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RESUMO 

 

O Ciclo é uma forma de organização pedagógica que vem sendo desenvolvida 
desde a década de oitenta em vários municípios do Brasil Entre eles Goiânia. Trata-se de uma 
prática educativa voltada para a formação integral do ser humano e sua inclusão social. É no 
contexto do ciclo que o presente trabalho investiga a intervenção pedagógica no ciclo I em 
Goiânia: do proposto ao vivido, a fim de compreender o que é proposta de intervenção e 
como ela intervém na aprendizagem da Matemática. A pesquisa segue a postura 
fenomenológica de investigação. Os dados são produzidos pela analise dos documentos 
referências da Rede Municipal de Ensino e das Escolas investigadas (Propostas Políticas 
Pedagógicas) e das descrições dos sujeitos envolvidos na pesquisa (alunos, professores e 
pais). E, a partir das descrições busquei as convergências que possibilitaram evidenciar o 
fenômeno investigado sem a preocupação de encontrar generalizações, mas a explicitação das 
compreensões sobre a intervenção e o conhecimento matemático proposto e vivido na 
intervenção na rede municipal de Goiânia. Os resultados indicam que em Goiânia, há 
aceitação do ciclo pelos professores, desde que nele os alunos avancem com aprendizagem. A 
defasagem e o analfabetismo poderiam ser amenizados se a intervenção na escola fosse uma 
prática constante de reflexão coletiva dos professores em torno de problemas concretos de 
aprendizagem dos alunos. Ao retomar aspectos históricos do ensino municipal de Goiânia 
constata-se que continuamente as gestões tentam resolver os problemas educacionais. Há, sem 
dúvida, um emaranhado de projetos, propostas que foram e ainda são elaborados e executados 
pelos professores. No entanto, compreende-se que os problemas de aprendizagem na rede 
municipal necessitam não apenas de intervenção pontual ou de movimentar alunos e 
professores pelos reagrupamentos, mas da compreensão por parte dos gestores, coordenadores 
e professores do que é a intervenção e do como operar coletiva e didaticamente as ações. 
Enfim, a perspectiva trazida por este trabalho sobre a intervenção e o modo como intervém na 
aprendizagem da matemática nos anos inicial caminhos para o trabalho com o 
desenvolvimento da intervenção e da matemática possam ser (re) pensados coletivamente com 
a participação dos professores, pais e alunos. 

 

 

Palavras-Chaves: Intervenção - Alfabetização - Matemática. 
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RESUMEN 

 

El Ciclo es una forma de organización pedagógica que viene siendo desarrollada 
desde la década de ochenta en varios municipios de Brasil, entre ellos, Goiânia. Se trata de 
una práctica educativa direccionada para la formación integral del ser humano y de su 
inclusión social. Y en el contexto del ciclo que este trabajo investiga, en la intervención 
pedagógica en el ciclo I en Goiânia: de lo propuesto a lo vivido, con la finalidad de 
comprender lo que es la propuesta de intervención y cómo ella actúa en el aprendizaje de la 
Matemática. El proyecto sigue la postura fenomenológica de investigación. Los datos son 
poducidos por el análisis de los documentos de referencia de la Red Municipal de Educación 
y de las Escuelas estudiadas (Propuestas Político-pedagógicas), y de las descripciones de los 
sujetos involucrados en el proyecto (alumnos, profesores y padres). Y, a partir de estas 
descripciones, busqué los puntos de convergencia que posibilitaron evidenciar el fenómeno 
investigado, sin la preocupación de encontrar generalizaciones, con el fin de explicacar la 
comprensión sobre esta intervención, y el conocimiento matemático propuesto y vivido en 
este proceso, en la red municipal de Goiânia. Los resultados indican que en Goiânia hay 
aceptación del Ciclo por parte de los profesores, desde que con él, los alumnos puedan 
avanzar aprendiendo. El defasaje y el analfabetismo podrían ser amenizados si la intervención 
en la escuela fuera una práctica constante de reflexión colectiva de los profesores, en torno de 
problemas concretos del aprendizaje de los alumnos. Al retomar aspectos históricos de la 
educación municipal de Goiânia, se constata que, continuamente, las gestiones han intentado 
resolver los problemas educativos. Hay, sin duda, un enmarañado de proyectos y propuestas 
que fueron y todavía son elavorados y ejecutados por profesores. Entre tanto, es comprensible 
que los problemas de aprendizaje en la red municipal necesitan, no solo de intervención 
puntual o de un desplazamiento de alumnos y profesores por reagrupamientos, sino de la 
comprensión por parte de los gestores, coordinadores y profesores de lo que es la 
intervención, y de cómo operar colectiva y didácticamente las acciones. En fin, la perspectiva 
de este trabajo de investigación puede ser uno de los caminos para (re)pensar colectivamente 
la intervención, en las series iniciales del Ciclo I, con la participación de los profesores, 
padres y alumnos. 
 

 

Palabras-Clave: Intervención - Alfabetización - Matemática. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa se insere no contexto do Ciclo de Formação e Desenvolvimento 

Humano, sistema politicamente assumido no Ensino Fundamental pelo município de Goiânia, 

mais precisamente da intervenção pedagógica e como ela intervém na aprendizagem da 

matemática durante a permanência do aluno no ciclo I e após no tempo estendido para ser 

alfabetizado. Portanto, intervenção, alfabetização e matemática são assuntos recorrentes neste 

texto e norteia o presente trabalho.  

A intenção de contribuir para uma maior compreensão do que é a intervenção no ciclo 

em Goiânia investigando o proposto e o vivido no processo ensino aprendizagem da língua 

materna e da matemática na alfabetização deu origem ao presente trabalho. A preocupação 

com a leitura e a escrita em língua materna está relacionada ao fato de serem estes uns dos 

recursos naturais de comunicação, e, portanto, desenvolver habilidades matemáticas 

integradas nesse campo amplia a possibilidade de elevação do patamar cultural do aluno 

desde os anos iniciais pela apreensão do conhecimento matemático, uma vez que, na sala de 

aula a apresentação e a discussão desse conhecimento têm por base a língua materna.  

Desenvolver habilidades relacionadas á matemática na alfabetização se justifica por 

ela permitir ao aluno desde cedo construir relações entre diferentes significados da idéia 

investigada; predispor-se a enfrentar situações novas; estabelecer conexões entre o novo e o 

conhecido e, mais ainda, saber criar e transformar o que já se conhece. A estratégia pensada 

inicialmente foi inventariar documentos oficiais, escolares e técnicos da Secretaria Municipal 

de Educação e da escola orientada pela pergunta: o que falam da intervenção e da matemática. 

Depois entrevistar alunos, professores e pais envolvidos no processo de 

permanência/intervenção no ano de 2007. De posse dessa ideia elaborei um quadro 

demonstrando o universo dos documentos inventariados e a partir dele se originaram outros 

explicitando os documentos selecionados para a investigação. Após, foi elaborado um roteiro 

de entrevista com questões específicas e abertas direcionadas a cada sujeito entrevistado. 

Do ponto de vista pedagógico concebia, a intervenção no ciclo em Goiânia  como uma 

estratégia que motivaria o aluno a superar as dificuldades de aprendizagem e o analfabetismo 

contribuindo para a minimização da exclusão social pela defasagem série/idade e pela 

defasagem no conteúdo. Assim abriam-se as portas para que a intervenção e o discurso 

matemático proposto nos documentos fossem se mostrando e os alunos, os professores e os 

pais “falassem” do processo vivido na permanência/intervenção de um ponto de vista que lhes 
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fosse familiar e pudessem expressar suas compreensões a respeito da intervenção e da 

matemática usando uma linguagem que os deixasse mais confortáveis.  

Assim, a presente pesquisa foi tomando forma tendo como ponto de partida o proposto 

nos documentos referencias e o vivido nas escolas revelando as compreensões que os sujeitos 

tem da intervenção e da matemática e, em busca desse objetivo, propus investigar o que é a 

intervenção e com ela intervém na aprendizagem da matemática.  

A opção de investigar a intervenção está relacionada, do ponto de vista político, a 

intenção da gestão pública municipal de inclusão social por meio da educação ofertada a 

todos os alunos matriculados. Do ponto de vista pedagógico, a intervenção na prática 

contribui para superação da defasagem e do analfabetismo na rede como, por exemplo, alunos 

que a pós três anos de escolaridade e que continuam analfabetos conseguem acompanhar seus 

pares.  

A questão de “explicitar” a intervenção vividas na sala de aula pelos alunos e  

professores na língua materna (leitura e escrita) e na  matemática assume caráter pedagógico 

importante do ponto de vista das  atividades  propostas  aos alunos pelos professores. Primeiro 

por seu conteúdo explicitar na prática o nível de integração entre a linguagem matemática e a 

língua materna. Segundo, por revelar se o currículo dado nessas áreas do conhecimento 

contribui para elevação do patamar cultural do aluno na Rede Municipal de Goiânia. Terceiro, 

por a explicitação da intervenção do proposto ao vivido contribuir de alguma forma com as 

políticas locais de formação continuada.  

O desenvolvimento dessa pesquisa constituiu na descrição do fenômeno (intervenção) 

pelos documentos e pelas entrevistas com os sujeitos envolvidos na intervenção durante o 

período de permanência do aluno no ciclo I (três anos) e após no tempo estendido para 

aprender.  A pesquisa seguiu a postura fenomenológica de investigação e não foram buscadas 

generalizações, mas a explicitação das compreensões sobre a intervenção e sobre o 

conhecimento matemático explicitados pelos sujeitos da pesquisa. 

A produção dos dados se deu a partir das descrições dos dados documentais e dos 

sujeitos participantes da pesquisa. Esses dados foram produzidos com alunos permanentes de 

2007 de quatro escolas pertencentes à região Noroeste, Oeste e Mendanha de Goiânia, com 

professores regentes dos alunos permanentes e com os pais dos alunos permanentes. As 

abordagens dos sujeitos foram feitas em ambientes  distintos. Com os alunos e os professores 

nas escolas obedecendo a um cronograma feito com as coordenações pedagógicas de modo a 

garantir que as atividades escolares não fossem atropeladas pelas entrevistas.  Com os pais em 

suas residências conforme agendamento deles com a pesquisadora. Nas entrevistas foram 
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vivenciadas situações nas quais os sujeitos expressaram naturalmente suas compreensões e 

sentimentos diversos a respeito da problemática sem interrupção da pesquisadora. Durante as 

entrevistas foi utilizado um roteiro de entrevista garantindo assim, o foco na problemática.  

A presente pesquisa está organizada em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta a trajetória acadêmica e profissional da pesquisadora, apresenta e faz uma pequena 

discussão da questão inquiridora.  

O segundo capítulo apresenta ao leitor o modo de abordar a questão delineando o solo 

de investigação, os sujeitos participantes, o contexto no qual estão inseridos e os 

procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa para a produção dos dados e a forma 

como foram organizados no presente trabalho.  

O terceiro capítulo é dedicado ás Categorias. Estas se originaram da convergência das 

manifestações dos sujeitos da pesquisa, que fizeram sentidos, à luz daquilo que se queria 

compreender, e foram significativas para a pergunta elaborada, relatadas no capítulo anterior. 

Assim, foram encontradas quatro categorias: 1) Intervenção: para que e para quem. 2) Modos 

de intervir. 3) Intervenção e aprendizagem da Matemática. 4) Intervenção e atuação da 

família,  

A primeira categoria tem como foco a defasagem série/idade e a defasagem de conteúdo. 

Na segunda, apresento os diversos modos de organização da escola e dos professores para 

desenvolver a intervenção. Na terceira, procuro refletir sobre as possibilidades de se aprender 

matemática pelos caminhos propostos e vividos por professores e alunos nas atividades de 

intervenção. E, finalmente, na quarta, discuto o papel de cada um frente às dificuldades de 

aprendizagem da criança. 

Em seguida, nas Considerações Finais, são apresentadas situações na presente pesquisa 

que apontam na busca de respostas à questão que motivou esta investigação. As respostas não 

são definitivas, haja vista as mudanças políticas e pedagógicas que pelas quais passa a 

educação no município, que por sua vez também abrem outras possibilidades da intervenção 

contribuir com a aprendizagem na escola. 
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A INQUIETAÇÃO E SUA ORIGEM 

 

Oficialmente, iniciei-me na carreira do magistério em 1982, na cidade de Orós-

CE, pela Secretaria Municipal de Educação, atuando como professora leiga nas séries iniciais 

do ensino fundamental. Em 1984, concluí o magistério no Projeto Logos II, oferecido pela 

Secretaria Municipal de Educação e continuei atuando numa escola rural multisseriada e 

multi-idade da Alfabetização à 4ª série primária. A partir de 1985, mudei-me para Mato 

Grosso e lá atuei como professora alfabetizadora e professora leiga de Matemática de 5ª a 8ª 

série, na rede estadual de ensino. No estado de Mato Grosso, em 1992, iniciei o curso de 

Licenciatura Plena em Matemática, no Projeto Parcelada, Campus de Luciara-MT1, pela 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Depois de formada, em 1997, passei a 

atuar no ensino médio e na coordenação do curso de licenciatura em Matemática no projeto 

parceladas em um dos Campi Universitário, onde permaneci até 2001. 

Em 2002, mudei-me para Goiânia e, por concurso, ingressei na Rede Municipal 

de Educação, na função de professora pedagoga, no primeiro ciclo agrupamento de oito anos 

– última fase ciclo I – e na Educação de Jovens e Adultos nas séries iniciais – 1ª a 4ª série. A 

partir de 2005, passei a atuar na Unidade Regional de Educação como apoio técnico 

pedagógico, exercendo, entre outras, as funções de: orientar e acompanhar o trabalho 

pedagógico das escolas junto ao Grupo Diretivo; propiciar condições para o estudo, debate e 

desenvolvimento das propostas de alfabetização; acompanhar o processo avaliativo; orientar e 

acompanhar a elaboração e execução do projeto político-pedagógico e participar da 

reelaboração, divulgação e implementação das diretrizes curriculares nas escolas. 

Durante os anos em que trabalhei como professora alfabetizadora e de Matemática 

no Ensino Fundamental e Médio, minha maior preocupação era possibilitar aos alunos 

condições para que pudessem desenvolver uma efetiva escolarização matemática. Contudo, o 

fracasso escolar de tantas crianças e adolescentes na alfabetização e em Matemática 

continuavam a repercutir nos conselhos de classe, decidindo o futuro de uns e de outros, 

engrossando ainda mais as estatísticas sobre o fracasso escolar ao longo dos anos. 

A minha trajetória profissional foi permeada por experiências pessoais e 

profissionais. Profissionalmente, muitas situações me chamaram a atenção, mas uma em 

particular como professora de Matemática.   

                                                
1 Campus Universitário de Luciara - MT - cidade sede do primeiro campus universitário do projeto parceladas da 
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT - nas Licenciaturas em Matemática, Letras e Pedagogia. 
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Numa viagem ao nordeste, em 2006, pude conviver com um adolescente 

reprovado em Matemática, na 6º série, pela segunda vez. Confesso que, mesmo lendo muito 

sobre a temática da reprovação escolar, na prática, não imaginava que esta causaria tamanho 

impacto e sofrimento nas famílias dos alunos reprovados. Diante da situação, propus-me a 

ajudar aquela família, primeiro ensinando Matemática para o adolescente em questão e 

segundo, orientando os pais a procurarem à direção da escola e a professora para solicitar 

outra avaliação sob a justificativa de o aluno, agora, dispor de mais tempo para estudar com 

ajuda de um especialista na área. O argumento da mãe foi aceito pela escola. A professora 

apresentou uma lista de conteúdos matemáticos trabalhados durante o ano letivo, para serem 

estudados por mais uma semana em casa e marcou a avaliação de recuperação.  

Ao deparar-me com a lista de conteúdos e diante da defasagem série idade e do 

conteúdo pelo adolescente, senti-me impotente, mas fui dialogando com ele sobre os 

conteúdos matemáticos já aprendidos. Percebendo que estava envergonhado da sua condição 

de reprovado pela segunda vez em matemática e insultado pela família e pelos colegas do 

bairro deixei de lado a conversa sobre matemática e passei a investigar sobre suas habilidades 

na tentativa de levantar sua autoestima. Entre outras habilidades informou-me que era músico, 

tocava violino, lia partitura. Então, busquei nele explicações sobre a linguagem da música e 

como ele a compreendeu.  Nesse sentido, respondeu-me incisivamente:  

 

Não é difícil, professora, basta ter um professor bom pra ensinar a gente, ainda mais 
você que ensina matemática. Na música tem muita matemática nas “notas.” A gente 
vai quebrando, quebrando, quebrando [...] até chegar ao tom que precisamos para 
ficar bonito.  

Adolescente de 15 anos.        
 

Diante da situação, o aluno foi ganhando confiança e ao mesmo tempo ia 

contando fatos ocorridos em sala de aula, em torno das suas dificuldades e/ou avanços na 

Matemática, que não foram percebidos pela professora. Considerando a defasagem do 

conteúdo e o tempo previsto para o aluno superar as dificuldades, não esperava mesmo que 

ele fosse aprovado, mas, ao retornar a Goiânia, liguei para a família e a mãe me falou: ele 

reprovou. [...] mas tô contente porque você viu que meu filho não é “burro”. 

Relatei essa cena, pois a considero importante por ela, na prática, ter me ajudado 

a repensar conceitos, formação, atitudes docentes, a função social da escola e, 

principalmente, o significado de uma reprovação para inúmeras famílias que esperam da 

educação pública uma oportunidade de os filhos mudarem sua condição social, como afirma 

Soares (2002, p. 141): 



15 

Uma pessoa letrada passa a ter uma condição social e cultural, não se trata 
propriamente de mudar de nível ou de classe social, cultural, mas de mudar seu 
lugar social, seu modo de viver na sociedade, sua inserção na cultura, sua relação 
com os outros, com o contexto, com os bens culturais torna-se diferente. 

 

Olhando para minha experiência vivida, para a minha prática, para a prática de 

alguns colegas e para os problemas sociais, familiares e econômicos, percebo que o grande 

desafio da escola, em especial do município de Goiânia, é ainda alfabetizar uma parcela 

significativa de alunos não alfabetizados após dois ou mais anos de escolaridade. Partindo da 

cena relatada anteriormente e outras mais e concordando com Libâneo (1989, p. 19) sobre o 

ensino e a aprendizagem, é preciso: 

 

Assumir o ensino como mediação: aprendizagem ativa do aluno com a ajuda 
pedagógica do professor; investir na atualização científica, técnica e cultural, sem 
desconsiderar a dimensão afetiva do trabalho docente; [...]; assumir o trabalho de 
sala de aula como um processo comunicacional e desenvolver capacidade 
comunicativa; atender a diversidade cultural e respeitar as diferenças no contexto da 
escola e da sala de aula. 

 

Diante dessa defasagem e do analfabetismo, a Secretaria Municipal de Ensino de 

Goiânia (SME) tem uma proposta de intervenção pedagógica integrada à proposta de 

organização pedagógica em ciclos. Para uma melhor compreensão da problemática por parte 

do leitor, parto de um breve histórico da Rede Municipal de Educação de Goiânia e da 

explicitação do que é o Ciclo e como ele enquanto sistema de ensino foi se constituindo na 

rede municipal de Goiânia para ir clareando a intervenção e o modo como ela intervém na 

Matemática.  

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA REDE MUNICIPAL DE GOIÂNIA 

 

A educação brasileira, durante toda a sua história, vem atravessando momentos de 

constantes discussões acerca da eficiência de seu sistema. Nesse sentido, pensar em novas 

diretrizes para o ensino e propor outros mecanismos de ação requer de quem as faça uma atitude 

avaliativa, previamente estabelecida. Considerando tal necessidade, a rede municipal de 

educação de Goiânia analisou todos os dados apontados pelas escolas que a compõem, os quais 

suscitaram a necessidade de mudanças propostas pelo Projeto “Escola Para o Século XXI” 

(DOC/SME, 1998). 

A avaliação geral dessas escolas ocorreu principalmente entre os anos de 1996 e 

1997, por meio de encontros pedagógicos, de avaliações bimestrais e do Núcleo Regional. De 
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acordo com a avaliação, as escolas apresentavam problemas com repetência, evasão turno 

noturno, alunos não alfabetizados nas séries iniciais, tempo escolar para o professor planejar, 

processos avaliativos, atendimento aos alunos com dificuldades específicas, acompanhamento 

sistemático pela SME, defasagem pelo conteúdo e série/idade. 

Diante da situação e com base na avaliação de seu sistema, a rede municipal de 

Goiânia começou a pensar na formação do cidadão em diferentes dimensões da vida humana, 

entre estas dimensões, a dialética dos direitos e deveres da pessoa humana - o município 

volta-se para compreensão de uma educação enquanto direito do sujeito aprender e 

desenvolver-se e não só como um dever de acesso sem a devida responsabilidade social para 

com o desenvolvimento do sujeito atendido. Nesta perspectiva de formação, o município iria 

trabalhar com o compromisso ético de considerar os alunos no centro do planejamento do 

projeto de trabalho. Para o município, esta centralidade implica a seriedade com que se 

organizam as atividades dos projetos, lida com as concepções da família e da comunidade e 

como busca constantemente a qualidade do ensino em cada unidade educacional. A escola 

nesse contexto ganha significado e é compreendida por Grossi e Freire (apud GOIÂNIA, 

1998, p. 10) “como um lugar por excelência das alegrias da criatividade, do desafio das 

dúvidas, do acolhimento das hipóteses, da vivência do valor, da superação de ignorâncias”. 

Segundo a Proposta Político-Pedagógica (GOIÂNIA/SME, 1998), pensar nessa 

escola implica uma ruptura da concentração de ensino-aprendizagem acumulativa e 

transmissora e requer uma nova concepção de currículo. Isto significa a rede romper com um 

modelo compartimentado em disciplinas isoladas para dar espaço a uma programação de 

conteúdos coerentes e significativos. Nesse processo, exige-se intervenção pedagógica para 

que os alunos aprendam a organizar seus conhecimentos, os que já possuem e os novos com 

os quais se defrontam. Dessa forma, a aprendizagem vai adquirindo um valor relacional e 

ativo. Esse processo exige que se ofereçam aos alunos experiências de aprendizagens ricas em 

situações de participação, exercitando a autonomia e a democracia (BELO HORIZONTE/ 

RME, 1994). 

Percebendo o número muito elevado de educandos com defasagem série/idade, 

constituíram-se salas de aceleração. Isso colocava em discussão o próprio sistema educacional 

seriado, que, segundo a SME, enrijecia o ensino, favorecendo a reprovação e a evasão escolar 

no final da década 90. Diante desse fato, o projeto “Escola Para o Século XXI” assumiu uma 

dimensão mais abrangente, resultando a proposta de reestruturação do Ensino Fundamental 

em Ciclos de Formação, naquele momento em quatro ciclos de dois anos cada. Assim, por 
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meio desse Projeto, inicialmente os ciclos I e II foram implantados em 40 escolas da RME, e, 

em função do bloco único de Alfabetização, o Ciclo I foi implantado em todas as escolas da 

Rede Municipal de Ensino de Goiânia. 

Na perspectiva da construção de uma proposta própria para a Rede Municipal de 

Ensino, optou-se, no primeiro momento, por tomar como referência a experiência da escola 

Plural de Belo Horizonte, considerada avançada pela SME em muitos aspectos, para, 

posteriormente, construir com os professores e demais membros da escola um projeto de 

avaliação próprio, fundamentado na reflexão da prática pedagógica de uma nova concepção 

de currículo e dentro da própria realidade (GOIÂNIA/SME, 1998). Assim, foi realizado de 

agosto a novembro de 1998, com a participação de 800 professores, o “I Seminário de 

Avaliação da Rede Municipal de Ensino de Goiânia”.  

Continuando os estudos e discussões acerca dos Ciclos de Formação, a SME 

iniciou, em 1999, a fase de implementação dos ciclos, considerando as experiências de ciclos 

de Porto Alegre (Escola Cidadã), Belo Horizonte (Escola Plural) e Brasília (Escola 

Candanga). A partir dos estudos e discussões, foi proposto: o redimensionamento da estrutura 

do Ensino Fundamental em três ciclos com duração de três anos cada (ciclo I agrupamento de 

alunos com idade de 6, 7 e 8 anos, ciclo II agrupamento de alunos com idade de 9, 10, e 11 

anos e ciclo III agrupamento de alunos com idade de 12, 13, e 14 anos); a formação de um 

coletivo de professores para atuar no Ciclo II, composto por professores (pedagogos) e de 

área; garantia de tempo de estudo e articulação entre os profissionais para o desenvolvimento 

curricular. Os profissionais foram modulados conforme as áreas afins. Cabe ressaltar que, 

mesmo a Base Curricular se constituindo de áreas distintas para a modulação, as escolas em 

sua articulação curricular optavam entre o professor de Ciências e o de Matemática, como se 

constituísse uma mesma área. Isto significa que, no ciclo II, a rede municipal, em sua 

modulação e articulação curricular, na prática, assumia o desenvolvimento do currículo com 

configurações diferenciadas conforme o profissional modulado definido pela escola, bem 

como dava origem a problemas diversos: primeiro, ignorar algumas áreas do currículo; 

segundo, desconsiderar a importância do conhecimento presente em todas as áreas na 

formação dos sujeitos e, terceiro, excluir além das áreas os professores que atuavam nelas, 

permitindo em seus quadros professores leigos quando estes assumiam áreas consideradas 

afins. Curricularmente, essa atitude por parte da Rede significava e, nesse sentido ainda 

significa, prejuízo na formação dos alunos e, enquanto política de investimento na educação 

contraria a proposta inicial que traz em seu bojo a preocupação com a qualidade do ensino no 

município. 
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Continuando com os espaços de discussões e participação das escolas e ampliando 

estes espaços, foi realizado em 1999 outro seminário: “Perspectivas Pedagógicas para um 

Novo Ensino na Rede Municipal”, com o objetivo de possibilitar que as escolas elaborassem 

propostas de estruturação do Ciclo III, implantado, naquele ano, em nove escolas, garantindo-

se a modulação de pelo menos um professor de cada disciplina curricular. 

Em função da nova configuração dos Ciclos, no decorrer dos anos de 1999 e 

2000, foi elaborado o documento “Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental da 

Rede Municipal de Ensino – 2001/2004”, que serviria de referencial para todas as escolas da 

RME. O referido documento propõe que a escola organize seu currículo a partir da sua 

realidade, tendo como referência os objetivos relacionados por disciplina. 

Em 2001, a Rede Municipal de Educação de Goiânia mantinha ainda diferentes 

formas de estruturação do Ensino Fundamental, em Ciclos e em séries, que resultavam 

também em diferentes organizações do coletivo de professores e diferentes condições de 

trabalho. Na perspectiva de reorganizar o sistema de ensino, naquele ano, a SME consultou as 

escolas, por meio de plenárias microrregionais e regionais, sobre o que deveria permanecer e 

o que deveria mudar a curto, médio e longo prazo. Após a sistematização dessa discussão, 

tornou-se evidente que os profissionais da educação desejavam uma forma única de 

organização das escolas municipais e indicaram como melhor estrutura de organização os 

Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano (GOIÂNIA/SME, 2004b). Iniciou-se, assim, 

a fase de implementação dos ciclos na RME, com a expansão do Ciclo II, em 2002, e do Ciclo 

III, em 2003, para todas as escolas. Cabe ressaltar que a temática desta pesquisa tem recorte 

no ano de 2007, período de discussão e reformulação da Diretriz Curricular vigente (2001-

2004), portanto, todos os dados documentais a serem analisados (o proposto) bem como o 

vivido têm por referência a diretriz vigente.  

 

1.2 UMA BREVE COMPREENSÃO DO CICLO E COMO ELE SE CONSTITUIU 

ENQUANTO SISTEMA DE ENSINO EM GOIÂNIA  

 

Ciclo é uma forma de organização pedagógica que vem sendo desenvolvida desde a 

década de oitenta em vários municípios do Brasil e muitos países, por exemplo, a França. 

Trata-se de uma prática educativa voltada para a formação integral do ser humano e sua 

inclusão social. Tem o aluno como centro do processo educativo, atentando para suas 

diferentes fases de desenvolvimento humano – infância e adolescência e de formação do 



19 

homem, respeitando-as através da organização da escola em ciclos de formação. O emprego 

generalizado da expressão ciclos na literatura, na legislação e em documentos de várias redes 

públicas de ensino do país, caracteriza-se por uma organização de ensino oposta à seriação, 

indica uma diversidade de conceitos, bem como de iniciativas de organização escolar 

(ARROYO, 1999). 

Em Goiânia, o ciclo se apresenta como uma forma de organização em que o 

aluno percorre, sem interrupção, toda a série do ensino fundamental. Tal modo de 

organização se dá inspirada em experiências esporádicas que se realizaram em diferentes 

momentos e lugares ao longo do século XX, multiplicando-se de modo sistemático a partir 

da década de 80, principalmente sob as administrações municipais de cunho democrático 

popular, em que a inclusão social e a permanência do aluno na escola passam a ocupar um 

lugar central. Entre tais experiências, têm merecido destaque as da Escola Plural (Belo 

Horizonte), da Escola Candanga (Distrito Federal), da Escola Cidadão (Porto Alegre) e da 

Escola Cabana (Belém). 

Embora o princípio que sustenta a organização sob a forma de ciclo seja o mesmo 

– garantir respeito ao ritmo de desenvolvimento do aluno e contribuir para reduzir a exclusão 

social –, a forma pela qual os ciclos se concretizam em cada sistema de ensino apresenta 

especificidades que têm a ver com experiências anteriores já desenvolvidas (ou não) em cada 

rede de ensino.  

Os ciclos aparecem indicados na Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

(BRASIL/LDB n. 9394-96), sobretudo em dois artigos.  Em primeiro lugar, o Artigo 23 diz o 

seguinte:  

 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 
ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na 
idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

 

 Em segundo lugar, o Art. 2º fala:  

 

A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  
 

Também os Parâmetros Curriculares Nacional (PCNs) documento oficial 

emanado do Ministério da Educação, embora não possua o caráter de regulamentação legal e 

nem de obrigatoriedade de adoção, vem sendo extensivamente divulgado pelo Ministério da 
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Educação (MEC) como fundamentação das atividades escolares. Nesse material encontramos 

a organização da escolaridade em ciclos para reverter o quadro de repetência e evasão 

(BRASIL/SEF/MEC, 1998). 

A conceituação de ciclos como uma proposta que releva o lugar e a importância 

do conhecimento encontra respaldo nas formulações de Thurler (2001, p. 19), o qual salienta 

que: 

 

O horizonte da transformação proposta é uma nova concepção do processo de 
conhecimento, remetendo à análise da finalidade e da dinâmica da educação escolar. 
[...] supõe tratar o conhecimento como processo e, portanto, como uma vivência que 
não se coaduna com a idéia de interrupção, mas sim de construção; em que o aluno, 
enquanto sujeito da ação, está continuamente sendo formado, ou melhor, se 
formando, construindo significados a partir das relações que se estabelecem entre os 
seres humanos e desses com a natureza, procurando dar vazão à dimensão 
teleológica da ação humana. 

 

Politicamente, o compromisso com o Ensino Fundamental no município de 

Goiânia, na implantação dos Ciclos, segundo documentos da Secretaria Municipal de 

Educação, é com a aprendizagem e com a construção de uma sociedade mais humana, 

democrática e solidária. Além disso, ela vê na educação das novas gerações importante 

caminho para a construção de novos valores. Para a SME, uma escola democrática tem 

como um dos princípios básicos a gestão democrática, a participação efetiva de toda a 

comunidade escolar: pais, alunos, funcionários, professores e direção. Neste sentido, todos 

têm o direito e o dever de responsabilizarem-se, cada um ao seu modo (GOIÂNIA/SME, 

1999).  

Metodologicamente, a Rede Municipal de Ensino (RME), em seu documento 

referência, a Proposta Político-Pedagógica (2001-2004), assume que as escolas têm optado 

pelos “Projetos de trabalho” como formas de organizar e trabalhar os conhecimentos, 

provocando uma redefinição dos tempos, dos espaços e dos processos educativos e que essa é 

a opção metodológica mais presente na RME. Os projetos de trabalho fundamentam-se na 

participação de todos os sujeitos envolvidos no processo de construção do saber (alunos, 

professores e pais, em todas as etapas). Esta proposta de trabalho é entendida pela RME como 

uma proposta que atende aos objetivos do ciclo, pois todos podem contribuir para o sucesso 

do trabalho, de forma que a construção do conhecimento não evidenciará o sucesso ou o 

fracasso do educando, mas a possibilidade do sucesso de todo o processo.  

Na visão da RME de Goiânia, expressa no documento, a função dos projetos é de 

tornar a aprendizagem ativa, interessante, significativa, real e atrativa para o aluno, é fazer 
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com que a construção do saber se dê de forma agradável, sem imposição de conteúdos. 

Assim, passam a ser definidos a partir das necessidades, expectativas do coletivo da turma ou 

da escola. Segundo esse mesmo documento, a RME entende que, mesmo quando os projetos 

tenham potencial, se não houver um planejamento cuidadoso, previsão de recursos (previstos 

no Plano Municipal de Educação 2004) e, principalmente, interesse e compromisso por parte 

dos educadores e educandos, qualquer esforço pode resultar desperdício de tempo (SME, 

2004). 

Em algumas reflexões sobre a concepção de currículo expressa no documento 

(SME, 2004), a RME, em sua proposta pedagógica, entende que, na proposta de ciclo, o 

conhecimento ganha centralidade, o espaço escolar deve estar atento às características de cada 

fase do desenvolvimento humano e parte do entendimento de que o currículo é a expressão 

cotidiana do movimento que se estabelece entre os sujeitos que compõem o coletivo escolar. 

Partindo do suposto de que uma proposta pedagógica é um caminho entre outros construídos 

cotidianamente, algumas reflexões se fazem fundamentais na construção dos ciclos de 

formação e desenvolvimento humano. Dentre outras se destaca o papel e a concepção de 

currículo nessa organização escolar. Arroyo (1999, p. 156) afirma: 

 

Que é preciso partir da compreensão de que não basta apresentar modelos 
curriculares, definir parâmetros e “treinar” os professores, ressaltando a necessidade 
de ampliar o debate sobre “os valores”, os saberes, as condutas, as concepções de 
natureza e de sociedade, de vida, de mundo, de ser humano que professores e 
educadores em geral cultivam e são inseparáveis de procedimentos, rituais e práticas 
por meio dos quais se educa, ensina e socializa. 

 

Assim, percebo que a proposta político-pedagógica da Rede Municipal de Goiânia 

procura demarcar o combate à evasão e à repetência quando explicita e desenvolve (embora 

ainda com dificuldades) as intervenções e seus modos de organização pedagógica para que o 

aluno aprenda. Essa perspectiva de fazer o aluno com defasagem aprender pela intervenção 

inclui respeitar o seu direito de aprender, criar as condições para que ele possa superar as 

dificuldades na aprendizagem em um menor espaço de tempo, situar-se em um nível de 

aprendizagem esperado para alunos de sua faixa etária. Para isto, a atual organização do 

coletivo de professores das escolas cria as condições para que, em cada escola, se discutam e 

se descubram formas de trabalhar com o aluno com deficiência de conteúdos, ou com 

dificuldades em outros aspectos, mas de modo a mantê-lo integrado a seu grupo de idade. O 

documento explicita que a escola deve, a partir do número de profissionais que tem, 

desenvolver atividades complementares, paralelas ou não, para que esses alunos possam 
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merecer uma atenção especial e, assim, superar dificuldades que de outro modo poderiam se 

transformar em barreiras insuperáveis. 

Nessa perspectiva intencional de desenvolvimento educacional, tanto da 

proposta político-pedagógica quanto da intervenção pedagógica em cada unidade 

educacional, o combate à evasão e à repetência requer em suas múltiplas dimensões: a 

flexibilização curricular – o entendimento de que o currículo é a expressão cotidiana do 

movimento que se estabelece entre os sujeitos que compõem o coletivo escolar e o processo 

avaliativo -, uma re-leitura do contexto político-pedagógico de cada instituição educacional 

e do conjunto de práticas educativas de todos que, direta ou indiretamente, participam do 

processo.  

Assim, fazem parte também desse contexto a utilização dos recursos didáticos, 

as relações interpessoais entre os educandos, suas famílias e os profissionais da escola, a 

organização do tempo, do espaço e do conhecimento a ser tratado, a forma como o 

coletivo escolar se organiza, as relações de poder dentro e fora da sala de aula, dentre 

outras. Nesta perspectiva de organização do ciclo, o documento da SME explicita a crença 

de que os alunos que integram cada um destes ciclos partilham momentos semelhantes de 

suas vidas, como interesses por certos tipos de brincadeiras, jogos, curiosidades, além de 

interesses e possibilidades para participarem de determinadas atividades físicas, 

esportivas, culturais promovendo um continuum no processo de ensino-aprendizagem 

(GOIÂNIA/SME, 2004).  

Percebe-se que, na organização dos ciclos, o traço mais saliente encontra-se na 

noção de agrupamento etário, fazendo com que os objetivos de cada ciclo sejam 

modulados pelas características desses recortes cronológicos. Recortes esses que 

delineiam suas necessidades a serem atendidas pelas atividades curriculares, podendo a 

organização das turmas, em cada ciclo, serem flexível em casos específicos, e em cada 

caso, com objetivo de atender pedagogicamente ao (à) educando (a) a partir de suas 

necessidades e avanços, possibilitando-lhes, assim, melhores condições de 

aprendizagem/desenvolvimento. 

É no “solo” dos agrupamentos que são abertas novas alternativas de organização 

como o reagrupamento – ação compreendida como uma estratégia de intervenção 

pedagógica que pressupõe movimentação provisória do aluno dos ciclos e entre eles, com o 

objetivo de trabalhar, por meio de metodologias diversificadas, as dificuldades de 

aprendizagem.  
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1.3 COMPREENDENDO O REAGRUPAMENTO NO CICLO ENQUANTO ESPAÇO 

PARA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

No sistema de ciclo, o reagrupamento é entendido como uma proposta de trabalho 

no interior da organização escolar que objetiva romper com os tempos e espaços rígidos que, 

historicamente, tanto impediam o movimento do ensino-aprendizagem como também 

mantinham um futuro sem horizonte para aqueles que iam ficando para trás ao longo de sua 

trajetória por causa da reprovação/permanência. 

Na perspectiva do espaço pedagógico, o reagrupamento é um momento que 

permite a viabilidade das ações de intervenção por ele movimentar provisoriamente o aluno 

dos ciclos. Essa mobilidade integra todo o coletivo de alunos e permite metodologia 

diversificada com o objetivo de atender às dificuldades de aprendizagem em determinados 

conteúdos, bem como às de aspectos ligados à socialização do educando e sua forma de 

envolvimento nas propostas de atividades. Para RME de Goiânia,  

 

Reagrupamento é um termo recente. Os dicionários, em geral, dizem que agrupar é 
reunir em grupos. Reagrupar, na RME, é fazer novos agrupamentos dos educando 
com o objetivo de criar condições e situações de aprendizagem para todos 
(GOIÃNIA/SME, 2001-2004, p. 40). 

 

Os reagrupamentos na rede municipal podem ser de diferentes maneiras: dos 

alunos da mesma turma; dos alunos de diferentes turmas no mesmo ciclo; em pequenos 

grupos e ainda no atendimento individual, uma estratégia de intervenção pedagógica pontual, 

cujo objetivo principal é superar maiores dificuldades relacionadas à leitura, à escrita e aos 

conhecimentos matemáticos (GOIÂNIA/SME, 2004). Entre as dimensões possíveis e 

desejáveis de utilização de metodologias e atividades para o reagrupamento, encontram-se a 

ludicidade, as oficinas temáticas, os jogos simbólicos, as artes cênicas, visuais, as danças em 

diferentes contextos históricos e socioculturais.  

Inicialmente, na implementação do ciclo em Goiânia, a proporção de profissionais 

para dar conta de um mesmo contingente de alunos foi aumentada significativamente para que 

os professores pudessem atender às turmas do modo que achavam melhor, mais proveitosos, 

de acordo com o projeto pedagógico específico de cada escola (hoje gradativamente 

diminuindo, conforme vem mostrando Diretrizes de organização escolar anual). As escolas 

desenvolvem projetos que envolvem atividades variadas com possibilidades de integração dos 

alunos com competências e habilidades diferentes. Dos projetos podem participar alunos de 
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mesma turma, de diversas turmas do mesmo ciclo e de toda a escola. Há casos em que os 

alunos podem escolher os projetos de que querem participar. Formam-se ainda pequenos 

grupos em que os alunos com dificuldades se envolvem em atividades variadas, com vistas a 

superar necessidades específicas. Há ainda atendimento individualizado procurando 

desenvolver a leitura e a escrita dos alunos com dificuldades específicas de alfabetizar-se.  

Para que esse trabalho se efetive na prática, a natureza da organização do trabalho na escola é 

coletiva por envolver professores, alunos, funcionários administrativos, direção e coordenação 

nas discussões práticas,encaminhamentos e avaliação que, segundo Freire (1994, p. 64), é 

“entendido como trabalho coletivo no qual cada profissional na escola é lotado em sua 

função, porém desempenham coletivamente papéis diferenciados”. 

 

1.4 SOBRE A QUESTÃO INQUIRIDORA  

 

A viabilização de unir mudanças de proposta curricular exige um 

redimensionamento da intervenção pedagógica. Como já foi dito, esse redimensionamento 

significa que o município iria trabalhar com o compromisso ético de considerar os alunos no 

centro do projeto de trabalho. Esta centralidade implica seriedade com que se organizam as 

atividades dos projetos, com que lida com as concepções da família e da comunidade e a 

busca constante da qualidade do ensino em cada unidade educacional.  

Minha trajetória profissional na rede municipal, inicialmente como professora do 

ciclo I e depois como apoio técnico pedagógico, me levou a pensar sobre os Ciclos 

principalmente por dar-nos a entender que nesse sistema precisaríamos ensinar mais e melhor 

a todos. A questão era perguntar como isto seria possível diante das dificuldades apresentadas 

não só pelos alunos, mas também pelas escolas que não podiam mais reprovar, uma vez que 

democraticamente conheciam bem os problemas envolvendo o ensino e aprendizagem e por 

isso optaram pelo sistema ciclado na tentativa de resolvê-los.  

Como professora da Rede, todos os anos, na minha sala, deparava-me com um 

número significativo de alunos não alfabetizados no último agrupamento do ciclo I (alunos de 

8 anos) que precisavam de muita ajuda da minha parte e da parte do coletivo do ciclo I para 

conseguir avançar para o ciclo seguinte no final do ano e por tempo, do ciclo. Estes, a meu 

ver, precisariam avançar pelo menos identificando o valor sonoro das partes iniciais e/ou 

finais de palavras, e/ou percebendo a relação entre grafema e fonema (letra/som) em alguns 

casos, reconhecendo algumas letras do alfabeto ou mesmo lendo palavras formadas por 
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sílabas simples. Como apoio técnico, deparei-me com muitas situações de não aprendizagem 

(defasagem ano/idade/conteúdo) não só no ciclo I, mas em todos os ciclos que muito 

mereceram estudos, reflexões, orientações e acompanhamento contínuo da minha parte e 

também por parte do grupo diretivo das escolas. O problema da não aprendizagem envolvia 

não só a Língua Portuguesa (leitura e escrita), mas também a Matemática, ambas previstas no 

diagnóstico inicial de leitura, escrita e raciocínio lógico matemático para fins de elaboração 

das propostas de intervenções durante o ano letivo.  

Mesmo os profissionais se esforçando para descobrir formas de garantir que todos 

os alunos tivessem oportunidade de aprender por meio de intervenções, assegurando a 

progressão deles ao final do ciclo, ainda assim permaneciam muitos alunos e/ou avançavam 

para o ciclo seguinte com alta defasagem no conteúdo, dificultando a permanência dele na 

turma. As formas de trabalho que os professores descobrem para atender os alunos com 

dificuldades na aprendizagem e não alfabetizados são estratégias de ensino denominadas de 

intervenções. As escolas elaboram-nas para atender alunos durante os três anos de 

permanência em cada ciclo e após, no tempo estendido, quando não avançam porque não 

foram alfabetizados. Partindo das estratégias de ensino, resolvi investigar o que é a proposta 

de intervenção e esse projeto intervém na Matemática, primeiro, por ser também minha área 

de formação e, segundo, por a Matemática fazer parte do diagnóstico inicial da rede. Então, 

nesta pesquisa volto meu olhar para a intervenção e para a aprendizagem em matemática.  

 

1.5 MATEMÁTICA E O CONHECIMENTO MATEMÁTICO  

 

A Matemática tem um papel importante na sociedade atual, que é permeada pela 

Ciência e pela tecnologia, portanto não pode ser subestimada. Assim, um dos desafios que se 

impõe às sociedades modernas é habilitar seus cidadãos a compreenderem as noções básicas 

de Ciências e de Matemática, de forma a exercerem uma cidadania participativa, consciente e 

crítica. 

Uma das razões da importância da Matemática no mundo moderno é seu caráter 

de linguagem universal e sua aplicabilidade às situações mais variadas e inesperadas. Outra 

razão é o fato de sociedades tecnológicas evoluírem com muita rapidez. Isto exige mudanças 

também cada vez mais rápidas no comportamento, na atuação e nos conhecimentos dos 

cidadãos que não desejarem ficar marginalizados no campo produtivo ou na participação de 

suas comunidades locais e amplas. Para Imenes e Lelis (1998), a aprendizagem da matemática 
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não ocorre apenas quando se apresenta um conteúdo de forma organizada, nem mesmo 

quando os alunos repetem modelos estudados. Ela somente se completa pela reflexão deles 

em face das várias situações que envolvem a mesma idéia.  

Na perspectiva da aprendizagem, os autores citados defendem ainda a 

aprendizagem pela compreensão por ela permitir ao aluno: construir o mesmo número 

possível de relações entre diferentes significados da idéia investigada; predispor-se a enfrentar 

situações novas, estabelecendo conexões entre o novo e o conhecido e, mais ainda, saber criar 

e transformar o que já se conhece (IMENES; LELIS, 1998). Nessa concepção, enfatizam o 

papel do professor de colaborador, orientador e incentivador da aprendizagem permeado pelo 

diálogo que orientará o trabalho em equipe para troca de idéias e argumentações que 

contribuam para diminuição das dificuldades ou incompreensões conceituais. Também 

propõem a escrita, a oralidade e o desenho como grandes aliados na construção de conceitos 

matemáticos e consequentemente o desenvolvimento do aluno.  

Incorporar a cultura, a vida dos alunos nas práticas pedagógicas está sendo 

analisada em diversas teorizações como uma das possibilidades para construir um currículo 

que busca a inclusão social. Um currículo que valoriza as vivências dos alunos, que coloca em 

cena a cultura local de cada grupo social é uma possibilidade de questionar o que é 

considerado válido como conhecimento e para quem este conhecimento é válido. Uma 

educação que busca contribuir na construção de uma sociedade mais humana, mais solidária, 

é uma educação que tem a possibilidade de incorporar o saber local e questionar a 

universalidade dos conhecimentos escolares.  Nesse aspecto, Santomé (1995 apud SILVA, 

1997, p. 159-177) argumenta que a sala de aula precisa se tornar um espaço para a aquisição e 

análise crítica desses saberes: 

 

A educação obrigatória tem que recuperar uma de suas razões de ser: um espaço 
onde as novas gerações se capacitem para adquirir e analisar criticamente o legado 
cultural da sociedade. As salas de aula não podem continuar sendo um lugar para a 
memorização de informações descontextualizadas. É preciso que o alunado possa 
compreender bem quais são as diferentes concepções de mundo que se ocultam sob 
cada uma delas e os principais problemas da sociedade as que pertencem.  

 

Nesse sentido, disciplinas usualmente consideradas “neutras”, como Matemática 

e Ciências, Silva (1997, p. 166), “também trazem, implícitas, narrativas muito particulares 

sobre o que constitui conhecimento legítimo, o que constituem formas válidas e legítimas de 

raciocínio, sobre o que é razão e o que não é [...]” Em seu trabalho, analisando a 

organização do trabalho pedagógico centrado em atividades produtivas, Knijnik (1996) 
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argumenta que há ainda uma resistência em tornar a Matemática Escolar permeável “ao 

mundo fora da escola”.  

Algumas das principais políticas para a educação no País, hoje, centram-se sobre a 

“correção do fluxo escolar”, isto é, a diminuição dos índices de evasão e repetência, assim 

como as diversas práticas de “aceleração”. Porém, uma parcela significante dos estudantes é 

reprovada anualmente (ALMEIDA, 2007), enquanto outros, no sistema de ciclos, seguem em 

frente para ter mais tempo para aprender. Além disso, números do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb) mostram que 18% dos alunos chegam ao 5º ano sem 

dominar os princípios básicos da escrita e da leitura (SAEB, 2007). 

Para Ferreiro (1992), alfabetização, entendida como ação de ensinar o código 

alfabético, não consiste apenas em levar o aprendiz a codificar a língua escrita, mas também a 

um processo de interação que envolve fatores pedagógicos, psicomotores, linguísticos e 

sociais cuja abrangência reveste o domínio da língua escrita neste cenário de maior 

complexidade.  

A autora apresenta dois argumentos: primeiro, o processo de reconstrução leva o 

sujeito ao desenvolvimento de habilidades que ultrapassem a simples decodificação a outros 

níveis de leituras tanto de representações quanto de mundo, entendendo a função social da 

língua; segundo, a importância de o professor conhecer o nível em que está a criança durante 

a alfabetização e no decorrer de toda a escolaridade. Diante dos argumentos da autora, 

percebe-se que o pensamento dela e a concepção dos ciclos coincidem em relação ao 

conhecimento que o professor deve ter sobre cada etapa de vida do sujeito que aprende, para 

perceber suas necessidades, para fazer intervenções pedagógicas de modo a contemplar todos. 

Assim, além de o professor se apropriar dos diversos saberes, é importante que ele 

compreenda também o espaço escolar como de formação e que a escola deve propiciar a 

todos, já nas séries iniciais, vivências culturais e sociais que os promovam como sujeitos 

plenos. 

Percebemos que muitos professores atuando hoje nas séries iniciais estão 

necessitando de maior conhecimento teórico e didático (saber e saber fazer). Neste cenário, a 

prática docente atual (as regras prontas e verdades absolutas) não está proporcionando ao 

aluno o saber pensar, o saber aprender e ser capaz de permanentemente reconstruir-se. De 

algum modo, o esquema tradicional de atuação profissional tem se revelado bastante ineficaz. 

Para Luckesi (2006), a própria legislação educacional brasileira abre caminho para esse 

processo no ensino, quando os termos constitucionais definem a terminalidade de oito anos 

(agora nove anos) como o mínimo necessário para a formação do cidadão.  
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Na contramão da própria lei, anda a evasão, a repetência, pois a cada mil crianças 

que ingressam anualmente na primeira série do ensino fundamental somente 180 chegam ao 

final do ensino fundamental, 56% dessa população escolar não chegam à série seguinte e 

aproximadamente sete ingressam na universidade (BRANDÃO; ACHIMAÉ, 1983 apud 

LUCKESI, 2006). O autor compara a situação da educação com uma indústria capitalista que, 

nessas condições de tanto insucesso, fecharia suas portas. No entanto, diz o autor, essa mesma 

sociedade, que permanentemente busca a eficiência, deixa a escola numa ineficiência que se 

torna eficiente do ponto de vista de redução da elevação cultural das camadas populares da 

sociedade que, quanto mais ignorante e inconsciente, melhor para os segmentos dominantes 

(LUCKESI, 2006). 

É neste cenário que um montante significativo de investimentos no ensino 

público vai se diluindo e ficando sem retorno; novos investimentos se fazem necessários 

para resgatar os analfabetos, os desistentes, os permanentes, como no caso dos ciclos, e os 

excluídos.  

Em relação à matemática, este cenário não é diferente, considerando que o ensino 

da matemática, mais uma vez, está em questão. Professores e pesquisadores que preconizam o 

ensino de uma matemática significativa para o aluno envolvem-se, de diferentes maneiras, 

num movimento que, segundo Fonseca (2004), procura re-incluir na abordagem da 

matemática escolar aquilo que dela foi tradicionalmente excluído: o objeto, o sujeito e a 

história. Um dos modos de resgatar os sujeitos para o processo de escolarização é 

considerando seu contexto social e cultural. 

 

Nesse movimento, a preocupação com o conhecimento do aluno, muitas vezes 
referido como “conhecimento prévio”, que é construído a partir da busca por 
respostas a problemas e situações vividas pelas pessoas em um contexto social e 
cultural, atrai a atenção dos educadores que criticam os modelos tradicionais de 
ensino da matemática (CARRHER; CARREHER; SHLIEMANN, 1993, p. 23). 

 

O ensino da matemática ainda se faz, tradicionalmente, sem referências ao que os 

alunos já sabem. Apesar de reconhecermos que os alunos podem aprender sem que o façam 

na sala de aula, tratamos nossos alunos como se nada soubessem sobre tópicos ainda não 

ensinados. O PCN de Matemática, por exemplo, ressaltam a importância do conhecimento 

prévio do aluno nos processos de ensino-aprendizagem. Também a importância de se levar 

em conta o “conhecimento prévio” dos alunos na construção de significados geralmente é 

desconsiderada. Na maioria das vezes, subestimam-se os conceitos desenvolvidos no decorrer 

da atividade prática da criança, de suas interações sociais imediatas, e parte-se para o 
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tratamento escolar, de forma esquemática, privando os alunos da riqueza de conteúdos 

provenientes da experiência pessoal (BRASIL, 1998).  

As considerações acima ilustram que a Alfabetização Matemática deverá ser um 

tema de interesse para os educadores matemáticos e para inserção nos cursos de formação em 

pedagogia, considerando que a proposta de alfabetização da rede municipal de ensino de 

Goiânia e das escolas traz em seu bojo o letramento dissociado da alfabetização matemática, 

isto é, do numeramento defendido por vários lingüistas e educadores matemáticos2 que 

apontam para níveis e interações diversas entre as habilidades de letramento dos educandos e 

a linguagem da matemática (FONSECA, 1994).  

Enquanto o conceito de letramento, segundo Kleiman (1991, 1995), é utilizado 

nos meios acadêmicos para separar os estudos sobre o “impacto social da escrita”, o conceito 

de numeramento surge como um domínio de capacidades que envolvem um subconjunto de 

capacidades essenciais tanto da matemática quanto do letramento. Nessa perspectiva de 

alfabetização, “ser numerado” envolve possessão tanto de algumas habilidades de letramento 

como de algumas habilidades de matemática e a aptidão para usá-las em combinação de 

acordo com o que é requerido em uma determinada situação. Johnston (apud TOLEDO, 

2003) denomina essas habilidades de papéis complementares e interligados que levariam o 

sujeito a ser considerado “numerado”. Essas habilidades, segundo o autor, se traduzem em 

saber decodificar, saber entender e participar, saber usar e saber criticar. Nesse contexto, a 

matemática é vista como um poderoso instrumento para entender e alterar a sociedade onde 

contar, prever estações, traduzir, navegar, reconhecer semelhanças, controle populacional e 

pesquisa, são apenas alguns recursos da matemática ao longo dos séculos. 

Na perspectiva do letramento e do numeramento, é importante que a alfabetização 

ganhe significado tanto na teoria quanto na prática. Separar a instrução matemática da 

instrução em outras áreas pode, facilmente, impedir o desenvolvimento de habilidades 

integrativas e úteis de numeramento, em parte porque as situações funcionais nas quais as 

habilidades de numeramento são requeridas não se encaixam nas tarefas instrucionais 

tradicionalmente usadas para ensinar matemática. Essa discussão, no que se refere, por 

exemplo, aos adultos, segundo Johnston (apud TOLEDO, 2003), traz questões tanto de 

habilidades orais necessárias a questões quantitativas do mundo real (ex.: no trabalho, no 

supermercado) quanto às habilidades de leitura e escrita. 
                                                
2 Halliday, 1979; Kane, Byrne & Hater, 1974; Laborde, 1990; O’Mara, 1991. 
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Em síntese, o numeramento não é um conjunto predefinido de habilidades e 

disposições que, para serem adquiridas, exigem passar por um caminho de mão única. Por 

isso, a habilitação de uma criança para uma vida adulta, para agir em um “caminho 

numerado” requer o desenvolvimento conjunto e integrado de habilidades de letramento e 

numeramento que possam ser utilizadas, efeti4vamente, em diversos contextos e usos 

sociais.  

Pesquisas realizadas nos Estados Unidos e em outros países industrializados 

(KIRSCH et al., 1993 apud TOLEDO, 1999) sugerem que mais de cinquenta por cento dos 

cidadãos desses países têm uma maior dificuldade com tarefas de numeramento funcional, as 

quais requerem a extração de números de diferentes tipos e formas de documentos, inferência 

de operações a partir de orientações impressas ou compreensão de argumentos quantitativos 

implícitos em documentos técnicos ou textos jornalísticos. 

Segundo tais pesquisas, isso decorre do fato de que o desenvolvimento dessas 

habilidades possibilita não só uma melhor capacidade de aprendizagem a partir de 

estratégias de auto-regulagem da aprendizagem, como também uma melhor capacidade de 

pensamento mediante a utilização de estratégias cognitivas cuja seleção e aplicação se 

autocontrolam. 

Penso que os fins da educação e do ensino é formar uma pessoa da 

modificabilidade humana no sentido de mudar o comportamento, determinar quando é 

necessário usar estratégias, metas cognitivas; selecionar estratégias para definir uma situação-

problema; pesquisar soluções alternativas; monitorar, controlar e julgar o pensamento bem 

como avaliar e decidir quando um problema é solucionado com um grau satisfatório ou 

quando as demandas da vida diária tornam-se uma prioridade temporária ou permanente. 

Diante dos propósitos da intervenção pedagógica e da forma que ela intervém na 

aprendizagem da matemática, as dificuldades que se apresentam em relação ao conhecimento 

matemático, à defasagem na leitura e na escrita perpassam não só por questões de formação 

docente e pedagógicas, mas também por outras questões: de legislação educacional, quando 

limita o mínimo necessário para formação do cidadão dissociado das condições do sujeito e 

locais; do acesso universal ao ensino dissociado da sociedade; do patamar elevado do capital 

cultural dissociado da permanência da criança na escola com possibilidade de aprender e, por 

fim, da terminalidade não ilusória de que nossas crianças se alfabetizam em um ano de 

escolaridade que, segundo Luckesi (2006), significa, de fato, oito meses de trabalho letivo, 

esquecendo ainda da realidade brasileira em que há regiões onde uma criança leva quatro anos 

para se alfabetizar.  
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Na perspectiva da repetência sucessiva e/ou do avanço sem aprendizagem, 

Luckesi (2006) compreende que elas fazem com que a criança permaneça na escola, mas isso 

não significa promoção e/ou avanço por o aluno não se apropriar do conhecimento. Para mim, 

que tenho vivenciado as propostas de intervenção e seu desenvolvimento, o foco tem sido 

também a terminalidade, enquanto a preocupação por parte da SME, da escola e das famílias é 

o avanço sem, no entanto, considerar aspectos como: o significado do conhecimento 

construído pelo aluno, pela compreensão dos objetivos propostos em cada área; o 

envolvimento do aluno nas atividades produtivas. Há outros aspectos a serem considerados 

como saberes necessários à formação inicial e continuada do professor e o seu papel na 

elevação cultural do ser humano. 

Na tentativa de compreender a intervenção, o seu significado para os alunos 

permanentes ou defasados e quais interações com a matemática, penso ser importante buscar 

tanto nas propostas quanto nas entrevistas vários sentidos: de estudar a matemática na escola e 

de usá-la fora dela; da contextualização do seu ensino; dos conteúdos previstos e ensinados. 

Também o nível e as interações da família no auxílio das atividades de matemática propostas 

são necessários. Na perspectiva de compreensão desses sentidos, expressarei a problemática 

da permanência pela compreensão do que é a intervenção e de que maneira ela intervém na 

aprendizagem da matemática do ponto de vista do aluno permanente, dos professores 

envolvidos e das famílias. 

Entende-se também que a proposta de intervenção inicia-se na percepção dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa (aluno, professores e pais) e solicita uma reflexão sobre o 

problema percebido, de modo que vai se destacando percebido e voltando a reflexão sobre o 

fenômeno. Isto é, o que antes já existia como objetividade (intervenção), mas não era 

percebida em suas implicações mais profundas, às vezes, nem sequer era percebida, se 

“destaca” e assume o caráter de problema, portanto, de desafio (FREIRE, 1983). A idéia é 

conhecer com profundidade para apostar (ou não) em uma proposta que possibilite ao aluno 

não alfabetizado (permanente) e com defasagem desenvolver sua capacidade de 

aprendizagem de forma significativa e autônoma. É comum esses alunos não terem clareza 

do que não sabem e a tendência usual no início das atividades é desistir. Por isso, cabe 

lembrar o papel do professor mediador, no sentido de instigar o aluno a tornar mais claro o 

que realmente ele já sabe ou não sabe antes de deixá-lo desistir da sua investigação pela 

dificuldade inicial. 

Contudo, é importante que a pesquisa sobre a intervenção e a aprendizagem em 

matemática parta da compreensão de todos os sujeitos envolvidos no processo de 
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permanência. Depois disso, devem pensar a intervenção como uma possibilidade de avanço 

com aprendizagem, para que as dificuldades de aprendizagem possam ser descaracterizadas 

por meio do pensar, do refletir e do (re) construir conceitos a partir do que vê, percebe, sente, 

interage, relaciona, elabora, além de manifestar compreensões por intermédio da linguagem, 

da leitura, da escrita e do discurso matemático. A seguir apresento ao leitor o caminho 

percorrido para abordar a questão: o solo de investigação, o modo de obtenção, de estudo e 

das análises dos dados.  
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O MODO DE ABORDAR A QUESTÃO 

 

2.1 O CAMINHO PERCORRIDO PARA ABORDAR A QUESTÃO 

 

Uma vez explicitada a questão inquiridora, trago o caminho da investigação em 

que o trabalho se dá: a pesquisa qualitativa numa abordagem fenomenológica. Essa 

abordagem tem como objeto de estudo o próprio fenômeno, isto é, as coisas em si mesmas. 

Este modo de pesquisar mostra-se mais próprio para as questões humanas por ele acrescentar 

novas perspectivas e ampliar o universo do conhecimento.  

Essa concepção busca reintegrar o mundo da ciência ao mundo-vida. Associa o 

fenômeno e o ser de uma forma indissociável: só pode haver o fenômeno enquanto houver o 

sujeito no qual a experiência desse fenômeno se situa. De acordo com Martins e Bicudo (1989), 

a fenomenologia descreve a experiência do homem tal como ela é e não segundo as proposições 

pré-estabelecidas pelas ciências naturais. Para os autores, trata-se de uma forma particular de 

fazer ciência, de forma que as correlações estatísticas são substituídas pelas descrições 

individuais, e as conexões causais por interpretações oriundas das experiências vividas.   

Assim, o pesquisador, ao investigar um fenômeno partindo das experiências 

vividas pelos sujeitos da pesquisa, obtém as descrições desses sujeitos a respeito da sua 

experiência e tem em mãos discursos significativos e passíveis de serem compreendidos e 

desvelados na sua essência. A visão da essência nesta perspectiva torna-se possível pelo 

princípio da intencionalidade. De acordo com esse princípio a consciência só é consciência 

quando está dirigida para um objeto. Logo, o estudo da relação sujeito-objeto consistirá numa 

análise descritiva do campo da consciência, o que levou Husserl a definir a fenomenologia 

como “a ciência descritiva das essências da consciência e de seus atos”.  

Partindo dessa compreensão e ao refletir sobre a questão que me inquieta na 

minha prática - a proposta de intervenção e de que maneira ela intervém na aprendizagem em 

matemática -, busco a compreensão do vivido pelos alunos, professores e famílias dos alunos 

permanentes num mundo já dado (o mundo dos que não aprendem ou dos defasados) ao qual 

são lançados e que eles necessariamente terão de enfrentar. Nas suas descrições, focalizo as 

suas percepções do processo de permanência e da intervenção, dos significados atribuídos 

pela sua consciência nesta experiência, e especialmente os significados da relação com os 

demais sujeitos envolvidos na intervenção: a família e os professores. 

Na compreensão de Martins e Bicudo (1999), a fenomenologia pensada por 
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Husserl propõe a descrição do fenômeno e não a explicação ou busca das relações causais. 

Nesse sentido, procura colocar o pesquisador na perspectiva dos sujeitos da pesquisa, 

compreendendo sua experiência e seus sentimentos, desvelando assim o fenômeno. Este 

encaminhamento conduz ao referencial da fenomenologia, que investiga a verdade a partir da 

origem de todo conhecimento - a experiência do mundo - procurando, a partir daí, descrever o 

fenômeno, analisá-lo e interpretá-lo, assim chegando à compreensão do que é essencial e 

invariante à estrutura do fenômeno (HUSSERL apud MARTINS; BICUDO, 1999). 

Ao escolher como tema a Intervenção Pedagógica no Ciclo I em Goiânia: do 

proposto ao vivido, a fenomenologia emerge como o método mais adequado para conduzir o 

estudo, no sentido de me permitir a aproximação e a compreensão das várias perspectivas dos 

sujeitos que vivenciaram a permanência.  

Tratando-se de uma modalidade da pesquisa qualitativa, não se pretende chegar a 

generalizações. O foco da sua atenção é o desvelamento do fenômeno, interrogando o mundo 

ao redor. Procura manter o rigor, não o da precisão numérica, mas um rigor metodológico ao 

tentar compreender os fenômenos que não são passíveis de serem estudados 

quantitativamente, por apresentarem dimensões pessoais, sendo mais apropriadamente 

pesquisados mediante a abordagem qualitativa (MARTINS; BICUDO, 1989).  

 

2.2 O SOLO DE INVESTIGAÇÃO 

 

2.2.1 As escolas 

 

Para investigar sobre a intervenção proposta e desenvolvida pelas escolas 

municipais de Goiânia, apresento o solo de investigação (as escolas), os documentos e os 

sujeitos envolvidos na pesquisa bem como, o modo como vão se revelando ao pesquisador. 

Então, resolvi investigar as escolas pertencentes à região Noroeste, Oeste e Mendanha, todas 

de jurisdição da Unidade Regional Brasil Di Ramos Caiado (URE) na qual atuo como apoio 

técnico pedagógico. Como o universo de escolas era muito e a pesquisa de curta duração, era 

impossível ir a todas, assim, fiz um recorte de um grupo de escolas para estudo da 

problemática. 

Para participação das escolas na pesquisa, foram selecionadas aquelas que 

apresentavam aspectos comuns como: aluno permanente, alta demanda, proposta político-

pedagógica 2007, proposta de intervenção, ata da permanência, número significativo de 
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professores com formação superior e efetivo (95%), recursos pedagógicos, físicos e 

administrativos para atender o desenvolvimento das ações de intervenção, participação dos 

professores ciclo I na formação continuada oferecida pela SME em Alfabetização, Língua 

Portuguesa e Matemática, chegando ao total de quatro escolas pesquisadas. Cabe ressaltar que, 

de acordo com os critérios de escolhas, as escolas selecionadas para participação na pesquisa 

são escolas que apresentam bons resultados na aprendizagem pelas condições pedagógicas, 

estruturais e administrativas para desenvolver seu projeto pedagógico e de intervenções.  

 

2.3 OS DADOS PARA A ANÁLISE: MODO DE OBTENÇÃO 

 

2.3.1 Documentos  

 

Para realização desta investigação, foram analisados documentos. Segundo 

Phillips (1974, p. 187), são considerados documentos “quaisquer materiais escritos que 

possam ser usados como fonte de informação sobre o comportamento humano”. Como bem 

denomina Antunes (2003), trata-se de um processo de “garimpagem”. Se as categorias de 

análise dependem dos documentos, eles precisam ser encontrados, "extraídos" das prateleiras, 

receberem um tratamento que, orientado pelo problema proposto pela pesquisa, estabeleça a 

montagem das peças, como num quebra-cabeça.  

Apresentam Guba e Lincoln (apud SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009) 

uma série de vantagens para o uso de documentos na pesquisa, por serem eles uma fonte 

estável e rica, persistindo ao longo do tempo, podendo ser consultados várias vezes e servirem 

de base a diferentes estudos. O seu custo em geral é baixo. Seu uso requer do pesquisador 

apenas investimento de tempo e de atenção para selecionar e analisar dados mais relevantes. 

Também é uma fonte não-reativa, permitindo a obtenção de dados quando o acesso ao sujeito 

é impraticável ou quando a interação com os sujeitos pode alterar seu comportamento ou seu 

ponto de vista. Em síntese, a análise documental, embora pouco explorada, constitui-se uma 

técnica de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por 

outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema.  

Para realização da investigação proposta, recorri aos documentos da Secretaria 

Municipal de Educação e das escolas investigadas. As abordagens para liberação dos 

documentos foram feitas aos departamentos envolvidos, quais sejam: Departamento Pedagógico 

do Ensino Fundamental da Infância e Adolescência - SME (DEFIA), Unidade Regional de 
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Ensino Brasil Di Ramos Caiado (URE) e as Unidades Educacionais (UEs) nas quais foram 

desenvolvidas as pesquisas.  

Uma vez realizadas as abordagens aos Departamentos e às Escolas participantes - 

abril de 2009 -, iniciei o processo de busca das fontes documentais seguindo diversas etapas. 

Primeiro, contactei in loco os diretores e coordenadores de cada escola participante e, com o 

projeto em mãos, apresentei os objetivos da pesquisa bem como os procedimentos 

metodológicos necessários ao seu desenvolvimento. Segundo, fiz um inventário dos 

documentos que falassem da intervenção e da matemática. Terceiro, do inventário, fui 

mapeando aqueles que, além de falar da intervenção e da matemática, revelassem também o 

vivido na escola. Por meio desse processo, selecionei os documentos: proposta Político-

Pedagógica da SME, proposta Político-Pedagógica das Escolas, proposta de Intervenção de 

cada escola, registro das Aprendizagens dos Educandos e Ata das Permanências dos Educandos. 

Cabe ressaltar que nessa fase não tive dificuldades com as escolas. Primeiro, por as 

equipes gestoras, após a apresentação do projeto de pesquisa mostrar interesse em conhecer 

com mais profundidade a problemática. Segundo, por conviver profissionalmente com essas 

escolas e estabelecer com elas relação de confiança, a meu ver, uma relação importante, uma 

vez que a pesquisa revelará a atuação das escolas nas questões relativas à intervenção e à 

matemática por meio dos documentos e falas dos entrevistados. 

 

2.3.2 Entrevistas 

 

2.3.2.1 Os sujeitos 

 

Nesta investigação optei pela entrevista aberta como instrumento da coleta de 

dados por ela se aproximar dos esquemas mais livres, menos estruturados (LAKATOS, 2008), 

permitindo maior adequação para as informações que pretendia obter dos informantes que 

queria contactar.  

Por intermédio das entrevistas, primeiro, busquei compreender a proposta de 

intervenção e como os sujeitos da pesquisa (alunos, pais e professores) participaram e 

compreenderam a vivência no processo de permanência/ intervenção.   

Escolhi adentrar nesta compreensão pela perspectiva dos alunos permanentes que 

vivenciaram a experiência de não avançar com seus pares.  Esta opção se deu por acreditar 

que, no presente, a experiência vivida por eles, os seus pensamentos e sentimentos a respeito 
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dessa vivência aparecerão na sua percepção antes de passarem por um processo reflexivo. 

Assim, procurei em suas descrições a experiência pré-reflexiva, que é a origem de toda a 

reflexão e dos conhecimentos sobre o mundo (DARTIGUES, 1973). 

Uma vez definidos os documentos para estudos, iniciei a busca dos prováveis 

sujeitos da investigação. Essa fase foi desenvolvida em diferentes momentos: no primeiro 

momento, fui identificando os alunos do ciclo I agrupamento de oito anos permanentes em 

2007, pela ata de permanência; os professores que trabalham com esses alunos, pelas 

assinaturas nos Registros das Aprendizagens dos Educandos e os respectivos pais e/ou 

responsáveis, pelos elenco das escolas - documento interno que contém dados pessoais, de 

trajetória escolar, de localização e de contatos com as famílias dos alunos matriculados. Vale 

ressaltar que, para participação na pesquisa, foram considerados todos os alunos permanentes 

em 2007, num total de 26, porém somente os que continuaram na escola foram entrevistados e 

desses houve aqueles que faltaram no dia da entrevista, diminuindo a amostra para 15. Destes, 

por problemas técnicos prejudicando a entrevista, restaram 14 no total de alunos 

entrevistados. Os professores convidados a participar da pesquisa foram pedagogos regentes 

do ciclo I em 2007, totalizando 4, destes, também por problemas técnicos, diminuiu a amostra 

para 3. Os pais e/ou responsáveis totalizaram 11 convidados e entrevistados. Inicialmente, a 

todos apresentei o projeto de pesquisa resumido, eles concordaram em participar e assinaram 

o Termo de Consentimento de participação. As escolas e os sujeitos participantes foram sendo 

codificados para resguardar sua identidade ficando assim decodificados: E para a escola, A 

para A alunos, P para professor e R para responsáveis. Esta denominação fará parte da 

sistematização das interpretações e análises em todo o corpo da dissertação. 

Durante as entrevistas em cada momento, procurei me permitir a aproximação e a 

compreensão das várias perspectivas dos sujeitos que vivenciaram a permanência. Entre as 

várias perspectivas reveladas, o contexto. Este ao se revelar para o pesquisador muito contribuiu 

para a compreensão do fenômeno estudado bem como, para as análises da problemática. Com o 

intuito de o leitor compreender melhor os dados de entrevistas, apresento a seguir a síntese 

individual do contexto de onde surge o ser participante da pesquisa.  

 

2.3.2.1.1 Síntese individual do contexto dos sujeitos entrevistados  

 

Alunos 

E1A1 O aluno tem 10 anos. Mora coma mãe, a avó e a irmã. A mãe trabalha fora, no turno 
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diurno, ficando sob os cuidados da avó. Matriculou-sena escola em 2007, vindo de uma 

escola particular seriada. 

 

E1A2 O aluno tem 10 anos. Mora com os pais e três irmãos num barracão alugado, sem 

espaço externo para brincar e socializar. É uma criança que fica muito tempo sem os cuidados 

básicos da mãe, que trabalha fora meio período, segundo ela, o pai é quem se preocupa com a 

vida escolar do filho e demonstra afeto, mas não vive em casa, pois é motorista de ônibus de 

viagem longa. 

 

E1A3 O aluno tem 10 anos. Mora com a mãe, avó e a tia num barracão alugado. É aluno da 

escola desde os 6 anos de idade. Afetivamente é bem cuidado pela mãe e pela avó que falam 

dele com entusiasmo. 

 

E1A4 O aluno tem 10 anos. Mora com os pais e tem acompanhamento familiar nas atividades 

escolares. Guarda ressentimento de não ter avançado, ficou descontrolado emocionalmente ao 

falar da permanência. 

 

E1A5 O aluno tem 10 anos, é filho único, mora com a mãe num barracão próprio. É aluno da 

escola desde os cinco anos. Também vive com os avós maternos e tias no mesmo lote. É uma 

criança que recebe atenção da família (das tias), principalmente nas tarefas de casa, devido à 

mãe ser analfabeta. 

 

E1A6 O aluno tem 10 anos, mora com o pai, a mãe e três irmãos numa casa alugada. Veio de 

S. P. capital, de uma escola ciclada e chegou a Goiânia em 2007. Tem acompanhamento nas 

atividades escolares pela família. 

 

E1A7 O aluno tem 10 anos. Mora com os pais e mais irmãos em um barracão alugado. É uma 

criança que tem acompanhamento familiar em casa e na escola.  

 

E2A1 O aluno tem 10 anos, vive com o pai e uma irmã mais velha. O pai é professor, mas 

nunca trabalhou na educação.  

 

E2A2 O aluno tem 11 anos. Vive em condições subumanas esmolando na rua a mando do avô 
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materno. Os pais são separados. Ele vive com a mãe, que é doente mental sem assistência 

médica. Possui encaminhamento no juizado da infância devido à situação de abandono por 

parte do pai e demais familiares. 

 

E2A3 O aluno tem 10 anos. Mora com a mãe, que é provedora sozinha da família, e uma 

irmã, em um barracão da família, com muito espaço para brincar. Porém se organiza e fica 

sozinho quando não está na escola. A mãe demonstra ser calma, mas sem disponibilidade para 

cuidar dos filhos devido ao trabalho difícil e longe de casa. 

 

E3A1 A aluna tem 11 anos. Mora com a mãe, principal responsável pela mesma, em barracão 

alugado. Fica a maior parte do tempo sozinha, porque a mãe, única provedora da casa, 

trabalha fora. 

 

E4A1 Jun./2010. O aluno, segundo a família, é estudioso, porém passou por muitos 

problemas afetivos pela separação dos pais, morando em muitos lugares ao mesmo tempo. 

Atualmente mora com a avó e o pai em casa própria. 

 

E4A2 O aluno tem 10 anos, mora com os pais em casa própria e confortável. Segundo os 

pais, tem acompanhamento escolar em casa e na escola. Fica com a mãe quando não está na 

escola. 

 

E4A3 A aluna tem 11anos, mora com os pais, em casa própria. É acompanhada pela família 

na escola e em casa. 

 

Professores 

E2P1 É Professora Pedagoga regente efetiva na escola há mais de 10 anos. Conhece a 

realidade da escola e da comunidade escolar. É alfabetizadora e trabalha só um turno. 

 

E3P1 É Professora regente efetiva na escola há mais de 15 anos. Pedagoga e conhece a 

realidade da escola. É professora alfabetizadora e trabalha dois turnos diurnos. 

 

E4P1 É Professora – regente, 2007/2008. Efetiva na escola há mais de 15 anos. Conhece a 

realidade local das famílias e dos alunos. É professora alfabetizadora da escola. 
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Pais/Responsáveis 

E1R1 Mãe, Ensino Fundamental incompleto. Trabalha fora. Moradia de aluguel. Não 

acompanha a vida escolar do filho, função delegada totalmente ao pai, que, segundo ela, 

também não tem disponibilidade por ser motorista de ônibus. 

 

E1R2 Mãe, Ensino Fundamental incompleto. Não trabalha fora. Moradia de aluguel. 

Acompanha a vida escolar do filho. 

 

E1R3 Mãe, Ensino Fundamental incompleto. Não trabalha fora. Moradia de aluguel. Mora 

com os filhos e o marido e acompanha a vida escolar do filho.  

 

E1R4 Mãe, analfabeta. Não trabalha fora. Moradia própria e recebe ajuda da família no 

acompanhamento escolar ao filho e manutenção da casa. 

 

E1R5 Mãe, Ensino Fundamental incompleto. Trabalha fora.  Mora de aluguel é provedora 

sozinha da família. Tem dificuldades de acompanhar a vida escolar do filho.  

 

E2R1 Pai, magistério. Trabalha. Moradia de aluguel. Tem dificuldade de acompanhar a vida 

escolar do filho por ser separado e responsável único pelos filhos. 

 

E3R1 Mãe, Ensino Fundamental incompleto. Trabalha fora. Moradia de aluguel. Provedora 

sozinha da família e tem dificuldade de acompanhar a vida escolar da filha.   

 

E4R1 Avó materna, aluna do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos (EAJA). 

Não trabalha fora. Moradia própria. Acompanha a vida escolar do neto. 

 

E4R2 Mãe, Ensino Fundamental. Não trabalha fora. Moradia própria. Acompanha a vida 

escolar do filho. 

 

E4R3 Avó paterna, alfabetizada. Não trabalha fora. Moradia própria. Acompanha a vida 

escolar do neto. 

 

E4R4 Mãe, aluna do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos (EAJA). Não 

trabalha fora. Moradia própria. Acompanha a vida escolar da filha. 
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2.4 A ABORDAGEM AOS SUJEITOS 

 

Ao abordar os sujeitos da pesquisa e ao explicar o objetivo da entrevista, estes se 

mostraram interessados em falar da problemática da permanência. Dentre os entrevistados, os 

professores e os pais demonstraram interesse em colaborar. Os professores por acreditarem 

que a pesquisa poderia revelar a “realidade escolar” que, em suas compreensões, é difícil.  Os 

pais por acreditarem ser uma oportunidade de falar de um problema que muito os deixava 

chateados, “a permanência” dos filhos no ciclo I que na compreensão deles significa mesmo 

“reprovação” e não adiantava dar outro nome. As atitudes dos professores e dos pais me 

deram ânimo, para continuar o trabalho de campo, e subsídios para me tornar cada vez mais 

interessada em pesquisar a problemática.  

Após a abordagem, iniciei as entrevistas. Estas foram realizadas em dois 

ambientes: na escola, alunos e professores, e nas residências, os pais e/ou responsáveis.  As 

entrevistas com os alunos e professores foram realizadas mediante planejamento de um 

cronograma previamente elaborado junto às equipes gestoras de cada escola participante. Para 

a realização das entrevistas, contei com a colaboração das coordenações pedagógicas e das 

direções. As coordenações, para organização de um cronograma de entrevista com os 

professores a partir da disponibilidade deles nos horários de estudos e liberação dos alunos 

individualmente. As direções, para liberar os professores sem que isso resultasse perdas 

pedagógicas e, sobretudo, desconforto pedagógico para a escola de modo geral. Com os pais 

e/ou responsáveis, depois de feitos contatos por telefone, foi agendada uma visita à casa deles, 

conforme disponibilidade de cada um. 

Durante as entrevistas, procurei manter uma postura ética: apresentei-me, descrevi 

o meu trabalho, solicitei a colaboração, assim como a permissão para gravar, apresentei a 

aprovação do conselho de ética e busquei ouvir os entrevistados de forma compreensiva e 

aberta, sem limite de tempo, envolvendo-me empaticamente, evidenciando o meu interesse, 

sem interromper ou fazer outros questionamentos. Assim, o sujeito da pesquisa se expressou 

espontaneamente a respeito da sua experiência no ciclo I e, depois, no tempo estendido para 

aprender. Durante a entrevista, procurei ouvir, mas mantive sempre o controle por meio de 

um roteiro de entrevista específico para cada segmento. Isso permitiu aos informantes 

responderem livremente, usando linguagem própria e emitirem opiniões, tornando, assim, as 

investigações mais profundas e precisas a respeito da problemática. Embora reconhecendo 

algumas dificuldades, optei por utilizar perguntas abertas, mesmo que elas dificultassem as 
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respostas do próprio informante, o processo de análise e interpretação. 

 

2.5 O ESTUDO DOS DADOS: DOCUMENTOS E ENTREVISTAS 

 

Esse movimento de organizar, classificar e estudar o material requereu da 

pesquisadora a busca constante do compreender. Compreender, na perspectiva hermenêutico-

fenomenológica heideggeriana, significa ver no mundo o homem e a totalidades de relações 

que o submergem. O mundo é o lugar onde desde sempre nos encontramos - o lugar que nos 

molda, nos determina e onde se radicam nossas possibilidades (HEIDEGGER apud 

BARRETO, 2000). 

A mundanização da compreensão determina a busca pelo sentido do ser. Nesta 

perspectiva, ela abrange o homem em seus momentos, relações e possibilidades. Posta a 

questão, o compreender exige a compreensão do contexto de onde surge o ser, portanto, do 

seu modo prático de ser no mundo caracterizado por Heidegger como um ente 

“intramundano”.  Ainda segundo Heidegger (apud BARRETO, 2000), o ente compreendido 

como algo que, em seu “destino”, está ligado ao ser daquele ente que lhe vem ao encontro 

dentro de seu próprio mundo. Na perspectiva da mundanização, a compreensão é mais um 

modo de projeção da pre-sença e esta projeta o seu ser para possibilidades. Esse projetar se 

efetua elaborando-se em formas e modalidades. A esse elaborar-se, Heidegger denomina de 

interpretação, Martins e Bicudo (1983) de construção e reflexão do construído e da 

construção. Assim, a interpretação não se dá desconectada da experiência vivida pela 

presença, ela se efetua na própria compreensão do que está presente à mão e na circunspeção 

do olhar ao compreender o seu para quê (BARRETO, 2000).  

No movimento da compreensão do para quê e do como, a interpretação está à mão 

e na circunvizinhança o olhar se efetua na mundaneidade, possibilitando que se veja algo 

sendo em um contexto. Para Heidegger, ver já é compreensão e interpretação, porque ela se 

funda no conceber prévio e o prévio nesse sentido é o próprio ser-no-mundo onde a pre-sença 

compreende e se compreende. Foi a partir do movimento de compreensão que cheguei às 

unidades de significados (US). Estas, por sua vez, são recortes julgados significativos pelo 

pesquisador, dentre os vários pontos a que a descrição pode levá-lo. Para que as unidades 

significativas pudessem ser recortadas, li os depoimentos à luz de minha interrogação, meio 

pelo qual procurei ver a intervenção (fenômeno), olhada de uma dentre várias perspectivas 

possíveis. Conforme afirma Martins; Bicudo (1989, p. 99): 



43 

[...] como é impossível analisar um texto inteiro simultaneamente, torna-se 
necessário dividi-lo em unidades. [...] as unidades de significado são discriminações 
espontaneamente percebidas nas descrições dos sujeitos quando o pesquisador 
assume uma atitude psicológica e a certeza de que o texto é um exemplo do 
fenômeno pesquisado. [...] As unidades de significado [...] também não estão 
prontas no texto. Existem somente em relação à atitude, disposição e perspectiva do 
pesquisador.  

 

No decorrer deste trabalho, as unidades de significados foram ganhando 

codificação. Assim, foram identificadas pela maiúscula “A” seguidas de enumerações 

crescentes de acordo com a ordem contínua nas descrições dos sujeitos. Essas descrições 

apontavam para a vivência do fenômeno que se queria compreender, e a compreensão 

ficou tanto mais clara quanto maior foi meu esforço de pesquisadora em perscrutá-lo em 

análises. 

O itinerário dessa trajetória foi dado pela busca “às coisas mesmas”, iniciado pelo 

movimento de epoché, no qual o fenômeno é posto em suspensão, ficando, é claro, os 

pressupostos que ligam pesquisador e pesquisado, impedindo a neutralidade. Essa análise, na 

trajetória fenomenológica, não se encerrou na descrição do subjetivo, ela também perpassou 

pela mediação da linguagem, sempre presente, e o “viver-com” (intersubjetivo), permitindo a 

compreensão e interpretação de um discurso que não é o meu próprio, mas histórico e social, 

pois encontros e mediações correm temporal e contextualizadamente. 

Sob uma ótica diferenciada, mas não divergente da de Lüdke e André (1986) 

acerca das abordagens qualitativas, Martins e Bicudo (1989, p. 21-22) veem o pesquisador 

como aquele que deve perceber a si mesmo e perceber a realidade que o cerca em termos de 

possibilidades, nunca só de objetividades e concretudes, a partir do que a pesquisa qualitativa, 

dizem, dirige-se a fenômenos, não a fatos. Para eles, fenômeno 

 

vem da expressão grega fainomenon e deriva-se do verbo fainestai que quer dizer 
mostrar-se a si mesmo. Assim, fainomenon significa aquilo que se mostra, que se 
manifesta. Fainestai é uma forma reduzida que provém de faino, que significa trazer 
à luz do dia. Faino provém da raiz Fa, entendida como fos, que quer dizer luz, aquilo 
que é brilhante. Em outros termos, significa aquilo onde algo pode tornar-se 
manifesto visível em si mesmo. [...] Fainomena ou fenomena são o que se situa à luz 
do dia ou o que pode ser trazido à luz. Os gregos identificavam os fainomena 
simplesmente como ta onta que quer dizer entidades. Uma entidade, porém, pode 
mostrar-se a si mesma de várias formas, dependendo, em cada caso, do acesso que 
se tem a ela.  

 

Nessa busca, procurei apreender aspectos da intervenção (fenômeno) e o modo 

como ela intervém na aprendizagem em matemática. Quando os outros descrevem aspectos do 

fenômeno, eles os descrevem como os percebem, no desejo de comunicar essas suas 

percepções. A seguir, apresento quadro demonstrativo 1, explicitando o universo documental 
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inventariado para recorte documental amostral da pesquisa. Seguindo, apresento, em outro 

formato textual, o estudo dos documentos das propostas político-pedagógicas das escolas na 

seqüência das abordagens: E1, E2, E3, e E4 e assim, explicitadas ao longo do trabalho. A 

seguir, apresento quadros com dados documentais e de entrevistas.  

 

2.5.1 ANÁLISE IDEOGRÁFICA 

 

A análise da estrutura do fenômeno situado foi orientada pelas ideias 

fundamentais da fenomenologia que, segundo Martins e Bicudo (1989), seguiram a descrição 

procurando retratar e expressar a experiência consciente dos sujeitos da pesquisa e a redução 

fenomenológica3, procurando ter uma crítica reflexiva dos conteúdos descritos. Nesta 

perspectiva metodológica, primeiro, mantive a descrição na sua forma original, 

identificando, nos documentos e no discurso dos sujeitos, os pontos significativos, ou seja, as 

unidades de significados que apontaram para a problemática pesquisada. Assim, procurei 

analisar a experiência como vivida, não permitindo que meus conceitos pessoais ou teóricos 

interferissem no rigor do ouvir e transcrever a descrição. 

Seguindo os passos propostos por Martins e Bicudo (1993), nos documentos, fui 

estudando o que foi proposto e, nas entrevistas, construindo as descrições dos alunos, dos 

professores e dos pais/responsáveis sobre as suas experiências. As interpretações e as descrições 

individualmente foram analisadas, interpretadas e codificadas em letras maiúsculas, ficando 

assim identificadas: (E) para escolas, (A) para alunos, (P) para professor, (R) para responsáveis 

e os alunos com a letra maiúscula “C”. As assertivas maiúsculas (A) seguidas por número 

natural consecutivo correspondem à descrição verbal dos sujeitos entrevistados. 

Vale ressaltar que, na trajetória fenomenológica, como nas demais modalidades 

da pesquisa qualitativa, o pesquisador, inicialmente, se coloca quando explicita as suas 

inquietações e expõe o seu mundo-vida4. Durante a coleta dos dados (os depoimentos), a 

análise e a interpretação, ele procura manter a postura fenomenológica de colocar em 

suspensão tudo o que conhece e pensa a respeito do fenômeno. Porém, ao final da construção 

dos resultados, o pesquisador coloca-se como participante do estudo ao analisar o que 

                                                
3 A redução é entendida como movimento do espírito humano de destacar aquilo que julga essencial ao 
fenômeno, o que é feito por meio de ações como o intuir, o imaginar, o lembrar e o raciocinar. 
4 Mundo-vida (lebenswelt) e intencionalidade da consciência são termos cunhados, inicialmente, por Husserl, em 
sua fenomenologia estrutural. 
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significou para ele a trajetória percorrida, o desvelamento desse novo horizonte no qual ele 

se situa após o desenvolvimento da pesquisa. Esse movimento contínuo da experiência 

humana permite fechar um círculo hermenêutico pelo qual o pesquisador evolui com o 

próprio conhecimento na intersubjetividade com os sujeitos da pesquisa, com os autores 

trazidos à discussão, com a sua própria experiência, antes e durante o decorrer da 

investigação.  

 

a) dos documentos 

Estudos baseados em documentos sejam revisões bibliográficas, sejam pesquisas 

historiográficas, extraem deles toda a análise, organizando-os e interpretando-os segundo os 

objetivos da investigação proposta. É, pois, o tratamento metodológico de documentos que 

destacarei neste item, tendo como pano de fundo meu próprio percurso de pesquisa.  

Numa primeira etapa, meu objetivo era encontrar fontes e, nelas, os documentos 

necessários para a pesquisa. Nessa etapa, não havia preocupação com a análise propriamente 

dita, que seria núcleo do trabalho subseqüente, mas a preocupação com a obtenção de 

referências bibliográficas de fontes diversas tais como: oficiais, técnicos, de circulação interna 

nas escolas e externas, na rede e outras que subsidiassem as leituras e compreensões do 

fenômeno pesquisado. Após essa etapa, os documentos foram ganhando códigos por títulos e 

explicitada a caracterização do material e do conteúdo do documento para posteriormente 

serem arquivados segundo o lugar de origem.  

Após a codificação e o arquivamento dos documentos, tornou-se indispensável 

olhar para eles de forma analítica, buscando o modo de torná-los inteligíveis, com o objetivo 

de investigar a proposta de intervenção. O direcionamento do olhar se deu a partir de duas 

perguntas: o que falam da intervenção? O que falam da Matemática? As respostas se deram 

pela análise de conteúdo, comportando algumas técnicas, tais como fichamento, levantamento 

quantitativo e qualitativo dos assuntos recorrentes, criação de códigos para facilitar o controle 

e manuseio. As leituras e fichamentos tiveram papel central nessa fase. Para cada documento 

foi criada uma ficha de leitura contendo resumo, referência bibliográfica da publicação, além 

de algumas transcrições de trechos que poderiam ser utilizados posteriormente.  

Organizar o material já é um processo interpretativo e interpretação de leitura. O 

estudo realizado resultou quadros, nos quais sintetizo a classificação realizada sobre todo o 

material obtido, seguindo a ordem da busca das informações e o conteúdo expresso, 
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orientados pela questão inquiridora, seguido do registro da compreensão e interpretação por 

mim realizada. Esses quadros serão apresentados com número cardinal crescente, partindo do 

documento maior, a Proposta Político-Pedagógica, seguido depois à ordem do número de 

escolas participantes (quatro). Cabe ressaltar que os documentos estudados com profundidade 

na pesquisa foram às propostas político-pedagógicas da SME e das Escolas, pois neles estão 

contemplados os demais para explicitar a questão inquiridora, ficando assim codificadas: 

(PPPSME), proposta político-pedagógica Secretaria Municipal de Educação; (PPPE1), 

proposta político-pedagógica escola 1; (PPPE2), proposta político-pedagógica escola 2; 

(PPPE3), proposta político-pedagógica escola 3 e (PPPE4), proposta político-pedagógica 

escola 4. 

 

b) das entrevistas 

Após a realização das entrevistas, transformei-as em texto narrativo-descritivo ao 

transcrevê-las. Esta fase de textualização também foi muito importante para o meu 

crescimento enquanto pesquisadora, pois o processo de escuta e o retorno por várias vezes à 

descrição verbal do mesmo sujeito me capacitavam a compreender vários significados do 

mesmo fato. 

Após essa fase e olhando para os textos produzidos, busquei interpretá-las 

individualmente, desenvolvendo a análise ideográfica. Na análise ideográfica, assim chamada 

porque busca tornar visível a ideologia presente na descrição ingênua dos sujeitos, o 

pesquisador procura por unidades de significado - frases que se relacionam umas com as 

outras, indicando intersecções de idéias que fazem sentido diante da pergunta. São segundo 

Martins e Bicudo (1989, p. 99), discriminações espontaneamente percebidas nas descrições 

dos sujeitos e se constituem unidades de significados, que “existem somente em relação à 

atitude, disposição e perspectiva do pesquisador”. 

Para que as unidades significativas pudessem ser recortadas, fiz a leitura à luz da 

minha interrogação, por meio da qual pretendi ver o fenômeno, olhado de uma dentre as 

várias perspectivas possíveis. Na visão de Martins e Bicudo (1989, p. 99), os recortes 

significativos feitos pelo pesquisador são necessários, pois para eles:  

 

[...] é impossível analisar um texto inteiro simultaneamente, torna-se necessário 
dividi-lo em unidades. [...] as unidades de significado são discriminações 
espontaneamente percebidas nas descrições dos sujeitos quando o pesquisador 
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assume uma atitude psicológica e a certeza de que o texto é um exemplo do 
fenômeno pesquisado. [...] As unidades de significado [...] também não estão 
prontas no texto. Existem somente em relação à atitude, disposição e perspectiva do 
pesquisador. 

 

Dessa forma, os sujeitos entrevistados foram constituídos pelos textos que relatam 

e transcrevem os momentos e diálogos no momento em que foram entrevistados por mim, 

pesquisadora. Nesse procedimento, obtive as unidades de significado que foram selecionadas 

e destacadas com fonte menor no corpo do texto, depois, foram codificadas recebendo a 

maiúscula “A” representando as asserções. Após o recorte e a codificação, as unidades foram 

reescritas em um discurso interpretativo do individual, constituindo-se asserções, e foram se 

agrupando segundo temas que explicitaram minha compreensão do vivido pelos sujeitos a 

partir da pergunta inquiridora. 

Diante das análises das unidades de significado, expressas tanto pelo discurso dos 

documentos quanto pelas asserções dos sujeitos, e frente às interpretações por mim 

elaboradas, passei ao processo de convergência, elaborando as convergências menores e, em 

seguida, as maiores, vivenciando o processo de análise nomotética.  

 

2.5.2 ANÁLISE NOMOTÉTICA 

 

As convergências resultam da análise nomotética, que mostra a confluência das 

visões perspectivais de todos os documentos estudados e de todos os sujeitos da pesquisa e, 

ao mostrar as convergências, desvela o invariante do fenômeno estudado, a sua essência. 

Nesse caminhar da análise ideográfica para a análise nomotética, foram tematizadas e 

categorizadas as convergências, que foram interpretadas por mim, pesquisadora. Esse 

interpretar trouxe a compreensão dos dados obtidos, o conhecimento e os dados de estudos a 

respeito do tema. Esse movimento me trouxe a ampliação da discussão e da compreensão 

dos significados desses no universo do conhecimento científico.  

Vale lembrar que tanto à análise ideográfica quanto a análise nomotética foram 

feitas com base na análise das divergências e convergências expressas pelas unidades de 

significado, vinculada, ainda, a interpretações que o pesquisador faz para obter cada uma 

dessas convergências ou divergências. Disso, novos grupos são formados e, num processo 

contínuo de convergências e interpretações, sempre explicitadas, novas categorias abertas, 
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mais gerais, vão-se formando. As divergências5 resultantes dessa análise iluminam uma 

perspectiva do fenômeno, dado seu caráter perspectival, isto é, não pode ser percebido num 

todo absoluto e único. Procurando manter o rigor, não o da precisão numérica, mas um rigor 

metodológico ao tentar compreender os fenômenos que, segundo Martins e Bicudo (1989), 

não são passíveis de serem estudados quantitativamente, por apresentarem dimensões 

pessoais. Nessa perspectiva descrevi os dados preocupando-me com a compreensão do 

fenômeno, não com a sua explicação.  

Segundo Moura (1989), a Fenomenologia "não apenas será ciência do rigor como 

qualquer outra, como deverá ser a mais rigorosa e elevada de todas as ciências”.  Essa 

exigência do rigor obrigará o fenomenólogo a nortear-se por duas proibições: aquela de não 

recorrer a nenhum dado científico como fundamento teórico disponível a princípio e a de não 

carregar para a região da filosofia o modelo discursivo próprio das ciências6. Desse modo, 

abandonando referenciais prévios, constituem-se duas regiões discursivas distintas: a da 

fenomenologia como ciência rigorosa e a das demais ciências. Nisso a redução 

fenomenológica - não uma teoria ou afirmação, mas um procedimento - desempenhará papel 

fundamental.  

Na análise nomotética, o pesquisador lida com os dados advindos da análise 

ideográfica, ou seja, da análise do individual, indicando com isso um movimento de 

passagem do individual para o geral. O fim a que se deseja chegar nessa “análise 

nomotética é a estrutura geral psicológica” (MARTINS; BICUDO, 1989, p. 1.046), 

estrutura que resulta da compreensão das convergências e das divergências que se mostram 

nos individuais.  São as convergências tomadas como categorias abertas mostrando a 

estrutura geral do fenômeno. Estas indicaram pontos articuladores de significados no 

contexto do trabalho, indicaram “o que é a proposta de intervenção e como ela intervém na 

aprendizagem em Matemática”. 

                                                
5 Devem ser esclarecidas perspectivas possíveis para o termo generalização: segundo Martins e Bicudo (1989), a 
pesquisa qualitativa pauta-se numa generalização formal, porque diz de proposições gerais advindas de 
proposições particulares que se complementam num intrincado elo de referências e interpretações. Já a 
generalização geral, do domínio da pesquisa de natureza quantitativa, parte de certo número de casos individuais, 
quantifica fatores segundo um estudo típico, procura por correlações estatísticas e probabilidades que digam se 
tais correlações ocorrem ou não ao acaso. Generaliza-se então o encontrado nos casos particulares, pautando-se 
em procedimentos estatísticos. Assim, as generalizações podem ou não ser mantidas para cada caso individual. 
6 Ciência, nesse ponto, a filosofia como vista por Husserl torna o cartesianismo censurável por "estabelecer uma 
continuidade entre o discurso filosófico e o discurso científico" (MOURA, 1989, p. 26). Isso fica mais claro 
quando sabemos que a abordagem cartesiana à Matemática foi mais um exemplo da possibilidade de intervenção 
de sua filosofia nas ciências, mais um "exercício filosófico", do que o contrário, como se pode pensar. 
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2.5.3 APRESENTANDO O ESTUDO DOS DADOS 

 

2. 5.3.1 Os documentos 

 

Quadro 1 - Universo documental inventariado  

Identificação  Caracterização do documento  Descrição do conteúdo do documento 
PPPSME Proposta Político-Pedagógica da Secretaria 

Municipal da Educação que norteia a 
política educacional da Rede Municipal de 
Ensino. 

Contém filosofia e história da Rede Municipal 
de ensino, orientação metodológica, 
pressupostos teóricos e práticos, proposta de 
intervenção geral, concepção de avaliação e 
currículo e referencias bibliográficas. 

PPPE1, E2, E3 
e E4 

Proposta Político-Pedagógica que norteia o 
trabalho pedagógico e administrativo de 
todas as escolas municipais. 

Mesma caracterização do documento anterior. 
Contém ainda filosofia, perfil dos alunos e 
comunidade, projetos e proposta de 
intervenção específica de cada escola. 

RAIE Registro das Aprendizagens dos 
Educandos.  

Referência completa da aprendizagem, das 
dificuldades apresentadas e da intervenção 
feita durante o ano letivo trimestralmente. 
Também explicita gráfico de rendimento 
escolar por trimestre de todas as áreas previstas 
no currículo.  

PIP E1, E2,E3 
e E4 

Proposta de Intervenção Pedagógica 
elaborada por cada escola para alunos em 
situação de permanência em 2007. 

Além da referência completa, contêm também 
conteúdo, metodologia, objetivos de língua 
Portuguesa e Matemática, oficinas de leituras e 
jogos recreativos e matemáticos.  

AP E1, E2, E3 
e E4 

Ata de Permanência – registro interno de 
cada escola que documenta reunião e 
comparecimento dos pais e/ou responsáveis 
pelos alunos permanentes, para 
consentimento ou não da permanência dos 
filhos no mesmo ciclo após três anos de 
escolaridade, conforme a proposta de Ciclo 
da Rede Municipal de Ensino. 

Além da nominação dos alunos permanentes, 
aborda também as dificuldades no processo 
ensino-aprendizagem individualmente, 
coletivamente nos aspectos cognitivos, sócio-
afetivo e psicomotor bem como as formas de 
comunicação entre escola e família, o 
acompanhamento familiar nas atividades 
escolares  ao aluno permanente. 

DIE Documentos internos e externos elaborados 
pelas escolas e SME de orientações 
pedagógicas e administrativas. 

Orientações específicas a respeito da 
organização dos reagrupamentos, das 
intervenções, das avaliações realizadas e dos 
resultados, dos mapeamentos das 
aprendizagens e controle com as respectivas 
orientações e sugestões de atividades. 

FRB Fichas de referências bibliográficas: 
pesquisa e autores que poderiam contribuir 
para análise do documento. 

Foram criados dois tipos de fichas: a) uma para 
identificação completa dos documentos 
selecionados e b) outro para bibliografias 
relacionadas ao tema. 

TAMTP Textos acerca da abordagem metodológica 
geral e específica e textos da problemática. 

Além das referências completas, resumos e 
citações a respeito da abordagem 
metodológica em algumas fichas foram 
estudadas algumas reflexões sobre a 
problemática tratada. 

SI Estudos da sistematização interna 
resultantes dos grupos de trabalho e 
estudos. 

Relatórios, artigos, capítulos de livros e outros 
a respeito do Ciclo de Formação e 
Desenvolvimento Humano, Alfabetização, 
Letramento, Currículo e Matemática. 

Fonte: Própria, julho/2009 
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Quadro 2 - Análise e interpretação dos documentos PPPSME 

Descrição do conteúdo do documento Interpretação da pesquisadora 
• O reagrupamento é uma proposta de trabalho no 

interior da organização escolar de ciclos, que 
objetiva movimentar o ensino-aprendizagem para 
que todos os educandos tenham acesso aos saberes 
relevantes à sua vida como cidadão no mundo 
(PPPSMEA1); 

• Cabe ao coletivo de profissionais da escola 
identificar os focos de interesses dos educandos, 
que mais se aproximam da possibilidade de superar 
seus limites/dificuldades (PPPSMEA2) a partir de 
metodologias alternativas; 

• A metodologia mais recorrente nas práticas são as 
oficinas ou centros de interesse planejados com 
antecedência, com a participação dos educandos 
(PPPSMEA3) opinando sobre os temas e 
auxiliando na organização do espaço; 

• Entre as dimensões possíveis e desejáveis são as 
atividades envolvendo ludicidade (PPPSMEA4), as 
oficinas temáticas, os jogos simbólicos, as artes 
cênicas, as danças, a ginástica e a contação de 
histórias como parte do universo de intervenção; 

• Busca o êxito do processo ensino aprendizagem 
também pela valorização dos talentos e 
potencialidades que todos os educandos têm 
(PPPSMEA5); 

• Dar aos educandos a noção de participação e aos 
pais a confiança nos objetivos do projeto da escola 
e do trabalho dos educadores (PPPSMEA6), 
qualificando a luta para instruir uma escola em que 
todos aprendam; 

• As ações de intervenção entre outras poderão trazer 
à tona as fragilidades da organização do trabalho 
pedagógico e a partir daí serem tratadas à luz das 
teorias crítico-propositivo ou superadoras 
(PPPSMEA7); 

• Possibilita novas tentativas de ensino para aqueles 
alunos que ainda não aprenderam (PPPSMEA8); 

• A periodicidade do reagrupamento deve ser 
definida pela escola, (PPPSMEA9) segundo a 
necessidade de dinamizar seu cotidiano e, quanto 
mais frequentes forem as intervenções da escola 
junto aos alunos, mais próxima ela estará de 
alcançar o objetivo da aprendizagem. 

•  A mobilidade dos ciclos está garantida pelos 
reagrupamentos (PPPSMEA1); 

• Identificação do foco de interesse dos educandos 
com a defasagem e as metodologias alternativas 
aproximam da possibilidade de os educandos 
superarem seus limites/dificuldades (PPPSMEA2);  

• A metodologia mais recorrente nas práticas são as 
oficinas ou centros de interesse (PPPSMEA3);  

• A ludicidade está entre as dimensões possíveis e 
desejáveis das atividades (PPPSMEA4);  

• A intervenção também busca a valorização dos 
talentos e potencialidades que todos os educandos 
têm (PPPSMEA5); 

• A intervenção dá aos educandos a noção de 
participação e aos pais a confiança nos objetivos do 
projeto da escola e do trabalho dos educadores em 
uma escola, (PPPSMEA6) em que todos aprendam; 

• As ações de intervenção trazem à tona as fragilidades 
da organização do trabalho pedagógico e a partir daí 
são tratadas à luz das teorias crítico-propositivo ou 
superadoras (PPPSMEA7); 

• A intervenção possibilita novas tentativas de ensino 
para aqueles alunos que ainda não aprenderam 
(PPPSMEA8); 

• A periodicidade do reagrupamento com intervenções 
deve ser definida pela escola (PPPSMEA9). 

 

PPPSMEA1, A2. A3,... An – Proposta Político-Pedagógica, Secretaria Municipal de Educação, assertivas 
 

Quadro 3 - Análise e interpretação dos documentos PPPE1 

Descrição do conteúdo do documento Interpretação da pesquisadora 
• O reagrupamento já era realizado na escola, 

(PPPE1A1) do último trimestre de 2006, foram 
níveis mais próximos de aprendizagem; 
O reagrupamento foi acrescido de oficinas e 
Atendimentos em pequenos grupos (PPPE1A2); 

• a escola acredita que essa proposta é uma forma de 
ajudar seus alunos a superarem suas dificuldades 
(PPPE1A3) e também uma forma mais realista de  

• Proposta de reagrupamento por níveis de 
aprendizagem (PPPE1A1); 

• Ampliação da intervenção com oficinas no 
atendimento em pequenos grupos (PPPE1A2); 

• A escola acredita que a intervenção é uma forma de 
ajudar seus alunos a superarem suas dificuldades 
(PPPE1A3);  

• Teoricamente, a escola está fundamentada em 
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Descrição do conteúdo do documento Interpretação da pesquisadora 
organização e atendimento às necessidades deles; 

• Teoricamente, a escola está embasada em 
PERRENOUD de que os ciclos devem levar em 
consideração o trabalho coletivo (PPPE1A4) e os 
mesmos definem as metodologias diferenciadas, 
organizando os alunos a partir de critérios bem 
definidos; 

• As ações de intervenção terão duração 
indeterminada, realizando diagnósticos a cada três 
meses (PPPE1A5) para avaliar o crescimento dos 
alunos e realizar as devidas adequações; 

• A avaliação diagnóstica de leitura e escrita 
espontânea, interpretação e resolução de situações-
problemas serão usadas para a organização das 
turmas (PPPE1A6); 

• Os resultados das avaliações diagnósticas serão 
registrados para organizar a intervenção em 
pequenos grupos e em forma de oficinas 
(PPPE1A7); 

• As intervenções terão o professor referência 
(PPPE1A8) para realizar acompanhamento mais 
específico nos reagrupamentos de alunos com 
maiores dificuldades; 

• O professor referência será escolhido no coletivo 
(PPPE1A9), de acordo com a facilidade de cada 
um para trabalhar com as dificuldades de 
aprendizagens de cada nível; 

• Os alunos que apresentarem dificuldades de 
aprendizagem bem como os permanentes do ano 
anterior serão agrupados com seus pares, terão 
atendimento uma ou duas vezes por semana 
durante duas, quatro ou mais horas, dependendo da 
dificuldade apresentada (PPPE1A10); 

• As aulas terão enfoque lúdico (PPPE1A11), 
criativo e diferenciado, procurando contemplar as 
várias áreas do conhecimento; 

• Os horários de acompanhamento serão no horário 
de aula do aluno e no horário de  estudo do 
professor  (PPPE1A12);   

• Jogos são propostos para aprendizagem matemática 
(PPPE1A13),  (PPPE1A14);   

• Elaboração e resolução de situações-problemas 
com idéia aditiva, subtrativa, multiplicativa e de 
divisão (PPPE1A15), (PPPE1A24), (PPPE1A25), 
(PPPE1A28); 

• Reconhecimento de semelhanças e diferenças entre 
figuras geométricas, explorando as características 
das figuras (quadrado, círculo, retângulo, triângulo) 
no processo ensino aprendizagem (PPPE1A16),  
(PPPE1A17),  (PPPE1A26);   

• Noções de tempo e espaço (PPPE1A18), 
(PPPE1A19); 

• Medidas: tempo, comprimento, massa e capacidade 
(PPPE1A20); 

• Ordem crescente e decrescente (PPPE1A23);   
• Pares e ímpares (PPPE1A24);   
• Dezena, meia dezena, dúzia meia dúzia, metade, 

meio, fração, quartos, e oitavos (PPPE1A25); 

PERRENOUD em relação ao trabalho coletivo 
(PPPE1A4); 

• A duração da intervenção é indeterminada, apenas 
avaliada trimestralmente (PPPE1A5); 

• A intervenção é orientada pelo diagnóstico em 
leituras, escrita e situações-problemas (PPPE1A6);  

• O registro dos resultados das avaliações orientarão a 
intervenção em pequenos grupos em forma de 
oficinas (PPPE1A7); 

• As intervenções para alunos com defasagem e 
permanentes são desenvolvidas pelo professor 
referência (PPPE1A7), (PPPE1A8); 

• A quantidade de atendimento aos permanentes e 
defasados depende das dificuldades apresentadas 
pelos alunos (PPPE1A9); 

• A intervenção tem enfoque no lúdico (PPPE1A11);  
• A intervenção será paralela às aulas dos alunos, no 

horário de estudo do professor (PPPE1A12); 
• Proposta de utilização de jogos para a aprendizagem 

matemática (PPPE1A13) (PPPE1A14);  
• Proposta de elaboração e resolução de situações-

problemas com idéia aditiva, subtrativa, 
multiplicativa e de divisão (PPPE1A15), 
(PPPE1A24), (PPPE1A25), (PPPE1A28);  

• Proposta de trabalho com geometria plana 
(PPPE1A16), (PPPE1A17), (PPPE1A26); 

• Noções de tempo e espaço; (PPPE1A16);  
• Medidas: tempo, comprimento, massa e capacidade 

(PPPE1A20);  
• Leitura e escrita de numerais (PPPE1A21);  
• Proposta de contar e agrupar objetos (PPPE1A20);  
• Ordem crescente e decrescente (PPPE1A23);  
• Pares e ímpares (PPPE1A24);  
• Proposta do conceito de fração, dezena e dúzia com 

seus respectivos meios (PPPE1A25);   
• Sistema de numeração decimal (PPPE1A26);  
• Operações com idéias multiplicativas e de divisão 

(PPPE127); 
• Sistema monetário brasileiro (PPPE1A28); 
• Leitura de tabelas e gráficos (PPPE1A29). 



52 

Descrição do conteúdo do documento Interpretação da pesquisadora 
• Sistema de numeração decimal (PPPE1A26); 
• Multiplicação: conceito, cálculo escrito, operações; 

divisão – noções (PPPE1A27); 
• Sistema monetário brasileiro (PPPE1A28);  

Tabelas e gráficos (PPPE1A29).   

 

PPPE4A1 – Proposta Político-Pedagógica Escola investigada 1, assertiva primeira. 
 

Quadro 4 - Análise e interpretação dos documentos PPPE2 

Descrição do conteúdo do documento Interpretação da pesquisadora 
• Não é possível conceber o prolongamento da 

dificuldade do aluno (PPPE2A1); 
• A avaliação é contínua, à medida que as 

dificuldades surgem e são constatadas pelo 
professor (PPPE2A2); 

• O professor deve sanar rapidamente as dificuldades 
do aluno (PPPE2A3);  

• A falta de intervenção imediata faz com que as 
dificuldades se avolumem, fazendo os alunos 
sentirem-se incapazes e fracassados, perdendo o 
interesse pelas aulas (PPPE2A4);   

• A intervenção ocorre de forma paralela ao processo 
ensino-aprendizagem, buscando oferecer ao aluno 
oportunidade de sanar as dificuldades surgidas no 
decorrer do processo (PPPE2A5);   

• A intervenção deve levar à conscientização da 
importância do que se está sendo trabalhado e, 
consequentemente, reforçar sua auto-estima 
mediante oferta de atividades que o levem a 
acreditar no seu potencial (PPPE2A6);   

• As formas de trabalhar a intervenção são 
diferenciadas quais sejam: para casa, correção em 
sala de aula, trabalho individual, com temas 
transversais em grupos de alunos com dificuldades 
comuns e oficinas pedagógicas (PPPE2A7);   

• Sistema de numeração decimal (PPPE2A8), adição 
e subtração (PPPE2A9); 

• Formas geométricas (cubo, paralelepípedo, 
pirâmide, esfera) (PPPE2A10);   

• Figuras geométricas (diferenças, e semelhanças) 
(PPPE2A11);   

• Multiplicação e divisão (PPPE2A12);   
• Medida de tempo (PPPE2A13);   
• Nosso dinheiro (PPPE2A14);   
• Dobro e metade (PPPE2A15);   
• Números pares e ímpares (PPPE2A16);   
• Medida de comprimento, de massa, de capacidade 

(PPPE2A17);  
• Gráficos e tabelas (PPPE2A18).   

• Não é concebível a defasagem contínua do aluno 
(PPPE2A1);   

• A avaliação diagnóstica dos alunos defasados é o 
instrumento de trabalho do professor (PPPE2A2); 

• O professor deve sanar rapidamente as dificuldades 
do aluno e fazer as devidas intervenções antes que se 
acumulem e o aluno sinta-se fracassado e 
desmotivado nas aulas (PPPE2A3),  (PPPE2A4);   

• A intervenção é paralela ao processo ensino-
aprendizagem e as dificuldades  diagnosticadas no 
decorrer do processo (PPPE2A5);   

• A intervenção deve levar à conscientização da 
importância do que se está sendo trabalhado, reforçar 
a auto-estima mediante oferta de atividades 
(PPPE2A6); 

• A intervenção acontece em forma de tarefa para casa, 
correção em sala de aula, trabalho individual, em 
grupos de alunos com dificuldades comuns e oficinas 
pedagógicas (PPPE2A7);   

• Proposta de estudo da moeda brasileira; decimais; 
idéias aditivas, multiplicativas, de divisão e 
subtrativas; geometria espacial: semelhanças e 
diferenças; sistema de numeração decimal; grandezas 
e medidas; noções de fração: dobro e metade; 
proposta de grandezas e medidas; gráficos e tabelas 
(PPPE28), (PPPE2A9), (PPPE2A10), (PPPE2A11), 
(PPPE2A12), (PPPE2A13),  (PPPE2A14), 
(PPPE2A15), (PPPE2A16), (PPPE2A17), 
(PPPE2A18), (PPPE2A19).      

  
  
 

PPPE2A1 – Proposta Político-Pedagógica Escola investigada 2, assertiva primeira. 
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Quadro 5 - Análise e interpretação dos documentos PPPE3 

Descrição do conteúdo do documento Interpretação da pesquisadora 
• As ações pedagógicas são para atender as 

necessidades específicas, individualmente e /ou 
duplas produtivas (PPPE3A1);  

• Os alunos serão atendidos pelo professor referência 
por este ter mais condições de realizar um trabalho 
voltado para a real necessidade do aluno 
(PPPE3A2);   

• As atividades serão realizadas semanalmente com 
aulas de português e matemática (PPPE3A3).  
Durante o ano letivo, haverá semanas intensivas 
para sanar dúvidas e defasagens que forem 
observadas durante o processo de aprendizagem 
(PPPE3A4);   

• As ações desenvolvidas terão duração 
indeterminadas durante o ano letivo (PPPE3A5);   

• Avaliações diagnósticas em cada trimestre ou 
quando se fizer necessário (PPPE3A6); 

• Aulas de educação física com jogos matemáticos 
(PPPE3A7);   

• Elaboração de material didático adequado aos 
diversos níveis e necessidades dos alunos 
(PPPE3A8); 

• Utilização da biblioteca como apoio auxiliar da 
sala de leitura. Retomar no coletivo o estudo e a 
pesquisa para instruir os profissionais da educação 
a cultura da pedagogia do sucesso (PPPE3A9);   

• Respeito ao ritmo dos alunos e elevação da 
autoestima dos que estão com defasagem 
(PPPE3A10). Elevação do índice de alunos 
alfabetizados nas turmas (PPPE3A11);   

• Compreensão do significado do número natural a 
partir de seus diferentes usos no contexto social: 
contagens, medidas e códigos numéricos 
(PPPE3A12);   

• Compreensão do significado das operações 
fundamentais a partir da resolução de situações - 
problemas  (PPPE3A13);   

• Reconhecimento de grandezas mensuráveis como 
comprimento, massa, capacidade e tempo 
(PPPE3A14);   

• Conhecimento das cédulas e moedas que circulam 
no Brasil (PPPE3A15);    

• Percepção das semelhanças e diferenças entre as 
figuras planas e espaciais, por meio de descrições, 
construções  e representações (PPPE3A16);   

• Comunicar, ler e interpretar informações a partir de 
tabelas e gráficos (PPPE3A17);   

• Noções de fração (meios, quartos e oitavos) 
(PPPE3A18).   

• As ações intervenção focam as  necessidades 
específicas   (PPPE3A1);   

• Os alunos com defasagem são atendidos pelo  
professor referência por este ter mais condições de 
realizar um trabalho voltado para a real necessidade 
do aluno (PPPE3A2);   

• As intervenções são com intervalos semanais e 
semanas intensivas focam  português e matemática 
(PPPE3A3),  (PPPE3A4);   

• A intervenção terá tempo indeterminado durante o 
ano letivo (PPPE2A5);   

• Previsão de avaliação diagnóstica trimestral ou a 
qualquer momento (PPPE2A6);   

• Proposta de aulas de educação física e jogos 
matemáticos na intervenção  (PPPE3A7);   

• Adequação do material didático atendendo a 
necessidade específica do aluno (PPPE3A8); 

• Utilização de outros espaços na escola para 
desenvolver a intervenção (PPPE3A9); 

• Proposta de respeito ao ritmo e elevação da 
autoestima dos que estão com defasagem e elevação 
do índice de alunos alfabetizados nas turmas “As” 
(PPPE3A10), (PPPE3A11); 

• Compreensão do conceito de números e operações, 
partindo do cotidiano do aluno e a partir da resolução 
de problemas, grandezas mensuráveis, medidas e 
grandezas, cédulas e moedas, semelhanças e 
diferenças, geometria plana e espacial, comunicar, 
ler e interpretar a partir da linguagem estatística 
(PPPE3A12), (PPPE3A13), (PPPE3A14), 
(PPPE3A15), (PPPE3A16), (PPPE3A17), 
(PPPE3A18). 

 
 

PPPE3A1 – Proposta Político-Pedagógica Escola investigada 3, assertiva primeira. 
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Quadro 6 - Análise e interpretação dos documentos PPPE4 

Descrição do conteúdo do documento Interpretação da pesquisadora 
• Após diagnóstico inicial, organizar as turmas 

conforme dificuldades, aproximações por idades, 
com atendimentos individuais e em pequenos 
grupos (PPPE4A1)  

• Usos de textos, livros literários, e os vários tipos de 
leitura (PPPE4A2); 

• Incentivo à oralidade e produções textuais 
(PPPE4A3); 

• Proposta de aulas significativas, com encartes, 
revistas, jornais e todos os tipos de materiais para 
leitura (PPPE4A4). [...] Realização de 
dramatizações, danças e brincadeiras para despertar 
a criatividade (PPPE4A5);   

• Utilização da sala de leitura para atividades afins e 
de reforço (PPE4A6); 

• Avaliação e análise das aulas do reforço bem como 
registro dos avanços e dificuldades encontradas 
pelos alunos  (PPPE4A7);   

• Realização de oficinas de leitura e produção textual  
(PPPE4A8);   

• Proposta de jogos para aprendizagem matemática 
(PPPE1A10);   

• Valorização do conhecimento já adquirido do 
educando (PPPE4A11); 

• Trabalho com atividades interessantes que 
despertem nos educando o gosto pela leitura, 
produção escrita, raciocínio lógico matemático e 
interpretação de problemas (PPPE4A12);   

• Atividades com foco nos jogos, brincadeiras, 
apresentações teatrais, danças, músicas e outras  
(PPPE4A13);   

• O desenvolvimento das atividades será quinzenal, 
em grupos, de acordo com a aptidão (PPPE4A14);   

• Realização de conselhos de ciclos específicos para 
análise dos trabalhos realizados, avanços e 
conquistas, dificuldades e reelaboração das 
intervenções (PPPE4A15);   

• Discussão da permanência do aluno naquela turma 
ou seu retorno à turma de origem (PPPE4A16); 

• Conscientização da família dos alunos com 
dificuldades sobre a importância da ajuda de todos 
na busca do desenvolvimento da aprendizagem  
(PPPE4A17);   

• Busca de maneiras de levantar a autoestima, 
mostrando a importância do desenvolvimento dos 
alunos com defasagem (PPPE4A18);   

• Dedicação de mais tempo ao atendimento 
individual ou em pequenos grupos (PPPE4A19); 

• Ler para os alunos com entusiasmo para que eles 
possam desenvolver o gosto e prazer pela leitura 
bem como a importância dela para o futuro  
(PPPE4A20);   

• Trabalho com situações-problemas nas operações 
fundamentais (PPPE4A21);    

• Interpretar problemas de matemática; (PPPE4A22);   
• Desenvolvimento do raciocínio lógico matemático 

(PPPE4A23).   

• Organização da intervenção depois de diagnóstico 
inicial e a aproximações por idade e dificuldades 
(PPPE4A1);  

• Uso de literaturas na intervenção (PPPE4E4A2); 
• Incentivo à oralidade e produções textuais 

(PPPE4A3);   
• Intervenção com diversidade de materiais didáticos e 

foco na ludicidade (PPPE4A4), (PPPE4A5);  
• A intervenção é desenvolvida em outros ambientes 

na escola (PPE4A6);   
• O trabalho de intervenção é avaliado e registrados os 

avanços e dificuldades dos alunos durante o processo  
(PPPE4A7); 

• Intervenção por meio de oficinas de leitura e 
produção textual (PPPE4A8);   

• O conhecimento matemático é desenvolvido a partir 
de jogos  (PPPE4A10); 

• Valorização do conhecimento prévio do aluno 
(PPPE4A11);   

• Seleção de atividades interessantes para  despertar 
nos educando o gosto pela leitura, produção escrita, 
raciocínio lógico matemático e interpretação de 
problemas  (PPPE4A12);   

• Foco nas ludicidade nas aulas (PPPE413); 
• A intervenção com periodicidade quinzenal  e de 

acordo com a necessidade específica do aluno 
(PPPE4A14);    

• Avaliação do aluno e do processo no conselho de 
ciclo (PPPE4A15);  

• Participação do aluno das decisões da permanência 
(PPPE4A16); 

• Conscientização da família para ajudar o aluno 
durante a intervenção (PPPE4A17); 

• Proposta de levantar a autoestima do aluno em 
situação de permanência e ou defasagem 
(PPPE4A18);   

• Atendimento individual e em pequenos grupos  
(PPPE4A19); 

• Leitura realizada pela professora para desenvolver 
nos alunos o gosto de ler  (PPPE420); 

• Proposta de método da resolução de problemas no 
trabalho com as quatro operações (PPPE4A21); 

• Interpretação de problemas matemáticos e 
desenvolvimento do raciocino lógico matemático 
(PPPE4A22), (PPPE4A23). 

PPPE4A1 – Proposta Político-Pedagógica Escola investigada 4, assertiva primeira. 
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Dando continuidade a releitura, nesse momento, foi fundamental analisar os 

documentos para encontrar a linha que os conduzia e relacionar um ao outro. O objetivo dos 

procedimentos foi mapear a trajetória das unidades de significados e conhecer os caminhos 

percorridos para a elaboração das convergências resultantes da identificação de idéias 

nucleares das unidades de significados, orientadas pela problemática investigada. Segui, 

então, o critério de assunto, ou seja, aspectos temáticos e conceituais. Assim, tornou-se mais 

importante manter juntos determinados documentos que tratavam explicitamente do mesmo 

assunto.   

A partir da correlação entre os quadros, foi composto, inicialmente, um número 

elevado de itens significativos, que mais uma vez remeteram a novas convergências. Tais 

convergências constituíram em núcleos de significado tematizados, que, segundo Martins e 

Bicudo (1989, p. 76), são assunto ou tópico sobre o qual se vai discursar, dissertar ou falar 

seriamente. A seguir apresento quadros com dados documentais constituídos pelas unidades 

de significados compondo as convergências menores e das convergências menores compondo 

as convergências maiores na ordem: aluno, professor e pais e/ou responsáveis.  

 

Quadro 7- Das asserções às convergências menores dos documentos   

Convergência menor (cm) 
Identificação da 

convergência 
menor 

PPP Asserções 

 
 
Mobilidade/diagnóstico inicial/intervenção  
 

 
1cm 

SME (SMEA1); 

 E1  (PPPA3) (PPPA6); 
 E2 (PPPA2)   
 E3 (PPPA6)   

 E4 (PPPA1)   
Aproximação entre o foco de interesse, 
metodologias e defasagem   
 

2 cm SME (PPPA2) 

 E1  (PPPA1); 
 

 E2  

 E3  

 E4 (PPPA1)   
Recorrência metodológica oficinas e jogos 
 

3 cm SME (PPPA3) 

 E1 (PPPA2); 
 

  E2  
 E3 (PPPA8)   

 E4 (PPPA4)   

Atividades com foco na ludicidade 
/literatura 

4 cm SME (SME A4) 

  E1 (PPPA10) 
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Convergência menor (cm) 
Identificação da 

convergência 
menor 

PPP Asserções 

  E2  

 E3 (PPPA3)   

 E4 (PPPE4A3)  (PPPE4A4)   
Intervenção e busca de talentos e 
potencialidades  
 

5 cm SME  (SMEA5) 

 E1  

 E2  

 E3  

 E4  
A intervenção e participação da família  
 

6 cm SME (SMEA6) 

 E1  

 E2  

 E3  

 E4 (PPPA15)   
Intervenções/fragilidades/tratamento à luz 
das teorias propositivas/registros 
 

7 cm SME (PPPSMEA7) 

 E1  

 E2  

 E3  

 E4 (PPP4A8) ;  (PPPA14)   
Intervenção /modos de organização novas 
alternativas de ensino/defasagem   
 

8 cm SME (PPPA8); 

 E1  
 E2 (PPPA7)   

 E3 (PPPA1)   

 E4  
Intervenção e periodicidade definida pela 
escola  
 

9cm SME (PPPE9); 

 E1 (PPPA5); 

 
 

E2  

 E3 (PPPA5)   
 E4 (PPPA17)   

Trabalho coletivo/intervenção/ perspectiva 
teórica Perrenoud  
 

10 cm SME  

 E1 (PPPA4); 

 E2  

 E3  

 E4  
Intervenção e professor referenciam  11 cm SME  

  E1 (PPPA7); (PPPA8) 

 E2  

 E3 (PPPA2)   

 E4  

Relação entre quantidade de atendimentos e 
dificuldades apresentadas   

 

12 cm SME 
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Convergência menor (cm) 
Identificação da 

convergência 
menor 

PPP Asserções 

  E1 (PPPA9); 

 E2  

 E3  

 E4  
A intervenção e aulas simultâneas no 
horário de estudo do professor.  
 

13 cm E1 (PPPA11) 

 E2  (PPPA5)   
 

 E3  

 E4  
Aprendizagem matemática por meio de 
jogos/material concreto 
 

14 cm SME  

 E1 (PPPA12) (PPPA13) 

 E2  

 E3  

 E4  (PPPA10) (PPPA11)   
Resolução de problemas como método de 
ensino das operações fundamentais    
 

15 cm SME  

 E1 (PPPA14); (PPPA24)  
(PPPA25)   

 E2  

 E3  

 E4  (PPPA10) (PPPA11)  
(PP4A12) (PPPA19)  
(PPPA20) ;(PPPA21)   

Espaço/forma/medidas e grandezas 
/conceito de número 
 

16 cm SME  

 E1 (PPPA14) (PPPA15) 
(PPPA16)  (PPPA17)  
(PPPA18) (PPPA19) 
(PPPA20) (PPPA21) 
(PPPA22); (PPPA23) 
 (PPPA26)   

 E2 (PPPA8); (PPPA10); 
(PPPA13) (PPPA17) ; 
(PPPA9)   (PPPA11)  
(PPPA12)  (PPPA14)  
(PPP2A15)   (PPPA16)  
(PPPA18)   

 E3  (PPPA12)  (PPPA13)   
(PPP3A14)   
(PPPA15)   (PPPA16); 
(PPPA17)   

 E4  
Tratamento da informação- estatística e 
probabilidade 

17 cm SME  

 E1 (PPP7); (PPPA19)   
 E2  

 E3 (PPPA18)   

 E4  
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Convergência menor (cm) 
Identificação da 

convergência 
menor 

PPP Asserções 

Defasagem e compromisso da escola  
 

18 cm SME  

 E1  

 E2 (PPPA1). (PPPA3); (PPPA4)   

 E3  

 E4  
Intervenção e a autoestima  
 

19 cm SME  

 E1  

 E2 (PPPA6)   

 E3 (PPPA11) 

 E4 (PPPA16)   
Intervenção com foco em Português e 
Matemática 

20 cm SME  

 E1 (PPPA12) (PPPA13)  

 E2  

 E3  (PPPA3)  (PPPA4)    
(PPPA8)  (PPPE12)   

 E4 (PPPA3)  
Intervenção e elaboração de material 
específico - elaboração de material didático  
 

21 cm SME  

 E1  

 E2  

 E3 (PPPA9)  (PPPA10)   

 E4  
Intervenção e outros espaços na escola  
 

22 cm SME  

 E1  

 E2  

 E3  

 E4 (PPA6)   
A permanência e participação do aluno nas 
decisões;  
 

23 cm SME  

 E1  

 E2  

 E3  

 E4 (PPPA13)    
(1cm) - 1 nº  da convergência menor 
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Quadro 8 - Convergências menores às convergências maiores dos documentos PPPs 

Identificação de convergências  
menores 

(cm) 

Identificação da convergência 
maior (CM) 

Convergência maior (CM) 

(1cmDPPPSME); (21cmDPPPS) 

 

(1CMPPPD7 Intervenção prevê: mobilidade, 
diagnóstico inicial e avaliação 
contínua. 

(2cmDPPPs); (3cmDPPPs); 

(4cmDPPPs); (8cmDPPPs); 

(9cmDPPPs); (12cmDPPPs); 

(19cmDPPPs); (20cmDPPPs); 

(21cmDPPPs); 

2CMPPPD A intervenção: organização, 
abordagem metodológica de 
acordo com o interesse e a 
necessidade do aluno 

(5cmDPPP) 3CMPPPD A intervenção para além da 
defasagem talentos e 
potencialidades 

(6cmDPPPS) 4CMPPPD 

 

Intervenção e participação da 
família 

(7cmDPPPS); (10cmDPPPS) 5CMPPPD Intervenção, teorias 

propositivas e trabalho coletivo  

(8cmDPPPS); (9cmDPPPS); 

(11cmDPPPS);   (13cmDPPPS); 

(18cmDPPPS); (20cmDPPPS); 

(22cmDPPPS) 

6CMPPPD 

 

Intervenção: atuação da escola; 

o professor referência e espaço 

escolar 

 

(14cmDPPP); (15cmDPPP); 

(16cmDPPP); (17cmDPPP). 

7CMDPPP Intervenção e aprendizagem na  

matemática 

12cmDPPP) (8CMDPPP) Intervenção idade/série 

(20cmPPPD) (9CMPPPD) Intervenção leitura escrita e 

matemática 

(5cmPPPS); (6cmPPPS); 

(7cmPPPS); (8cmPPPS); 

(10cmPPPS); (11cmPPPS); 

(18cmPPPS); (19cmPPPS); 

(20cmPPPS); (23cmPPPS). 

(10CMPPPD) Compreensão da 

permanência/intervenção 

 

Do ponto de vista quantitativo, foram observadas a frequência com que as 

diversas unidades de significados apontavam para a problemática e, dessa forma, observam-

se alterações de referenciais ao longo de sua trajetória. Qualitativamente, foi possível 

relacionar o conteúdo dos documentos para compreender o proposto na intervenção pela 

Rede Municipal de ensino de Goiânia.  

                                                
7 1DPPP – Primeira convergência maior resultante dos documentos analisados Propostas Político-Pedagógica 
SME e Escolas. 
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2.5.3.2 As entrevistas 

 

O estudo das entrevistas se deu de modo semelhante ao realizado com os documentos. 

Realizada a entrevista, transcrito os textos, desenvolvi o estudo identificando as unidades 

significativas e nomeando-as com E para escola, A para aluno, e R para pais/responsáveis 

enumerando-as para fazer relação ao nº de alunos, escola e unidade significativa. 

 

2.5.3.2.1 Estudo das entrevistas com alunos  

 

a) Texto da entrevista escola 1, aluno 1 (E1A1) com suas unidades de significados 

E1A1 - 10 anos. Jun./2010. 

 

Eu não avancei porque eu fazia muita bagunça (E1A1A1)8. Quando a tia tava 

explicando a tarefa, eu conversava... Eu não gostava de estudar. Achava ruim (E1A1A2). 

Fiquei sabendo que não ia avançar pela minha mãe, mais eu não concordei (E1A1A3). Eu lia 

mais ou menos e escrevia um pouco. A professora mandava os alunos ruim de leitura pegar 

livros na biblioteca e levar para casa pra ler historinhas da Branca de Neve, do João e o pé de 

feijão (E1A1A4). Aí eu levava e deixava num canto e ia brincar. 

A professora levava nós pra biblioteca e mandava a gente ler. Quem lesse bem 

ganhava estrelinhas. Mais eu não ganhava porque eu não lia direito (E1A1A5). Também eu 

queria ler uma historinha mais fácil e ela não deixava (E1A1A6), mandava eu ler outra falava 

não, não ... é pra ler essa que é mais bonita. Aí eu não lia e ficava fazendo bagunça. Também 

eu ia às aulas de reforço com outra professora e mais oito colegas durante um tempo 

(E1A1A7). A gente chegava à escola ia pra sala fazia o hábito do dia [escrevia uma frase 

sobre meio ambiente, não brigar...] depois ia todos os dias pra outra sala ler e levava só o 

estojo de lápis (E1A1A8). Depois que a gente ia lendo voltava pra nossa sala. Eu fui o último, 

mais assim eu não passei (E1A1A9). 

Eu gostava de matemática e só fazia no reforço (E1A1A10). Era continha 

numa folha: vezes, mais, multiplicação, probleminha... (E1A1A11). Minha mãe foi 

comprar leite e voltou com quanto dinheiro? A professora dizia “quem não conseguir ler, 

fala pra mim”.  

                                                
8 (E1A1A1) – Código criado pela pesquisadora para nominar a escola, o aluno e as assertivas.  
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Eu fiquei sabendo que não ia avançar quando a professora ligou no celular da 

minha mãe e falou que eu não ia passar (E1A1A12). Aí minha mãe comprou uma tabuada e 

falou pra eu ficar lendo, lendo todos os dias (E1A1A13). Depois ela foi na escola pra pegar o 

boletim e não falou nada. Ela sabia que eu era ruim de leitura e fazia bagunça, que a 

professora contava. Aí ela só me batia. 

Eu achei bom ter ficado no Ciclo I, porque eu aprendi mais (E1A1A14). Mais foi 

ruim também, porque meus colegas passavam na porta da sala e diziam: “Olha, ele não sabe 

ler!” (E1A1A15). Aí eu pensei: “Agora eu vou estudar e ficar melhor que eles na leitura”. Aí 

eu comecei a ganhar estrelas, contava pra minha mãe, aí ela não me batia mais e ficava 

contente. Quando chegou no final do ano, eu passei no final do ano de 2008. 

Quando não passei para o ciclo II, eu pensei: “nossa, agora não tem como mais 

voltar atrás” (E1A1A16). Hoje era pra eu tá no 5º ano, nunca mais vou brincar na escola na 

hora da aula. 

 

Interpretação da entrevista da escola 1, aluno 1 (E1A1) 

• Atribui a sua permanência à sua indisciplina (E1A1A1);  

• Aluno expressa desgosto pelo estudo (E1A1A2); 

• Não concordou com a permanência (E1A1A3); 

• A professora apoiava-se na literatura infantil para resolver problemas de dificuldades na 

leitura (E1A1A4) 

• A professora utilizava estrelas para recompensar quem se destacava (E1A1A5); 

• Aluno considera os textos apresentados para a leitura de difícil leitura (E1A1A6); 

• Professora separa alunos em outra sala para ouvir sua leitura individualmente (E1A1A8); 

• O tempo de permanência na intervenção não resultou em aprovação (E1A1A9); 

• Manifesta gosto pelo estudo da matemática, mas só a identificou no reforço (E1A1A10); 

• As operações eram trabalhadas por intermédio de continhas numa folha e de probleminhas 

(E1A1A11); 

• O aluno desconhece a sua convicção de indicado a permanente, até o momento em que a 

escola comunica aos pais (E1A1A12); 

• Mãe tenta auxiliar o trabalho da escola colocando o filho para ler a tabuada (E1A1A13); 

• Considerou bom ter ficado permanente (E1A1A14);  
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• Colegas de turma menosprezam aquele que fica permanente, causam constrangimento ao 

aluno (E1A1A15); 

• Percebe sua permanência como perda de tempo (E1A1A16). 

 

b) Texto da entrevista escola 1, aluno 2 (E1A2) com suas unidades de significados 

E1A2 - 10 anos. Jun./2010. 

 

Eu não avancei porque eu não sabia ler, escrever e matemática (E1A2A1). Eu não 

concordei (E1A1A3). Minha mãe também brigou comigo porque eu não passei (E1A2A3). 

Ela ficou sabendo quando foi chamada na escola no dia da reunião final de ano, pra pegar o 

meu boletim. 

 Eu achava a matemática bom, porque a  professora ensinou mais, menos, 

vezes (E1A2A4). Também passava historinhas do livro, ela lia uma vez e nós era pra ler 

depois, historinha de matemática (E1A2A5): João comprou maçã que custou 2 reais. 

Quanto vai sobrar? Passava no caderno, na lousa, na folha, respondia no quadro e passava 

pra casa. 

Tinha uma mulher que morava do lado da minha casa. Minha mãe pagava pra ela 

me ensinar a tarefa. (E1A2A6). Eu passei depois do ano e tá bom (E1A2A7). Tem 

matemática, inglês e um monte de professoras. Eu senti ruim. Eu fiquei pra trás e meus 

colegas foram (E1A2A8). 

 

Interpretação da entrevista da escola 1, aluno 2 (E1A2) 

• A não aprendizagem da leitura e da escrita e da matemática é condição para a 

permanência (E1A2A1); 

• Não compreende sua condição de permanente (E1A2A2); 

• Sua mãe brigou com ele porque não passou (E1A2A3); 

• Achava bom Matemática, porque a professora ensinou mais, menos, vezes (E1A2A4); 

• A literatura e situações problemas como suporte para alfabetizar (E1A2A5); 

• Terceirização do acompanhamento escolar em casa (E1A2A6); 

• Avançou depois de um ano (E1A2A7); 

• Gostou de ter avançado porque tem conteúdo de matemática e de outras áreas além de 

muitos professores (E1A2A8). 
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c) Texto da entrevista  escola 1, aluno 3 (E1A3) com suas unidades de significados 

E1A3 - 10 anos. Jun./2010 

 

Eu não avancei porque eu sabia escrever e não sabia ler (E1A3A1). Só fiquei 

sabendo no dia que a diretora falou pra minha mãe (E1A3A2). Não concordei, mais eu não sei 

por quê (E1A3A3). 

Eu gostava de matemática, das contas de mais, de menos, de vezes (E1A3A4). Ela 

escrevia no quadro depois corrigia. 

A escola passava os alunos pra sala do desafio pra fazer leitura, conta com outra 

professora e uns dez alunos (E1A3A5). Depois eu aprendi um pouco e voltei pra minha sala. 

Lá a professora ensinava continha de mais, de vezes. E só (E1A3A6). Minha mãe me ajudava 

a ler no livro em casa pra ver se eu passava (E1A3A7). Agora eu tô legal nas matérias. Faço 

as tarefas tudo.  

 

Interpretação da entrevista da escola 1, aluno 3 (E1A3) 

• A não aprendizagem da leitura e da escrita é condição para a permanência (E1A3A1); 

• Aluno desconhece a sua condição de indicado a permanente, até o momento em que a 

escola comunica  aos pais (E1A3A2); 

• Não compreende a sua condição de permanente (E1A3A3); 

• Manifesta gosto pela matemática  (E1A3A4); 

• Professora separa alunos em outra sala para ouvir a leitura deles em trabalho mais 

individualizado (E1A3A5); 

• A matemática era explorada por intermédio da resolução de operações (E1A3A6); 

• Família auxilia com acompanhamento de leitura em casa (E1A3A7). 

 

d) Texto da entrevista escola 1, aluno 4 (E1A4) com suas unidades de significados 

E1A4 – 10 anos. Jun./2009 

 

Eu não avancei... Eu fiquei sabendo quando minha mãe foi lá na escola pra ver 

minha prova (E1A4A1). 

Aí falaram pra ela que eu não ia passar. 

Não concordei porque eu sou esforçado (E1A4A2). 

 Eu fiquei nervoso, tremendo. (o aluno chorou demonstrando muita mágoa pela 

voz trêmula). Eu ia repetir... Aí eu perdi o tempo (E1A4A3). 
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A escola me dava apoio, levava uns 10 alunos pra outra sala com outra professora 

pra aprender a ler textos de matemática, mais, menos (E1A4A4). 

A mesma coisa que a outra professora ensinava na sala. 

Minha mãe não concordou com eu não passar (E1A4A5). Ela falou que eu tinha 

bombado, aí ela ficou triste, eu olhei no olho dela ela tava quase chorando (E1A4A6). 

Depois ela me ajudou nas tarefas pra mim. Ensinava a ler e escrever em casa. 

Eu achava bom matemática (E1A4A7). 

Eu lia a tabuada de vezes, mais, menos, somar, dividir, textos de matemática. Ex: 

tinha 200... Não, 50 alunos numa sala e a menina iam dar 41 pirulitos. Quanto ia faltar? 

(E1A4A8). 

Hoje tô na D3, mais eu acho ruim porque os meninos conversam demais. Se eu 

não tivesse bombado, tava na ... junto com meus colegas. (E1A4A9). 

 

Interpretação da entrevista da escola 1, aluno 4 (E1A4) 

• Aluno desconhece a sua condição de indicado a permanente, até o momento em que a 

escola comunica aos pais (E1A4A1); 

• Não compreende a sua condição de permanente (E1A4A2); 

• Considera a permanência tempo perdido (E1A4A3); 

• As atividades do permanente se davam com a separação dos alunos em outro ambiente 

para um acompanhamento mais individualizado (E1A4A4); 

• Família não compreende a condição de permanente de seu filho, discordâncias (E1A4A5); 

• Percebe o desapontamento da família ao vê-lo permanente (E1A4A6); 

• Manifesta gosto pela matemática (E1A4A7); 

• Tabuada, operações e problemas eram conteúdos trabalhados na permanência (E1A4A8);  

• Lamenta a separação do grupo de origem (E1A4A9). 

 

e) Texto da entrevista escola 1, aluno 5 (E1A5) com suas unidades de significados 

E1A5 – 10 anos. Jun./2010 

 

Não avancei porque não sabia ler e responder as tarefas direito, que a tia passava 

(E1A5A1). 

Eu fazia avaliação do conteúdo do livro, mas eu não lembro. Eu não concordei em 

não passar pra o ciclo II (E1A5A2). 
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Fiquei sabendo pela minha mãe (E1A5A3), mais não sei quem falou para ela.    

Ela não falou, mais via que eu não lia e não sabia fazer as tarefas direitas. Minha mãe ia à 

escola e me ajudava em casa a ler e escrever, Ela ficou mal quando ficou sabendo que eu não 

ia passar (E1A5A4). Também as tarefas, as continhas que a professora passava. 

 Ah... Ela sabia que eu não ia passar mesmo. Aí ela foi me ensinando a ler em 

casa, foi na escola conversou com a diretora sobre as minhas aulas (E1A5A5). 

 A Matemática pra mim era difícil porque eu não sabia os números 12, os dez, os 

cem, o cento e um 13, aí eu achava ruim (E1A5A6). 

Lia só um pouco as questões em matemática (E1A5A7). 

 A professora ensinava a contar os números e não me lembro mais de nada 

(E1A5A8). Minha mãe me ensinava a ler histórias do Chapeuzinho vermelho.  

Na escola, eu tinha aula diferente, a diretora me levava para uma sala diferente 

umas dez vezes por semana pra o reforço da aprendizagem (E1A5A9). 

Achei muito ruim quando meus colegas iam passar e eu não, porque eu não sabia 

ler (E1A5A10). 

Hoje penso que tá muito bom. Já sei ler e escrever na D3 [1ª fase do Ciclo II] 

(E1A5A11). 

É só isso que tenho pra falar. 

 

Interpretação da entrevista da escola 1, aluno 5 (E1A5) 

• Desconhece a sua condição de permanente (E1A5A1), ( E1A5A2); 

• Aluno desconhece a sua condição de indicado a permanente, até o momento em que a 

escola comunica aos pais (E1A5A3); 

• Percebe a presença da mãe como auxiliar em sua aprendizagem (E1A5A4); 

• Percebe o desapontamento da família ao vê-lo permanente (E1A5A5); 

• Considerava a Matemática difícil, não reconhece os números (E1A5A6), (E1A5A7); 

• A professora foca o trabalho da matemática na leitura de números  (E1A5A8); 

• A permanência se dava com a separação de um grupo para atendimento mais 

individualizado (E1A5A9); 

• Ressente-se da separação do grupo de origem (E1A5A10); 

• Reconhece a importância da permanência em sua aprendizagem da leitura e da escrita 

(E1A5A11). 
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f) Texto da entrevista  escola 1, aluno 6 (E1A6) com suas unidades de significados 

E1A6 - 10 anos. Jun/2009 

 

Eu não avancei porque eu não sabia produzir um texto sobre um filme que nós 

assistia... (E1A6A1). Não lembro mais. Eu só lia.  

Eu fiquei sabendo quando minha mãe foi numa reunião no final do ano, a 

professora deu um boletim (E1A6A2). 

Nas outras reuniões que ela ia, quando chegava em casa, ela falava pra eu ler 

mais, escrever mais. Ir pro quarto estudar... Eu não concordei e fui pro meu quarto tentar 

estudar (E1A6A3). 

Achava bom fazer continhas pequenas, as mais altas, de 200 pra cima, não 

(E1A6A4). Eu tinha dificuldade, a professora me chamava no quadro. 

Eu tinha ajuda na escola, eu e mais nove colegas ia pra outra sala com outra 

professora, três vezes por semana, pra fazer continhas de vezes (E1A6A5). 

A professora passava a tarefa de matemática e outras, aí eu fazia com ajuda da 

minha mãe (E1A6A6). 

Depois eu levava pra escola, aí a professora botava meu caderno dentro de uma 

caixa e levava pra casa pra corrigir, e depois ela falava pra mim aprender a fazer as continhas 

e a tabuada (E1A6A7). 

Meus pais não falaram nada porque eu não passei (E1A6A8). Hoje tô bem, graças 

a Deus. Produzo textos só com um pouquinho de erro, faço continhas. Tô na D3 porque a 

professora percebia que sabia fazer continhas... (E1A6A9). Tava melhorando.  

Se eu tivesse passado naquele ano, eu tava na 4ª série [agrupamento E no ciclo II].  

Eu queria ter passado pra quarta, mais foi bom ter ficado na 3ª porque eu aprendi, 

a professora era boa (E1A6A10). Agora eu passei e tenho 8  professores, cada um ensina um 

tantão de  coisas. No Ciclo I, a professora ensinava mais Português e um pouco Matemática e 

Ciência (E1A6A11). 

 

Interpretação da entrevista da escola 1, aluno 6 (E1A6) 

• A permanência se dá em função da dificuldade de produção de texto (E1A6A1); 

• Aluno desconhece a sua condição de indicado a permanente, até o momento em que a 

escola comunica aos pais ( E1A6A2); 

• Não compreende a sua condição de permanente (E1A6A3); 

• Gosto pela matemática. Matemática relacionada à capacidade de fazer contas (E1A6A4); 
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• A permanência se dava com a separação de um grupo para realizar contas (E1A6A5); 

• A mãe auxilia nas tarefas encaminhadas pelas aulas na permanência (E1A6A6); 

• A aprendizagem da matemática está relacionada à habilidade de calcular (E1A6A7); 

• Pais não se manifestaram com relação à condição de permanente do filho (E1A6A8); 

• Avanço relacionado à habilidade de cálculo (E1A6A9); 

• Reconhece a importância da permanência para a sua aprendizagem (E1A6A10); 

• Exalta o foco da professora no ensino de português, em detrimento de outras áreas 

(E1A6A11). 

 

g) Texto da entrevista  escola 1, aluno 7 (E1A7) com suas unidades de significados 

E1A7 - 10 anos. Jun/2009 

 

Eu não sei por que não avancei. Ninguém me falou nada.  Mais eu acho que foi 

porque eu lia pouco, não escrevia nada (E1A7A1), quase três meses sem escrever nada. 

Depois eu fui melhorando, mais ainda não tava bom. No começo não concordei em não 

avançar, mais, depois, eu vi que não tava bom, aí eu achei bom (E1A7A2), porque eu não 

fazia quase nada. Aí eu vim pra cá, pro Ciclo II, e vi que eu não ia dá conta mesmo de ficar 

aqui no Ciclo II. Eu queria ir também com meus colegas porque bombar é ruim. 

Eu só fiquei sabendo que não ia avançar quando as mães teve que ir buscar o 

papel, as provas na escola (E1A5A3), aí minha mãe chegou lá em casa e disse que eu não ia 

passar de ano (E1A5A). Aí ela falou pra eu ler mais, escrever mais na escola (E1A5A4). Em 

matemática, eu sou bom demais (E1A7A5). Quando eu não passei, eu era bom também em 

matemática, escrevia situações problemas, conta para somar, conta pra dividir, multiplicar, 

fazia os cálculos... (E1A7A6). Tinha umas histórias de Matemática, tipo assim: João tinha 

1000 reais, foi ao supermercado, gastou tudo. Com quanto João ficou? Ele vai ter troco? Aí a 

gente fazia operação e resposta. Mais, quando foi em 2008, eu mudei de professora, aí foi 

quase a mesma coisa de matemática, só que era mais aprofundado um pouco. Também eu 

quase não fiquei com ela porque até maio eu fiquei mais no reforço com uma professora 

diferente (E1A7A7). Tinha vez que era segunda e quinta-feira, outra vez, era a semana toda, 

um mês toda (E1A7A8). Eu ia pra outra sala e fiquei lá até quando eu fiquei bom pra ficar só 

na minha sala. 

As aulas de reforço foi bom porque a tia reforçava (E1A7A9). Ela lia uma história 

grande, nós tinha que prestar atenção, depois ela guardava o livro pra nós fazer no caderno 

sem olhar lá. 
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Tinha conta, mais era pouco. Nós fazia no quadro, no caderno e do livro. Hoje eu 

tô bom na escola, aprendi a ler, escrever e porque eu passei de ano (E1A7A10). 

 

Interpretação da entrevista da escola 1, aluno 7 (E1A7) 

• Não compreende a sua condição de permanente (E1A7A1); 

• Reconhece a importância da permanência em sua aprendizagem (E1A7A2); 

• Desconhece a sua condição de permanente até o momento em que a família foi 

comunicada (E1A7A3); 

• Mãe orienta o filho para ler e  escrever mais na escola (E1A5A4); 

• Manifesta gosto pela matemática (E1A7A5); 

• Reconhece suas habilidades para a matemática (E1A7A6); 

• A professora da permanência era distinta da professora do ciclo (E1A5A7); 

• A permanência se dava em dias alternados, paralelo ao trabalho do ciclo. Havia alguns 

momentos mais intensificados (E1A7A8); 

• Reconhece a importância das aulas de permanência  (E1A7A9), (E1A7A10). 

 

h) Texto da entrevista escola 2, aluno 1 (E2A1) com suas unidades de significados 

E2A1 - 10 anos. Jun./2009 

 

Eu não sabia que eu não tinha passado (E2A1A1). Só fiquei sabendo no dia que 

eu voltei de férias no outro ano. Fui pra escola e entrei em outra sala, aí a professora falou que 

eu não tinha passado (E2A1A2). Aí eu saí. Não achei nada. 

Quando eu tava na “C” [3ª fase do ciclo I], eu fazia Matemática, Português e 

Inglês. Eu achava bom matemática (E2A1A3). Tinha números pra escrever do quadro. 

Escrevia até cem em casa com ajuda da minha mãe (E2A1A4). Fazia reforço de matemática 

com a professora duas vezes na semana (E2A1A5), 

Eu bombei por causa de matar aula (E2A1A6). Ia pra casa da minha vó com 

minha mãe e não tinha ninguém pra mim trazer, aí eu só chegava na terça. Quase toda semana 

eu matava um dia de aula (E2A1A7). Minha mãe gostava de ir pra casa da minha avó pra ficar 

a toa, aí eu perdia aula. Depois minha mãe foi embora pra casa da minha vó, aí meu pai e 

minha irmã me ajudaram em casa (E2A1A8). 

Minha mãe depois me levou com ela, eu estudei noutra escola pouco tempo, 

depois eu voltei pra casa do meu pai. Mais passei. Agora eu tô bom.  Leio mais ou menos 

texto e só (E2A1A9). 
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Interpretação da entrevista da escola 2, aluno 1 (E2A1) 

• Desconhece a sua condição de permanente até o momento em que retorna para a escola no 

ano seguinte (E2A1A1), (E2A1A2); 

• Manifesta gosto pela matemática (E2A1A3); 

• Família participa das atividades do permanente (E2A1A4); 

• Presença de aula de matemática na permanência (E2A1A5);  

• Faltava aula de matemática (E1A1A6), (E2A1A7); 

• Pai e mãe passaram a auxiliar nas atividades escolares (E2A1A8); 

• Reconhece a importância da permanência em sua aprendizagem da leitura (E2A2A9). 

 

i) Texto da entrevista  escola 2, aluno 2 (E2A2) com suas unidades de significados 

E2A2 - 10 anos. Jun./2009 

 

Eu não avancei porque eu não sabia ler palavras (E2A2A1). A tia que falou que 

não ia deixar eu passar, porque eu não sacia ler. Eu achei bom não avançar, porque a 

professora me ensinou a ler (E2A2A2). Eu não conhecia o alfabeto.  

Eu poderia ter aprendido a ler, mais tinha muito aluno na sala e eu não aprendia 

junto com eles (E2A2A3). Minha casa é um pouco perto. Eu ia todos os dias pra escola 

(E2A2A4). Copiava as palavras no caderno de reforço segunda, quarta e sexta. Cada dia a 

professora levava uns (E2A2A5). 

Na matemática, eu tomava ótimo (E2A2A6). Eu gostava de fazer continha de 

mais, de vezes (E2A2A7). Na prova também tinha continha. Lia os números nas continhas e 

escrevia a resposta naquele espaço.  

Quando eu continuei na turma “C”, eu fazia a mesma continha. Eu falei pra minha 

mãe que eu tinha bombado. Ela não falou nada (E2A2A8). 

A professora me ajudou fazendo caligrafia pra melhorar minha letra (E2A2A9). 

Também matemática, fazendo continha no quadro, no caderno e na prova.  

Minha mãe não sabe ler, é meu tio, que estuda na EAJA de noite nessa escola, que 

me ensina em casa (E2A2A10). Também meu irmão.  

Eu já avancei nos...  2008 comecei a ler e a tia me deixou passar (E2A2A11). 

Também ele disse que vou passar esse ano. 

 

Interpretação da entrevista da escola 2, aluno 2 (E2A2) 

• A permanência se dá em função de não ler e escrever (E2A2A1); 
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• Reconhece a importância da permanência para a sua aprendizagem (E2A2A2); 

• Percebe sua necessidade de atendimento individualizado (E2A2A3); 

• Não compreende a sua condição de permanente (E2A2A4); 

• As atividades de permanência se davam em dias alternados em paralelo com as atividades 

do ciclo  (E2A2A5); 

• Considera ter tido bom rendimento em matemática (E2A2A6); 

• Gosto pela matemática. Matemática relacionada à capacidade de fazer contas (E2A2A7); 

• Pais não se manifestaram com relação à condição de permanente do filho (E2A2A8); 

• A professora auxiliou a melhorar a letra, a fazer continha (E2A2A9); 

• Parente auxilia nas atividades do permanente (E2A2A10); 

• Avanço relacionado à habilidade de leitura (E2A2A11). 

 

j) Texto da entrevista escola 2, aluno 3 (E2A3) com suas unidades de significados 

E2A3 – 10 anos. Jun./2010. 

 

Eu não avancei porque eu sabia só um pouquinho ler e também não fazia as 

tarefas de casa (E2A3A1). Minha mãe trabalhava de manhã e minha irmã estudava, aí não 

tinha quem me ensinasse (E2A3A2). Então, eu ficava brincando. Eu faltava só quando 

passava mal, fora isso eu vinha todo dia. 

Eu fiquei sabendo que não ia avançar no boletim, as notas era dois cinco. 

Baixinho, baixinho (E2A3A3). 

Aí minha irmã viu e falou pra minha mãe. Eu achei bom não ter passado, porque 

eu aprendi mais (E2A3A4). Fazia leitura de textos, tarefas e escrevia textos. 

A matemática era legal, também fazia conta de mais, menos, multiplicação e 

divisão, lia as continhas e fazia em casa aquelas que dava conta sozinho (E2A3A5). Era legal.  

Quando eu fiquei no Ciclo I, eu escrevia de dois até cem, até quinhentos, até mil 

(E2A3A6). Levava muito tempo, mais a professora falava pra gente esforçar e passar pra 

frente bem melhor. 

Quando a escola foi entregar notas, minha mãe teve de ir buscar. Aí a tia falou que 

eu tinha bombado, aí ela fichou chateada (E2A3A7). Ela ligou pro meu pai ele falou que, se 

eu bombasse de novo, ia me bater. (E2A3A8). Eu fiquei com medo. Eu queria ir com os 

outros (E2A3A9). 
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Eu pensei que ia ser muito ruim, porque eu tinha que ficar muito tempo, também 

ruim passar na frente da sala dos colegas e eles me ver (E2A3A10). Também eles terminam a 

escola primeiro que a gente. Era pra eu tá lá com eles (E2A3A11). 

Quando a minha mãe chegou da escola, ela falou que ia me ajudar a ler e a 

escrever (E2A3A12). Aí ela me ajudou. Agora eu tô na turma “D” [primeira fase ciclo II].  

Minha mãe falou assim que, se eu ficasse bom mesmo na escola, ela ia me dar roupas novas, 

brinquedos. Mais eu falei que não queria, porque agora eu quero mesmo é estudar, aprender 

(E2A3A13). 

 

Interpretação da entrevista da escola 2, aluno 3 (E2A3) 

• A não aprendizagem da leitura e da escrita e o não cumprimento das atividades são 

condições para a permanência (E2A3A1); 

• Aluno desconhece a sua condição de indicado a permanente, até o momento em que a 

escola mostra o boletim com notas baixas à mãe (E2A3A2), (E2A3A3); 

• Gosto pela matemática. Matemática relacionada à capacidade de fazer contas (E2A3A4); 

• Ressente-se de não avançar com os colegas e do fato de eles estarem na frente, no tempo 

escolar (E2A3A4), (E2A3A9), (E2A3A11); 

• Não compreende a sua condição de permanente (E1A3A5); 

• Manifesta gosto pela matemática  (E1A3A4); 

• Professora separa alunos em outra sala para ouvir sua leitura em trabalho mais 

individualizado (E1A3A5); 

• A matemática era explorada por intermédio da resolução de operações (E1A3A6); 

• Mãe passa a auxiliar nas atividades escolares (E2A37A12); 

• A permanência desperta o gosto para estudar, independe de promessa de premiação por 

parte da família (E2A313). 

 

k) Texto da entrevista escola 3, aluno 1 (E3A1) com suas unidades de significados 

E3A1 – 10 anos. Jun./2010. 

 

Eu me lembro quando não avancei (E3A1A1). Eu achei bom, porque assim eu ia 

tentando, tentando até conseguir aprovar passar pro ciclo II, III e... (E3A1A2). 

Aprovar pra mim é bom (E3A1A3). 
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Aprender a ler e a escrever. Escrevia e lia sobre índio, sobre indigente, sobre tudo: 

História, Geografia, inglesa tinha não, portuguesa e matemática. O resto eu não lembro mais 

não (E3A1A4). 

A Matemática pra ler era bom (E3A1A5). A minha mãe falou que era bom 

estudar, estudar... Em Matemática era sobre indigente... Ai, eu esqueci, eu esqueci quase tudo.  

Era assim, de Português e Matemática, a professora Sílvia colocava regra, pedir por favor, 

com licença. Agora, de Matemática de indigente, se a gente atropelar sem ver o outro, pedir 

desculpa. 

Meus pais falam: Você vai ter que continuar indo à escola, aí, minha filha, aí você 

vai passando (E3A1A6).  Só que você tem que passar, não é pra ficar assim não (E3A1A7). 

As professoras, na escola, falaram pra todo mundo quem passou e quem não 

passou (E3A1A8). Também falaram pra minha mãe (E3A1A9).  Eles me ajudaram a ler e a 

escrever (E3A1A10).  Eles escrevia e eu copiava tudo. Ia apagando e escrevendo por cima. 

Aí, quando eu aprendi a ler, já estava sabendo de tudo. Só não de matemática (E3A1A11). 

Naquela época, eu só não aprendi porque os meninos me chamavam de arroz doce 

(E3A1A12), eu cansava toda hora, eu não conseguia. Juntou quase todo mundo aí [citou 

vários nomes de colegas de sala que a apelidavam]. 

Hoje já tô na D3, já sei ler. Estou bem, alegre (E3A1A13). Quase todo dia, 

quando chego em casa, já começo a ler.  

 

Interpretação da entrevista da escola 3, aluno 1 (E3A1) 

• A aluna joga para si a responsabilidade por sua reprovação, “eu não estudei direito” 

(E3A1A1); 

• Reconhece a importância da permanência para a sua aprendizagem (E3A1A2); 

• Exalta o avanço (E3A1A3); 

• Lembra-se das temáticas, mas não se lembra do conteúdo de matemática estudado (E3A1A4); 

• Gosto pela Matemática relacionada à capacidade de leitura (E3A1A5); 

• Percebe suas dificuldades em matemática e põe-se em posição de aprender (E3A1A6); 

• Os pais a animam a continuar indo à escola e passar  (E3A1A7);  

• Aluna desconhece a sua condição de permanente, até o momento em que a as professoras 

falaram os nomes de todos que não iriam passar e avisaram para a mãe dela (E3A1A8), 

(E3A1A9); 

• Os pais a auxiliam na leitura e na escrita durante a permanência (E3A1A10); 

• Os pais aceitaram a permanência, mas desejam a aprovação da filha (E3A1A11); 
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• A aluna não se lembra dos pais ensinando Matemática (E3A1A8); 

• Os apelidos dos colegas a desencorajaram de participar efetivamente no processo de 

aprender (E3A1A12);  

• A, aluna sente-se bem por estar aprendendo na permanência (E3A1A13). 

 

l) Texto da entrevista escola 4, aluno 1 (E4A1) com suas unidades de significados 

E4A1 – 10 anos. Jun./2010. 

 

Lá em Aparecida de Goiânia, eu estudava em duas séries, a 2ª e a3ª (E4A1A1). 

Aí a professora tinha dia que vinha, tinha dia que não vinha (E4A1A2). Aí eu mudei e 

bombei (E4A1A3). Achei ruim (E4A1A4). Não sei por que, só sei que achei ruim. Sei a 

tabuada de vezes, escrever de um em um até 100, de dois em dois até 100, de mais que a tia 

passava no caderno, na folha (E4A1A5). Tinha vez que ela passava no quadro pra eu 

aprender a contar.  

Quando eu não passei, mudei de professora, era a tia... Ela ensinava as continhas, 

a tabuada, umas coisas pra ler tipo: Mateus tinha 30 bolinhas não sei o quê... não sei o quê lá 

mais. 

Eu só lia depois que eu avancei. Meus pais acharam ruim deu não passar 

(E4A1A6). Eles não falaram, mais eu sei que eles acharam ruim. Minha avó que ficou 

sabendo primeiro lá na escola.  Não sei o que ela falou pra escola, só sei que meu pai, minha 

avó e minha mãe me ajudaram a fazer em casa nas tarefas de Matemática, Português, História 

e Geografia (E4A1A7). Aí eu gostei mais de matemática (E4A1A8). Não gostava antes 

porque eu achava difícil. Aí a professora começou a me ensinar mais na escola, e o meu pai e 

a minha avó em casa.  

 

Interpretação da entrevista da escola 4, aluno 1 (E4A1) 

• O aluno frequentava escola multiseriada (E4A1A1); 

• O aluno ressalta que a professora era faltosa (E4A1A2); 

• Permanência e transferência escolar (E4A1A3); 

• Considera ruim não ter avançado (E4A1A4); 

• Matemática relacionada à capacidade de fazer contas (E4A1A5); 

• Pais manifestaram desgosto com a condição de permanência do filho (E4A1A6); 

• Família auxilia nas atividades durante a permanência (E4A1A7); 

• Gosto pela Matemática relacionado à aprendizagem (E4A1A8). 
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m) Texto da entrevista escola 4, aluno 2 (E4A2) com suas unidades de significados 

E4A2 – 10 anos. Jun./2010. 

 

Eu não avancei... A professora não falou nada não (E4A2A1).  Ninguém falou 

nada. Eu gostava mais de matemática (E4A2A2), porque eu sabia fazer com a tia... E eu só 

tirava nota boa em matemática porque eu lia continha, às vezes tinha conta de vezes pra fazer 

no caderno. Minha mãe que falou: você bombou. Eu achei ruim, porque meus colegas 

passaram e eu já conhecia eles (E4A2A3).  

Eu acho que não sabia nada, porque eu não passei (E4A2A4). A tia só passava 

continha no quadro e em folhas. Eu fazia sozinho. Eu gostava de fazer as tarefas de casa, a 

tia... eu queria ir todo dia pra escola (E4A2A5). Mais depois mudou pra tia ... a tia... ia fazer 

um ultrassom e a tia substituta...era chata, não fazia nada, e brigava muito com nós e fazia 

muitas coisas com nós todo dia, todo dia (E4A2A6). Todos meus colegas achavam ruim, eles 

falavam que ela era chata demais. Nós não falávamos isso pra ela, porque nós tinha medo. 

Quando eu fiquei no ciclo I, foi quase a mesma coisa (E4A2A7). Deixa eu ver... 

Matemática eu acho que não. Só mudou mesmo a matemática, porque antes ela dava mais 

Português... Tinha também uma tia... com português mais Matemática era mais com a tia 

...resolvendo as continhas no quadro. Não tinha texto de matemática, só Matemática 

(E4A2A8). 

Quando meus pais ficaram sabendo que eu tinha bombado, não falaram nada 

(E4A2A9). Só que eu tinha que estudar mais pra eu passar e eu passei agora. Em 2008 para 

2009, eles me ajudaram mais em casa ensinando a tarefa, meu pai manda eu estudar 

(E4A2A10). 

Eu parei de estudar só quando a tia substituta tava dando aula (E4A2A11), e 

depois quando eu mudei, aí minha mãe tava procurando matrícula, aí ela achou nessa escola, 

demorou uma semana. 

Quando falaram pro meus pais que eu não ia passar, eles ficou um pouco triste 

(E4A2A12), igual minha irmã passou, ela tá no quinto ano e eu no terceiro. Mais foi bom um 

pouco, que eu aprendi a mesma coisa, só que eu aprendi mais coisa. Se fosse com a tia ..., mas 

eu bombei foi com a tia substituta (E4A2A13), e quando eu passei foi com a tia ... 

 

Interpretação da entrevista da escola 4, aluno 2 (E4A2) 

• Desconhece sua condição de permanente (E4A2A1); 

• Gosto pela Matemática (E4A2A2); 
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• Achou ruim porque seus colegas passaram e ele não (E4A2A3); 

• Incompreensões em relação à assiduidade e permanência (E4A2A4); 

• Permanência e substituição de professora (E4A2A5), (E4A2A11), (E4A2A13); 

• Percebe que não houve distinção do conteúdo durante a permanência e o ano anterior 

(E4A2A6); 

• A professora foca a leitura em situações problemas (E4A2A7); 

• Pais não se manifestam a respeito da permanência (E4A2A8); 

• Pais acompanham as atividades de permanência (E4A2A9); 

• Ressentimento dos pais com a permanência (E4A2A10), (E4A2A12) 

 

n) Texto da entrevista escola 4, aluno 3 (E4A3) com suas unidades de significados 

E4A3 – 10 anos. Jun./2010. 

 

Eu não avancei porque tava com medo não aprender ler lá no ciclo II (E4A3A1). 

Eu continuei no ciclo I. Eu achava que a professora não ensinava a ler as coisas no 

quadro, as tarefas rodadas, as tarefas que ela dava (E4A3A2). 

Leitura, pra gente ler de Chapeuzinho vermelho rodada. Ela mandava pra casa e 

eu lia tudinho e levava pra ela. Quando chegava na lá [escola], eu lia pra ela. 

Na matemática, a professora na sala, às vezes, mandava pra casa menos, de vezes, 

dividida só, Ela fazia continha de 1, de 2, de 3 e de 4.  Só ela fazia continha de 1, de 2, de 3 e de 4 

(E4A3A3). Só fazia lá na sala de aula. Quando eu fiquei no ciclo I, ela ensinou pra gente como 

dividir e fazer. Eu achei bom em repetir as continhas, porque a gente aprendia mais (E4A3A4). 

Ela passava de novo continhas de menos, pra ela ver como nós tava nas continhas. 

Eu não sabia que não ia passar (E4A3A5). Fiquei sabendo quando minha mãe me 

contou no final do ano (E4A3A6). Meu pai e minha mãe ficaram muito chateados (E4A3A7). 

Eu não ouvi eles falar nada, mais eu percebi. Eu não sei o motivo que eu não passei (E4A3A8). 

Minha mãe e mais meu pai tentaram me ajudar a ler, mas eu não queria, eu ficava chorando, eu 

pensava que não ia aprender a ler (E4A3A9).Todo mundo lia menos eu (E4A3A10). 

No reforço, a professora me ensinavam a ler quatro vez por semana (E4A3A11). 

Ela levava eu lá pra fora, passava tarefa pra gente ler, aí eu lia e fazia conta de menos, tarefa 

que ficava nas sala, a professora fazia com os outros. Eu fazia depois, na sala. Meus pais me 

falaram assim: que não era boba e eu ia aprender, porque eu já tinha falado que era boba e não 

aprendia a ler (E4A3A12). Eles foram na escola porque eu não passei de ano, eles falaram que 
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eu não aprendi ler. A escola a falou para eles que eu não esforçava pra ler (E4A3A13). Eu 

faltava aula, porque minha mãe tava com dor na perna [a mãe tinha um problema no joelho]. 

Aí eu faltava quase todo dia porque não tinha quem me levasse (E4A3A14). A escola olhou 

no diário e viu que eu faltei muita aula. Aí chamou minha mãe e falou que eu não podia ir por 

causa da perna dela. Eu penso que foi muito ruim não passar de ano porque os meninos foi 

pra frente e eu fiquei pra trás (E4A3A15). 

 

Interpretação da entrevista da escola 4, aluno 3 (E4A3) 

• Permanência e não habilidade de leitura no ciclo seguinte (E4A3A1); 

• Visão negativa da intervenção da professora em sala (E4A3A2); 

• A professora focava cálculos (E4A3A3), (E4A3A4); 

• Visão positiva da repetição de conteúdos matemáticos na permanência (E4A3A5); 

• Desgosto dos pais da permanência (E4A3A6); 

• Desconhece o motivo da permanência (E4A3A7); 

• Desmotivação para aprender e permanência (E4A3A8), (E4A3A9); 

• As atividades de permanência se davam em dias alternados em paralelo com as atividades 

do ciclo (E4A3A9); 

• Motivação para a aprendizagem por parte da família (E4A3A10); 

• Queixa da escola à família da não aprendizagem da filha (E4A3A11); 

• Infrenquencia e dificuldades da família (E4A3A12); 

• Ressentimento da aluna com a permanência, sensação de tempo perdido (E4A3A13), 

(E4A3A14), (E4A3A15). 

A partir das interpretações foram elaboradas as convergências menores que 

apresento no quadro a seguir, sempre fazendo referência as asserções dos sujeitos para que o 

leitor possa voltar ao texto original da entrevista.   

 

Quadro 9 - Estudo do grupo de entrevistas de alunos – elaboração de convergências 

Convergência menor (cm) - Entrevista 
com alunos 

Identificação 
da 

convergência 
menor 

Escolas Asserções dos sujeitos 

 
 
Permanência e indisciplina 

 
 

1ENA 

E1 (A1A1); 
 

E2  
E3  

E4  
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Convergência menor (cm) - Entrevista 
com alunos 

Identificação 
da 

convergência 
menor 

Escolas Asserções dos sujeitos 

Desgosto pelo estudo, desmotivação 2ENA E1 (A2A2); 
 

E2  

E3  
E4  

Modos de abordar a leitura e a escrita 3 ENA E1 (A1A4); (A1A6); (A1A11); 
(A1A9); 

E2  

E3  

E4  

Desmotivação para aprender 4 ENA E1 (A1A7); (A1A13); (A3A1); 
(A3A9); (A1A5); (A1A1); 

 E2  
E3  
E4  

Gosto pela Matemática 
 
 
 

5 ENA E1 (A1A10); (A3A4); (A4A7); 
(A6A4); (A7A5); (A7A6); (A2A2); 

E2 (A1A3); (A2A2); (A2A7); (A3A3); 
(A3A4); 

E3 (A1A5);  
E4  

Permanência e aprendizagem/avanço 
 
 
 

6 ENA E1 (A1A9);  

E2  
E3 (A1A1); (A1A3); (A1A14); 

E4  
Matemática como habilidade de 
calcular  

7 ENA E1 (A1A11); (A3A6); (A4A8); 
(A5A8); (A6A5); (A6A9); (A1A5); 
(A3A3); (A2A9); 

E2 (A1A1); (A3A3); (A3A4); 

E3  

E4  

Desconhecimento da condição de 
permanente 

8 ENA E1 (A1A12); (A3A2); (A4A1); 
(A5A3); (A6A2); (A7A3); 

E2 (A1A1); (A1A2); (A3A2); (A3A7); 

E3  

E4 (A1A8); (A1A9); (A2A1); (A3A7); 

Participação da família na 
escolarização do permanente 

9 ENA E1 (A1A13); (A3A7); (A5A4); 
(A6A6); (A7A4); 

E2 (A1A1); (A1A2); (A3A2); (A3A7); 

E3 (A1A10); (A1A12); (A1A7);  

E4  

Incompreensão do outro 10 ENA E1 (A1A5); (A4A5); (A4A6); (A5A5); 
(A6A8); 

E2 (A2A8); (A3A9); 

E3  

E4 (A1A6); (A2A10); (A3A6); 

Incompreensão da permanência 11 ENA E1 (A1A3); (A1A15); (A3A3); 
(A4A2); (A4A9); (A5A2);  
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Convergência menor (cm) - Entrevista 
com alunos 

Identificação 
da 

convergência 
menor 

Escolas Asserções dos sujeitos 

  E2 (A2A4); (A2A5); (A3A4); (A3A9); 
(A3A11); (A3A3);  

E3  

Modos de organização da escola 12 ENA E4 (A1A4); (A2A2); (A2A2); 

E1 (A1A8); (A3A5); (A4A4); (A5A9); 
(A6A5); (A7A7); (A7A8); 

E2 (A1A5); (A2A5); (A3A5);  

E3  

E4 (A1A2); (A2A3); (A3A2); (A3A4); 

Valorização da condição de 
permanente 

13 ENA E1 (A1A14); (A4A3); (A5A11); 
(A6A10); (A7A2); (A7A9); 
(A7A10);  

E2 (A1A9); (A2A2); (A2A3);  

E3 (A1A11); (A2A1). 

E4  

Leitura e escrita determinam a 
permanência 

14 ENA E1  (A2A1);  (A3A1); (A5A1); 
(A5A2); (A6A1);  

E2 (A2A1). (A1A9). A3A1).  

E3 (A1A10).   

E4 (A1A6). (A2A4),(A3A1) 

Habilidade matemática determina a 
permanência 

15 ENA E1 (A6A9); 

E2 (A2A1);  

E3  

E4 (A2A7); (A3A1);  

Expressão das dificuldades em 
matemática 

16 ENA E1 (A5A7); (A5A6); 

E2  

E3 (A1A6);  

E4  

Presença de matemática geral na 
permanência 

17 ENA E1 (E1A1A10).  
(E1A1A11). 
  

E2  

E3  

E4  

Permanência e fatores externos 18 ENA E1 (A1A6); (A1A7); 

 E2  

E3 (A1A1); (A1A3); 

E4  

Foco na temática e não no conteúdo 19 ENA E1  

E2  

E3 (A1A4); (E3A1A5). 

E4  
Joga para si a responsabilidade pela 
sua permanência 20 ENA E1  
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Convergência menor (cm) - Entrevista 
com alunos 

Identificação 
da 

convergência 
menor 

Escolas Asserções dos sujeitos 

  E2  

E3 (A1A1); (A1A2); 

E4  

Permanência e substituição/repetição 
de conteúdos/infrequência e 
dificuldades da família 

21 ENA E1  

E2 (A3A5); 

E3  

E4 (A2A5); (A3A12); 

(1ENA) – nº da entrevista com aluno 

 

A partir das convergências menores elaborei as convergências maiores que orientam 

para a compreensão geral do fenômeno. 

 

Quadro 10 - Convergências menores e maiores 

Identificação de 
convergências menores 

(cm) 

Identificação da convergência maior 
(CM) 

Convergência maior (CM) 
 

(13cmENA); (15cmENA) (1CMENA) Intervenção e diagnóstico da 
defasagem 

(3cmENA); (6cmENA); 
(19cmENA) 

(2CMENA) Modo de organização da 
intervenção 

(12cmENA) (3CMENA) Modos de organização da escola 

(1cmENA); (2cmENA); 
(4cmENA) 

(4CMENA) Intervenção para alunos 
indisciplinados e desmotivados  

(5cmENA); (7cmENA); 
(16cmENA); (17cmENA) 

(5CMENA) A Matemática na intervenção  
 

(10cmENA);   (13cmENA); 
(20cmENA); (11cmENA); 
(8cmENA) 

(6CMENA) O ser plenamente para si e para o 
outro 
 

(18cmENA); (9cmENA); 
(21cmENA) 

(7CMENA) Permanência e aspectos externam 
ao ambiente escolar   

(1CcmENA) : 1- nº da convergência menor entrevista com aluno 
(1CMENA) : 1- nº da convergência maior entrevista com aluno 

 

2.5.3.2.2 Estudo das entrevistas com professores 

 

Assim como na entrevista com alunos, procedi à análise do texto da entrevista 

com professores tendo cada unidade de significado identificada com (E) para escola, (P) para 

professor e (A) para assertiva.  
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a) Texto da entrevista com escola 2, professor 1 (E2P1)  e  suas unidades de significados 

E2P1 – efetiva com 10 anos de escola. Jun./2010. 

 

Eu participei da elaboração da proposta de intervenção da escola (E2P1A1). 

Normalmente eu luto muito para esses alunos continuarem comigo para pelos menos eles 

saírem do ciclo I alfabetizados. Eu tenho conseguido segurar e pego esses meninos na turma, 

como eu sou professora de “C” e pego eles sem ler, uso todos os meus horários livres (estudo 

previsto em diretrizes no mínimo de quatro horas semanais no horário de trabalho) (E2P1A2) 

aqui e faço tudo em casa, porque eu trabalho um horário só e uso todos os meus horários pra 

tentar alfabetizar esses meninos (...) parto do princípio que o menino não lê, ele não vai 

aprender Matemática, não vai aprender Ciências, não vai aprender nada (E2P1A3). 

O menino que não lê, ele tem dificuldade até de entendimento, porque, no 

momento que ele começa a ler, o mundo se abre para ele (E2P1A4). Começa a olhar tudo 

diferente e começa a compreender coisas que ele não compreendia antes. Então, eu priorizo 

muito a alfabetização (E2P1A5). 

Os critérios que a escola usa para dizer que o aluno não vai avançar é ser 

alfabetizado e também se ele conhece os números até cinquenta (E21A6), por exemplo, 

entender os números, a quantidade que eles representam, os fatos fundamentais das operações 

de adição subtração.  

Um critério que a escola usa mesmo é a idade. Se ele tem idade, se ele está na 

idade de ir para o ciclo II, ele vai, mesmo que não saiba ler (E2P1A7). Eu priorizo a 

alfabetização porque, no momento que ele aprende a ler, ele entende a Matemática, porque na 

matemática tem as situações-problemas, não dá conta de ler fração, não dá conta de ler... Mas, 

dependendo da idade, ele avança (E2P1A8). O critério de ser alfabetizado não vale sempre, 

depende da idade do aluno. 

Normalmente participa da elaboração da proposta de intervenção a professora 

regente, o professor de Educação Física, a coordenação pedagógica e o professor de apoio, 

dinamizador um pedagogo a mais no quadro do ciclo I proposto em diretriz (E2P1A9). Para a 

elaboração, a gente discute, planeja direitinho o que vai fazer e tenta seguir.  A gente usa todo 

o contexto do aluno, o resultado do conselho de ciclo (E2P1A10), porque aqui a gente 

trabalha integrada, a professora de Educação Física também tem feito muito trabalho lúdico 

por meio de jogos. 
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Eu vejo a proposta de intervenção uma coisa muito importante no Ciclo, porque 

eu não concordo que o aluno avance sem saber ler (E2P1A11). Eu faço o que posso pra o 

menino chegar lá no ciclo II pelo menos lendo razoavelmente, escrevendo razoavelmente.  

Compreendo, acho correto, acho que a gente tem oportunidade pra isso dentro do 

horário de estudo, temos um espaço maravilhoso para o atendimento fora da sala de aula, mas 

até debaixo de uma árvore a gente pode dar atendimento individual (E2P1A12). 

Levo isso a sério. Já que trabalho só um período, eu tenho essa oportunidade de, 

na escola, eu dedicar mais ao aluno, enquanto que outros professores trabalham dois ou mais 

horários, ele não pode fazer isso (E2P1A13). Como eu posso, faço, vejo isso com muita 

seriedade, acho que deve ser feito, não podemos deixar de fazer porque muitas vezes nós 

pegamos o menino tão imaturo sem interesse (E2P1A14). 

Até hoje, nesse tempo que eu estou na prefeitura, ainda não achei um menino que 

eu não conseguisse alfabetizar, ou, quando não consigo alfabetizar mesmo, pelo menos bem 

encaminhado ele vai. Não tem esse negócio de falar que esse menino não aprende comigo 

(E2P1A15). 

A proposta de intervenção é desenvolvida por mais de um professor (E2P1A16) 

Por exemplo, até a coordenadora fica em sala de aula pra eu sair, fazer uma oficina com os 

alunos que não leem. Nós vamos desenvolvendo ela durante o ano. Em cada conselho de ciclo 

[trimestral], a gente vai avaliar e depois ver o que vamos fazer durante o ano. 

Na Matemática, os conteúdos propostos na intervenção são os números e 

quantidades, contagens, probleminhas orais, fatos fundamentais nas operações de adição, 

subtração e multiplicação e divisão (E2P1A17). Geralmente eles têm conteúdos de 

matemática já de casa, percebemos que eles vão à feirinha, ajuda a mãe a contar se o dinheiro 

vai dar. A dificuldade maior desses meninos é na leitura e na escrita (E2P1A18).  

A falta de leitura interfere na matemática (E2P1A19). 

Baseada em nossa realidade e que ela não é uma maravilha, por exemplo, este ano 

eu com que de 30 alunos tenho 10 alunos que não lê nada, outros só conheciam as vogais, uns 

10 ler mais ou menos, ler bem silabado (E2P1A20). Nessa realidade, eu ficaria imensamente 

feliz se ele entrasse no agrupamento “C” (de oito anos num fluxo previsto) sabendo contar, 

conhecendo dezena, centena, unidade, que saibam somar, subtrair, multiplicar, dividir, conta 

bem pequena, porque a divisão é uma conta mais complicada para fazer, escrevendo até 100, 

números menores, problemas, fazer contas acompanhada de problemas, conhecerem números 

pares e números ímpares, gostam muito de algarismo romanos, ficam felizes em saber que 

existe outras maneiras de escrever os números (E2P1A21). 
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Esses conteúdos de matemáticas contribuem, no memento que você coloca uma 

situação-problema para ele ler, ele está lendo, tá escrevendo, ta pensando no cálculo. 

Qualquer atividade, uma historinha, quando ele vai localizar páginas no livro... Matemática 

está presente o tempo inteiro no processo de ensino-aprendizagem, o tempo inteiro, não tem 

jeito de você separar (E2P1A22). Só naquele momento que eu te falei, o aluno não ler mesmo, 

ele tem mais dificuldade pra ler e entender matemática. 

Aqui nós temos a ficha de atendimento ao aluno contendo o tempo de 

atendimento, o assunto que foi trabalhado e os alunos atendidos (E2P1A23). Aí, no final do 

mês, a coordenadora sabe quantas horas eu dei de atendimento aos alunos com dificuldades, 

pra quem que dei atendimento... Sabe tudo a esse respeito (E2P1A24). 

Além dessa ficha, nós registramos também a intervenção na ficha do conselho de 

Ciclo e na ficha de avaliação descritiva do aluno que vai para os pais ou responsáveis pelo o 

aluno (E2P1A25). 

 

Interpretação da entrevista da escola 2, professor 1 (E2P1) 

• Participou da elaboração da proposta de intervenção da escola (E2P1A1); 

• Usa todos os horários livres (estudo previsto em diretrizes, no mínimo de quatro horas 

semanais no horário de trabalho) (E2P1A2); 

• Acredita que, se o menino não lê, não vai aprender os conteúdos de todas as áreas 

(E2P1A3); 

• No momento em que o aluno começa a ler, o mundo se abre para ele (E2P1A4); 

• Prioriza muito a alfabetização (E2P1A5); 

• Os critérios que a escola usa para dizer que o aluno não vai avançar são não estar 

alfabetizados e conhecer os números até cinquenta (E2P1A6); 

• Um critério que a escola usa mesmo é a idade para o aluno ir para o ciclo II, mesmo que 

não saiba ler (E2P1A7); 

• Prioriza a alfabetização porque, no momento em que ele aprende a ler, ele entende as 

situações-problema, ler fração (E2P1A8); 

• Na elaboração da proposta de intervenção, há a participação da professora regente, do 

professor de Educação Física, da coordenação pedagógica e do professor de apoio, 

dinamizador (um pedagogo a mais no quadro do ciclo I proposto em diretriz) (E2P1A9); 

• Na indicação para permanência, a escola observa o contexto do aluno, o resultado do 

conselho de ciclo (E2P1A10); 
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• A proposta de intervenção é muito importante no Ciclo para o avanço do aluno 

alfabetizado (E2P1A11); 

• Na proposta de intervenção, acontece o atendimento fora da sala de aula e ressalta que até 

debaixo de uma árvore o professor pode dar atendimento individual (E2P1A12); 

• A proposta de intervenção é melhor desenvolvida quando o professor trabalha só um 

período (E2P1A13); 

• Observa imaturidade e desinteresse em alguns alunos com defasagem na aprendizagem 

(E2P1A14); 

• Para ela, todos os alunos aprendem, pelo menos com ela foi sempre assim (E2P1A15); 

• A proposta de intervenção é desenvolvida por mais de um professor (E2P1A16);  

• Os conteúdos da matemática propostos na intervenção são os números e quantidades, 

contagens, probleminhas orais, fatos fundamentais nas operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão (E2P1A17); 

• Os alunos geralmente têm conteúdos de matemática já de casa, por irem à feirinha, por 

ajudar a mãe a contar se o dinheiro vai dar (E2P1A18); 

• Não saber ler interfere na matemática (E2P1A19); 

• Numa turma de 30 alunos, geralmente 10 alunos não leem nada, outros só conhecem as 

vogais, uns 10 leem mais ou menos, leem bem silabado (E2P1A20); 

• O aluno só deve avançar para o ciclo II se souber contar, conhecer centena, dezena, 

centena, unidade, souber somar, subtrair, multiplicar, dividir, escrever até 100, fizer 

contas acompanhada de problemas, conhecer números pares e números ímpares, 

algarismo romano (E2P1A21); 

• Matemática está presente o tempo inteiro no processo de ensino aprendizagem, não tem 

jeito de você separar (E2P1A22); 

• Temos a ficha de atendimento ao aluno contendo o tempo de atendimento, o assunto que 

foi trabalhado e os alunos atendidos (E2P1A23); 

• O desenvolvimento da proposta de intervenção é acompanhado a cada final de mês, a 

coordenadora sabe tudo a esse respeito (E2P1A24); 

• A intervenção é registrada na ficha do conselho de Ciclo e na ficha de avaliação descritiva 

do aluno que vai para os pais ou responsáveis pelo o aluno para a família acompanhá-lo 

(E2P1A25). 
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b) Texto da entrevista com escola 3, professor 1 (E3P1) e suas unidades de significados 

E3P1 - Alfabetizadora e efetiva há mais de 15 anos na escola. Jun./2010. 

 

Eu não participei da elaboração da proposta de intervenção, só do trabalho 

realizado com os alunos (E3P1A1), porque eu ainda não vi ninguém com nenhuma proposta 

para esse tipo de aluno não, escola nenhuma eu nunca vi (E3P1A2). 

Eu trabalhei em 2007, trabalhei em 2008 e continuo trabalhando em 2009 com 

alunos com defasagem. A partir do ano passado foi criado o sistema de oficinas nas 

segundas, terças e quintas-feiras de atendimentos para os alunos, mas até 2007 não tinha 

não (E3P1A3). 

Os critérios adotados pela escola para indicação dos alunos que permanecem no 

ciclo I após três anos de escolaridade, infelizmente, a gente tiveram que usar o critério da 

SME, que é o tempo de escolaridade e não o defasado (E3P1A4), que eu acho que seria o 

certo eles ficarem mais um ano pela defasagem, mais infelizmente é pelo critério da SME. No 

ano de 2007, o critério foi esse. Também teve aqueles alunos que não tinham três anos de 

escolaridade, esses podiam ser retido I (E3P1A5), porque podia cumprir mais dois anos, mais 

isso com muita briga porque a secretaria e o apoio nunca foi o pulso mesmo da escola, de 

estar organizando novamente esses alunos do ciclo.  

Pelo problema que nós já havíamos presenciado com outro aluno, quando ele 

começou, iniciou o processo da alfabetização e, como ele tinha idade de ciclo II, ele foi 

encaminhado para o ciclo I e ele parou (E3P1A6). 

Ele já estava iniciando o processo da leitura e escrita, mas ele não prosseguiu. 

Foi aí que nós lutamos pra que as crianças permanecessem mais um período na escola, no 

ciclo I.  

Quem sabe mais dessa essa questão são os coordenadores. Eu e a Núbia que 

somos dinamizadoras e ficávamos a frente (quis dizer na sala de aula desenvolvendo o 

trabalho de intervenção). A escola nunca ficou alheia aos problemas, a escola, mesmo sem 

nenhum tipo de proposta, a gente nunca deixou de executá-lo, a gente fazia atendimentos, a 

gente fazia reagrupamentos (E3P1A7), fazia oficinas, a gente nunca deixou de estar 

atendendo as crianças (E3P1A8). 

A gente fazia o trabalho com os alunos em defasagem na aprendizagem.  Mas não 

tínhamos um projeto (E3P1A9). Mesmo não tendo, sentimos a necessidade de elaborar. 

Percebendo o nosso trabalho, fomos nos juntando eu e a equipe pedagógica para elaborar um 

plano de ação junto com a coordenação. 
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Se tivesse condições de executar a proposta de intervenção, era muito bom 

(E3P1A10). Não temos espaço físico, não temos uma sala para apoio, não temos salas dos 

professores. A sala de atendimento é uma sala que não cabem nem 12 crianças (E3P1A11). 

Então, ficam as crianças muito juntas e aí o aprendizado vai ficando comprometido, porque 

elas já estão com defasagem. Geralmente são alunos que se dispersam facilmente e, se eles 

ficam no ambiente onde fica aquele entra e sai a todo instante, não vai acontecer o 

aprendizado (E3P1A12). Precisamos ter uma reorganização do espaço escolar. Esta sala é de 

atendimento refere-se à sala onde estávamos na entrevista, escola nenhuma tem. Também um 

grande problema a falta de estrutura familiar, a educação familiar. Ela não existe (E3P1A13). 

Sem educação familiar, a educação escolar fica ainda mais difícil. A escola tá perdendo o 

caminho, perdendo os nortes da educação escolar (E3P1A14). 

 

Interpretação da entrevista da escola 3, professor 1 (E3P1) 

• Não participou da elaboração da proposta de intervenção, só do trabalho realizado com os 

alunos (E3P13A1); 

• Não conhece alguém com proposta para esse tipo de aluno em nenhuma escola (E3P1A2); 

• Desde 2007 foi criado o sistema de oficinas nas segundas, terças e quintas-feiras de 

atendimentos para os alunos (E3P1A3); 

• Os critérios adotados pela escola para indicação dos alunos que permanecem no ciclo I 

após três anos de escolaridade, infelizmente, é o tempo de escolaridade e não defasagem 

(E3P1A4); 

• Discordou do avanço em 2007 para alunos que não tinham três anos de escolaridade 

(E3P1A5); 

• Alunos que só iniciaram o processo da alfabetização e foram avançados por causa das 

dificuldades com leitura e escrita não prosseguiu (E3P1A6); 

• A escola, mesmo sem uma proposta de intervenção, fazia atendimentos com oficinas 

(E3P1A7); 

• Mesmo sem projeto, os professores faziam o trabalho com os alunos em defasagem na 

aprendizagem (E3P1A8); 

• A escola não tem as condições necessárias de executar a proposta de intervenção por 

causa do espaço físico (E3P1A9); 

• A sala de atendimento aos alunos com defasagem na escola não cabem nem 12 crianças 

(E3P1A10); 
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• Crianças com defasagem necessitam de ambiente adequado para acontecer o aprendizado 

(E3P1A11); 

• A falta de estrutura familiar dificulta a aprendizagem do aluno (E3P1A12), (E3P1A13); 

• A escola está perdendo o caminho, o norte da educação escolar. (E3P1A14). 

 

c) Texto da entrevista com escola 4, professor 1 (E4P1) e suas unidades de significados 

E4P1 – Professora alfabetizadora. Efetiva há mais de 15 anos na escola. Jun./2010 

 

Eu participei da elaboração da proposta de intervenção (E4P1A1). Os critérios 

adotados para indicação dos alunos para a permanência foram os alunos que não estavam 

alfabetizados (E4P1A2). Esse era o principal, e também outros como rendimento satisfatório, 

arquivamento de atividades propostas durante o ano para avaliação e aqueles que não 

participaram das aulas. Foram alunos que durante o ano não tiveram aproveitamento, mesmo 

sendo acompanhados e registrando o desenvolvimento deles, vimos que, no final do ano, não 

tinham condições de passar para o ciclo II (E4P1A3). 

Também a coordenação pedagógica participou da elaboração da proposta de 

intervenção (E4P1A4). Sempre trabalhamos juntas, perguntando para ela o que faríamos com 

esses alunos que não estavam alfabetizados, na elaboração das atividades, no levantamento 

das dificuldades dos alunos durante o ano e formas diversas. Isso acontecia mensalmente.  

Sempre estávamos arquivando as atividades e, no final do mês, nós tínhamos um bloquinho 

de anotações e ia comparando os avanços, onde continuam as dificuldades de cada aluno, mês 

a mês. 

Acho a proposta de intervenção muito válida, porque tem aluno com dificuldade e 

junto com a maioria da turma fica complicado a gente trabalhar a dificuldade dele, 

principalmente em pequenos grupos. Também quando o aluno não tem ajuda em casa, porque 

a gente ajuda eles individualmente ou em pequenos grupos aqui.  Se os pais se interessar 

participar das tarefas dos filhos, fica mais fácil (E4P1A5). 

Essa proposta é desenvolvida com pequenos grupos de alunos, naquele momento 

em que o professor dinamizador é um professor a mais no ciclo para garantir a mobilidade do 

aluno e do professor entra na sala para assumir a turma no horário de estudo e até mesmo em 

todas, mas eles gostam (E4P1A6).  

Entendemos que o aluno não está aulas de Educação Física. Eu sei que é ruim 

para o aluno, porque eles gostam muito das aulas, perdendo, ao contrário está ganhando, 

porque tem aluno que, no grupo, em sala de aula, ele não consegue e nos grupos menores, a 
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aluno presta mais atenção, você consegue ajudar mais ele (E4P1A7). Eu vejo que o aluno não 

perde. Por exemplo, se eu tenho 35 alunos na sala, fica mais difícil eu fazer intervenção com 

eles, dar atenção que o aluno com dificuldade. Ela é registrada no projeto político pedagógico 

da escola. O tempo que for necessário para o aluno sair das dificuldades, a gente dá 

(E4P1A8). Aqueles que vão avançando e não precisam mais vão saindo para sua turma e 

participam normalmente das outras aulas, e ficam aqueles que ainda não desenvolveram. E só 

avançam na leitura, na escrita, na produção textual que é o nosso foco no ciclo I (E4P1A9). 

Na matemática, os conteúdos propostos na intervenção é raciocínio lógico, a 

operação de adição, subtração, utiliza-se de jogos, para que eles compreendam melhor 

(E4P1A10). Usamos material concreto para que eles possam assimilar melhor os conteúdos e 

situações-problemas.  Nas situações-problemas, no caso dos alunos que ainda não leem, eu 

vou lendo o problema porque eu acho importante que o professor leia para o aluno e peço para 

ele acompanhar no texto com o dedinho. Mesmo que ele não saiba ler, eu faço essa atividade 

com ele pra ele compreender o problema (E4P1A11). 

Os conteúdos de matemática que eu considero importante que o aluno saiba ao 

final do ciclo I são as operações básicas de adição e subtração e noção de multiplicação e 

divisão, porque não devemos aprofundar no ciclo I. Eu acho que o aluno deve ter uma noção 

das quatro operações, do sistema monetário, porque eles chegam à sala contando que fazem 

compras, que trabalharam na feira e ganharam tanto, medidas de tempo, meses do ano e dia da 

semana. 

Eu percebo que os conteúdos de matemática ajudam no processo de alfabetização 

e letramento no ciclo I, principalmente se os conteúdos forem direcionados para as vivências 

dos alunos, que serão utilizados no dia a dia deles (E4P1A12). 

As situações-problemas, por exemplo, eles ficam entusiasmados para ler 

(E4P2A13). Eu exploro o problema com eles, falando que nele aconteceu alguma coisa com 

José, vamos ver o que foi.  Aí eu instigo a curiosidade deles para despertar para a leitura. 

Então todo mundo quer lê, matar a curiosidade. Vou criando todo um ambiente para que 

eles leiam o problema. Quando um fala que já leu, o outro diz eu vou ler também 

(E4P1A14). 

Os registros das atividades desenvolvidas na proposta de intervenção nós 

organizamos um portfólio (E4P1A15) com eles e vamos arquivando as atividades feitas por 

eles e também um caderno de anotações comentando dos avanços e dificuldades deles, 

avaliando até que ponto aquela atividade contribui com o avanço do aluno. É assim que eu 

faço. Também é registrada na ficha individual do aluno em cada trimestre. Lá está registrado 



88 

que tipo de reagrupamento o aluno fez no trimestre. Se em pequenos grupos ou atendimento 

individual. Fica tudo registrado na ficha descritiva (E4P1A16). 

No início do ano, nós fazemos o diagnóstico para saber quais alunos precisam de 

reagrupamentos, das aulas de reforço (E4P1A7). Eu tenho tudo no meu caderno. Faço leitura 

individual com os alunos e registro no meu caderno. Também fazemos no início uma reunião 

com os pais desses alunos, principalmente para pedir ajuda, pois os que apresentam 

dificuldades são porque não têm ajuda, nem todos, mas a maioria. Então, a gente faz a reunião 

e explica para os pais sobre as aulas de reforço, pede pra eles ajudarem nas tarefas para casa 

(E4P1A18). Eu sempre dou tarefas para casa. É assim que a gente faz. Fazemos também o 

registro e os pais assinam que participaram da reunião, mesmo não conseguindo atingir os 

cem por cento dos pais, alguns sempre faltam (E4P1A19). 

Eu acho a proposta de intervenção muito importante, principalmente para os 

alunos que não têm ajuda em casa. Eu tenho aluno que os pais são analfabetos, chegam sem 

fazer a tarefa, reclamando que os pais não sabem ler para ensinar para eles (E4P1A20). Além 

dos pais analfabetos, também tem aqueles que não têm tempo. A gente sabe disso, trabalham 

o dia todo, chegam a casa e nem olham as tarefas da criança (E4P1A21). Por isso eu acho a 

intervenção na escola muito importante para atender as dificuldades dos alunos. Porque tem 

aluno que realmente precisa disso. 

 

Interpretação da entrevista da escola 4, professor 1 (E4P1) 

• Participou da elaboração da proposta de intervenção (E4P1A1); 

• O principal critério adotado para indicação dos alunos para a permanência é o aluno que 

não está alfabetizado (E4P1A2); 

• Os alunos permanentes foram aqueles que durante o ano não tiveram aproveitamento 

(E4P1A3);  

• A coordenação pedagógica participou da elaboração da proposta de intervenção 

(E4P1A4); 

• Acha a proposta de intervenção muito válida, porque tem aluno com dificuldade e, junto 

com a maioria da turma, fica complicado o professor trabalhar a dificuldade dele, 

principalmente quando o aluno não tem ajuda em casa (E4P1A5); 

• A proposta de intervenção é desenvolvida em pequenos grupos de alunos (E4P1A6); 

• O aluno não está perdendo quando sai da sala de aula para participar da intervenção, 

porque, em grupos menores, o aluno presta mais atenção e o professor consegue ajudá-lo 

(E4P1A7); 
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• O tempo de desenvolvimento da proposta de intervenção é o que for necessário para o 

aluno sair das dificuldades (E4P1A8); 
 

• O avanço tem foco nos alunos que desenvolvem na leitura, na escrita, na produção textual 

no ciclo I (E4P1A9); 

• Os conteúdos de Matemática propostos na intervenção são: adição, subtração e jogos, para 

que eles compreendam melhor (E4P1A10); 

• Em situações-problemas, no caso dos alunos que ainda não leem, há intervenção do 

professor, ele faz a leitura e a interpretação para que o aluno compreenda o enunciado 

(E4P1A11); 

• O aluno deve ter uma noção das quatro operações, do sistema monetário, porque ele chega 

à sala contando que faz compras, que trabalhou na feira e ganhou tanto, medidas de 

tempo, meses do ano e dia da semana (E4P1A12); 

• Os conteúdos de Matemática ajudam no processo de alfabetização e letramento no ciclo I, 

principalmente se eles forem direcionados para as vivências dos alunos, que serão 

utilizados no dia a dia deles (E4P1A13); 

• As situações-problemas deixam os alunos entusiasmados para ler (E4P1A14);  

• Cria um ambiente adequado para que todos os alunos leiam o problema (E4P1A15); 

• Os registros das atividades desenvolvidas na proposta de intervenção são organizados 

num portfólio (E4P1A16); 

• É na ficha individual descritiva do aluno, em cada trimestre, que está registrado o tipo de 

reagrupamento o aluno fez durante o trimestre (E4P1A17); 

• A proposta de intervenção é feita a partir de um diagnóstico no início do ano para saber 

quais alunos precisam de reagrupamentos, das aulas de reforço (E4P1A18); 

• Os alunos que apresentam dificuldades são aqueles que não têm ajuda da família 

(E4P1A19); 

• A escola faz o registro das reuniões com os pais sobre a permanência dos filhos, eles 

assinam (E4P1A20); 

• A proposta de intervenção é muito importante, principalmente àqueles que não têm ajuda 

em casa ou porque os pais são analfabetos (E4P1A21); 
 

• A proposta de intervenção é importante para aqueles alunos cujos pais que não têm tempo 

para ajudá-los em casa (E4P1A21). 
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Quadro 11 - Estudo do grupo de entrevistas de professores – elaboração de 

convergências 

 

O quadro a seguir, expressa a síntese compreensiva dos textos no estudo das 

compreensões elaboradas ao analisar as unidades de significados. 

Convergência menor (cm) - Entrevista com 
professor 

  

Identificação da 
convergência 

menor 
Escolas Asserções dos sujeitos 

 
 
Teve participação na elaboração da proposta de 
intervenção da escola  
 

 
1ENP 

 
 

E1  

E2  
E3 (P1A1);(P1A2); 

E4 (E4P1A1); 
 

Não participou da elaboração da proposta de 
intervenção 
 

2ENP E1  

E2  

E3 (P13A1); 
 

E4  

Usa todos os horários de estudos para 
alfabetizar  
 

3 ENP 
 

E1  

E2  

E3  
E4  

A não habilidade na leitura impede o avanço e 
o conhecimento nas áreas.  
 

4 ENP 
 

E1  

E2 (P1A3); 

E3  

E4 (P1A3);  

O aluno alfabetizado vê o mundo de outra 
forma  
 

5 ENP E1  
E2 (P1A4); 

E3  
E4  

A prioridade é a alfabetização  
 

6ENP E1  
E2 (P1A5). 

E3  

E4  

Os critérios da escola para a aprovação é a 
habilidade na leitura e o conhecimento dos 
números até  cinquenta  
 

7 ENP E1  
E2 (P1A6); 

E3 (E3P1A6); 
 

E4  

A idade ainda é o critério principal para o 
avanço, independente de saber ler 
 

 
8 ENP 

E1  
E2 (P1A7); 

E3 (P1A4); (P1A5); 

E4  

O tempo do aluno é o indicador de tempo do 
desenvolvimento da proposta de intervenção  

9 ENP E1  



91 

Identificação da convergência menor 

Convergência 
menor (cm) - 

Entrevista com 
professor 

Escolas Asserções dos sujeitos 

Há participação de toda a equipe na elaboração 
proposta de intervenção  
 

10 ENP E1  

O contexto do aluno e o resultado do conselho 
de ciclo são indicadores de permanência 
 

11 ENP 
 

E1  

E2 (E2P1A10); 

E3  

E4 (P1A4); (E4P1A8); 

A proposta de intervenção contribui no 
processo de alfabetização do aluno  
 

12 ENP E1  

E2 (P1A11); 

E3  

E4 (P1A5); 

É possível fazer intervenção de diferentes 
formas e em qualquer lugar  
 

13ENP 
 

E1  

E2 (E2P1A12).  

E3 (E3P1A3); (E3P1A7); 
(E3P1A8); 

E4 (E4P1A6); 

O professor que trabalha só um período 
desenvolve melhor a intervenção  
 

 
14 ENP 

E1  

E2 (P1A13); 

E3  

E4  

Há imaturidade e desinteresse em alguns alunos 
com defasagem na aprendizagem  
 

15ENP E1  

E2 (P1A14); 

E3  

E4  

Todos os alunos aprendem  
 

16 ENP E1  

E2 (P1A15). 

E3  

E4  

A proposta de intervenção é desenvolvida por 
mais de um professor  
 

17 ENP 
 

E1  

E2 (P1A16); 

E3  

E4  

Os conteúdos da matemática na intervenção são 
fatos fundamentais nas operações e 
probleminhas 

 
18 ENP 

E1  

E2 (P1A17); 

E3  

E4 (P1A10); (P1A13); 
(P1A14); 

Os alunos trazem conteúdos de matemática do 
cotidiano familiar  
 

19 ENP E1  

E2 (P1A18); 

E3  

E4 (P1A12); 

A dificuldade dos alunos permanentes é ler e 
escrever 

 
20 ENP 

E1  

E2 (P1A19);  

E3  

E4 (P1A2); 
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Identificação da convergência menor 

Convergência 
menor (cm) - 

Entrevista com 
professor 

Escolas Asserções dos sujeitos 

A falta de habilidade na leitura compromete o 
conhecimento matemático  
 

21 ENP E1  

E2 (P1A20); 

E3  

E4  

Numa turma de 30 alunos, cinquenta por cento 
dos alunos de uma turma não leem ou têm 
defasagem  
 

22 ENP E1  

E2 (P1A21); 

E3  

E4  

O aluno só deve avançar se tiver habilidade 
com o cálculo  
 

23 ENP E1  

E2 (P1A22); 

E3  

E4  

Não há dicotomia entre matemática e o 
processo de ensino-aprendizagem  
 

24 ENP E1  
E2 (P1A23); 

E3  

E4  

O atendimento ao aluno tem registro específico    
25 ENP 

E1  

E2  

E3  

E4 (P1A16); 

Participação na execução do  trabalho realizado 
com os alunos  
 

26 ENP E1 (P1A24); 

E2  

E3 (P13A1); 

  E4 (P1A15);  
(1ENP) - 1 nº. da convergência menor entrevista com professor. 

 

O estudo das convergências apontou para ideias nucleares denominadas 

convergências maiores como segue. 

 

Quadro 12 - Das convergências menores as maiores 

Identificação de convergências 
menores 

(cm) 

Identificação da convergência 
maior (CM) 

Convergência maior (CM) 

(1cmENP); (1cmENP); 
(26cmENP); (10cmENP); 
(2cmENP) 

(1CMENP) O professor no processo de intervenção  
 
 

(16cmENP); (33cmENP) 
 

(2CMENP) Modos de atuação do professor na 
intervenção 

(15cmENP); (22cmENP);  (3CMENP) Intervenção para alunos com  

(7cmENP); (4cmENP); 
(20cmENP); (32cmENP); 
(6cmENP); (5cmENP) 

 dificuldades em leitura e escrita, 
principalmente 
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Identificação de convergências 
menores 

(cm) 

Identificação da convergência 
maior (MA) 

Convergência maior (CM) 

(23cmENP); (24cmENP); 
(21cmENP); (18cmENP); 
(19cmENP) 

(4CMENP) A Matemática na intervenção 
 

(34cmENP); (25cmENP) (5CMENP) A intervenção parte do diagnóstico  

(8cmENP); (9cmENP) 
 

(6CMENP) Intervenção para alunos com 
defasagem série e idade  

(31cmENP); (11cmENP); 
(29cmENP); (30CMenp) 

(7CMENP) A influência de aspectos externos à 
escola  

(28cmENP) 
(13cmENP); (3cmENP); 
(17cmENP) 

(8CMENP) Modos de organização da intervenção  
 
 

(1cmENP) – nº da convergência menor; entrevista com professor. 
(1CMENP) – nº da convergência maior entrevista com professor  

 

2.5.3.2.3 Estudo das entrevistas com responsáveis 

 

Mais uma vez a análise nomotética e ideográficas é realizada agora com o texto da 

entrevista com pais/responsáveis. No estudo, identifico as unidades significativas com E para 

escola, R para responsável e A para asserções.  

 

a) Texto da entrevista escola 1, responsável 1 (E1R1)  e suas unidades de significados 

E1R1 – Mãe, jun./2009 

 

Sei por que meu filho não avançou, ele não tava sabendo ler e escrever (E1R1A1). 

Escrever até que ele copia bem, a letra é melhor do que a do irmão dele. Ele mesmo que 

ficava dizendo que não sabia ler e não ia passar e também a escola falou que ele tinha muita 

dificuldade. 

Não fui na escola saber. Na verdade, eu fui só numa reunião. Eu levava ele e 

deixava no portão da escola e pronto. 

Pra idade dele a tarefa de matemática era boa. Ele não tinha dificuldade em 

resolver continhas, problemas (E1R1A2). Eu repreendo ele muito, quando perguntamos 

alguma coisa da tarefa, mesmo que ele saiba, não responde, só diz: eu sei, eu sei isso aqui. Eu 

não tenho paciência pra ensinar ele, já dou logo uns tapas nele (E1R1A3).  Eu paguei uma 

vizinha pra ensinar as tarefas dele, mais a escola me falou que era pra mim ler muito com ele 

a tabuada (E1R1A4).    
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O pai dele foi na escola um dia e reclamou que parece que o filho está no 

prezinho. Ele viu as tarefas dele na escola e ficou muito triste e falou pra mim que acha que 

ele vai reprovar esse ano de novo [o aluno está na primeira fase do ciclo II, portanto, não há 

avanço entre fases, só após três em cada ciclo] (E1R1A5). Eu já nem sei. Eu não entendo 

essa história de ciclo. Mais eu sei que em casa ele dá conta da tarefa, mais quando chega à 

escola deixa a prova em branco. Sei que não é falha da escola, ela ensina porque vem tarefa 

todo o dia a mãe mostrou as tarefas em branco que vem da escola (E1R1A6).  Em casa eu 

vejo que ele lê, mas, quando chega na escola, ele tem vergonha e não faz nada. Na 

matemática, vejo que ele não melhorou, traz as tarefas e não resolve as questões. As 

questões ele não resolve é arme e efetue as somas e subtrações, coloque no quadro valor 

lugar o número, resolva os problemas de adição e subtração a mãe foi lendo os comandos 

das questões (E1R1A7).   

Eu não acho que foi perda, porque, se ele tivesse passado, a dificuldade esse ano 

era maior ainda (E1R1A8).  O pai dele acha que não está desenvolvendo na leitura, mais eu 

vejo que sim, porque, quando vem bilhete da escola, eu não leio, o mando ler, aí ele dá conta, 

com muito custo, mais dá. Agora ele fica muito triste até hoje, porque os parentes dele tão 

tudo lendo e são mais novos que ele. Pra vó por parte do pai dele, que mora em outra cidade, 

ele diz que passou. Pra minha mãe, ele fala a verdade, mas pra outra vó, que é mais exigente, 

ele não fala (E1R1A9).   Por ela ele tava estudando em escola particular, mais como, se nós 

tem quatro filhos? Acho que o problema é com ele mesmo. Aqui com a vizinha, ela tem um 

jeito de ensinar ele que compreende, mais, na escola, eu não sei o que acontece que lá ele não 

dá conta. Penso também que pode ser que ele só faz tarefa de noite e fica até tarde, depois, no 

outro dia, ele tá com sono na escola (E1R1A10).    

Eu não sei o que fazer pra mudar essa situação, pra que meu filho aprenda, porque 

eu durmo sempre primeiro que ele, porque levanto cedo pra trabalhar na padaria, aí não sei 

ainda o que vou fazer. Acho que esse problema dele não aprender é por causa que eu 

repreendo ele em tudo. No jeito de comer, andar na rua, em tudo. Já o pai dele levanta a 

autoestima dele, dizendo que ele não faz nada feio. Ele é mais carinho com ele do que eu. Sou 

mais dura pra lidar com eles (E1R1A11).    

 

Interpretação da entrevista da escola 1, responsável 1 (E1R1) 

• A permanência se deu por não ler e nem escrever (E1R1A1); 
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• O filho calculava e resolvia problemas (E1R1A2); 

• Não é paciente no auxílio ao filho nas tarefas escolares (E1R1A3); 

• Paga uma vizinha pra ensinar as tarefas do filho (E1R1A4); 

• O pai dele esteve na escola e reclamou da qualidade das tarefas (E1R1A5); 

• Não entende o ciclo (E1R1A6); 

• Não resolve as questões envolvendo cálculos (E1R1A7);   

• A permanência não foi perda, porque o avanço com dificuldades causa mais dificuldades 

(E1R1A8);  

• A permanência deixou o filho muito triste, ele não falou para a avó paterna, é muito 

exigente, que ficou permanente (E1R1A9);  

• A mãe acredita que o problema de ele não aprender é por causa da cobrança exagerada por 

parte dela (E1R1A10);  

• O pai levanta a autoestima do filho (E1R1A11). 

 

b) Texto da entrevista da escola 1, responsável 2 (E1R2) com suas unidades de 

significados 

E1R2 – Mãe, jun./2009 

 

Olha, eu vou voltar um pouco a fita atrás. O meu filho entrou na escola com sete 

anos. Meu filho estudou em São Paulo, em Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo mesmo. E lá 

tem uma ordem que a criança não pode reprovar, e o estudo lá é muito fraco Quando ele 

chegou aqui em Goiânia, fizeram uma prova com ele e ele não sabia nem ler (E1R2A1).  

Então ele não aguentou a 3ª série e voltou pra 1ª. Aí estudou o ano, mas não teve a 

capacidade. Aí a diretora conversou comigo e falou: mãe, dá pra ele passar, só que no Ciclo II 

vai ser mais de um professor e como ele não tem capacidade, porque não sabe ler, ele não vai 

ter possibilidade de acompanhar a turma (E1R2A2) Agora eu preciso da sua autorização pra 

ele permanecer no Ciclo I (E1R2A3), pois, se ele não tá bem, é melhor preparar ele melhor 

pra acompanhar os outros no outro ciclo. Concordei porque a diretora me chamou, conversou 

comigo, me explicou as dificuldades dele pra ler e escrever (E1R2A4) Aí ela perguntou se eu 

autorizava ele ficar, eu autorizei. Na matemática, ele é melhor que eu. Então na matemática eu 

o acho muito bom. Nos probleminha (E1R2A5), por exemplo: Maria comprou tanto. Gastou 

tanto. Com quanto ficou? Ele resolve sozinho, eu nunca sentei com ele pra ensinar. Mesmo 

não sabendo ler, eu ou o pai dele explicava o assunto pra ele, depois ele fazia sozinho as 
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contas (E1R2A6). Quando ele era bebê, nós, lá em São Paulo, brincava com ele de contar os 

dedos, de perguntar 1+1, 2+2 e assim... jogar varetas de cor pra ele escolher por cor. Então 

matemática ele é muito bom, porque ele resolve contas no  dia a dia. Hoje em dia, o estudo 

dele vai ficando diferente, mais ele continua bom (E1R2A7). 

A escola não comentou comigo que tipo de matemática meu filho precisava saber 

pra avançar (E1R2A8). Só que ele não sabia ler, escrever. Mas a matemática, não. Eu também 

nunca cheguei a comentar isso pra escola. Ele era quem chegava e dizia: mamãe, eu tenho 

uma tarefa sobre algarismo romano. Aí eu ficava perguntando quanto valia cada letra e ele ia 

respondendo (E1R2A9). Mais a escola mesmo nunca me perguntaram disso. 

Hoje eu vejo que a melhor coisa que eu fiz foi ter deixado meu filho reprovar 

(E1R2A10), pois ele não sabia ler e escrever. Hoje, ele sabe ler as palavras, as frases parando 

pra pensar (E1R2A11). Ele escreve com alguns errinhos. Acho que na idade dele é normal, 

né? Aqui em Goiânia, ele desenvolveu muito em dois anos a leitura e a escrita. O ensino em 

Goiânia é muito bom. A escola, os professores e a diretora são excelentes (E1R2A12). Das 

escolas que meu filho já estudou, essa foi a melhor.  

 

Interpretação da entrevista da escola 1, responsável 2 (E1R2) 

• Quando chegou a Goiânia, fizeram uma prova com seu filho para diagnosticar a leitura e 

demonstrou que ele não sabia ler (E1R2A1); 

• A direção falou para a mãe que seu filho  não tinha  capacidade para avançar, porque não 

sabia ler e por isso não teria  possibilidade de acompanhar a turma (E1R2A2); 

• Foi solicitada pela escola a autorização para o filho permanecer no Ciclo I (E1R2A3), 

(E1R2A4); 

• Na matemática, a mãe o acha muito bom (E1R2A5); 

• Mesmo o filho não sabendo ler, ela e o pai dele explicavam o assunto, depois ele fazia 

sozinho as contas (E1R2A6); 

• Acha que hoje em dia o estudo dele vai ficando diferente mais ele continua bom 

(E1R2A7); 

• A escola não comentou com ela que tipo de matemática o filho precisava saber para 

avançar (E1R2A8); 

• O filho é quem comentava sobre os conteúdos das tarefas para casa, para ela ir ensinando 

como fazer (E1R2A9); 

• Acha positivo ter deixado o filho reprovar (E1R2A10); 
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• O filho não sabia ler e escrever antes da permanência e, hoje, ele sabe ler as palavras, as 

frases, parando para pensar (E1R2A11); 

• Tem visão positiva do ensino em Goiânia, da escola, da direção e da professora 

(E1R2A12). 

 

c) Texto da entrevista escola 1, responsável 3 (E1R3) com suas unidades de significados 

E1R3 – Mãe, jun./2009 

 

Meu filho não avançou em 2007, porque tava fraco na leitura, na escrita e como 

ele não tinha nove anos completos, a secretaria achou melhor ele reprovar, porque ele tinha 

muita dificuldade (E1R3A1). 

Eu fui à escola quando fui fazer a rematrícula em 2008, aí pra mim foi um baque, 

eu tremi na hora quando falaram que ele não tinha passado (E1R3A2). Avisaram-me, durante 

o ano, que ele tava fraco e no reforço, mais não que ele não ia passar (E1R3A3). 

Eu não assinei nenhum documento dizendo que ele não ia passar (E1R3A4). Só 

me falaram que ele ia passar no meio do ano. Aí, quando eu fui à escola, ver se ele ia passar, 

disseram que não ia ter jeito dele passar e ia ficar até o final do ano (E1R3A5). Eu falei nossa 

senhora, meu filho vai ficar até o final do ano, ele já tá atrasado (E1R3A6). Então, eu 

concordei porque não tinha jeito dele passar. Só que eu falei pra professora que meu filho não 

ia querer estudar a mesma coisa de novo (E1R3A7). Ela me falou que não tinha problemas, 

porque ele tava novo ainda e da matemática não falaram nada. 

Eu via que meu filho não tinha tanta dificuldade nem em matemática nem nas 

outras matérias (E1R3A8). Ele fazia conta de mais, problemas ele também fazia bem, de 

menos, agora as outras contas, não. As vezes ele procurava ajuda pra mim, perguntando se era 

assim mesmo, eu falava deve ser. Se a escola tivesse falado, eu teria ajudado ele antes 

(E1R3A9). Eu tomei foi um susto quando disseram que ele não tinha passado. Quanto mais da 

matemática. 

Mais pra frente os coleginhas dele tá mais na frente, eu sinto raiva (E1R3A10). 

À noite, eu chego, procuro pra ele se tem tarefa, ele diz que não. Toda noite é assim 

(E1R3A11). Pergunto o que ele fez hoje, ele diz ah, mãe, nada não. Pergunto. Tem tarefa? 

Ele diz não. 

Vou à escola, falo com a professora que eu acho importante ter tarefa, porque 

ajuda muito a eles, eu não sei o que ele tá fazendo. (E1R3A12). A professora diz nós 
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passamos só na escola (E1R3A13). Aí eu passo do livro e mando ele ler, dito uma leitura pra 

ele escrever, faço perguntas do texto pra ver se ele entendeu (E1R3A14). Só que ele não gosta 

quando eu mando ele fazer as tarefas, ele diz quem é pra passar tarefa é a professora, mãe, ela 

não passa senhora vai passar (E1R3A15). Aí eu falo vamos fazer a tarefa. 

Hoje ele faz contas de mais, de menos, problema do tipo sua mãe foi na feira, 

tinha tanto, gastou tanto (E1R3A16). Ele não ler bem, mais entende o problema, sabe que tem 

de fazer uma conta. Tá fraco em tudo (E1R3A17). 

 

Interpretação da entrevista da escola 1, responsável 3 (E1R3) 

• A permanência do filho se deve a não leitura e escrita (E1R3A1); 

• Desconhecia que o filho estava permanente, descobriu somente no momento da 

rematrícula (E1R3A2); 

• Tinha conhecimento da defasagem do filho e que ele estava no atendimento (E1R3A3); 

• Não assinou nenhum documento dizendo que ele não ia passar (E1R3A4); 

• Foi esclarecida de que o filho ficaria na condição de permanente somente no primeiro 

semestre, após mudaram de opinião (E1R3A5);  

• Ficou chateada com a permanência do filho, considerando que ele já estava em atraso 

escolar (E1R3A6); 

• Concordou com a permanência, porém não concordava que o filho estudasse os mesmos 

conteúdos (E1R3A7); 

• O filho tinha habilidade tanto em matemática quanto em outras áreas (E1R3A8); 

• Se tivesse conhecimento da permanência do filho, teria ajudado antes (E1R3A9); 

• O atraso escolar do filho em relação aos coleguinhas fazia-a sentir raiva (E1R3A10); 

• O filho não tem tarefa para casa, mas acha importante ter tarefa porque o ajuda muito 

(E1R3A11), (E1R3A12), (E1R3A13);  

• Auxilia o filho elaborando tarefas para ele (E1R3A14); 

• Quer ajudar o filho elaborando as tarefas, mas ele não aceita, pois entende que só a 

professora deve passar (E1R3A15); 

• Hoje ele calcula bem as operações de adição e subtração (E1R3A16); 

• O filho ainda não tem habilidade na leitura, mas compreende o problema e sabe a 

operação a ser realizada (E1R3A17). 
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d) Texto da entrevista escola 1, responsável 4 (E1R4) com suas unidades de significados 

E1R4 – Mãe, jun./2009 

 

Meu filho não avançou porque ele não sabia ler nem escrever (E1R4A1). Aqui ele 

aprende sozinho, eu não sei ler pra ensinar lê (E1R4A2). A minha irmã é quem ensina ele, 

mais ela trabalha e quase não tem tempo.  

Eu fiquei sabendo porque a escola falou que ele tava ruim pra aprender ler e 

escrever e não ia passar. Quando tinha reunião, a professora lia a ficha dele pra mim, aí eu 

fiquei sabendo que ele tava fraco na escola (E1R4A3). Então, eu concordei, ele já tava ruim 

mesmo (E1R4A4). 

Na escola ele não gostava de fazer tarefas e até hoje não gosta (E1R4A5). Na 

ficha que a professora lia não tinha matemática, não (E1R4A6). Naquele tempo ele não fazia 

matemática, mas hoje eu vejo números no caderno dele (isso é matemática, né?) (E1R4A7). 

Ela também não falou nada pra mim sobre conta, números, nada. Ou falou e eu não lembro, 

não sei. 

Hoje ele tá bom. Pega historinha do livro, lê e escreve sozinho (E1R4A8), mais no 

início eu senti ruim e falei ah... seus colegas passou e você não passou. Eu chorava, fiquei 

sentida. Mais é assim mesmo (E1R4A9). Eu não sei ler, se eu soubesse, ensinava pra ele 

(E1R4A10). Aí falo pra ele que tem de prestar mais atenção nas aulas. A professora me 

chamou e falou que ele tá conversando muito na escola (E1R4A11). 

 

Interpretação da entrevista da escola 1, responsável 4 (E1R4) 

• A permanência se deu por o filho não ler nem escrever (E1R4A1); 

• A sua condição de analfabeta não permite ajudar o filho a ler em casa (E1R4A2); 

• Ao ouvir a leitura das fichas avaliativas do filho, concordou que ele estava fraco mesmo 

(E1R4A3), (E1R4A4); 

• O filho não gostava de fazer tarefas e até hoje não gosta (E1R4A5); 

• Na ficha que a professora lia não tinha Matemática (E1R4A6); 

• Antes o filho não fazia Matemática, mas hoje ela vê números no caderno dele (E1R4A7); 

• Hoje o filho tem autonomia na leitura e na escrita (E1R4A8); 

• Chorou e ficou sentido do filho não avançar (E1R4A9); 

• Não sabe ler, mas, se soubesse, ensinava o filho (E1R4A10);  

• Foi comunicada pela escola que o filho conversa muito na aula (E1R4A11). 
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e) Texto da entrevista escola 1, responsável  5 (E1R5) com suas unidades de significados 

E1R5 – Mãe, jun./2009 

 

Meu filho não avançou porque eu não tinha como ajudar ele em casa, chegava só 

à noite, era muito corrido pra fazer tudo em casa e ainda dar atenção pra tarefas dele 

(E1R5A1). 

Também ele quebrou o braço na escola bem na época das provas final (E1R5A2). 

Aí ele é canhoto, aí a professora mandou as tarefas pra ele fazer em casa, mais ele não falou 

que era as provas. Então ele devolveu elas, porque não dava conta de escrever com o outro 

braço e não fez as provas. E ainda eu não sabia que ele tava tão ruim lá no colégio (E1R5A3). 

Eu ia e a escola falavam que ele tava fraco, não sabia ler (E1R5A4). Aí eu falava 

que não tinha tempo de ensinar a ele em casa. Eu não concordei com ele não avançar, porque 

eu tava tranquila, tanto eu quanto ele. Eu tinha assistido na televisão que tinha saído uma lei 

que a escola não podia reprovar mais o aluno (E1R5A5). Então eu achava que a escola ia 

passar ele e depois ia recuperando até ele aprender. Aí eu fiquei segura (E1R5A6). Realmente 

hoje sei que fui errada, devia ter pagado um professor particular pra ele ter acompanhado ele 

mais. Deixei só por conta da escola (E1R5A7). Eu tenho uma sobrinha que faz o sexto ano e 

não sabe ler (E1R5A8) ainda, por quê? Porque o colégio não pode mais reprovar. Então eu 

achei mesmo que, uma vez que a escola não podia reprovar, ela tinha um jeito de fazer o 

aluno aprender pra passar (E1R5A9). Era isso que eu pensava. Fiquei sabendo pela escola. Eu 

fiquei nervosa demais. Briguei com ele três meses (E1R5A10). 

De matemática a escola não falou nada não (E1R5A11). Ela disse só que ele não 

tava bem. Eu não lembro. Também não vinha tarefa, parece que a escola municipal não passa 

tarefa pra casa (E1R5A12), pelo menos todo esse tempo que ele estuda lá não vem tarefa pra 

casa. 

Nas atividades que ele fazia no caderno, em sala de aula, eu percebia que tinha 

matemática, porque tinha o caderno de matemática (E1R5A113). E eu também não 

acompanhei ele, sou costureira, deixo ele sete hora na escola, pego onze hora, faço almoço e 

dou pra ele, depois só chego às seis horas e ainda tem as coisas de casa, supermercado pra 

fazer, pagar contas... não posso saber da matemática e nem de outra tarefa. Por isso que eu 

falo que eu errei. Quando a gente fica junto um tempinho, eu pergunto pra ele o que ele 

aprendeu na escola, ele fala de arte, inglês e educação física. Matemática, ele não fala nada 

(E1R5A14). 

A escola também não comentou comigo que tipo de matemática ele precisava 
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saber pra passar no Ciclo I (E1R5A15). Ela só falou que não adiantava passar ele e depois 

mais na frente ele ter dificuldades. 

Quando ele não avançou, ficou triste principalmente porque a família do pai dele 

contou pra todo mundo que ele bombou, bombou... é burro demais, saiu puxando a mãe, não 

gosta de estudar não (E1R5A16). Aí ele ficou muito triste. Esse ano ele avançou, mais ainda 

tá na turma dos alunos atrasados, os mais fracos da escola (E1R5A17). Então, eu não fui à 

escola pra saber, porque eu já sei que ele tá na turma dos fracos e as tarefas são diferentes. 

Acho que desse jeito meu filho vai crescer e precisar trabalhar sem ter um estudo básico 

(E1R5A18). Aí como fica? 

Foi um ano perdido, eu tive que pagar quando eu não podia levar ele pra escola. 

Tirei da alimentação dele (E1R5A19). Meu horário era mais cedo que o dele, então, quando 

eu o levava na escola, ele ficava na rua devido à escola ainda tá fechada. Isso me preocupava, 

então, eu tive que pagar por uns tempos alguém pra levar ele na escola. 

Hoje ele tem muita dificuldade, vou arranjar um professor particular para ele 

(E1R520), já que esse ano as tias dele estão indo na escola pra saber dele e até levar nos dias 

que eu não tenho de ir. 

Nem fui à escola saber se ele tem reforço, porque eu já sei que tá numa turma 

fraca, deve ser no reforço (E1R5A21). Mais preciso, eu acho de pagar um professor pra ajudar 

ele aprender por causa das dificuldades dele ler e escrever e também de matemática. 

 

Interpretação da entrevista da escola 1, responsável 5 (E1R5) 

• A permanência do filho está relacionada à falta de auxílio em casa (E1R5A1); 

• O acidente sofrido por ele na escola contribuiu para a  permanência (E1R5A2); 

• Desconhecia que o filho estava com muita defasagem (E1R5A3); 

• Comparecia a escola e falava que o filho estava fraco, não sabia ler (E1R5A4); 

• Achava que a escola ia avançar o filho e depois ia recuperando até ele aprender 

(E1R5A5); 

• Devia ter pago um professor particular para acompanhar o filho e não deixar só por conta 

da escola (E1R5A6); 

• Tem uma sobrinha que faz o sexto ano e não sabe ler (E1R5A7); 

• Concluiu que, se a escola não podia reprovar, ela tinha um jeito de fazer o aluno aprender 

pra passar (E1R5A8); 
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• Quando tomou conhecimento da permanência do filho, ficou nervosa e brigou com ele uns 

três meses (E1R5A9); 

• Desconhece sobre matemática, a escola não falou nada (E1R5A10); 

• Discorda da escola municipal não passar tarefa pra casa (E1R5A11); 

• Percebia que o filho tinha atividades de matemática porque via no caderno de matemática 

(E1R5A12); 

• O filho não comenta sobre os conteúdos de matemática ensinados na escola (E1R5A13); 

• A escola não informou sobre os conteúdos de matemática necessários para o avanço do 

filho (E1R5A14); 

• Sentiu-se ridicularizada quando o filho não avançou, principalmente por parte da família 

paterna subestimando a inteligência dela (E1R5A15); 

• O filho avançou, mas ainda permanece na turma dos alunos mais fracos da escola 

(E1R5A16); 

• Acha que a escola não o ajudará quando crescer e for para o mercado de trabalho  

(E1R5A17); 

• A permanência causou prejuízo financeiro, tirando da própria alimentação do filho para 

pagar acompanhante pra levar o filho à escola (E1R5A18); 

• As dificuldades do filho são grandes e necessita de um professor particular (E1R519); 

• Desconhece se o filho tem reforço agora, apenas deduz por ele pertencer à turma dos 

fracos (E1R5A20), (E1R5A21). 

 

f) Texto da entrevista escola 2, responsável 1 (E2R1) com suas unidades de significados 

E2R1 – Pai, jun./2009 

 

Meu filho não avançou porque nessa época ficava difícil acompanhar os dois, 

porque eu chegava só à tardinha e a mãe também (E2R1A1). Eles ficavam com a minha ex-

sogra. A mãe dele era mais responsável de ensinar a ele, pois a irmã dele que é mais velha 

tinha as matérias mais complicada e eu ajudava mais a ela. Também ele estava numa fase que 

queria brincar, aparecer... E a escola podia ter puxado mais (E2R1A2). 

Esse plano do governo dos alunos não reprovar, eu acho errado (E2R1A3). Eu 

acho que era muito melhor ensinar direito do que ir empurrando o aluno igual carro velho. 

Não é que eu concordei com ele não avançar, eu não tinha escolha. Ele não sabia ler e 

escrever. Então eu era contra ele avançar de qualquer jeito, sem conhecimento (E2R1A4). No 
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meu tempo, a gente tinha que aprender de qualquer jeito e agora, que o governo vai 

empurrando sem aprender, é que tá errado.  

 Na verdade, eu nem fiquei sabendo (E2R1A5). Naquela época, eu não tinha 

tempo pra ir à escola, só ajudava ele em casa. Com a mãe dele eu creio que não falaram nada 

também, porque ela não comentou comigo (E2R1A6). Hoje os dois filhos estão comigo e 

também já recebi reclamação da escola de não ir lá saber como está ele. Até o Conselho 

Tutelar já veio aqui pra ver o que está acontecendo que eu não compareço a escola (E2R1A7). 

Eu expliquei que trabalho o dia todo e não tenho ninguém mais responsável por eles para ir a 

escola no meu lugar. Separação em família não é fácil (E2R1A8). Também a mãe dele o 

levava para passar final de semana com ela e não trazia de volta (E2R1A9). Então, ele teve 

faltas e a escola me deu uma bronca por causa disso. Eu não deixo eles ficarem com a mãe, 

porque a escola é fraca onde ela mora (E2R1A10). 

Eu acho a matemática dele muito fraca (E2R0A11), pouca sabedoria da parte dele. 

Cálculo, somar, multiplicação, agora é que ele está avançando. Agora, uma criança dessas que 

não sabe nem o português direito, a escola vem empurrando o inglês (E2R1A12). Tem vez 

que eu pego as matérias dele e acho difícil, quanto mais ele. As crianças hoje não podem nem 

mais brincar com tanta matéria difícil pra ele estudar (E2R1A13). Agora ele sabe multiplicar, 

somar, contar de dois em dois, quantas bolinhas tinha num quadrado para somar, mas dividir 

ele é mais  ruim (E2R1A14). Hoje ele vem com regra de três e outros assuntos complicados 

pra resolver sem ele ter tido uma base pra isso. A escola não comentou comigo nada a 

respeito dele, se tá bom ou fraco. Até mesmo tarefa ele quase não tem agora. Eu pergunto 

todo dia, ele diz não (E2R1A15). 

 Olha, eu vejo que o estudo hoje tá mais complicado e não avançado (E2R1A16). 

Passar uma tarefa de inglês pra uma criança que nem sabe o português pra traduzir, passar 

regra de três pra quem nem aprendeu multiplicar está muito errado esse ensino.  

Eu acho que o professor hoje está mais preocupado com a matéria dele, em dar 

tudo, pra quando chegar ao final do mês, ele dizer que deu tudo, mais não sabe se o aluno vai 

indo bem ou não (E2R1A17). 

 Pra ir pra frente, primeiro, tem que saber e não passar matéria corrida. O 

professor não deve se preocupar com o tempo dele, mas com o tempo da criança (E2R1A18). 

Fica mais fácil da criança deslanchar lá na frente. Eles colocam professores que mal se 

formam e já estão lá dentro da escola. Eles são mal pagos, a qualificação não anda boa 
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(E2R1A19), tá entendo... Então, são poucos os mais preparados como era antes. Sei que eles 

ganham pouco, mas precisa tratar a criança com carinho para aprender. Não é chegar e 

empurrar uma matéria de 200 páginas pra o aluno entender (E2R1A20). 

 

Interpretação da entrevista da escola 2, responsável 1 (E2R1) 

• A permanência do filho foi devido à falta de acompanhamento escolar em casa e na escola 

(E2R1A1); 

• O filho estava numa fase que queria, brincar, aparecer... E a escola não exigiu muito 

(E2R1A2); 

• Acha errado não reprovar quando não tem aprendizagem (E2R1A3); 

• Não pode escolher se o filho avançaria ou não por ele não ler e escrever  (E2R1A4);  

• Desconhecia que o filho não ia avançar (E2R1A4), (E2R1A5); 

• A escola reclama pela falta de acompanhamento familiar e comunicou ao Conselho 

Tutelar (E2R1A6), (E2R1A7); 

• A negligência da mãe ocasionou ausências constantes do filho, contribuindo para com a 

permanência (E2R1A8); 

• O filho não vai morar com a mãe devido à má qualidade da escola no bairro em que ela 

mora (E2R1A9); 

• Os conhecimentos matemáticos do filho são fracos (E2R1A10); 

• A uma criança que não sabe nem o português não deve ser imposto o estudo de outra 

língua (E2R1A11); 

• As crianças hoje não podem mais brincar devido às responsabilidades escolares (E2R1A12); 

• O filho sabe calcular bem (E2R1A13); 

• A escola não passa tarefa de casa (E2R1A14); 

• Avalia o estudo, hoje, complicado e não avançado (E2R11A15); 

• O professor hoje está mais preocupado com a quantidade de conteúdo dado, não com a 

qualidade (E2R1A16); 

• O professor deve se preocupar com o tempo da criança aprender e não com o de ele 

ensinar (E2R1A17); 

• Os professores são mal pagos, mal qualificados e inexperientes (E2R1A18); 

• O professor precisa tratar a criança com carinho para ela aprender (E2R1A19), 

(E2R1A20). 
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g) Texto da entrevista escola 3, responsável 1 (E3R1) com suas unidades de significados 

E3R1 – Mãe, jun./2009 

 

Minha filha não avançou, porque ela não sabia ler (E3R1A1). Aí a professora 

conversou comigo, falou que ela não tinha condições de acompanhar os outros, se eu 

concordava em ela repetir. Como ela não sabia nada mesmo para passar e não acompanhar, eu 

preferi ela ficar, porque não sabia ler nem escrever. Até hoje ela não sabe escrever (E3R1A2). 

Quando ela vai escrever e eu vou falando, falando as letras, aí ela vai, mas sozinha ela não dá 

conta (E3R1A3). 

 A professora tinha percebido que minha filha tinha dificuldade para aprender 

(E1R1A4). Isso é desde os seis anos de idade. Eu pensei que ela tinha um problema, mandei 

fazer exame e não deu nada. Aí os médicos falaram pra mim que tem criança que é assim 

mesmo, vai desenvolvendo com o tempo (E3R1A5). 

Na matemática, ela só sabe algumas contas de vezes. O resto ela não sabe. Eu 

pergunto pra ela quanto é 2x2 ela diz 4. Mais quando pergunto 20+20 ela não sabe (E3R1A6).  

Eu estudei até a sétima, então, eu sei de alguma coisa e pergunto pra ela, pra ver se ela sabe. 

Mais eu sei que se perguntar pra ela a palavra multiplicar, dividir, ela não sabe o que é 

(E3R1A7). Quando ela faz a conta, eu acho que ela não sabe o que é, porque eu só falo assim 

quanto é 2x2, mas eu não pergunto o que é 2x2. 

Se eu não perguntar, não fico sabendo das tarefas dela de matemática ou outras 

matérias. O problema é que eu quase não tenho tempo, porque trabalho o dia e a noite chega 

tarde. Eu vejo que ela tem tarefa que nem mesmo eu sei, quanto mais ela que não aprendeu o 

básico na matemática (E3R1A8). Então, fica difícil eu saber o que ela precisa saber, mesmo 

porque a escola só falou pra mim que ela não sabia ler e escrever e não tinha como ela ir pra 

frente. 

Eu acho que a vontade que eu tinha que ela aprendesse me fazia ficar nervosa com 

ela na hora de ensinar a tarefa, porque eu falava uma coisa pra ela e no mesmo instante ela 

não sabia mais (E3R1A9). Então, eu perdia a paciência pra ensinar a ela em casa. Eu acho que 

isso atrapalhou um pouco ela. 

A escola falou pra mim que ela precisava de um acompanhamento mais profundo. 

Então eu ia tirar ela da escola, mas a escola falou que tava preparando umas aulas diferentes 

pra os alunos que tava com dificuldade de aprender e ia levar eles pra outro lugar dentro da 
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escola pra ajudar eles intervenção em pequenos grupos (E3R1A10). Então, eu deixei ela 

continuar na escola. Eu falei pra escola que ajudasse mesmo ela, porque eu precisava mudar. 

A escola disse que, se eu mudasse mesmo, procurasse um lugar daqueles que os meninos têm 

dificuldade pra aprender e coloca-se ela numa escola especial (E3R1A11). 

 

Interpretação da entrevista da escola 3, responsável 1 (E3R1) 

• A permanência da filha se deu por ela não ler (E3R1A1); 

• Preferiu a permanência ao avanço sem saber ler e escrever (E3R1A2); 

• Auxilia a filha na escrita das palavras falando letra por letra (E3R1A3); 

• A professora tinha percebido que a aluna tinha dificuldade para aprender (E3R1A4); 

• Levou a filha a um especialista recomendado pela escola, mas não constatou nada que a 

impedisse de aprender (E3R1A5); 

• Na matemática ela calcula, mas não compreende o que está fazendo (E3R1A6), 

(E3R1A7); 

• As atividades de matemática são difíceis para a filha, porque ela não aprendeu o básico na 

matemática (E3R1A8); 

• O desejo dela de a filha aprender atrapalhava no acompanhamento às tarefas de casa 

(E3R1A9); 

• Avisou à escola que iria mudar e a escola recomendou uma escola especial para sua filha 

(E3R1A10), (E3R1A11). 

 

h) Texto da entrevista escola 4, responsável 1 (E4R1) e  suas unidades de significados 

E4R1 – Mãe, jun./2009 

 

Não tenho ideia porque meu neto não avançou (E4R1A1), mas sei que, desde que 

nós mudou, atrapalhou o estudo dele até mesmo na professora, porque ele não queria a nova 

professora (E4R1A2). Ela ensinava as coisas, mais ele não entendia e nem tinha coragem de 

perguntar pra ela se tava certa ou errada. Nesse momento, a mãe fala que fica mais no 

trabalho, é a avó quem cuida mais do filho dela (E4R1A3). 

Eu fiquei sabendo que ele não ia avançar, porque vi as tarefas dele pra casa, eu 

passei só um ano na escola no EAJA, mais eu aprendi a ler. Então, eu tava avançando, cada 

dia melhorando e ele não (E4R1A4). Aí eu achei que não tava certo. Toda vida eu olho, aí vi 

que não tava bom. 
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 Procurei as professoras, elas tudo sabe como é que eu sou. Elas disseram que ele 

escreve tudo emendado e elas não aceitam caligrafia feia, nem errada. Aí o menino consertou 

a letra.  Elas diziam pra mim que faziam de tudo pra ele consertar a letra, mais não tem jeito 

(E4R1A5). Só que uma coisa, quando ele quer, ele escreve bem bonito, mas não leu, disse que 

tinha copiado do quadro.  

Eu concordei, como que pode um menino que não ler e não escreve passar pra 

frente nos estudos (E4R1A6). Depois de dois anos, passaram ele. Hoje já tá com 12 anos, sem 

saber ainda ler direito (E4R1A7). 

Ele é péssimo em matemática. Até um real ele não sabe (E4R1A8). Eu pergunto 

que número é esse, ele diz é três, vó? ou dois? Eu falo é dois. A escola tem passado conta de 

mais, de menos, aí a gente ensina ele a calcular. Figuras pra pregar no caderno (E4R1A9). A 

escola não comentou sobre matemática que o neto precisava saber pra passar (E4R1A10). 

Tem outra coisa, o meu neto não fala com estranhos e fora de casa. Ele só conversa comigo 

(E4R1A11). Já levei no psiquiatria, psicólogo. Eles dizem que ele é muito deprimido 

(E4R1A12). A única pessoa que ele confia é eu pra falar alguma coisa ou perguntar. Ele não 

conversa nem com a psicóloga. Eles falaram que não ia adiantar o tratamento dele 

(E4R1A13). 

 Nós tava gastando dinheiro à toa. Ele só vai falar quando desejar falar e pode 

acontecer a qualquer momento. Também a escola fez encaminhamentos, mais nada adianta, 

ele não fala. Eu quero também falar que o meu neto é um menino que brinca normal com os 

outros do tamanho dele. Então, ele ficou muito grande pra ficar na mesma sala dos pequenos e 

estava atrapalhando ele e os outros alunos (E4R1A14). Então, a escola resolveu avançar ele, 

mesmo sem saber ler e escrever sozinho (E4R1A15). A escola faz reforço pra ele não ficar 

sozinho.  Coloca ele com os meninos na outra sala do tamanho dele, ele age normal, só não 

fala, mais brinca e entende tudo que é falado (E4R1A16). 

 

Interpretação da entrevista da escola 4, responsável 1 (E4R1) 

• Desconhece o motivo da permanência do neto (E4R1A1); 

• O processo de mudança da família de lugar e de professora atrapalhou a aprendizagem do 

neto por ele rejeitar a nova professora (E4R1A2); 

• A nova professora ensinava, mas o neto não entendia e nem tinha coragem de expor as 

dificuldades (E4R1A3); 

• As tarefas do neto levaram-na a desconfiar que ele não estava aprendendo (E4R1A4); 
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• As professoras disseram que o neto escreve tudo emendado e elas não aceitam caligrafia 

feia, nem errada (E4R1A5); 

• Concordou com a permanência, por não ler e não escrever (E4R1A6); 

• Afirma que o neto já está com 12 anos sem saber ainda ler direito (E4R1A7); 

• O neto não tem conhecimento matemático, não reconhece a moeda (E4R1A8); 

• A escola passa muito cálculo (E4R1A9); 

• Desconhecia que matemática o neto precisava saber para passar, porque a escola não 

comentou (E4R1A10); 

• O neto não fala não fala com estranhos e fora de casa, em casa só conversa com ela 

(E4R1A11); 

• Acompanha o atendimento especializado do neto (E4R1A12), (E4R1A13); 

• O desenvolvimento físico e mental do neto atrapalha os demais colegas em sala 

(E4R1A14); 

• A escola resolveu avançar o neto, após dois anos, sem saber ler e escrever devido à 

limitação dele (E4R1A15); 

• A escola reagrupa o neto com alunos da faixa etária dele, porque ele brinca normal 

(E4R1A16). 

 

i) Texto da entrevista escola 4, responsável 2 (E4R2) com suas unidades de significados 

E4R2 – Mãe, jun./2009 

 

Meu filho não passou, porque nós saiu de lá do centro de Goiânia e viemos pra 

esse bairro, então, ele ficou seis meses sem estudar (E4R2A1). Aí ele já veio, não sei se foi 

por causa dos amiguinhos dele de lá, eu só sei que ele não estava acompanhando os outros 

alunos. Depois virou uma brigaiada, eu não tinha jeito de levar ele na escola (E4R2A2). 

Eu fiquei sabendo logo que meu filho não ia avançar pelas conversas dele quando 

chegava da escola (E4R2A3). Eu procurava como tinha sido o dia de aula dele. Ele falava que 

tinha brigado na escola e não tinha feito as tarefas (E4R2A4). Eu concordei com ele não 

avançar, porque ele não sabia nada (E4R2A5). Eu acho que a escola devia ter ensinado mais, 

se ele tava com dificuldades, tivesse colocado ele separado, tivesse dado atividade separada, 

mesmo que ele não fosse pro recreio (E4R2A6).  

Ele sabe matemática, é a matéria que ele gosta mais (E4R2A7). Português, ele não 

gosta e ciências ele gosta por causa que fala dos animais. Ele estudava também problemas, 

aqueles quadradinhos de conjuntos, multiplicar, dividir, continhas com dinheiro (E4R2A8). 
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Quando ele vai fazer matemática, ele não me chama. Aí, quando ele termina, ele diz: mãe, 

vem cá ver se tá tudo certo. Eu vejo que pouca coisa ele erra. 

 A escola não falou que ele sabia matemática. Só que ele não sabia ler nem 

escrever, que estava fraco, só isso (E4R2A9). Ele teve uma caída desde o dia que a 

coordenadora chamou ele de burro, porque ele não sabia escrever o nome dele (E4R2A10). 

Eu falei que nunca mais ia conversar com ela. 

Eu procurei a mãe respondeu chorando muito, ficou emocionada ao relatar o 

acontecido], mas a coordenadora falou para ela que eu era uma mãe inútil, que eu não dou 

educação pro meu filho (E4R2A11). Eu fiquei sabendo, porque um dia eu fui pra escola e, em 

vez de ir embora, fiquei atrás do vitrô da sala de aula, do lado de fora e escutei a professora 

falando um monte de coisas com meu filho e vi quando ela jogou o apagador nele 

(E4R2A12). Então, eu não queria mais que meu filho fosse pra aquela escola. Aí eu procurei 

vaga noutro colégio e não achei. 

Ele não me conta as coisas com medo delas humilhar ele mais ainda, 

principalmente a coordenadora (E4R2A13), só acontecia mesmo. Depois elas falaram que eu 

não tinha direito de ficar na escola na hora da aula. Eu falei que dentro não, mas fora sim 

(E4R2A14). Só eu sei o que já passei quando chamaram meu filho de burro e eu de inútil, não 

é fácil pra mim, não (E4R2A15). 

Hoje ele avançou, melhorou um pouco, mas eu continuo indo de dois em dois dias 

na escola. Mudou a professora e tem mais de um professor e ele gosta mais desses professores 

(E4R2A16). Antes ele não tinha vontade de ir pra escola e hoje ele chega dizendo que os 

professores dele dizem que ele tá cada dia melhor (E4R2A17). 

 

Interpretação da entrevista da escola 4, responsável 2 (E4R2) 

• A permanência do filho se deu em função de mudança de bairro e seis meses afastado da 

escola (E4R2A1); 

• A falta dos amiguinhos da outra escola o deixou irritado e conflituoso com os novos 

colegas na escola (E4R2A2); 

• Desconhecia que o filho ficaria permanente, exceto pelas conversas dele quando chegava 

da escola (E4R2A3); 

• Diariamente dialogava com o filho sobre o dia escolar (E4R2A4); 

• Concordou com a permanência do filho por ele não ter conhecimento (E4R2A5); 

• A permanência do filho se deu em função de mudança de bairro e seis meses afastado da 

escola (E4R2A1); 
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• O filho gosta de matemática e sabe a matéria (E4R2A7); 

• O filho estudava problemas e cálculos sozinhos (E4R2A8); 

• A escola não se referia à matemática enquanto conhecimento, apenas a não habilidade da 

leitura e da escrita (E4R2A9); 

• Violência verbal por parte da coordenadora pedagógica desmotivou o filho para a 

aprendizagem (E4R2A10); 

• A mãe procura a coordenadora e foi chamada de inútil na educação do filho (E4R2A11); 

• Permanece na escola, no anonimato, ouve violência verbal contra o filho e vê o apagador 

ser jogado contra o filho (E4R2A12); 

• O filho omite os maus-tratos em sala pela professora por medo de ser humilhado, 

principalmente pela coordenadora (E4R2A13); 

• A escola nega seu direito de permanecer dentro da escola na hora da aula e acompanhar o 

filho (E4R2A14); 

• Não aceita que a escola a tenha chamado de mãe inútil e o filho, de burro (E4R2A15); 

• O filho avançou, a relação com a escola está boa devido à troca de professores e está 

motivado a aprender (E4R2A16), (E4R2A17). 

 

j) Texto da entrevista escola 4, responsável 3 (E4R3) com suas unidades de significados 

E4R3 – Mãe, jun./2009 

 

Meu neto não passou porque a nota da outra escola, em Aparecida de Goiânia, 

veio mais ou menos e chegando aqui nessa escola, no meio do ano, não teve reforço pra dar 

uma ajuda (E4R3A1). Um mês depois, a professora já me avisou: O seu neto não vai passar. 

Ela falou que não tinha jeito dele passar, porque as notas tavam ruim e não tinha reforço pra 

ele (E4R3A2). 

Eu não achei nada bom dele não avançar (E4R3A3). Quando me falaram, eu 

fiquei ruim, queria que ele passasse. Ela deu mais uma semana de reforço pra ele. Mais não 

teve jeito (E4R3A4). Lá em Aparecida, ele estudava numa turma de 3ª e 4ª série, mais, 

quando chegou aqui, voltou para a 2ª série (E4R3A5). Também um pouco a cabeça dele 

estava descontrolada, porque tem vez que ele fica com a mãe, outra vez com a outra vó, outra 

vez ele fica aqui comigo e o pai dele. Então a cabeça dele está virada. A mãe dele agora casou 

de novo e mora aqui perto. Todo final de semana isso acontecia.  

Ele é muito inteligente, mas tinha um pouco de preguiça. Às vezes tinha tarefa e 
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vinha todo dia reclamação da professora que ele não copiava a tarefa (E4R3A6). No primeiro ano 

dele na escola, ele estudou mais na secretaria da escola. Isso foi o ano todinho, e lá tinha uma 

professora e mais uns dez alunos junto com ele, e ele no final do ano passou (E4R3A7), porque 

quarenta e tanto meninos numa sala é muito difícil pra professora (E4R3A8). Aí, no outro ano, ele 

não foi pra secretaria mais, tinha muita reclamação dele, quando eu ia buscar na escola.  

Ele não comentava que tipo de tarefa ele tinha pra fazer em casa ou tinha feito na 

escola. Mais eu ia à sala e a professora falava (E4R3A9) que ele sabia tudo não fazia porque 

não queria.  Sabia fazer continha, ler. O que ele tinha mesmo era preguiça. Ele só comentou 

comigo que não ia passar, porque as notas estavam ruins (E4R3A10). Eu só tenho o boletim 

que veio de Aparecida e nele aparecem todas as matérias com nota ruim. E nós matriculou ele 

depois que veio a transferência dele. Depois de uns dois meses, eu procurei a professora pra 

ver como ele estava, aí foi quando ela falou que as notas tavam baixa. Mais a escola não me 

chamou antes não (E4R3A11). 

 

Interpretação da entrevista da escola 4, responsável 3 (E4R3) 

• Atribui a permanência do neto à falta de atendimento individual específico (E4R3A1), 

(E4R3A2); 

• Não concordou com a permanência (E4R3A3); 

• Mesmo com ajuda da família, não foi possível avançar (E4R3A4); 

• O aluno estudava em escola multisseriada e o diagnóstico revelou defasagem na 

aprendizagem (E4R3A5); 

• O neto é inteligente, porém desmotivado em sala de aula (E4R3A6); 

• No primeiro ano do neto na escola, ele ficou mais de atendimento juntamente com outros 

alunos (E4R3A7);  

• O quantitativo de alunos na sala dificultou para a professora atender o neto (E4R3A8); 

• O neto não contava que tinha tarefa para casa (E4R3A9); 

• Concorda com a escola que o neto era desmotivado para aprender (E4R3A10); 

• O neto continua com a aprendizagem comprometida (E4R3A11). 

 

h) Texto da entrevista escola 4, responsável 4 (E4R4) com suas unidades de significados 

E4R4 – Mãe, jun./2009 

 

Eu não sei por que minha filha não avançou (E4R4A1). Se eu te falar, estou 

mentindo. Não concordei porque não me falaram nada a respeito, que ela não ia avançar 



112 

(E4R4A2). A coordenadora e a diretora se preocuparam com isso, foi quem me falou. 

Naquele ano mudou demais as professoras, uma hora minha filha tava com uma, outra hora, 

com outra e isso prejudicou muito ela (E4R4A3). Também a escola me perguntou por que a 

minha filha tinha medo de ler (E4R4A4). Aí eu preocupei e levei-a num psicólogo 

encaminhado pela escola na Sentinela e de lá foi encaminhada para outro lugar, mas lá pagava 

vinte reais e eu não tinha o dinheiro, então, só levei uma vez (E4R4A5). 

Procurei a escola, mas a escola falou que ensinava direitinho. A psicóloga falou 

que ela não tinha problemas (E4R4A6). Também não é uma menina doente, queixava de dor 

de cabeça, levei pra bater uma chapa da face, também não deu nada. A psicóloga falou que 

nós tava oprimindo muito ela pra estudar (E4R4A7). Eu falei que não. Só quando ela era 

pequena, eu ia ensinar ela a ler e ela ficava rindo na minha cara, então, um dia eu bati nela, 

que eu me lembro foi só isso. Tem 4 anos que a minha filha estuda e ainda não sabe ler nem 

contar, pode pedir pra ela contar que não sabe (E4R4A8). 

Não sabia nada, pode olhar no caderno dela que dá pra ver [nesse momento, a mãe 

buscou os cadernos da filha, da época, pra mostrar os assuntos de matemática]. 

Minha filha não sabia escrever os números e nem diferenciar um do outro 

(E4R4A9). Também não sabia português, inglês. Eu me matriculei na EAJA pra ver o que 

estava acontecendo com minha filha e também estudar pra ensinar melhor as tarefas dela 

(E4R4A10). Apesar de que eu sempre ensinei, mas fui estudar pra ficar mais fácil pra ela. 

A escola não comentou de nenhuma matéria exclusiva.  Só falava a sua filha não 

sabe, não sabe. Você dá um jeito, tem de ensinar em casa, nos ajudar (E4R4A11). Eu falava lá 

em casa nós ajuda ela.  Não questionava a escola, porque sempre vai ter uma discussão, uma 

desculpa da escola, então, pra mim não ir a fundo, foi melhor calar a boca. A escola não vai 

admitir que a falha é dela da minha filha não saber. E se eu falar muito, vão implicar com ela 

na sala de aula, porque eu sei como é professor, eu estudo também e nós nunca tem razão 

quando não aprendemos (E4R4A12). Então, eu não sou boba, se eu falar, eles vão descontar 

na menina. 

Eu matriculei ela na escola com seis anos e hoje ela já está com dez anos e ainda 

não sabe ler, escrever os números e até mesmo contar direito (E4R4A13). É muita coisa. Ela 

foi pro Ciclo II, mais não sabe (E4R4A14). Ela fez a primeira série uma duas e três vezes. Eu 

vivo pelejando pra tirar ela dessa escola, mais ela não quer sair. Eu falo que, mudando ela de 

escola, ela aprende (E4R4A15). Minha filha mais velha e meu sobrinho estudam noutra 

escola pública e todos aprenderam. Eu morava no Vera Cruz e mudei pra cá por causa da 

construção da casa, mais, se eu soubesse que ia atrasar minha filha tanto assim, não tinha 
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vindo pra esse bairro (E4R4A16). 

A escola falou que tava dando reforço no mesmo horário da aula (E4R4A17). 

Tinha uma professora que levava ela pra fora da sala de aula e dava reforço. Eu tô 

preocupada, porque o primo dela, da idade dela, já está na quinta série (E4R4A18). Eu 

continuo acompanhando ela em casa, mas já estou cansada de levar ela pra escola a casa é 

distante da escola e elas vão a pé e não aprender (E4R4A19). A professora diz que ela não tá 

aprendendo (E4R4A20). Eu estou preocupada, falei pro meu marido que tudo que pude fazer 

eu fiz, até saí do serviço pra dar mais atenção nas tarefas dela. Também falei pra gente vender 

uns trens de casa como a televisão e outras coisas e pagar uma escola particular pra ver se ela 

aprende (E4R4A21). Eu e o pai dela, tudo que é preciso, nós dá todo o material escolar, até as 

férias dele não tirou, eu fiquei acompanhando ela em fevereiro e estamos em abril, ela já está 

reclamando que está cansada e não quer ir mais para a escola. Não tenho mais o que falar, é 

melhor calar (E4R4A22). 

 

Interpretação da entrevista da escola 4, responsável 4 (E4R4) 

• Desconhece o motivo da permanência da filha (E4R4A1); 

• Não concordou com a permanência (E4R4A2); 

• As trocas de professores durante o ano prejudicaram a aprendizagem da filha (E4R4A3); 

• A escola desconhecia o motivo da sua filha ter medo de ler (E4R4A4); 

• A queixa da escola levou a família a procurar um especialista no atendimento público para 

filha (E4R4A5); 

• O acompanhamento médico revelou que a filha não tinha problemas, mas a escola 

justifica que ensinou direitinho (E4R4A6); 

• A psicóloga orientou a família a não oprimir a filha para aprender (E4R4A7); 

• O fracasso escolar da filha persiste há quatro anos (E4R4A8); 

• Não tem conhecimento matemático algum  (E4R4A9); 

• Voltou a estudar na EAJA pra acompanhar melhor a filha (E4R4A10); 

• A escola cobrava da família uma forma de ensinar a filha em casa (E4R4A11); 

• A escola não admitirá que falhou na alfabetização da filha e, se falar isso, ficarão 

implicados com ela (E4R4A12); 

• O tempo de escola é muito grande pra filha não ser ainda sequer alfabetizada (E4R4A13); 

• Houve avanço, mas não aprendizagem (E4R4A14); 



114 

• Gostaria de mudar a filha de escola pra ver se ela aprende (E4R4A15); 

• A mudança pro bairro atual por causa da construção da casa própria prejudicou a 

aprendizagem da filha (E4R4A16); 

• A escola fez atendimento individual paralelo à aula (E4R4A17); 

• Compara o desenvolvimento da filha com outras crianças da família e há muito atraso 

(E4R4A18);  

• A escola é distante e já está cansada de levá-la à escola para não ter aprendizagem 

(E4R4A19); 

• A professora continua afirmando que a filha não está aprendendo (E4R4A20); 

• A mãe saiu do serviço para acompanhar mais a filha e está disposta a vender objetos de 

casa como a televisão e outras coisas, para pagar uma escola particular para a filha 

melhorar a aprendizagem. Até conversou com o marido sobre isso (E4R4A21), 

(E4R4A22). 

 
A partir do estudo das entrevistas, elaboradas as compreensões, mais uma vez 

busco ideias nucleares que possam representar o conjunto das unidades significativas. 

 

Quadro 13 - Estudo do grupo de entrevista responsável – elaboração de convergências 

Convergência menor (cm) - 
entrevista com responsável 

Identificação da 
convergência 

menor 
Escolas Asserções dos sujeitos 

A permanência se deu por não ler e 
nem escrever.  

 
 

1ENR 

E1 (R1A1); (R3A1); (R4A1); 
(R5A5); (R5A20)  

E2 (R1A3); (R1A4); 
 (R2A1); (R2A2);  

E3 (R1A1); 

E4 (R1A6); (R3A4); 

Gosta de matemática e sabe calcular  
 

2ENR E1 (R1A2);  
E2  
E3 (R6A6); (R1A7); 
E4 (R2A7); (R2A8); 

Não tem paciência para auxiliar o filho 
nas tarefas escolares  
 

3 ENR E1 (R1A3); 
E2  
E3  
E4  

  
As atividades de matemática são 
difíceis para a filha, porque ela não 
aprendeu o básico na matemática  

4 ENR E1  
E2 (R1A8); 
E3 (R1A8); 
E4 (R1A8); 

O pai dele esteve na escola e reclamou 
da qualidade das tarefas  
 

5 ENR E1  
E2  
E3  
E4  
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Convergência menor (cm) - 
entrevista com responsável 

Identificação da 
convergência 

menor 
Escolas Asserções dos sujeitos 

Não entende o ciclo  
 

6 ENR E1 (R1A6); 

E2  
E3  
E4  

Não resolve as questões envolvendo 
cálculos  
 
 

7 ENR E1 (R1A7).   
E2  
E3  
E4 (R1A9); 

 
A permanência não foi perda, porque o 
avanço com dificuldades causa mais 
dificuldades. 

8 ENR E1 (R1A8).   

E2  
E3 (R1A2); 
E4  

A permanência deixou o filho e a mãe 
muito triste, não falou para avó paterna, 
é muito exigente, que ficou permanente  
 

9 ENR E1 (R1A9); (R4A9); 

E2  

E3  

E4  

Acha que o problema de o filho não 
aprender é por causa da cobrança 
exagerada por parte dela 
 

10 ENR E1 (R1A10).   

E2  

E3  

E4  
Foi solicitada pela escola a autorização 
para o filho permanecer no Ciclo I  
 

11 ENR E1 (R2A3); 

E2  

E3  

E4  

Na Matemática, acha o filho muito bom 
 

12 ENR E1 (R2A5); (R3A8); (R3A16); 

E2  

E3  

E4  

Mesmo o filho não sabendo ler, ela 
explica o assunto, depois ele fazia 
sozinho as contas 
 

13 ENR E1 (R2A5); (R2A6); (R5A12); 

E2  

E3  

E4  

Acha que hoje em dia o estudo dele vai 
ficando diferente, mas ele continua 
bom 
 

14 ENR E1 (R2A7); (R2A8); 

E2  

E3 (R11A3); 

E4  
A escola não comentou com ela que 
tipo de Matemática o filho precisava 
saber para avançar  
 

15 ENR E1 (R2A9); (R5A10); (R5A13); 
(R5A14) 

E2  

E3  

E4 (R1A10); (R2A9); 
O filho é quem comentava sobre os 
conteúdos das tarefas para casa para ela 
ir ensinando como fazer  
 

16 ENR E1 (R4A7);  

E2  

E3 (R1A6); (R1A7); 

E4  

Acha positivo ter deixado o filho 
reprovar 

17 ENR E1 (R2A10); (R2A11); (R4A8); 

E2  
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Convergência menor (cm) - 
entrevista com responsável 

Identificação da 
convergência 

menor 
Escolas Asserções dos sujeitos 

  E3  
E4  

Tem visão positiva do ensino em 
Goiânia, da escola, da direção e da 
professora 
 
 

18 ENR E1 (R2A11). 

E2  

E3  

E4  

Desconhecia que o filho estava 
permanente, descobriu depois 
 

19 ENR E1 (R3A2); (R1A4); (R1A5); 

E2  

E3  

E4 (R2A3); (R4A1); 

Tinha conhecimento da defasagem do 
filho e que ele estava no atendimento  
 

20 ENR E1 (R3A3); (R5A4); 

E2  

E3  

E4  

 
Não concordou e não assinou nenhum 
documento dizendo que ele não ia 
passar  

21 ENR 
 

E1 (R3A4); 

E2  

E3  

E4 (R1A1); (R4A2); 

Foi esclarecida de que o filho ficaria na 
condição de permanente somente no 
primeiro semestre, após mudaram de 
opinião  

22 ENR E1 (R3A5)  

E2  

E3  

E4  

 Por causa da permanência ficou 
nervosa, chateada e brigou muito com o 
filho, considerando que ele já estava 
em atraso escolar  
 

23 ENR E1 (R3A6); (R3A10); (R5A9); 
(R5A18); 

E2  

E3  

E4 (R1A7); 
(R3A3); (R4A18);  

Concordou com a permanência 
 

24 ENR E1 (R3A7); (R4A4); 

E2  

E3  

E4 (R2A5); 

Se tivesse conhecimento da 
permanência do filho, teria ajudado 
antes  
 

25 ENR E1 (R3A9); (R5A3); 

E2  

E3  

E4  

O filho não tem tarefa para casa, mas 
acha importante ter tarefa porque o 
ajuda muito   
 

26 ENR E1 (R3A11); (R3A12); (R3A13); 
(R5A11);  

E2 (R1A14); 

E3  

E4  

Auxilia o filho elaborando tarefas para 
ele O filho ainda não tem 

27 ENR E1 (R3A14); (R3A15); 
E2  

E3  
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Convergência menor (cm) - 
entrevista com responsável 

Identificação da 
convergência 

menor 
Escolas Asserções dos sujeitos 

  E4 (R2A4); 

habilidade na leitura, mas compreende 
o problema e sabe a operação a ser 
realizada 

28 ENR E1 (R3A16); (R3A17). 
E2  

E3  

E4  

A condição de analfabeta não permite 
ajudar o filho a ler em casa  
 

29 ENR E1 (R4A2); 

E2  

E3  

E4  

O filho não gostava de fazer tarefas e 
até hoje não gosta  
 

30 ENR E1 (R4A5); 

E2  

E3  

E4 (R3A9); 

Na ficha que a professora lia, não tinha 
Matemática  
 

31 ENR E1 (R4A6); 

E2  

E3  

E4  (R4A9) 

Foi comunicada pela escola que o filho 
conversa muito na aula  

 
 
 

32 ENR E1 (R4A11). 

E2  

E3  

E4  

A permanência do filho está 
relacionada à falta de auxílio em casa e 
outros problemas  
 

33 ENR E1 (R5A1); (R519); (R5A2); 

E2 (R1A1); (R1A6); (R1A8) 

E3  

E4 (R2A1); (R1A2); (R1A3); 
(R1A4); (R1A5); (R2A2); 
(R4A3); (R4A11); (R4A16); 

Devia ter pagado um professor 
particular para acompanhar o filho e 
não deixar só por conta da escola  

34 ENR E1 (R5A6);  
E2  
E3  

E4  
Tem uma sobrinha que faz o sexto ano 
e não sabe ler  
 

35 ENR E1 (R5A7); 

E2  

E3  

E4  

Concluiu que, se a escola não podia 
reprovar, ela tinha um jeito de fazer o 
aluno aprender pra passar  
 

36 ENR E1 (R5A8); 

E2  

E3  

E4  

Sentiu-se ridicularizada quando o filho 
não avançou, principalmente por parte 
da família paterna subestimando a 
inteligência dela  

37 ENR E1 (R5A15); 

E2  

E3  

E4  

O filho avançou, mas ainda permanece 
na turma dos alunos mais fracos da 
escola  

38 ENR E1 (R5A16); 

E2  

E3  
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Convergência menor (cm) - 
entrevista com responsável 

Identificação da 
convergência 

menor 
Escolas Asserções dos sujeitos 

  E4 (R3A11). (R4A17); (R4A20); 

Acha que a escola não o ajudará 
quando crescer e for para o mercado de 
trabalho  
 

39 ENR E1 (R5A17); 

E2  

E3  

E4  

O filho estava numa fase em que queria 
brincar, aparecer... E a escola não 
exigiu muito  
 

40 ENR E1  

E2 (R1A2); (R1A12); (R4A8); 

E3  

E4  

Os conhecimentos matemáticos do 
filho são fracos  
 

41 ENR E1  

E2 (R1A10); 

E3  

E4  
Avalia o estudo hoje complicado e não 
avançado  
 

42 ENR E1  

E2 (R1A11);  (R11A15); 

E3  

E4 (R1A8); 

O professor hoje está mais preocupado 
com a quantidade de conteúdo dado 
não com a qualidade   

43 ENR E1  

E2 (R1A16); (R1A17) 

E3  

E4  

Os professores são mal pagos, mal 
qualificados e inexperientes   
 

44 ENR E1 (R1A18); (E2R1A19). 

E2  

E3  

E4  

Levou a filha a um especialista 
recomendado pela escola, ele não 
constatou nada que a impedisse de 
aprender  
 

45 ENR E1  

E2  

E3 (R1A5). 

E4 (R1A11); (R1A12); (R1A13); 
(R4A5); (E4R4A6); 

Avisou a escola que iria mudar e a 
escola recomendou uma escola especial 
para sua filha  

46 ENR E1  

E2  

E3 (R1A11); 

E4  
A escola resolveu avançar o neto, após 
dois anos, sem saber ler e escrever 
devido à limitação dele  
 

47 ENR E1  

E2  

E3  

E4 (R1A14); (R1A15); (R1A16). 

Se a escola fosse exigente e desse 
atendimento específico, teria evitado a 
permanência 

48 ENR E1  

E2  

E3  

E4 (R2A6); (R3A1); (R3A2); 

Violência verbal contra pais e aluno por 
parte da escola desmotivou o filho para 
a  

49 ENR E1  

E2  

E3  
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Convergência menor (cm) - 
entrevista com responsável 

Identificação da 
convergência 

menor 
Escolas Asserções dos sujeitos 

  E4 (R2A10); (R2A11); (R2A12); 
(R2A13); (R2A16); 

A escola nega o direito de permanecer 
dentro da escola na hora da aula e 
acompanhar o filho  

50 ENR E1  

E2  

E3  

E4  

O avanço motivou o filho a estudar  
 

51ENR E1  
E2  

E3  

E4  (R2A16); (R2A17). 

O diagnóstico revelou defasagem e o 
aluno é desmotivado para aprender  
 

52 ENR E1  

E2  

E3  

E4 (R3A5); (R3A6); (R3A10); 

O quantitativo de alunos na sala 
dificultou para a professora atender o 
neto  
 

53 ENR E1  

E2  

E3  

E4 (R3A8); 

Voltou a estudar na EAJA pra 
acompanhar melhor a filha  
 

54 ENR E1  

E2  

E3  

E4 (R4A10); 

A escola não admitirá a falha dela na 
alfabetização da filha   
 

55 ENR E1  

E2  

E3  

E4 (R4A12); 

Houve avanço, mas não aprendizagem  
 

56 ENR E1  

E2  

E3  

E4 (R4A14); (R4A21). 

  

1 nº da convergência menor entrevista com responsável 
 

Quadro 14 - Das convergências menores às maiores 

Identificação de convergências 
menores 

(cm) 

Identificação 
da 

convergência 
maior (MA) 

Convergência maior (CM) 

3cmENR);  (10cmENR); (13cmENP); 
(16cmENR); (25cmENR);(27cmENR); 
(29cmENR);  (33cmENR); (34cmENR);  

1CMENR Participação da família na escola - modos de 
acompanhar o aluno 

(11cmENR); (19cmENR); (32cmENR); 
(20cmENR); (21cmENR); (24cmENR); 
(38cmENR) 

2CMENR Modos de organização da intervenção 

5cmENR); (26cmENR); (cmENR); 
(43cmENR); (44cmENR) 

3CMENR  Intervenção, diagnóstico da aprendizagem pelo 
pais e pela escola 
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Identificação de convergências 
menores 

(cm) 

Identificação 
da 

convergência 
maior (MA) 

Convergência maior (CM) 

(1cmENR); (28cmENR) 4CMENR Intervenção e dificuldades na leitura e escrita  

 5CMENR Intervenção para defasagem série e idade  

(30cmENR); (40cmENR) 
 

6CMENR Intervenção para alunos desmotivados e 
desinteressados  

(45cmENR); (46cmENR); (47cmENR) 7CMENR  Intervenção e inclusão 

(8cmENR); (9cmENR); (17cmENR); 
(23cmENR) 

8CMENR O ser permanente para a família e outros  

(36cmENR)  9CMENR  O papel da escola e a intervenção 

(8cmENR); (14cmENR); (18cmENR); 
(42cmENR) 

10CMENR Compreensão do sistema e da escola pelos pais  
 

(2cmENR); (4cmENR); (7cmENR); 
(12cmENR); (15cmENR); (31cmENR); 
(41cmENR) 

11CMENR A Matemática na intervenção 
 

(1cmENR) - nº da convergência menor entrevista com responsável 
(1CMENR) - nº da convergência maior entrevista com responsável 

 

Diante dos vários grupos de ideias nucleares obtidas na análise das entrevistas e 

documentos procedo à elaboração das categorias abertas. Cada categoria aberta por ser 

elaborada no processo de convergências de ideias possibilita o retorno á informação inicial 

recolhida no estudo dos dados. 

 

Quadro 15 - Das convergências maiores às categorias de análises 

Identificação de 
convergências maiores 

(CM) 
Identificação da convergência maior (CA) Categoria aberta (CA) 

(3CMENR); (3CMENR); 
(1CMENA); (5CMENP) 

 Intervenção, diagnóstico da aprendizagem   

Identificação de 
convergências maiores 

(CM) 
Identificação da convergência maior (CA) Categoria aberta (CA) 

(3CMENP Intervenção para alunos com dificuldades em 
leitura e escrita, principalmente  

 
 
Intervenção: para que e para 
quem (6CMENP); (5CMENR); Intervenção para alunos com defasagem série 

idade  

(4CMENA); (6CMENR) Intervenção para alunos indisciplinados e 
desmotivados  

(4CMENR);  Intervenção e dificuldades na leitura e escrita  

(2CMENR); (2CMENA);  Modos de organização da intervenção  
 
 
Modo de intervir  

(7CMENR)  Intervenção e inclusão 
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Identificação de 
convergências maiores 

(CM) 
Identificação da convergência maior (CA) Categoria aberta (CA) 

(3CMENA); (2MENA); 
(8CMENP);  

Modos de organização da escola  

(2CMENP) Modos de atuação do professor na intervenção 

(1CMENP0); (1CMENP);  O professor no processo de intervenção  

(5CMENA) A intervenção parte do diagnóstico  

(11CMER): (4CMENP); 
(5CMENA) 

A Matemática na intervenção Intervenção e aprendizagem da 
Matemática 

(8CMENR); (6CMENA); O ser permanente para a família, para si e para 
o outro  

 
 
 
Intervenção e atuação da 
família 

(7CMENP):  A influência de aspectos externos à escola  

(10CMENR) Compreensão do sistema e da escola pelos pais  

(7CMENA) Permanência e aspectos externo ao ambiente 
escolar  

(CMENA) - nº. da convergência maior entrevista com aluno 
(CMENP) - nº. da convergência maior entrevista com professor 
(CMENR) - 1 nº da convergência maior entrevista com responsável 
 

 
As convergências, uma vez analisadas, foram se revelando como indicadores 

das categorias, e foram analisadas a fim de verificar a possibilidade de elaboração de 

novos núcleos de ideias. Só então foram definidos como categorias abertas, que, de acordo 

com o núcleo de ideias, apresentam discussões e reflexões subjacentes ao investigado: o 

que é a proposta de intervenção e o modo como ela intervém na aprendizagem 

matemática. 

Em torno dessas categorias, foram elaboradas interpretações que se articula com 

as unidades de significados, com as análises já feitas, com as interrogações, com os autores 

lidos, com os depoimentos e com a reflexão do investigador. É um movimento reflexivo, um 

pensar meditativo. É uma exposição do discurso da pesquisadora. Pode, nesse movimento, 

apresentarem-se também algumas divergências, que “podem ser tomadas como forma própria 

de os sujeitos se ‘comportarem diante das situações’” (DANYLUK, 1998, p. 66). Nesse 

mover, as categorias obtidas foram assim intituladas: 1) intervenção: para que e para quem; 2) 

modos de intervir; 3) intervenção e aprendizagem da Matemática; 4) intervenção e atuação da 

família, que serão discutidas no Capítulo III. 
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AS CATEGORIAS ABERTAS 

 

Na proposta de ciclo em Goiânia, a intervenção é uma possibilidade de o aluno 

manter-se dentro de uma média de normalidade, isto é, de acompanhar seus pares. O esforço 

desprendido pela criança e pela família, no processo de permanência vivido na escola e em 

casa, pode ser compreendido pelas descrições obtidas em entrevistas. Tais descrições 

registram a importância da passagem de um ciclo para o seguinte, a importância da 

intervenção ou a importância de “atendimento especializado” (encaminhamentos e 

orientações dados pela escola à família das crianças com dificuldades de aprendizagem, na 

expectativa de o aluno apresentar melhor rendimento escolar). As considerações obtidas uma 

vez categorizadas me levam a discutir a intervenção em Goiânia, no ciclo I, do proposto ao 

vivido pelas categorias de análises as quais cheguei. 1) Intervenção: para que e para quem. 

Nesta, o foco é a defasagem série/idade, a defasagem de conteúdo. 2) Modos de intervir. 

Nesta categoria, apresento os diversos modos de organização da escola e dos professores 

para desenvolver a intervenção. 3) Intervenção e aprendizagem da Matemática. Aqui, 

procuro refletir sobre as possibilidades de se aprender matemática pelos caminhos propostos 

e vividos por professores e alunos nas atividades de intervenção. E, finalmente, em 4) 

Intervenção e atuação da família, é possível discutir o papel de cada um frente às 

dificuldades de aprendizagem da criança.  

Ao dialogar no âmbito das quatro categorias surgidas na análise dos dados, trago 

as compreensões dos professores, das crianças e dos pais, numa interlocução entre o proposto 

pelos documentos e o discutido por teóricos que se preocuparam com a questão. Estes 

teóricos foram buscados em diversos fóruns de discussões, publicações e trago-os para este 

trabalho com o intuito de ampliar o meu modo de olhar para o fenômeno que para mim se 

mostrou, não para confirmar ou negar compreensões, mas para clarear ainda mais o que se 

tem discutido em torno da retenção, da defasagem e da intervenção pedagógica. 

 

3.1 INTERVENÇÃO: PARA QUE E PARA QUEM 

 

Na perspectiva do fazer pedagógico, o professor tem um papel fundamental no 

processo de aprendizagem dos educandos, uma vez que deve ser ele o articulador do 

processo, ou seja, aquele que busca o sentido e o significado da intervenção para os alunos 

que não avançaram.  
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Na proposta dos ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano, a 

“intervenção” é vista como um investimento numa política educacional que pode olhar de 

outras formas para aqueles “ditos” permanentes ou “defasados”. Entre outras possibilidades, 

significa entender o sujeito de ouras maneiras, acolhê-lo, abrindo outras formas de produção 

de saberes e trabalhar pedagogicamente com ele. A denominação de “permanente” ou 

“defasado” no ciclo em Goiânia significa o aluno que não atingiu, ou atingiu parcialmente, os 

objetivos previstos para aquele ciclo necessitando, portanto, de mais tempo para aprender 

(além dos três anos de escolaridade já cumpridos). O tempo concedido ao aluno é dinamizado 

pelo atendimento específico e acompanhamento da aprendizagem.   

A intervenção, conforme é proposta no ciclo, deve ser orientada pela avaliação 

diagnóstica em Língua Portuguesa, leitura e escrita, e Matemática nas situações-problemas 

(PPPE1A6). Nessa perspectiva de orientação a intervenção no ciclo em Goiânia confere e, 

mais ainda, conserva o imaginário sócioescolar que distingue e opõe o aluno “literário”, bom 

em português, e o “científico”, bom em Matemática. Entretanto, os dados do SAEB já 

mencionados revelam que os alunos do 5º ano avançaram pouco em Língua Portuguesa e 

Matemática, continuam em situação escolar preocupante. 

Em relação à elaboração da proposta de intervenção para atender aos alunos 

permanentes (não alfabetizados) ou defasados na aprendizagem, as escolas se orientam pelos 

resultados da avaliação diagnóstica inicial, para identificar a presença ou ausência de 

conhecimentos e habilidades nas áreas já citadas. Orientam-se, também, pelos registros 

avaliativos individuais trimestrais dos alunos e pelos resultados dos conselhos de ciclo 

durante o ano letivo. Para o trabalho pedagógico, a opção metodológica proposta nos 

documentos referência (PPPSEME, E1,E2,E3,E4) é desenvolver as ações de intervenções, 

utilizando práticas não tradicionais, ou seja, propõem metodologias alternativas, pois acredita, 

assim, alcançar o êxito no processo de ensino-aprendizagem. Sobre essa opção, Braner (1976, 

p. 51) alerta para os riscos e para a direção consciente ao sentido da meta, bem como para a 

avaliação das alternativas propostas.  

 

A condição básica para ativar a exploração de alternativas, em uma tarefa, é ter um 
nível de incerteza. Curiosidade é uma resposta à incerteza e à ambigüidade. [...], sua 
manutenção exige que os benefícios das alternativas exploradas excedam os riscos 
envolvidos. Deve dar direção consciente ao sentido da meta e o conhecimento da 
importância de verificar as alternativas para atingir tal meta. 

 

Diante da busca da superação das dificuldades dos alunos que não aprenderam, 

por parte dos proponentes da PPPSME e das Escolas, pressupõe-se, teoricamente, que a os 
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responsáveis pelas propostas inovadoras no campo educacional local busquem o instrumental 

teórico, didático e pedagógico para atender a escola e os alunos. Isso implica que tanto a 

elaboração quanto a execução da intervenção exige que a rede municipal de ensino reflita 

sobre os conhecimentos e saberes que a escola e seus profissionais envolvidos têm. Nesse 

sentido, significa pensar se os profissionais envolvidos na proposta sabem trabalhar com 

metodologias alternativas ou práticas não tradicionais, conhecem profundamente os princípios 

e pressupostos que orientam as metodologias alternativas, ou, se não conhecem, conseguem 

operar gradualmente com o novo modelo educacional.  

Essa reflexão se justifica nos dados de entrevistas e documentais analisados. Eles 

me conduzem a pensar sobre a dinâmica da sala de aula e da escola, sobre a execução da 

proposta idealizada, sobre a qualidade da formação inicial/continuada dispensada aos 

professores e os resultados obtidos pelo o movimento pedagógico de sair da intenção e ir à ação.   

Cabe lembrar que as mudanças profundas que os ciclos pressupõem na forma de 

operar da escola e nos valores que a permeiam, em consonâncias com as características das 

reformas contemporâneas - que consistem em oferecer diretrizes gerais que demandam uma 

construção coletiva para serem postas em prática - significam lidar com incertezas e enfrentar 

desafios não previstos, nem sempre há recursos disponíveis e, se há, não são suficientes. Os 

desafios e a falta de condições levam os professores a sentirem-se responsabilizados, 

sozinhos, por encontrar soluções que competem também à esfera política.  

Centro de interesse, projetos de trabalho são metodologias alternativas que, de um 

lado, rompem com a prática tradicional e a memória docente tanto dos professores – quanto 

das famílias dos alunos. Dos professores porque guardam na memória esse tipo de prática, as 

famílias porque viveram também essa prática tradicional ou, se não viveram, ouviram de 

outros relatos escolares. Por outro lado, esses projetos exigem nova organização pedagógica 

centrada no trabalho coletivo, embora o trabalho coletivo ainda seja um grande desafio na 

escola e na educação de modo geral.  

Voltando o olhar para o sujeito da intervenção, quem é o sujeito? Na compreensão 

dos sujeitos entrevistados e dos documentos, é alguém que não sabe ler, não sabe decodificar 

uma palavra, não sabe produzir um texto, não sabe quase nada, não sabe nada, é também o 

sujeito que tem medo do avanço por ser analfabeto. 

 

Eu não avancei porque eu sabia escrever e não sabia ler (E1A3A1). 
Não avancei porque não sabia ler e responder as tarefas direito que a tia passava 
(E1A5A1). 
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Eu não avancei porque eu não sabia produzir um texto sobre um filme que nós 
assistia... (E1A6A1). 
Eu não sei por que não avancei. Ninguém me falou nada, mais eu acho que foi 
porque eu lia pouco, não escrevia nada (E1A7A1), (E2A3A1). 
Eu não avancei porque tava com medo de não aprender ler lá no ciclo II (E4A3A1). 

 

Em todas as falas, os alunos colocam em evidência a expressão “saber" e “não 

saber”, isso significa que o aluno não adquiriu domínio do conteúdo intelectual (CHARLOT, 

2000, p. 60). Nesse sentido, a intervenção na escola não ajudou o aluno aprender durante a 

permanência no ciclo, contrariando o documento, quando explicita que a intervenção é uma 

forma de ajudar os alunos a superarem suas dificuldades (PPPE1A3). Então, se o aluno não 

foi alfabetizado, ele não domina o código alfabético e, não dominando, não há como exigir 

dele que leia sozinho uma palavra, produza um texto ou faça atividade de leitura e produção 

sem intervenção do professor. Na perspectiva do aprender e ainda segundo Charlot, ele é uma 

das figuras do saber, e aprender é exercer uma atividade em situação: em um local, em um 

momento de sua história, em condições de tempo diversos, com ajuda de pessoas que ajudam 

aprender.  

No documento, a intervenção é vista como oportunidade dada ao aluno 

permanente ou defasado para aprender e ao aluno potencializado o aperfeiçoamento dos 

talentos (PPPSMEA5). Partindo desse pressuposto, a intervenção, segundo o documento,  

 

Tem foco no interesse dos educandos com defasagem e busca nas metodologias 
alternativas a possibilidade dos educandos superarem seus limites/dificuldades 
(PPPSMEA2); 
Recorre a metodologias alternativas, as mais  recorrentes nas práticas são as 
oficinas e o Centro de interesse. [...] A ludicidade está entre as dimensões 
Possíveis e desejáveis das atividades (PPPSMEA3), (PPPSMEA4); 
Teoricamente, está fundamentada no trabalho coletivo (PPPE1A4); 
Não se limita ao aluno com defasagem, mas busca identificar e aperfeiçoar 
Talentos e potencialidades (PPPSME); 
EU não avancei porque eu não sabia ler, escrever e matemática (E1A2A)1. 

 

Diante dos dados, é possível afirmar que, nos aspectos gerais, a intervenção no 

ciclo contribui para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos em dois momentos 

distintos: primeiro, durante a permanência do aluno no ciclo, quando os alunos vão atingindo 

parcialmente os objetivos; segundo, após os três anos letivos. Neste momento, o aluno é 

entendido no ciclo como permanente (não alfabetizado) e receberá acompanhamento escolar 

mais direcionado à alfabetização. Nesse caso, alfabetizar o aluno é o foco da intervenção.  

A compreensão que a escola, a família e o próprio aluno têm do aluno permanente 

é que ele não sabe ler nem escrever na língua materna. Essa compreensão tem origem no 
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diagnóstico no qual o padrão de qualidade exigido para o avanço é a leitura, a escrita na 

língua materna e, na matemática, a resolução de situações-problemas envolvendo leitura do 

enunciado e demonstração escrita dos resultados.  

 

No início do ano nós fazemos o diagnóstico para saber quais alunos precisam de 
reagrupamentos, das aulas de reforço (E4P1A7). 
Quando ele chegou aqui em Goiânia, fizeram uma prova com ele e ele não sabia 
nem ler (E1R2A1). 
Meu filho não avançou porque ele não sabia ler nem escrever (E1R4A1).  
Não é que eu concordei com ele não avançar, eu não tinha escolha. Ele não sabia ler 
e escrever. Então, eu era contra ele avançar de qualquer jeito, sem conhecimento 
(E2R1A4). 
Os critérios adotados para indicação dos alunos para a permanência foram os alunos 
que não estavam alfabetizados (E4P1A2). 
[...] parto do princípio que o menino não lê, ele não vai aprender Matemática, não 
vai aprender Ciências, não vai aprender nada (E2P1A3). 
Eu vejo a proposta de intervenção uma coisa muito importante no Ciclo, porque eu 
não concordo que o aluno avance sem saber ler (E2P1A11). 
Minha filha não avançou, porque ela não sabia ler [...] eu preferi ela ficar, porque 
não sabia ler nem escrever. Até hoje ela não sabe escrever (E3R1A2). 

 

As falas podem indicar que o município de Goiânia pode estar como afirma 

Gomes (2005), sob o risco de se contentar com a melhoria da eficiência e a redução dos 

custos alcançada pela supressão dos desperdícios da reprovação, mantendo baixos níveis de 

qualidade e equidade. De qualquer modo, vale ficar atento para que essas medidas, ao longo 

do tempo e dos governos subsequentes, não assumam caráter regressivo, incidindo 

especificamente sobre os grupos de riscos sociais, os alunos da classe trabalhadora, 

contribuindo gradativamente para a exclusão compreendida por Gomes (2005) por “exclusão 

branca” dentro do sistema escolar, segundo a qual os alunos avançam na escolaridade, mas 

não se apropriam dos conhecimentos necessários para uma inserção mais plena na sociedade.   

Essa questão, do ponto de vista da avaliação escolar, também é discutida por 

Luckesi (2006), quando compreende que a avaliação é um juízo de qualidade sobre dados 

relevantes. Ainda segundo o autor, a ausência de um padrão de qualidade pode levar um 

professor arbitrariamente aprovar um aluno que não apresenta condições de aprendizagem, 

como poderá reprovar um que tenha condições suficientes para ser aprovado. Nesse sentido, é 

preciso à escola, na intervenção, ter clareza não só das dificuldades apresentadas pelo aluno, 

mas também da conduta, após ser submetido a uma determinada aprendizagem.  

Ainda analisando as falas, elas nos mostram que a permanência se deu devido a 

não habilidade para com a leitura. Assim, conclui-se que a leitura é o padrão de qualidade na 

alfabetização para avançar. Até aí concordo que, para o avanço, o aluno deva ser alfabetizado. 

Esse padrão, porém, deve ser um dado relevante também no ensino, já que é considerado 
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como tal para o avanço. As falas, nesse aspecto, denunciam que algo está errado no ensino, 

porque todos os alunos mostram que só aprenderam a ler após ficarem permanentes. Isto nos 

alerta para outra questão. Se a escola conhece o que é relevante para o aluno avançar e pensa 

seus instrumentos de avaliação a partir desse dado, não é compreensível que ela não ensine a 

partir das necessidades dos alunos, ou ajuste o que ensina a elas, para que ele avance dentro 

da terminalidade legalmente prevista, no caso do ciclo I três anos. 

Nesse sentido, ou há equívocos por parte da escola ao avaliar, ou ela não ensina a 

partir do padrão reconhecido por ela como relevante, quando vai decidir quem permanece, 

quem avança. Quando a criança diz que “achou bom não avançar” porque aprendeu 

(E1A1A14), (E1A6A10), (E2A2A2), do ponto de vista do tempo escolar, essa fala anuncia 

que a intervenção não se efetiva durante os três primeiros anos de escolaridade. Dessa forma, 

a escola inviabiliza a intervenção pela defasagem ano\idade. Outro aspecto que chama atenção 

nas falas é o “medo do avanço” para o ciclo seguinte sem saber ler (E4A3A1). Esse dado 

também denuncia que a intervenção se fragiliza não só no aspecto da inclusão social pelo 

avanço, mas também na inclusão pelo conteúdo. Na compreensão da criança, no ciclo 

seguinte, ela não vai se sentir bem por ser analfabeta, não vai acompanhar o conteúdo e por 

isso ela tem medo. Assim, a intervenção não cumpriu seu mais importante papel no ensino-

aprendizagem, o acolhimento da criança que não aprendeu junto aos seus pares.  

Do ponto de vista educacional, essas falas nos mostram que, além da importância 

que se dá à avaliação diagnóstica, ao planejamento e aos métodos, está à individualização do 

ensino na intervenção pedagógica. A verdadeira individualização se dá em ajustar a quantidade 

da ajuda pedagógica às necessidades que os alunos têm na realização das atividades de 

aprendizagem, pois as características individuais dos alunos são resultados de sua história 

pessoal e podem apresentar mudanças em função de suas experiências futuras, mais 

concretamente, em função de suas experiências educativas futuras. Para Coll et al. (2003), a 

intervenção em princípios é currículo escolar. Aquilo que um aluno é capaz de aprender num 

dado momento depende, certamente, de suas características individuais, mas também e, 

sobretudo do tipo de ajuda pedagógica que lhe for proporcionada. Essa ajuda pedagógica refere-

se aos métodos que, na visão da autora, não bons nem maus, adequados, inadequados, mas que 

estejam ajustados às necessidades dos alunos (COLL et al., 2003, p. 149-150).  

 
Hoje eu tô bom na escola, aprendi a ler, escrever e porque eu passei de ano 
(E1A7A10).  
Agora eu tô bom.  Leio mais ou menos texto e só (E2A1A9).  
Eu achei bom não avançar, porque a professora me ensinou a ler (E2A2A2).  
A professora me ajudou fazendo caligrafia pra melhorar minha letra (E2A2A9). 
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Eu não avancei, porque tava com medo não aprender ler lá no ciclo II (E4A3A1). 
 

Independente dos desajustes, dos fortes problemas de ensino e de aprendizagem, 

das condições estruturais, da busca do professor, a compreensão que os professores têm da 

intervenção é que ela é uma ação pedagógica que contribui para o aprendizado do aluno. 

Nesse sentido, as falas mostram diversos aspectos da intervenção. Segundo os dados 

analisados, os professores, individual e coletivamente, participam de todas as etapas do 

processo de intervenção e, de modo geral, vêem com bons olhos essa ação  pedagógica no 

ciclo. Veja como os documentos e professores entrevistados se posicionam em relação a 

intervenção: 

 

Teve participação na elaboração da proposta de intervenção da escola (E3P1A1), 
(E3P1A2), (E4P1A1); 
Há participação de toda a equipe na elaboração proposta de intervenção (E2P1A10), 
(E4P1A4), (E4P1A8); 
A proposta de intervenção contribui no processo de alfabetização do aluno 
(E2P1A11) (E4P1A5); 
O professor que trabalha só um período desenvolve melhor a intervenção 
(E2P1A13); 
A intervenção atende alunos nos casos específicos, sem acompanhamento da família 
e o aluno presta mais atenção (E4P1A6), (E4P1A7), (E4P1A20), (E4P1A21); 
A intervenção dar aos educandos a noção de participação e aos pais a confiança nos 
objetivos do projeto da escola e do trabalho dos educadores em uma escola 
(PPPSMEA6); 
Acreditam que a intervenção é uma forma de ajudar seus alunos a superarem suas 
dificuldades (PPPE1A3). 

 

3.1.1 Intervenção para quem está em defasagem ano/idade  

 

Pode-se falar em fracasso escolar quando verificamos que, apesar da 

obrigatoriedade do ensino, muitas crianças ainda não têm acesso à escola, ou seja, encontram-

se excluídas. Outras, matriculadas, e tendo até mesmo permanecido por um determinado 

tempo, abandonam-na. Outro segmento de alunos conclui o ensino fundamental, porém uma 

pequena parcela o faz em oito anos (hoje nove anos).  A maioria, sobretudo em função da 

reprovação, leva muito mais tempo para cumprir essa etapa da escolarização básica 

(RIBEIRO, 1990).   

Segundo o Instituto Nacional de Analfabetismo (INAF), nos últimos cinquenta 

anos, as estatísticas educacionais oficiais nos países da América Latina mostram um quadro 

em que a evasão escolar parece ser o principal entrave ao aumento da escolaridade e da 

competência cognitiva de sua população jovem. 
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Esses dados estatísticos indicam que, de todos os problemas de fluxo de alunos no 

sistema formal de ensino, a repetência na 1ª série é o mais grave e preocupante e não tem sido 

devidamente levado em consideração nas pesquisas educacionais.  

A correção do fluxo escolar consiste no desafio inicial a ser superado para que o 

Brasil possa oferecer educação de qualidade para todos. Dos 35,7 milhões de alunos 

matriculados no ensino fundamental, no início do ano 2000, quase 20 milhões estavam com 

dois ou mais anos de defasagem escolar, e, dentre esses, 9 milhões já tinham mais de 15 anos 

de idade. Define-se como defasado o aluno com 2 ou mais anos de distorção em relação à 

série em que deveria estar. 

O município de Goiânia, desde a implantação dos ciclos analisado, do ponto de 

vista pedagógico, vem a cada ano reunindo esforços para o aluno aprender e, 

consequentemente, corrigir o fluxo escolar. Neste sentido, a mobilidade no ciclo permite 

adotar novas práticas de acompanhamento e controle da aprendizagem, entre essas, a 

intervenção. Na prática, ela inclui o acompanhamento sistemático de frequência dos alunos, 

adoção de instrumentos de diagnóstico para novos alunos no início e durante o ano letivo, 

critérios para reagrupamentos, planejamento específico para alunos defasados e permanentes, 

além de avaliação de sistema interna - Avaliação do ciclo - e externa - Provinha Brasil e Prova 

Brasil. Esses esforços continuam a ser articulados e avaliados sistematicamente na rede.  

Entretanto, do ponto de vista político partidário, vem gradativamente 

minimizando recursos, entre eles a redução significativa de professores nos ciclos disponíveis 

para atender a demanda de alunos e atender ao fundamento inicial da proposta, a inclusão 

social, por meio do avanço com aprendizagem significativa dos alunos matriculados na Rede. 

Considerando esse princípio, e analisando a estrutura escolar que temos hoje, concluímos que 

ela é excludente, seletiva e intolerante com uma grande parcela de seus educandos, negando-

lhes o direito de continuidade e terminalidade de seus estudos. A comprovação dessa 

afirmação se dá pelos dados de entrevistas envolvendo alunos, professores e pais, e também a 

observação dos altos índices de defasagem em Língua Portuguesa e Matemática mostrada 

pela avaliação interna - dos ciclos a partir de 2005 - e externa - Prova Brasil e, nos anos 

iniciais, Provinha Brasil. 

Alunos com defasagem, seja de conteúdo, seja ano\idade, sempre constituíram um 

“problema” para a escola. Questão como discriminação, falta de interesse, indisciplina, 

agressividade, “baixa estima” são constantes na análise dos professores, sempre que se discute 

ou se avalia o fracasso escolar. Nessa situação, a escola precisa saber lidar com esses alunos, 

saber como ajudá-los em seu processo de ensino-aprendizagem. Nesse aspecto, é preciso que 
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os professores compreendam como ocorre o processo ensino-aprendizagem, quem são esses 

sujeitos e, principalmente, como pensar a prática pedagógica da intervenção, de modo a torná-

la capaz de avançar os alunos com aprendizagem.  

Do ponto de vista formal, a intervenção envolve tempo e espaço escolar para que 

a aprendizagem ocorra. Segundo a Diretriz Curricular e de Organização da Educação (2007), 

o professor tem garantido, durante um ano letivo, 4 horas de estudo semanal para atividades 

formais na escola como: estudo individual e coletivo, capacitação em serviço, planejamento, 

atendimento individual ao aluno com dificuldades de aprendizagem, atendimento à família, 

momento coletivo, em que o professor aprende a dialogar produtivamente com seus colegas 

para resolver problemas concretos da sala de aula e relatar experiências com os alunos em 

atendimento e ainda registrar a dinâmica escolar. 

Não há dúvidas que esse espaço e essas estratégias têm-se mostrado eficazes no 

ciclo, para melhorar as práticas de trabalho do professor na intervenção e, consequentemente, 

o desempenho do aluno. Porém observa-se que o acúmulo de atividades formais atribuídas 

aos professores para serem desenvolvidas no horário de estudo sobrecarrega-os, podendo 

deixar a desejar nos aspectos referentes aos estudos e reflexões inerentes ao processo de 

intervenção enquanto prática pedagógica. Nesse sentido, o horário de estudo não contribui, na 

prática, com o desenvolvimento teórico e prático do professor da rede, embora ela venha 

investindo sistematicamente em formação dos profissionais na rede e na escola. Mesmo os 

professores sobrecarregados, as falas indicam que eles desejam o avanço do aluno com 

aprendizagem a partir dessa compreensão a professora 1 da escola 2 vê a intervenção como 

uma ação que leva o aluno ao avanço com aprendizagem quando afirma: “eu vejo a proposta 

de intervenção uma coisa muito importante no Ciclo, porque eu não concordo que o aluno 

avance sem saber ler (E2P1A11)”.  

Em relação à educação, os dados mostram que a professora acima citada concorda 

com o avanço, porém, com aprendizagem. Ao se posicionar contrária a esta questão fica 

evidente seu posicionamento político a favor da qualidade da educação no ciclo. Esse 

posicionamento nos leva a refletir que há aceitação dos professores para com o ciclo, desde 

que os alunos avancem com aprendizagem. É um posicionamento coerente com o que se 

deseja enquanto qualidade do ensino público na formação do cidadão.  

Concordando com os dados, a qualidade da educação como um direito de todos, 

tal como a defende não só a professora, mas algumas experiências de implementação dos 

ciclos, há de se pensar que não se limita à questão da eficiência e eficácia de seus resultados. 
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Antes, corresponde à concepção de qualidade defendida atualmente pela UNESCO (2007), 

que, além da eficácia e eficiência do ensino e de seus resultados, tem a ver com o significado 

do que se aprende, a pertinência do que é aprendido e o contexto a que se reporta a 

aprendizagem.  

A intervenção na rede municipal de ensino em Goiânia é compreendida pelos 

professores como uma estratégia positiva para auxiliar o aluno defasado ou permanente a 

avançar. Nos casos em que o aluno avança sem aprendizagem, esse avanço também pode 

significar a permanência do aluno na escola e a consequente terminalidade escolar sem 

aprendizagem. Sobre a terminalidade e concordando com Luckesi (2006), o aluno deve ter a 

possibilidade de permanecer na escola até um nível de terminalidade significativa tanto do 

ponto de vista individual quanto político, mesmo que isso signifique defasagem ano\idade. 

Desse ponto de vista, os dados mostram que os professores entrevistados têm uma postura 

política e social coerente, quando se trata da correção do fluxo escolar com qualidade da 

educação.   

Entretanto essa discussão cabe outra reflexão a respeito da intervenção: pensar o 

espaço e o tempo escolar. Na perspectiva espacial, exige-se do professor resultados em cada 

ciclo de acordo com a temporalidade prevista. Inversamente, encurta-se cada vez mais o 

tempo do professor do ponto de vista do atendimento à demanda e da organização das 

atividades específicas de intervenção no horário de estudo. Essas dificuldades, segundo 

proposta político-pedagógica da SME, devem ser tratadas à luz das teorias propositivas, pois, 

uma vez diminuído o espaço dos profissionais, para atender a demanda, e reduzido o tempo, 

pelo acúmulo de atividades dos professores, há o comprometimento da eficácia da intervenção 

no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos com dificuldades. Segundo o documento, a 

intervenção.  

 

Traz à tona as fragilidades da organização do trabalho pedagógico e a partir daí 
são tratadas à luz das teorias crítico-propositivo ou superadoras, possibilita novas 
tentativas de ensino para aqueles alunos que ainda não aprenderam (PPPSMEA7, 
A8 e A9). 

 

Compreendendo que as ações de intervenção exigem do professor atentividade 

para com os problemas da defasagem e do analfabetismo, então, se ao professor demandar 

muitas atividades, este correrá o risco pedagógico de perder o foco no aluno e nas suas 

dificuldades. Intervenção, segundo o Ferreira (1992), é o ato ou efeito de intervir, ou seja, de 

agir a fim de influenciar o desenvolvimento de alguma coisa. Pedagogicamente, significa 

utilizar todos os métodos para melhorar a aprendizagem. Assim, tratar os problemas a luz das 
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teorias, conhecer bem os alunos e suas dificuldades específicas, planejar e replanejar  

significa, na prática, ações importantes e, portanto, demanda tempo. 

A principal limitação da intervenção, neste caso, refere-se à desproporcionalidade 

entre as atividades formais atribuídas ao professor e o tempo disponível para realizá-las. 

Corrigir o fluxo escolar implicaria não ter alunos com defasagem superior a dois anos no 5º 

ano de escolaridade. Os dados mostram que garantir o avanço com aprendizagem pela 

intervenção ainda não é realidade educacional no ciclo em Goiânia. Essa afirmação encontra 

justificativa também no levantamento efetuado a partir da avaliação do ciclo. Este vem 

demonstrando que o município não atingiu esse objetivo em Português e Matemática, fato 

comprovado nas análises de desempenho local, resultados do SAEB e falas dos professores, 

pais e alunos entrevistados, embora a intervenção continue sendo a ação pedagógica mais 

consistente no ciclo em Goiânia. 

O avanço com a aprendizagem pela intervenção, na prática, significa que, no 

ciclo, a escola precisa de mais um ano no tempo escolar para o avanço dos alunos que 

apresentam dificuldades durante o percurso dos três anos no ciclo. Isso, no entanto, não 

invalida a viabilidade da intervenção na rede de ensino. A meu ver, apenas sugere 

algumas análises e reflexões das compreensões dos profissionais envolvidos, da aceitação 

do próprio ciclo por esses profissionais, da abertura destes para compreender os 

princípios, objetivos da organização em ciclos, do planejamento e, sobretudo, de 

coordenação das ações da intervenção para a alfabetização. Também é preciso refletir que 

o aumento do tempo para aprender no ciclo, por sua vez, coloca em cheque uma 

característica principal do ciclo, a mobilidade pelos reagrupamentos, por ela garantir o 

espaço da intervenção na escola bem como a possibilidade de os alunos superarem seus 

limites na aprendizagem (PPPSMEA1).   

A contínua necessidade desse ano adicional no ciclo em Goiânia mostra que as 

ações de intervenção no ciclo I ainda não foram totalmente implementadas. Se não tomada às 

devidas providências, a tendência é aumentar, porque a intervenção cada vez exige mais 

flexibilidade e planejamento das ações de atendimento do que inicialmente. Os dados da 

avaliação externa mostram, em 2009, que a Rede Municipal de Educação de Goiânia superou 

as metas de qualidade previstas pelo Ministério da Educação para o ano de 2013.  

Segundo esses dados, a Capital avançou em quatro anos o previsto para oito, 

considerando o cálculo do IDEB iniciado em 2005. Esse cálculo é feito com base no indicador 
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de qualidade medido a cada dois anos com o objetivo de que o país atinja, em 2021, a nota 6 

que correspondente à qualidade de ensino em países desenvolvidos. Vale lembrar que a 

superação da meta por Goiânia prevista para 2013 não significa ainda um patamar elevado 

dos alunos nos anos finais, considerando que a meta máxima do MEC é 6 ou 60% do 

conteúdo aprendido. Nessa perspectiva de qualidade, Goiânia não tem ainda o que 

comemorar, pois isso significa que 40% dos objetivos não foram atingidos. Esse percentual é 

devastador quando se pensa a partir da exclusão social pela negação do conteúdo. Apesar de o 

município estar respaldado pelos dados da avaliação externa, é preciso pensar no significado 

da intervenção para o aluno, para as famílias e para o próprio professor. Nesse sentido, pesa 

ainda a cultura da permanência, da subjetividade e do formalismo na avaliação dos alunos, 

para efeito de avanço e reintegração à turma. 

Na prática, observa-se que cuidados metodológicos e de implementação das 

ações de intervenção ainda merecem esforços contínuos. Colocar todos os alunos 

defasados em um nível de aprendizagem dos seus pares requer que o aluno esteja 

adequadamente alfabetizado. Umas das dificuldades para as quais os professores não estão 

preparados, por exemplo, é à entrada de alunos não alfabetizados durante o ano letivo, 

pois uma possível inadequação das ações de intervenção em desenvolvimento prejudica 

tanto o aluno em processo de alfabetização quanto o não alfabetizado. São ações 

diferentes em função do tipo de atendimento, enquanto um necessita de potencializar a 

aprendizagem, o outro, de superar a defasagem. Conforme prevê a PPPSME que a “a 

intervenção ir além da superação”. Também busca o êxito do processo ensino aprendizagem 

também pela valorização dos talentos e potencialidades que todos os educandos têm 

(PPPSMEA5). 

Na perspectiva pedagógica, a intervenção na escola deve ser uma prática 

constante de reflexão e coletiva dos professores em torno de problemas concretos de 

aprendizagem dos alunos. No caso, formação continuada específica como instrumento para 

essa reflexão, envolvimento e a responsabilização dos diretores das escolas pelo êxito dos 

seus alunos, envolvimento nas análises dos resultados da avaliação do ciclo e externa. Assim, 

as escolas passam a ser mais envolvidas e responsabilizadas em questões como: cumprimento 

e acompanhamento do conteúdo previsto para o ciclo I; calendário escolar pelo professor, 

escola e famílias; frequência de alunos e professores; acompanhamento da proposta político-

pedagógica pela comunidade escolar (pais, professores, alunos); introdução de instrumentos 
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de diagnóstico de alunos analfabetos e garantia da alfabetização nas diversas linguagens do 

conhecimento. 

Embora esses instrumentos já se encontrem implementados na rede de municipal 

de ensino em Goiânia, a forte conotação ideológica com que são abordadas as questões de 

alfabetização no Brasil impedem a rápida introdução de métodos eficazes de ensino. Entre a 

ideologia, sobre o que deve ser e como conduzir a alfabetização, e a realidade de alunos que 

não aprendem a ler, predomina a ideologia. 

 Segundo Oliveira9, consultor em um levantamento realizado no ano de 2001 em 

52 municípios participantes do Programa Escola Campeã10, liderado pelo IAS11, revelou que, 

em sua esmagadora maioria, esses municípios — representativos do ensino público brasileiro 

— não possuem programas de ensino, programas adequados de alfabetização, livros 

adequados para alfabetizar, professores formados para alfabetizar ou estratégias para 

assegurar a lotação de professores alfabetizadores nas escolas. Em suas considerações, ele se 

posiciona contra estratégias, chamadas por ele de emergenciais, de capacitação de 

alfabetizados, promovidas pelo Governo Federal, afirmando que estas são fadadas ao mesmo 

grau de insucesso típico desse modo de intervenção. Para ele, essas estratégias só confirmam 

a evidência sobre a falta de uma política adequada de alfabetização nas redes estaduais e 

municipais, revelada pelo Saeb no 5º e 9º ano de escolaridade, nível em que transparece de 

maneira inequívoca a incapacidade dos sistemas públicos de ensino para alfabetizar parcela 

significativa de seus alunos. 

Compreendo que a intervenção enquanto espaço se efetiva na rede, quando o 

horário de estudo do professor significar garantia de aprendizagem do aluno pela 

ação/reflexão/ação, em um movimento contínuo de formação seja na escola ou 

proporcionado pela Rede.  Na perspectiva da educação, se o município tiver uma política 

pública de inclusão social, ofertando ensino de qualidade a todo aluno matriculado, é 

preciso que se repense a questão no âmbito da intervenção, tanto do ponto de vista da 

                                                
9 João Batista Araújo e Oliveira é doutor em Educação pela Flórida State University. Consultor de ONGs e 
governos, idealizou o programa de aceleração e correção do fluxo escolar, Acelera Brasil, do Instituto Ayrton 
Senna. É autor de 25 livros sobre educação. 
10 Programa Escola Campeã, implementado durante 4 anos (2001-2004) em 47 municípios de 24 estados 
brasileiros. Visa a contribuir com a melhoria da qualidade do ensino fundamental por meio da implementação, 
sistematização e disseminação de metodologias de fortalecimento da gestão de Secretarias Municipais de 
Educação e de unidades escolares. 
11 Instituto Ayrton Senna é uma ONG brasileira criada pela família do piloto Ayrton Senna após sua morte, em 
1994.  
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formação em serviço, quanto das atividades inerentes à própria intervenção, já que esta 

requer do professor compreensões conceituais, as relações e as múltiplas linguagens que 

envolvem o processo de alfabetização.  

 

3.1.2 Intervenção para quem está em defasagem de conteúdo 

 

Hoje em dia, o Brasil consegue matricular quase todas as crianças (97%) no 

ensino fundamental. Todavia, uma sociedade moderna e democrática não se limita a acolher 

todos os jovens na escola, ela tenta levar todos ao próprio saber. Desse ponto de vista, Veleida 

(2009) compreende que a situação de nosso país não pode ser considerada satisfatória. 

Segundo o Ministério da Educação, em 2003, 51,6% dos alunos da 4ª série não tinham 

adquirido os conhecimentos matemáticos apropriados a essa faixa de escolarização e estava 

em um estado “crítico” ou “muito crítico” (BRASIL/MEC, 2004). A situação estava ainda 

pior na 8ª série (57,1%) e no 3ª ano do ensino médio (68,8%). Além disso, afirma ainda 

Veleida (2009), parece que a situação não vai melhorando de modo significativo, uma vez 

que, em 2001, se encontravam em estágio "crítico" ou "muito crítico" 52,3% dos alunos da 4ª 

série, 58,4% na 8ª e 67,4% no 3ª ano do ensino médio. A autora acrescenta ainda que a 

matemática mesmo que não seja a única matéria em que os jovens se deparam com 

dificuldades, mas é a matéria em que são maiores as dificuldades dos alunos. 

No que se refere à terminalidade com aprendizagem, segundo Luckesi (2006), há 

uma ilusão. A lei garante terminalidade de oito anos (e agora de nove anos) de escolaridade 

pelo menos nos centros urbanos e de quatro anos na região rural. Afirma ainda que a média 

brasileira de tempo necessário à alfabetização é de 20 meses, e o sistema de ensino teima em 

afirmar que as nossas crianças se alfabetizem em um ano de escolaridade o que significa, de 

fato, 8 meses de trabalho letivo.  

Diante dos fatos, cabe perguntar: que terminalidade é essa (oito ou nove anos de 

escolaridade) considerada legalmente como mínimo necessário para a formação do cidadão? 

Diante do argumento, para Luckesi (2006), tanto a questão da permanência quanto da 

terminalidade têm implicações sérias e graves contra a democratização do ensino. Para ele, 

dos que ingressam na escola, há aqueles que não permanecem por vários fatores e os que 

permanecem por algum tempo. Estes adquirem uma terminalidade que pouco significa para a 

elevação do seu patamar cultural.  
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Dessa forma, o acesso e a permanência na escola não significarão, caso haja má 

qualidade do ensino e da aprendizagem, uma apropriação significativa do conhecimento, para 

Charlot (2000) “relação com o saber”. 

A expressão "relação com o saber" foi utilizada pela primeira vez, ao que parece, 

por Lacan, em 1966 (BEILLEROT et al. apud CHARLOT, 2000) encontram-se no livro La 

reproduction, de Bourdieu e Passeron, de 1970, expressões próximas: "relação com a 

cultura", "relação com a linguagem e o saber". Entretanto, é Bernard Charlot que, na década 

de 1980, introduz a expressão e o conceito na área da educação e, na década de 1990, elabora 

“elementos para uma teoria da relação com o saber”. Para a questão da atividade intelectual 

em particular, a questão do acesso intelectual ao saber foi ignorada pela sociologia da 

reprodução, a qual destacou apenas o acesso social ao saber. Para ele, se existe uma 

desigualdade social perante a escola, é porque há uma desigualdade social diante do saber. 

Em particular, aprender para Charlot é apropriar-se, por uma atividade intelectual pessoal, de 

um patrimônio comum aos homens. Portanto, a questão da atividade intelectual passa a ser 

fundamental na teorização da questão do sucesso e fracasso escolar.  

Mais particularmente, Charlot (2000) levanta a questão das fontes da mobilização 

intelectual, o que faz com que o ser humano, coletiva e individualmente, se mobilize 

intelectualmente, num processo de atividade intelectual, e tente aprender. Entre outras 

questões, apresenta como básicas o sentido para um aluno, especialmente de meio popular, da 

matemática, da atividade matemática e dos objetos matemáticos. Ao aprofundar a questão 

sobre o sentido da matemática e do ensino da matemática, encontra-se a questão do desejo. De 

acordo com a psicanálise, o desejo não tem objetos determinados, ele visa somente ao "gozo" 

e, no decorrer da vida psíquica, chega a ser ligado a tal ou qual "objeto" (noção que, na 

psicanálise, inclui as pessoas). Como a procura do gozo pode ser satisfeita, por exemplo, pelo 

encontro dos números, o autor trata essa questão de relação com o saber matemático. 

Blanchard-Laville e de Hatchuel, professoras de Matemática e seguidoras de 

Beillerot (apud VELEIDA, 2009), defendem a idéia de que cada docente, pela sua fala e, de 

modo mais geral, pela maneira como organiza a sua aula, constrói e impõe aos alunos um 

determinado roteiro-cenário, específico dele. Defende que não se trata apenas de uma 

produção didática, mas também, e acima de tudo, de um "espaço psíquico". Para elas, a 

relação do docente com o saber se atualiza de maneira singular no espaço psíquico da classe, 

caminho para a transposição, e cada docente molda este espaço para a turma de alunos. Já 

Blanchard-Laville (apud VELEIDA, 2009) interpreta que essas reflexões valem por lembrar-

nos da importância da relação com o docente na elaboração da relação com a matemática. 
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Na visão dos professores, o avanço não respeita o tempo e a aprendizagem 

significativa do aluno. Quando o aluno avança sem aprendizagem, levando em conta o critério 

da idade, nesse caso, a terminalidade é o principal critério. Dessa forma, a possibilidade de o 

aluno continuar fracassando nas séries seguintes é muito grande. Nesse sentido, os professores 

não concordam com o avanço do aluno sem aprendizagem por significar exclusão pelo 

conteúdo. Na visão dos pais, o avanço ou a permanência, seguindo apenas o critério da 

terminalidade prevista na proposta de ciclo, está errado. O que a família deseja nesse sentido é 

a aprendizagem do filho no tempo previsto.  

As professoras entrevistadas não concordam com o avanço sem aprendizagem 

significativa para o aluno, pois ele, consequentemente, leva o aluno ao fracasso escolar na 

série seguinte. Veja o que descreve uma delas: “infelizmente, no avanço, a gente teve que usar 

o critério da SME, que é o tempo de escolaridade e não a defasagem (E3P1A4)”.  

Outra, nessa mesma compreensão, cita um exemplo da não permanência do aluno 

na escola devido ao avanço sem aprendizagem, seguindo apenas o critério da idade. 

 

Pelo problema que nós já havíamos presenciado com outro aluno, [...] quando ele 
começou, iniciou o processo da alfabetização e, como ele tinha idade de ciclo II, ele 
foi encaminhado para o ciclo II, aí ele parou por causa das dificuldades na leitura e 
na escrita. Também teve aqueles alunos que não tinham três anos de escolaridade, 
esses podiam ser retidos no ciclo I (E3P1A6). 

 

Concordando com as professoras, o avanço pelo critério da idade no ciclo em 

detrimento da aprendizagem representa outro tipo de exclusão, a dos conteúdos. Quando a 

criança fica numa série cujos conteúdos não podem ser acompanhados, ela se sente 

excluída, não se sente parte do grupo nem integrante do processo. Não estou aqui me 

posicionando contra o avanço, porém entendendo que, se vai ser feito, então, deve 

acontecer de forma que a criança se sinta acolhida pela intervenção, isto é, com 

acompanhamentos para conseguir permanecer. A família atribui ao governo (governo 

nessa compreensão é o município) a responsabilidade do avanço sem aprendizagem por 

parte do aluno. Essa compreensão por parte da família mostra que intervenção não é 

compreendida por ela como uma ação conjunta da escola, na garantia do acompanhamento 

ao aluno em situação de defasagem.  

 

Meu filho não avançou em 2007, porque tava fraca na leitura, na escrita e como ele 
não tinha nove anos completos, a secretaria achou melhor ele reprovar, porque tinha 
muita dificuldade (E1R3A1).  
Esse plano do governo dos alunos não reprovar eu acho errado (E2R1A3). 
[...]. Eu tinha assistido na televisão que tinha saído uma lei que a escola não podia 
reprovar mais o aluno (E1R5A4).  
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Considerando os dados documentais, eles mostram que a intervenção, enquanto 

ação no município de Goiânia, ainda não é presença na rede e na própria escola. Mesmo que 

neles esteja proposta aos alunos a noção de participação nas decisões para a indicação dos 

alunos para a permanência, e aos pais, a confiança na proposta e no trabalho dos professores.  

 

A intervenção deve dar aos educandos a noção de participação e aos pais a 
confiança nos objetivos do projeto da escola e do trabalho dos educadores em 
uma escola, em que todos aprendam (PPPSMEA6). 
O professor deve sanar rapidamente as dificuldades do aluno e fazer as devidas 
intervenções antes que se acumulem e o aluno sinta-se fracassado e desmotivado 
nas aulas (PPPE2A3), (PPPE2A4).   
A permanência naquela turma ou seu retorno a turma de origem será discutida 
com os alunos, conscientizando-os para a participação no processo de 
permanência (PPPE4A13, (PPPE4A15). 

 

Analisando os dados de entrevistas, percebe-se que o proposto e o vivido pelos 

alunos e suas famílias não se aproximam, por eles anunciarem o desconhecimento por parte 

do aluno da sua condição de permanente, as incompreensões da família com a condição de 

permanente do aluno, a sensação de perda, fragilidade, desgosto, desequilíbrio familiar.  Se a 

intervenção, na prática, tivesse dado mesmo a noção de participação e conquistado a 

confiança de todos os pais, conforme o proposto pelo documento referência, nesse caso, a 

permanência dos alunos no mesmo ciclo não seria um problema, nem a intervenção entendida 

como um tempo perdido na vida escolar do aluno.   

 

Fiquei sabendo pela escola. Eu fiquei nervosa demais. Briguei com ele três meses 
(E1R5A9). 
Foi um ano perdido, eu tive que pagar quando eu não podia levar ele pra escola. 
Tirei da alimentação dele (E1R5A18).  
Eu não achei nada bom dele não avançar. Quando me falaram eu fiquei ruim, queria 
que ele passasse (E4R3A4), (E1R3A10).  
Eu falei nossa senhora, meu filho vai ficar até o final do ano, ele já tá atrasado 
(E1R3A6). 

 

A partir do proposto (documentos) e do vivido (descrições dos entrevistados), 

penso que a intervenção caminha na contramão da proposta, isto é, o proposto e o vivido não 

convergem para o objetivo principal a busca da superação da dificuldade. Isto é, a intervenção 

não se efetivou de diferentes pontos de vista -  pedagógico, didático, estrutural, formação, e 

compreensão do professor. Entendo que, se assim continuar, a intervenção que me parece o 

diferencial no ciclo em Goiânia não garantirá a inclusão social, se não garantir o avanço com 

aprendizagem significativa seja nos primeiros três anos de escolaridade, seja durante mais um 

ano estendido para aprender. Segundo Moll (apud GOIÂNIA/SME, 2001-2004):  
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[...] quando nos preocupamos em saber qual é o melhor lugar para esse aluno na 
escola, com que grupo de colegas e com que professores, por meio de qual ou quais 
os projetos e propostas de trabalho podemos garantir seu desejo de permanência na 
escola e sua aprendizagem, estaremos efetivamente produzido um processo de 
avaliação coerente e com uma tradução humanizadora. 

 

Na perspectiva da terminalidade defendida pelas Políticas Públicas Nacional de 

Educação, Varela (apud LUCKESI, 2006) compreende que, entre outras coisas, elas 

procuravam tanto manter os alunos dentro dos padrões (do que se considera ser) de 

normalidade, isto é, ano/idade, quanto trazer para dentro desses padrões aqueles que pareciam 

se situar fora deles. Aqui, tento deslocar meu olhar do sujeito para intervenção às condições 

discursivas que possibilitam o surgimento do permanente12 na escola. Embora a questão 

colocada seja a intervenção, a questão colocada pela família e pelo o aluno é a permanência. 

Em relação ao aluno permanente, a escola assume responsabilidade cognitiva, afetiva, 

psicomotora e, acima de tudo, de acolhimento ao aluno que retorna à escola no ano seguinte 

na condição de não aprendente. Uma vez o aluno se encontra nessa condição escolar, a família 

acredita e espera que a escola domine os procedimentos e tenha atitudes adequadas para fazer 

o aluno desenvolver no menor espaço de tempo possível e que este avance com aprendizagem 

significativa.  

Os dados mostram que há casos em que a família percebe, ao observar as 

atividades propostas para casa, que o aluno não está desenvolvendo. Nesta perspectiva, o 

lugar que me permite anunciar o problema da não aprendizagem na intervenção é a fala do 

próprio sujeito que acompanha e convive com o problema da não aprendizagem, a família. 

Anunciar os problemas de ensino-aprendizagem na intervenção é importante, porque nos leva 

a refletir sobre a qualidade e as condições necessárias às ações interventivas na garantia da 

aprendizagem.  Para exemplificar, apresento e discuto uma situação específica em que a 

família, pelos meios dela (ingênuos ou reflexivos), percebe que a criança não está 

desenvolvendo na escola. A descrição da família não diz claramente, mas, pelos dados, pode-

se entender que ela a partir dessa percepção, procurou a escola e esta justificou a não 

aprendizagem da criança pela sua incapacidade com o processo de escrita convencional.  

A compreensão por parte da escola de que é a criança que tem de saber, ou que a 

família dê um jeito de ela saber, demonstra fragilidade no trabalho pedagógico envolvendo a 

intervenção. Considerando que o conhecimento necessário aos procedimentos da escrita 

convencional, no caso, direção, sentido, espaçamento, é de responsabilidade teórica e prática 
                                                
12 Permanente – aluno do ciclo, cuja aprendizagem não houve depois de três anos de escolaridade, por isso não 
avançou para o ciclo seguinte, no caso, o ciclo II.   
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do professor, a família, desse ponto de vista, não tem que saber para ensinar o aluno a  escola 

é que tem esse compromisso com a aprendizagem dele em qualquer situação de ensino.  

 

Eu fiquei sabendo que ele não ia avançar porque vi as tarefas dele pra casa, eu passei 
só um ano na escola no EAJA, mais eu aprendi a ler. Então, eu tava avançando, cada 
dia melhorando e ele não. Elas disseram que ele escreve tudo emendado e elas não 
aceitam caligrafia feia, nem errada. Aí o menino consertou a letra (E4R1A5).   

 

Os dados de entrevistas mostram que, se a família e o aluno não concordam, com 

a permanência do aluno, significa que a intervenção não é vista como uma possibilidade de 

avanço com aprendizagem, já que esse avanço deveria, à luz da proposta de intervenção, ter 

ocorrido durante a permanência do aluno no ciclo.    

Da perspectiva temporal e espacial do ciclo, a escola anuncia sua posição. Ao 

anunciar-se quase não há espaço para que o indivíduo deixe aparecer suas diferenças. O 

tempo escolar é que vai determinar o tempo do sujeito, enunciando para ele como, o quê e em 

qual fase do desenvolvimento determinadas aprendizagens deve acontecer. Aos limites 

espaço-escola e tempo-desenvolvimento, “todos” devem ser submetidos, para que seja 

estabelecida uma média em torno da qual se situa um espaço de normalidade. O tempo escolar 

é único e o que pode acontecer na escola é que cada aluno, dentro de um período de um ano 

letivo, aprenda mais rapidamente, mais lentamente ou não aprenda o que é “ensinado”. 

Na perspectiva temporal da aprendizagem, pouco ou nada se flexibiliza quando as 

variáveis são tempo e aprendizagem. Embora sejam comuns narrativas de professores que 

dizem respeitar a “diferença de cada aluno” — argumentando que é importante entenderem 

que cada sujeito da aprendizagem tem seu “ritmo próprio” —, observações tais “como ele é 

lento para copiar”, “ele nunca termina o trabalho antes do recreio”, “ele sempre precisa levar 

os cadernos dos colegas para terminar a tarefa em casa”, “os pais não ajuda em casa” são cada 

vez mais recorrentes no cenário escolar.  

Narrativas como estas e outras do tipo “ele não vai avançar, porque não sabe”, 

“ele vai avançar, mais não vai acompanhar a turma” ou “ele vai passar muito fraco para o 

próximo ciclo”, “ele precisa se tratar com uma psicóloga” e “toda a turma dele já está lendo e 

escrevendo, fazendo contas” — são enunciados que nos fazem colocar sob estranhamento os 

discursos que estão produzindo e determinando o olhar desses professores. Para alguns 

autores, trata-se de professores que seguem referenciais daquilo que é ser um bom aluno, do 

que é ser um aluno com capacidade de continuar com sucesso seus estudos nos anos ou ciclos 

seguintes; professores que, bem intencionados e dedicados, não conseguem suspeitar do que 

está determinando seus olhares sobre aqueles que com ele convivem e, em certa medida, deles 
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dependem. Concordando com essas narrativas, apresento consideração obtida em entrevista 

com a família: “levei a minha filha a um especialista recomendada pela escola, mas não 

constatou nada que a impedisse de aprender (E3R1A5)”.  

Ao recomendar um especialista para um aluno com dificuldades de aprendizagem, 

a escola pedagogicamente deve extrapolar todos os limites pedagógicos da intervenção. Ela 

deve diagnosticar, intervir, acompanhar, registrar, refletir sobre o aluno, sobre o processo e 

avaliar novamente. Acho natural que a escola necessite, em alguns casos, recomendar 

avaliação do aluno por outros especialistas, mas deve então evitar, precipitadamente, os 

encaminhamentos extraescolares, delegando aos outros uma competência e autoridade própria 

dela, fazer o aluno aprender. 

A seguir, na próxima categoria, Modo de Intervir, apresento os diversos modos de 

organização da escola e dos professores nas vivências pedagógicas da intervenção. 

 

3.2 MODOS DE INTERVIR 

 

3.2.1 Das vivências pedagógicas – como se dão as aulas e o que é feito nelas 

 

Segundo Soares (2003), não há como fugir do complexo processo de 

alfabetização, pela multiplicidade de perspectivas resultantes da colaboração de diferentes 

áreas de conhecimento, de uma pluralidade de enfoques, exigidas pela natureza do fenômeno, 

que envolve professores, alunos e seus contextos culturais, métodos e meios. 

A permanência dos educandos se caracteriza por o aluno, até o final do ciclo, (três 

anos) não alcançar os objetivos propostos. Significa, também, que o problema do 

analfabetismo continua, já que o aluno, no ciclo I, permanece mais um tempo no mesmo 

ciclo, para resgatar as aprendizagens ainda não construídas. Sem contar aqueles que 

avançaram para o ciclo seguinte sem ser alfabetizados e, lá, esbarram em dificuldades, por 

exemplo, a exclusão pelo conteúdo.  

Em situação de permanência no ciclo I, os sujeitos em suas descrições mostram 

como compreendem o processo e o modo como às intervenções foram realizados, quais 

sentimentos envolveram os alunos, professores e as famílias, bem como a forma como pais e 

alunos foram comunicados e como estes a receberam. Também mostra, em suas descrições, o 

que aprenderam (resultados) na e pela intervenção durante o período em que estiveram no 

ciclo e, depois, no tempo estendido para aprender.  
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Analisando os dados de entrevista, organizei-os segundo o lugar em que eles 

estão dizendo da intervenção da escola e do professor, bem como o modo como às ações são 

desenvolvidas nos dois lugares (escola e professor). Para uma melhor compreensão, 

categorizo as descrições também por assuntos, como: conteúdos das atividades, 

procedimentos didáticos e modos de comunicação aos pais da permanência e estes aos 

filhos.  

No conjunto das falas, nos documentos, eles explicitam os modos de organização 

do ensino e os suportes didáticos - pedagógico para o desenvolvimento das atividades em 

sala.  Primeiro, busco nos dados documentais e de entrevistas o que foi proposto para 

alfabetizar os alunos permanentes ou superar as dificuldades dos alunos defasados.  

Os dados mostram que a prática da intervenção na alfabetização privilegia a 

Língua Portuguesa e a Matemática, ignorando as demais. Na intervenção, é importante atentar 

também para a importância da interação entre os conteúdos de todas as áreas curricular da 

proposta. Se por alfabetizar entende-se adquirir conhecimentos sobre a forma escrita da 

língua, tendo em vista seus usos e funções no meio social, não se pode ignorar a contribuição 

da interação disciplinar dada à riqueza do conhecimento advindo das multiplicidades de 

linguagens, e a disposição do professor alfabetizador. 

As interações, nesse sentido, ficam comprometidas em função do tempo escolar 

gasto. Por exemplo, as descrições do conteúdo anunciado pelo o aluno 3 da Escola 2, da 

forma como foi descrito e memorado pelo aluno, sugere que, no ensino da matemática, não há 

integração com as demais áreas do currículo, nem mesmo integra Língua Portuguesa, matriz 

para o diagnóstico. Percebe-se com isso o esvaziamento do conteúdo matemático das demais 

linguagens no processo de alfabetização. Assim, constitui-se um problema pedagógico sério 

que colabora para manutenção de sujeitos excluídos pelo conteúdo e pelas compreensões das 

diversas linguagens e não conduz o processo de alfabetização para além da decodificação e 

codificação. “Quando eu fiquei no Ciclo I, eu escrevia de dois até cem, até quinhentos, até 

mil” (E2A3A6). 

Em se tratando das interações entre a linguagem matemática e língua materna, 

observa-se, com base nos dados, que não há aproximação do ensino da matemática com o 

ensino da Língua materna (matrizes adotadas na avaliação diagnóstica para orientação da 

intervenção). Analisando os enfoques sugeridos nas propostas, por exemplo, na produção 

textual existem muitas possibilidades de se colocar em prática e explorar esse tipo de 

atividade tanto pela língua materna quanto pela matemática, à medida que ambas fazem usos 

de textos orais e escritos nos mais variados contextos e podem ser problematizados nos 
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aspectos sociolingüísticos, por ser um processo estreitamente relacionado com os usos sociais 

da língua.  

Assim, o ensino da língua materna garante ao indivíduo os saberes linguísticos 

necessários a sua participação social efetiva. Especialmente nos anos iniciais, a língua oral 

assume um papel importante, pois, por meio dela, dá-se a mediação para a construção de 

conhecimentos e hipóteses básicas sobre o funcionamento do sistema de escrita e de sua 

finalidade. Assim também é o conhecimento matemático, ele constitui uma ferramenta de 

vasta aplicabilidade e deve ser explorado de forma ampla, desenvolvendo no aluno a 

estruturação do pensamento, a agilização do raciocínio dedutivo e a capacidade de resolver 

problemas. Além disso, o conhecimento matemático desempenha um papel decisivo na 

formação de cidadãos capazes de compreender e se comunicar na sociedade e isto está 

relacionado a outras áreas do conhecimento, inclusive na língua materna.  Por exemplo, um 

dos objetivos do trabalho com as noções Lógico-Matemática nas séries iniciais é dar 

oportunidade para que as crianças coloquem todos os tipos de objetos, eventos e ações em 

todas as espécies de relação (KAMII; JOSEPE, 1984).  

Quando a criança é submetida, por exemplo, a atividades matemáticas para fins de 

cálculos ou de leituras para fins de decodificação sem, no entanto, compreender o significado 

das operações e das relações envolvidas numa e noutra situação, segundo Vigotsky (apud 

FONSECA, 2004), não houve o elo central da aprendizagem – a formação de conceitos. Para 

ele, embora as crianças consigam operar espontaneamente com uma série de palavras ou uma 

sequência numérica, por exemplo, ela não tem consciência da sua definição, ou seja, não 

consegue tomar consciência do seu próprio pensamento. Problema também observado pela 

família no ensino da língua materna e matemática na intervenção conforme mostra os dados 

abaixo: 

 

Eu acho à matemática dele muito fraca, pouca sabedoria da parte dele. Cálculo, 
somar, multiplicação [...]. Agora, uma criança dessas que não sabe nem o português 
direito, a escola vem empurrando o inglês. [...] Hoje ele vem com regra de três e 
outros assuntos complicados pra resolver sem ele ter tido uma base pra isso 
(E2R1A10), (E2R1A14). 
[...] eu pergunto pra ela quanto é 2x2 ela diz 4. Mais quando pergunto 20+20 ela não 
sabe. Mais se perguntar pra ela a palavra multiplicar, dividir, ela não sabe o que é. 
Quando ela faz a conta, eu acho que ela não sabe o que é porque eu só falo assim 
quanto é 2x2, mas eu não pergunto o que é 2x2 (E3R1A6), (E3R1A7). 

 

A falta de “base” para o aluno, expressão dita pela responsável 1 da escola 2, ele  

está se referindo a não atentividade do professor para com as dificuldades dos alunos, para 
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ajudá-los a progredir cognitivamente. Nesse sentido, os dados mostram que o professor 

deve estar aberto para ouvir e procurar entender as dúvidas e os anseios dos alunos e não 

exigir dele um conhecimento do qual não se apropriou. Muitas situações surgidas dentro da 

sala de aula, durante a intervenção, poderão impor à criança um nível de dificuldade que 

não é dela, mas do processo, nesse caso, a intervenção não é essencial para a superação das 

dificuldades.  Percebe-se que a inquietação dos pais está no fato de a criança, diante do 

conteúdo posto, não saber explicar as relações envolvidas. Em síntese, ele não sabe por que 

não aprendeu.  Nesse sentido e explicando esse pensamento, Charlot (2000) diz que o 

sujeito do saber desenvolve uma atividade que lhe é própria: argumentação, verificação, 

experimentação, vontade, de demonstrar, provar, validar. Para ele, é uma atividade do 

sujeito sobre ele mesmo (CHARLOT, 2000). A partir dos dados, eles mostram o uso da 

técnica no ensino em detrimento da compreensão dos conceitos nas vivências pedagógicas.  

Esses dados são bastante provocativos para a escola, especialmente para o 

trabalho com os alunos nas séries iniciais do ensino fundamental, quando se inicia o processo 

de sistematização dos conceitos e formalização dos conteúdos. Penso que o desafio da escola 

está na forma como o professor pensa a introdução dos conceitos científicos para as crianças.  

A reflexão sobre a situação de ensino-aprendizagem é acreditar que, sem 

possibilidades de agir, a criança não tem elementos para construir os conceitos espontâneos 

e, consequentemente, chegar à tomada de consciência dos conceitos científicos, sejam eles 

da matemática, da língua materna ou outra área do conhecimento. Assim, a escola, seja na 

intervenção, seja na rotina escolar do ensino aprendizagem, precisa oportunizar a 

movimentação dos alunos e a manipulação de objetos e materiais para ajudá-los a 

prenderem. Em síntese, a matemática, da forma como descrevem os dados na intervenção, 

não só a matemática, mas também a leitura e a escrita convencional é um ato mecânico e 

não uma atividade que mobiliza os recursos e as estratégias do aluno para aprender. Desse 

ponto de vista, não é o “ser” leitor pela intervenção, mas o ter intervenção conforme mostra 

a descrição “no reforço à professora me ensina a ler quatro vezes por semana” (E4A3A9). 

Analisado dessa perspectiva a intervenção não contribui para com o processo de 

alfabetização.  

Assim, a escrita e a contagem não fazem sentido se a criança (aluno), antes dessas 

ações, não é conduzida a pensar por que está escrevendo e por que está contando; para quem 

está escrevendo, o que está contando; a criança não sabe qual a melhor maneira de escrever e 

calcular (porque copiar e fazer por cima não são escrever). Nesse sentido, a criança não sabe 

que ao escrever, relatar as palavras e organizar uma operação matemática, as imagens se 
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harmonizam e não entram em contradição; e, por fim, a criança não sabe dar unidade às partes 

de um texto e de uma operação matemática, isto é, o que significam os elementos envolvidos. 

Dessa forma, as falas anunciam que a função do professor na intervenção é ajudar o aluno a 

desentranhar a regra de geração do sistema alfabético e de operar com as ideias aditivas e 

multiplicativas e sequências numéricas. Assim, o aluno é “preenchido” pelas experiências que 

tem com o mundo. Criticando essa prática, Paulo Freire (1994) usava a metáfora – educação 

bancária – para falar de uma escola que se pretende “sacar” exatamente aquilo que se 

“depositou” na cabeça do aluno. Nessa perspectiva didática, o processo no ensino é 

caracterizado por um investimento na cópia, na escrita sob ditado, na memorização das 

operações pura e simples. Essa forma de trabalhar, nos primeiros contatos com a leitura, com 

a escrita, seja em língua materna ou em matemática, não ajuda a criança a construir e 

reconstruir hipóteses sobre como a língua escrita funciona e nem para que serve (FERREIRO, 

1992). Um exemplo é o professor insistir em ensinar caligrafia na intervenção. Apesar de ser 

uma das indagações mais recorrentes entre professores alfabetizadores, no meu entender, na 

intervenção, o sentido não deve ser o estético, mas de consciência do professor e do 

conhecimento das vantagens e desvantagens do uso da cursiva ou outra modalidade de escrita 

na alfabetização para que faça uma escolha consciente. O que importa nesse sentido não é a 

estética, mas ajudar o aluno que tem dificuldades a desenvolver o grafismo na escrita das 

diferentes linguagens utilizadas na alfabetização.  

“A professora me ajudou fazendo caligrafia pra melhorar minha letra (E2A2A9)”. 

Na interação entre as disciplinas do currículo prevista na intervenção, há escolas 

que incluem a Educação Física por compreender a importância da integração entre as 

disciplinas e, segundo, por essa área contribuir com a expressão corporal, meio pelo qual a 

criança pode representar e manipular objetos, atividades propícias às crianças pequenas no 

processo de alfabetização.  

 

Participa da elaboração da proposta de intervenção a professora regente, o professor 
de Educação Física, a coordenação pedagógica e o professor de apoio, dinamizador 
[um pedagogo a mais no quadro do ciclo I proposto em diretriz]. Para a elaboração, 
a gente discute, planeja direitinho o que vai fazer e tenta seguir.  A gente usa todo o 
contexto do aluno, o resultado do conselho de ciclo (E2P1A10), porque aqui a gente 
trabalha integrada, a professora de Educação Física também tem feito muito trabalho 
lúdico por meio de jogos (E2P1A9), (E2P1A10). 

 
Outras, porém, ignoram, na intervenção, tanto o professor quanto a disciplina de 

Educação Física como possibilidade para alfabetizar. Essa postura por parte da escola e por 

parte dos profissionais da própria área que não se colocam diante da importância do 
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conhecimento dessa linguagem na alfabetização não é coerente, uma vez que a base curricular 

no ciclo em Goiânia é paritária, ou seja, o documento confere a todas as disciplinas a mesma 

carga horária equitativa, na distribuição das aulas. Essa definição na proposta parte do 

princípio que as diferentes áreas do conhecimento possuem o mesmo valor na formação dos 

educando.  

Essa postura didática da escola e da área nega aos alunos conteúdos e princípios, 

entre eles o da dialogicidade entendido “como o diálogo da palavra”, que significa expressão 

de estar no mundo. Além desse entendimento, deve se ampliar para o que lhe é específico “o 

movimento humano”, como sendo o diálogo do homem com o mundo, compreendido por 

Freire (1994) como o encontro de homem que, em comunhão, busca “ser mais”. Nessa 

compreensão de interações disciplinares, a exclusão da Educação Física anda na contramão do 

documento referência e ainda empobrece a formação humana no processo de alfabetização 

pela não utilização dessa linguagem.  Portanto, a intervenção nesse sentido perde qualidade.  

 
 
Entendemos que o aluno não está nas aulas de Educação Física. Eu sei que é ruim 
para o aluno, porque eles gostam muito das aulas, perdendo, ao contrário está 
ganhando, porque tem aluno que, no grupo, em sala de aula, ele não consegue e nos 
grupos menores, o aluno presta mais atenção, você consegue ajudar mais ele 
(E4P1A7). 

 

As descrições revelam que em alguns casos, nas intervenções, falta ajuda 

pedagógica aos alunos quando estes, em situação de aprendizagem, não recebem a ajuda 

necessária do professor para realizar a atividade, isto é, são abandonados. Considerando que, 

na situação explicitada a seguir, o aluno se mobiliza sozinho para realizar uma atividade, ele 

tenta sozinho a forma de resolver a situação posta, Charlot (2003) denomina esse movimento 

de mobilização, um movimento que vem de dentro (aluno). Porém, afirma o autor, falta a 

motivação -  a ajuda que vem de fora  (do professor. Nesse caso, o motor da aprendizagem é o 

esforço (“mobilização”) do sujeito para dar sentido à informação que está disponível 

(CHARLOT, 2000). 

“Eles escreviam e eu copiava tudo. Ia apagando e escrevendo por cima. Aí, 

quando eu aprendi a ler, já estava sabendo de tudo. Só não de matemática (E3A1A11)”. 

Outra questão possível de ser analisada são as atividades propostas na 

intervenção. Entende-se por atividade um conjunto de ações proporcionadas por mobilidade e 

que visam a uma meta (LEONTIEV, 1975; ROCHEX, 1995 apud CHARLOT, 2000). Em 

todas, percebe-se que o aluno não foi atendido em suas necessidades de superação das 

dificuldades. Nesse sentido, a atividade docente não observou que se trata em todos os casos 
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da atividade de um sujeito e que ela se desenvolve num mundo que precisa ser ensinado e não 

abandonado. Esse ato por parte do professor denuncia que, embora o aluno estivesse 

interessado e se esforçando para aprender, ele não o informou, não ajudou, não corrigiu. 

 

Hoje eu vejo que a melhor coisa que eu fiz foi ter deixado meu filho reprovar 
(E1R2A10), pois ele não sabia ler e escrever. Hoje, ele sabe ler as palavras, as frases 
parando pra pensar (E1R2A11) 
Só que eu falei pra professora que meu filho não ia querer estudar a mesma coisa de 
novo (E1R3A7). 
Elas disseram que ele escreve tudo emendado e elas não aceitam caligrafia feia, nem 
errada. Aí o menino consertou a letra.  Elas diziam pra mim que faziam de tudo pra 
ele consertar a letra, mais não tem jeito (E4R1A5). 

 

Quando uma criança fica permanente no ciclo I, é porque não está alfabetizada. 

Partindo desse pressuposto, tanto ele quanto o professor sabem que não aprendeu a ler e nem 

escrever. Permitir que o aluno se arrisque sozinho a escrever do jeito que imagina o que o 

professor está propondo, na visão construtivista do ensino, é uma atividade baseada na 

capacidade infantil de jogar, de fazer de conta. Desse ponto de vista, não se aprende 

convenções de escrita, escrita alfabética ou matemática sozinho, porque são convenções. Se o 

professor não levar esse fato em consideração, o que prevalece, no caso, é a aprendizagem 

pela técnica, pela memorização dos métodos.  

Assim, uma criança que, na sala de aula, vivencia tais procedimentos, não toma 

posse de habilidades para com a leitura e a escrita alfabética e matemática. Segundo Soares 

(2003), ler, sob a perspectiva da dimensão individual, é um conjunto de habilidades e 

conhecimentos linguísticos e psicológicos, estendendo-se desde a habilidade de decodificar 

palavras até a capacidade de compreender textos escritos e escrever, habilidade de 

simplesmente transcrever sons até a capacidade de comunicar-se adequadamente com um 

leitor em potencial. 

No ciclo I, vários são os problemas que dificultam o desenvolvimento da 

aprendizagem pelo aluno nas vivências pedagógicas da intervenção. Pais e alunos denunciam 

rotatividade de professores; superlotação da sala de aula; práticas inadequadas à 

aprendizagem; a não aprendizagem; problemas de relacionamento entre escola e família; 

maus-tratos pelo professor que desmotivam o aluno aprender e desconfiança da postura da 

escola frente às necessidades da família.  

 

Naquele ano mudou demais as professoras, uma hora minha filha tava com uma, 
outra hora, com outra e isso prejudicou muito ela. [...] Procurei a escola, mas a 
escola falou que ensinava direitinho. A psicóloga falou que ela não tinha problemas. 
Não questionava a escola, porque sempre vai ter uma discussão, uma desculpa. [...] 
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A escola não vai admitir que a falha é dela da minha filha não saber. E se eu falar 
muito, vão implicar com ela na sala de aula, porque eu sei como é professor, eu 
estudo também e nós nunca tem razão quando não aprendemos (E4R4A3), 
(E4R4A6), (E4R4A12). 
[...] um dia eu fui pra escola e, em vez de ir embora, fiquei atrás do vitrô da sala de 
aula, do lado de fora e escutei a professora falando um monte de coisas com meu 
filho e vi quando ela jogou o apagador nele. (E4R2A12). [...] Ele teve uma caída 
desde o dia que a coordenadora chamou ele de burro, porque ele não sabia escrever 
o nome dele. Eu falei que nunca mais ia conversar com ela (E4R2A10). 
[...] porque quarenta e tanto meninos numa sala é muito difícil pra professora 
(E4R3A8).  

 

Conforme mostram os dados os professores se queixam da realidade escolar, das 

condições estruturais na escola e do espaço físico para desenvolvimento das ações de 

intervenção que favoreçam o aprendizado dos alunos permanentes e com defasagem na 

aprendizagem.  

 

Se tivesse condições de executar a proposta de intervenção, era muito bom. Não 
temos espaço físico, não temos uma sala para apoio, não temos salas dos 
professores. A sala de atendimento é uma sala que não cabem nem 12 crianças. 
Então, ficam as crianças muito juntas e aí o aprendizado vai ficando comprometido, 
porque elas já estão com defasagem. Geralmente são alunos que se dispersam 
facilmente e, se eles ficam no ambiente onde fica aquele entra e sai a todo instante, 
não vai acontecer o aprendizado. (E3P1A10), (E3P1A11), (E3P1A12). 
Baseada em nossa realidade e que ela não é uma maravilha, por exemplo, este ano 
eu com que de 30 alunos tenho 10 alunos que não lê nada, outros só conheciam as 
vogais, uns 10 ler mais ou menos, ler bem silabado (E2P1A20). 

 

As queixas apontam para a arquitetura escolar como uma dos problemas que 

dificulta o desenvolvimento da intervenção. Elas encontram respaldo em num trabalho recente 

sobre as relações tempo e educação na qual as categorias espaço e tempo não são simples 

esquemas abstratos, ou seja, estruturas “neutras” Escolano, 1992 (apud FRAGO; 

ESCOLANO, 1998, p. 26). Para o autor: 

 

O espaço-escola não é apenas um “continente” em que se acha a educação 
institucional, isto é, um cenário planificado a partir de pressupostos exclusivamente 
formais no qual se situam os atores que intervém no processo ensino-aprendizagem 
para executar um repertório de ações. A arquitetura escolar é também por si mesma 
um programa, uma espécie de discurso que institui na sua materialidade um sistema 
de valores, como os de ordem, disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem 
sensorial e motora e toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, 
culturais e também ideológicos. 
 

No quadro das teorias modernas da percepção, o espaço-escola segundo Frago e 

Escolano (1998) é um mediador cultural em relação á gênese e formação dos primeiros 

esquemas cognitivos e motores, ou seja, um elemento significativo do currículo. Para os 
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autores os espaços educativos estão dotados de significados e transmitem uma importante 

quantidade de estímulos, conteúdos e valores do chamado currículo oculto, ao mesmo tempo 

em que impõem suas leis como organizações disciplinares. Em síntese, a arquitetura escolar 

pode ser considerada como uma forma silenciosa de ensino (MESMIN, 1997 apud FRAGO; 

ESCOLANO, 1998, p. 27).  

O ponto de partida para a reflexão do professor na intervenção são os registros 

avaliativos. O registro cotidiano pode ser feito por meio de alguns instrumentos individuais 

e coletivos dos professores e alunos e os registros institucionais da vida escolar dos alunos 

são realizados por meio de Ficha Diagnóstica; Ficha individual; Relatório de Turma; Ficha 

de Transferências e Diário de Turma. Nesse contexto de registros, a intervenção é resultado 

do inventário e da re-leitura de todos esses registros descritivos da aprendizagem e do 

contexto político-pedagógico de cada instituição educacional. Fazem parte desse contexto às 

famílias, os profissionais da escola, os acompanhamentos da Unidade Regional, a 

organização dos tempos e dos espaços e do conhecimento a ser relatado, as formas como o 

coletivo escolar se organiza, as relações de poder dentro e fora da sala de aula, dentre 

outras. 

 
Além dessa ficha, nós registramos também a intervenção na ficha do conselho de 
Ciclo e na ficha de avaliação descritiva do aluno que vai para os pais ou 
responsáveis pelo o aluno (E2P1A25). 

 

A escola, através de sua proposta de intervenção pedagógica, deve desenvolver 

atividades complementares, paralelas ou não, para que esses alunos possam merecer uma 

atenção especial e, assim, superar dificuldades que, de outro modo, poderia se transformar em 

barreiras insuperáveis (GOIÂNIA/SME, 2002). 

Embora reconheça todas as dificuldades que cercam a intervenção, bem como a 

grande influência de fatores biológicos, cultural, motivacional e pessoal no desejo de aprender 

e de tentar solucionar problemas, acredito nela ainda como uma ação que se concentra na 

predisposição que a escola tem para explorar alternativas para colocar os alunos com 

defasagem na aprendizagem em situação de igualdade com os seus pares, no menor tempo 

possível. Porém compreendo que para isso a escola e seu coletivo sejam curiosos e conheçam 

os riscos envolvidos bem como as alternativas para atingir a meta. Concordando, Brauner 

(apud GOIÂNIA/SME, 2001-2004) afirma que: 

 

A condição básica para ativar a exploração de alternativas, em uma tarefa, é ter um 
nível de incerteza. Curiosidade é uma resposta à incerteza e a ambiguidade. [...], sua 
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manutenção exige que os benefícios das alternativas exploradas excedam os riscos 
envolvidos. Deve dar direção consciente ao sentido da meta e o conhecimento da 
importância de verificar as alternativas para atingir tal meta. 

 

3.2.2 Do comunicado aos pais e alunos e do recebido por eles 

 

A pesquisa educacional americana vem focalizando o envolvimento dos pais na 

educação como um recurso para o sucesso escolar desde a década de 60 (HENDERSON, 

BERLA apud CARVALHO, 2000). 

Quando o Relatório Coleman (apud CARVALHO, 2000) apontou a importância 

das características familiares (em detrimento dos recursos físicos e financeiros escolares) na 

explicação do aproveitamento escolar inferior das minorias étnicas. A teoria do déficit cultural 

influenciou tanto a pesquisa subsequente sobre os processos familiares de socialização 

infantil, que precedem e supostamente causam o aproveitamento escolar, quanto às 

intervenções no âmbito da família, visando a prevenir o fracasso escolar dos estudantes em 

situação de desvantagem social, por meio de programas de educação compensatória que 

envolvia a formação parental (parent education), mais especificamente, o treinamento das 

mães. 

No Brasil, a relação família-escola tem sido pouco estudada, embora o dever de 

casa também faça parte de nossa tradição educacional. No caso da escola privada de classe 

média, supõe-se que a sua aceitação (principalmente pelos pais) como uma prática rotineira 

esteja associada ao fato de a jornada letiva diária e a anual serem percebidas como curtas e 

insuficientes para o progresso escolar. No caso da escola pública, reconhece-se que os baixos 

níveis de escolaridade e renda desestimulam tanto a participação dos pais nas reuniões 

escolares quanto a adoção de deveres de casa. Assim, tanto nos Estados Unidos como no 

Brasil, a fórmula da relação família-escola seria a seguinte: mais envolvimento dos pais em 

casa equivale a maior aproveitamento e permanência na escola por parte dos alunos; mais 

participação dos pais na escola resulta melhores escolas.  

Ao acentuar significativamente a responsabilidade dos pais pelo aproveitamento e 

sucesso escolar do aluno e pela eficiência e eficácia da escola, a política de articulação 

família-escola esboçada no modelo descrito acima traz uma série de implicações e 

flexibilidades ainda não examinadas pela pesquisa. Do ponto de vista histórico, essa política 

aparentemente tenta reverter o projeto da educação pública moderna que, precisamente, se 

sobrepôs à educação da família e da comunidade. Assim, o papel acadêmico atribuído à 
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família nega a especificidade da educação escolar e afeta o papel profissional docente, contra 

toda uma história de diferenciação institucional, especialização funcional (BIDWELL, 1991; 

TYACK, 1976 apud CARVALHO, 2000) e profissionalização do magistério. Além disso, 

apaga a distinção entre educação formal e informal, reduz a educação à escolarização e 

confunde o papel paterno/materno com o papel docente. E, contraditoriamente, desconhece as 

mudanças nas formas de organização familiar que vêm distanciando um grande número de 

famílias do modelo de família patriarcal em que a mãe se dedica integralmente aos filhos e à 

vida familiar, omitindo, portanto, as razões pelas quais a maioria dos pais/mães não colabora 

da maneira que as escolas e as professoras esperam.  

Para a escola e para o professor, essa política também traz contradições. Por um 

lado, amplia o escopo de atuação da escola ao pressupor a reeducação dos pais/mães (para a 

participação na escola controlando o currículo, o orçamento escolar e o desempenho docente, 

e para a participação no lar monitorando o dever de casa) como precondição para a educação 

das crianças. Por outro lado, ao sugerir que os pais atuem como professores em casa, 

diminuem o status profissional, o saber e a formação especializada da professora e do 

professor. Finalmente, ao assinalar aos pais o papel de assistentes das escolas e dos 

professores, pode contribuir para minar a confiança e acentuar a animosidade entre 

professores (as), diretores (as) e pais (mães).  

Para os pais (sobretudo para as mães) e para a vida familiar, essa política impõe 

tensões. Em primeiro lugar, ela adota um modelo único de família: afluente, com uma esposa 

e mãe em tempo integral (THORNE, YALOM, 1992 apud CARVALHO, 2000), do qual se 

distancia um grande número de famílias nestes tempos de crescentes índices de pobreza 

econômica, emprego materno, estresse familiar, divórcio e mulheres chefes de família.  

Ao impor aos pais a concepção de que o lar deve ser um local para o 

desenvolvimento explícito e intencional do currículo escolar, obriga-os a converterem as 

atividades familiares em extensões das atividades de sala de aula, em detrimento de suas 

próprias opções educacionais e de suas necessidades de lazer e de descanso. E, ao sugerir aos 

pais que participem da gestão escolar, demanda não apenas tempo e conhecimento 

individuais, mas a difícil tarefa de organização coletiva. As consequências antidemocráticas 

dessa política são previsíveis.  

Ao atribuir à família a obrigação de propiciar o desenvolvimento acadêmico das 

crianças, criando um educativo doméstico alinhado ao currículo escolar, omitindo as diferenças 

de capital econômico, social e cultural (BOURDIEU apud VELEIDA, 2009) entre os diversos 

grupos sociais que se traduzem em vantagem ou desvantagem escolar, tal política poderá 
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acentuar as desigualdades de aprendizagem e resultados escolares, culpando perversamente os 

pais e mães pelo fracasso escolar. Ao mesmo tempo, ao sobrepor o currículo escolar às práticas 

educativas domésticas e ao privilegiar um estilo particular de exercício da 

paternidade/maternidade, poderá enfraquecer a autonomia da família e a liberdade dos pais e 

mães. Poderá, ainda, ameaçar a pluralidade cultural ao impor a uniformidade cultural para além 

dos muros da escola pública, penetrando no reduto da vida privada.  

Atribuir à família a responsabilidade pela qualidade da escola pública (através da 

participação nos Conselhos Escolares, por exemplo) também pode acarretar complicações: 

omitem-se possíveis conflitos tanto entre educadores profissionais e pais (WALLER, 1965; 

BLIKEN, 1995 apud CARVALHO, 2000) que não têm igual poder de decisão sobre a 

educação escolar, quanto entre educadores e grupos de pais de poder diferenciado, que podem 

divergir sobre conteúdos e valores no currículo, por exemplo, e entrar em competição a fim de 

influenciarem as políticas e práticas escolares, com consequências igualmente 

antidemocráticas. 

Da perspectiva das relações de gênero, a política pode ter como efeito indesejável 

o reforço da divisão sexual do trabalho de cuidado e educação infantil que, tradicionalmente, 

tem relegado essa responsabilidade exclusivamente às mulheres, ampliando nesse caso os 

deveres domésticos das mães de modo a incluir a instrução acadêmica. Outro efeito possível é 

o reforço da discriminação de classe, raça e gênero, pela criação de estruturas hierarquizadas e 

diferenciadas de participação escolar, com pais pobres pintando o prédio da escola, mães de 

baixa renda ajudando a servir a merenda escolar, por exemplo, enquanto mães e pais de classe 

média atuam como membros dos Conselhos Escolares (CARVALHO, 2000).  

Com base nas entrevistas com as famílias, percebe-se que a escola joga 

responsabilidades acadêmicas na família. Não concordando com tal atitude, Sayão (2002) 

esclarece que o papel da família é auxiliar, acompanhar a criança e criar um ambiente em casa 

para que ele cumpra as tarefas escolares. Para Sayão (2002), o objetivo da tarefa de casa deve 

ser manter o aluno vinculado à escola, portanto, esta precisa ser fácil e explicada na sala de 

aula para que o aluno ganhe autonomia para executá-la independente da família já que o 

conhecimento dos conteúdos escolares é de responsabilidade da escola e não da família. 

Vigotsky (apud FONSECA, 2004) compreende importante o auxílio à criança no 

desenvolvimento da aprendizagem externa à escola, esclarecendo que a aprendizagem é uma 

função do cérebro, porém a aprendizagem satisfatória se dá quando determinadas condições 

de integridade essenciais estão presentes, por exemplo, os fatores psicológicos influenciados 

pela família. Nesse sentido o autor também trata do acompanhamento às crianças nas 
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atividades escolares por parte da família e não do domínio do conteúdo pelos pais frente à 

demanda de atividades postas para casa. 

A escola tem uma tarefa relevante no resgate da auto-imagem distorcida da 

criança, por ter uma concepção socialmente transmissora de educação e de cultura, que 

transcende as habilidades educacionais familiares, além da responsabilidade e competência 

em desvendar para a criança o significado e o sentido do aprender. As escolas devem buscar 

formas de prevenção nas propostas de trabalho, preparar os professores para entenderem seus 

alunos, diferenciar um a um, respeitar o ritmo de cada um.  

A escola deve ser um ambiente onde as crianças possam sentir-se bem. Segundo 

Carraro (2006) a escola é um dos agentes responsáveis pela integração da criança na 

sociedade, além da família. Portanto, a qualidade da Educação Infantil depende, cada vez 

mais, da parceria entre a escola e a família. Abrir canais de comunicação, respeitar e acolher 

os saberes dos pais e ajudar-se mutuamente, eis algumas ações em que as únicas beneficiadas 

são as crianças pequenas. Nesse sentido, pais e educadores não podem perder de vista que, 

apesar das transformações pelas quais passa a família, esta continua sendo a primeira fonte de 

influência no comportamento, nas emoções e na ética da criança. 

No Brasil, a fundamentação para a relação educação/escola/família como um 

dever da última para com o processo de escolarização e importância de sua presença no 

contexto escolar é publicamente amparado pela legislação nacional e diretriz do MEC, 

aprovadas no decorrer dos anos 90. Podemos citar: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8069/90), nos artigos 4º e 55; Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9394/96), artigos 

1º, 2º, 6º e 12; Plano Nacional de Educação (aprovado pela Lei n. 10172/2007), que define 

como uma de suas diretrizes a implantação de conselhos escolares e outras formas de 

participação da comunidade escolar (composta também pela família) e local na melhoria do 

funcionamento das instituições de educação e no enriquecimento das oportunidades 

educativas e dos recursos pedagógicos. Citamos, ainda, a Política Nacional de Educação 

Especial, que tem como uma de suas diretrizes gerais adotar mecanismos que oportunizem a 

participação efetiva da família no desenvolvimento global do aluno (DI SANTO, 2007)13. 

Considerando que o primeiro grupo de pessoas com quem a criança, ao nascer, 

tem contato é a família, esta tem seus hábitos, suas regras, enfim, seu modo de viver. É desse 

modo que a criança começará a aprender a agir, a se comportar, a demonstrar seus interesses e 

tentará se comunicar com esta família. Desde cedo, os pais precisam transmitir à criança os 

                                                
13 DI SANTO, Joana Maria R. Centro de Referência Educacional – Consultoria e Assessoria em Educação. 
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seus valores, como, ética, cidadania, solidariedade, respeito ao próximo, autoestima, respeito 

ao meio ambiente, enfim, pensamentos que levem essa criança a ser um adulto flexível, que 

saiba resolver problemas, que esteja aberto ao diálogo, às mudanças, às novas tecnologias. A 

escola precisa atentar que, com o advento da Declaração de Jontiein em 1990 a escola pública 

é para todos. Todos que têm família, todos que não a têm. Essas famílias podem ser 

preparadas ou não para ser parceiras da escola na educação escolarizada dos filhos. 

A política educacional recente, de caráter neoliberal, está cobrando a participação 

dos pais na gestão da escola pública e no dever de casa, tanto nos Estados Unidos quanto no 

Brasil. Tal política tem implicações de classe e gênero: quando a escola conta com a família, 

pressupõe um modelo de família com capital econômico e simbólico e com uma mãe 

disponível e prioritariamente dedicada à educação dos filhos. Os formuladores dessas 

políticas não consideram a relação entre modelos de organização curricular e instrucional e 

organização familiar, nem a assimetria de gênero que faz recair a responsabilidade pela 

educação infantil sobre as mulheres, tampouco as mudanças e variações na organização 

familiar. Ao desviar o foco da melhoria educacional da escola e da sala de aula para a família 

e o lar, este tipo de política pode produzir dois efeitos perversos: penalizar as famílias 

(sobretudo as mães) e converter diferenças de capital econômico, cultural e social em 

resultados educacionais desiguais. 

Tradicionalmente a família tem estado por trás do sucesso escolar e tem sido 

culpada pelo fracasso escolar. Quem não conhece o caso, comum no âmbito das famílias de 

classe média e das escolas particulares, da mãe que acompanha assiduamente o aprendizado e 

o rendimento escolar do filho, filha ou filhos, que organiza seus horários de estudo, escolares? 

E quem não conhece o discurso, frequente no âmbito da escola pública que atende às famílias 

de baixa renda, da professora frustrada com as dificuldades de aprendizagem de seus alunos e 

que reclama da falta de cooperação dos pais? (consideração já obtida em entrevista com pais 

já apresentada em outra categoria), com efeito, o sucesso escolar tem dependido, em grande 

parte, do apoio direto e sistemático da família que investe nos filhos, compensando tanto 

dificuldades individuais quanto deficiências escolares. Trata-se, em geral, de família dotada 

de recursos econômicos e culturais, dentre os quais se destacam o tempo livre e o nível de 

escolarização da mãe, expressos no conceito de capital cultural de Bourdieu (apud VELEIDA, 

2009). A família que está por trás do sucesso escolar, salvo exceções, ou conta com uma mãe 

em tempo integral ou uma supermãe, no caso daquelas que trabalham muitas horas exercendo 

o papel de professora dos filhos em casa, ou contratando professoras particulares para as 

chamadas aulas de reforço escolar e até mesmo psicóloga e psicopedagogas, nos casos mais 
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difíceis. Os dados a seguir mostram intervenções realizadas pela família bem como as 

dificuldades apresentadas por elas no processo de permanência e intervenção dos filhos 

durante a permanência deles no ciclo I e após no tempo estendido.  

  

Aí minha mãe comprou uma tabuada e falou pra eu ficar lendo, lendo todos os dias 
(E1A1A13). Minha mãe me ajudava a ler no livro em casa pra ver se eu passava 
(E1A3A7).  
[...] ela falava pra mim aprender a fazer as continhas e a tabuada (E1A6A7).  
Eles me ajudaram a ler e a escrever (E3A1A10).  
Você vai ter que continuar indo à escola minha filha, [...] aí, você vai passando 
(E3A1A7).  
Só que eu falei pra professora que meu filho não ia querer estudar a mesma coisa de 
novo (E1R3A7).  
Até o Conselho Tutelar já veio aqui pra ver o que está acontecendo que eu não 
compareço a escola (E2R1A6).  
Minha mãe trabalhava de manhã e minha irmã estudava, aí não tinha quem me 
ensinasse (E2A3A2).  
O desejo que eu tinha da minha filha aprender atrapalhava no acompanhamento as 
tarefas de casa (E3R1A9). 

 

Com efeito, é importante diferenciar o envolvimento dos pais na educação dos 

filhos como atitude individual informal, no contexto de uma cultura de classe e de sua 

estratégia de ascensão social, da política formal que visa a promover a contribuição 

acadêmica dos pais para a eficácia escolar, mediante incentivos positivos e negativos. Assim, 

essa política é totalitária em seus efeitos sobre a família de dois modos: ao penetrar espaços e 

tempos extraescolares pela imposição do currículo escolar (a cultura dita científica, a visão de 

mundo dominante, determinadas ideologias) sobre as culturas familiar e popular, no cotidiano 

doméstico e comunitário; ao tratar a família como objeto de política educacional, visando a 

elevar indiretamente a produtividade escolar mediante a utilização do ambiente e tempo 

familiares, tornando-os mais educacionalmente produtivos de acordo com a perspectiva da 

escola.  

Uma implicação perversa do dever de casa, principalmente na intervenção, por ela 

ter relação com as dificuldades específicas dos alunos e nesse caso só os professores 

identificarão e indicarão seus alunos para intervenção. Também pelo fato de a escola elaborar 

também materiais específicos de apoio conforme cita o documento referencia da Rede de 

Goiânia. 

O objetivo da escola democrática é precisamente compensar o peso desigual das 

condições familiares, impedindo que estas repercutam sobre as condições de aprendizagem e, 

principalmente, sobre a avaliação dos alunos. Portanto, à medida que afeta direta ou 

indiretamente a aprendizagem e a avaliação do aluno, a política do dever de casa consagra a 

iniquidade educacional. Ademais, ao repassar parte do trabalho acadêmico para a família, tal 
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política explicitamente desvia o foco de melhoria educacional da sala de aula para o lar. Ao 

mesmo tempo, as implicações do dever de casa para o trabalho da sala de aula permanecem 

veladas. De fato, o dever de casa integra uma concepção particular de instrução, de 

organização da aprendizagem, de trabalho escolar e de papel docente (CARVALHO, 2000). 

Faz diferença planejar e desenvolver o currículo e as atividades escolares, bem como o tempo 

e a dinâmica da sala de aula, com ou sem o dever de casa. Quem não conhece o tipo de aula 

que revisa e corrige o dever de casa de ontem e passa e explica o dever de casa de amanhã? 

Assim, o tempo e as atividades de classe podem continuar o deveres de casa, requisitando 

trabalho extraclasse, ou podem se definir autonomamente, indicando o aumento da 

produtividade de classe.  

Outra implicação totalitária e perversa do dever de casa é que ele impõe não 

apenas reforçando a tradicional divisão sexual de trabalho na família. Ora, o modelo típico de 

ambiente familiar associado ao sucesso escolar baseia-se numa divisão de trabalho em que a 

responsabilidade pelos filhos ainda recai mais sobre as mães do que sobre os pais. Ademais, 

ao ser requerida de todos os pais (diferentemente da participação na gestão escolar), a 

participação acadêmica em casa, ainda que seja inviável para muitos, torna-se praticamente 

compulsória, devido às sanções negativas óbvias acarretadas pela omissão do dever de casa. 

Como já foi dito, o modelo de parceria família-escola pressupõe a típica família de classe 

média cuja mãe se dedica exclusivamente aos filhos e ao lar. Além de consumir tempo 

significativo das mães, o dever de casa também afeta e não necessariamente de modo positivo 

a organização da vida doméstica (por exemplo, introduzindo sessões de dever de casa após o 

jantar) e a relação mãe-filho/a, frequentemente criando pressões e conflitos adicionais.  

O fato mais grave, porém, é que este modelo de família já não é mais 

predominante. Não é por acaso que vem crescendo a oferta de reforço escolar por professoras 

particulares, que atendem os estudantes da vizinhança no seu próprio domicílio ou domicílio 

do estudante. Assim, é importante chamar a atenção para o alcance da política escolar sobre a 

família e especialmente sobre as mães, explicitando de que forma ela articula implicitamente 

escola e família como instâncias educativas. Como observa David (1980, 1989 apud 

LUCKESI, 2006), a organização do trabalho (destinado aos homens) e a da escola (destinada 

às crianças) são incompatíveis tanto em termos da jornada diária (8 horas de trabalho e 4 

horas de escola) como da anual (11 meses de trabalho e 9 meses de escola) porque 

pressupõem uma mãe disponível diariamente e durante todo o ano. Nesse contexto, a 

implicação de gênero do dever de casa é um ponto cego da atual política de participação 

democrática dos pais no processo educacional, como revela descrição de mães que a elas são 
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atribuídas a responsabilidade de acompanhamento escolar em casa como condição para os 

filhos desenvolver-se na escolarização conforme mostra os dados de entrevista a seguir. 

 

Vou à escola, falo com a professora que eu acho importante ter tarefa, porque ajuda 
muito a eles, eu não sei o que ele tá fazendo. A professora diz nós passamos só na 
escola. Aí eu passo do livro e mando ele ler, dito uma leitura pra ele escrever, faço 
perguntas do texto pra ver se ele entendeu. Só que ele não gosta quando eu o mando 
fazer as tarefas ele diz quem é pra passar tarefa é a professora, mãe, se ela não passa, 
a senhora vai passar (E1R3A13), (E1R3A14), (E1R3A15. 
Eu não sei ler, se eu soubesse, ensinava pra ele. Aí falo pra ele que tem de prestar 
mais atenção nas aulas. A professora me chamou e falou que ele tá conversando 
muito na escola (E1R4A10), (E1R4A11).  
Quando ele não avançou, ficou triste principalmente porque a família do pai dele 
contou pra todo mundo que ele bombou, bombou... é burro demais, saiu puxando a 
mãe, não gosta de estudar não. (E1R5A15) E eu também não acompanhei ele, sou 
costureira, deixo ele sete horas na escola, pego onze hora, faço almoço e dou pra ele, 
depois só chego as seis horas e ainda tem as coisas de casa, supermercado pra fazer, 
pagar contas...não posso saber da matemática e nem de outra tarefa. Por isso que eu 
falo que eu errei. Quando a gente fica junto um tempinho, eu pergunto pra ele o que 
ele aprendeu na escola, ele fala de arte, inglês e educação física. Matemática ele não 
fala nada (E1R5A13).  
Eu não tenho paciência pra ensinar ele, já dou logo uns tapas nele (E1R1A3).  Eu 
paguei uma vizinha pra ensinar as tarefas dele, mais a escola me falou que era pra 
mim ler muito com ele a tabuada (E1R1A4).  Aqui com a vizinha, ela tem um jeito 
de ensinar ele que compreende, mais, na escola, eu não sei o que acontece que lá ele 
não dá conta. Penso também que pode ser que ele só faz tarefa de noite e fica até 
tarde, depois, no outro dia, ele tá com sono na escola (E1R1A9).   
Acho que esse problema dele não aprender é por causa que eu repreendo ele em 
tudo. No jeito de comer, andar na rua, em tudo. Já o pai dele levanta a autoestima 
dele, dizendo que ele não faz nada feio. Ele é mais carinho com ele do que eu. Sou 
mais dura pra lidar com eles (E1R1A10).  
Agora ele fica muito triste até hoje, porque os parentes dele tão tudo lendo e são 
mais novos que ele. Pra vó por parte do pai dele, que mora em outra cidade, ele diz 
que passou. Pra minha mãe, ele fala a verdade, mas pra outra vó, que é mais 
exigente, ele não fala. O pai dele foi na escola um dia e reclamou que parece que o 
filho está no prezinho. Ele viu as tarefas dele na escola e ficou muito triste e falou 
pra mim que acha que ele vai reprovar esse ano de novo. Eu já nem sei. Eu não 
entendo essa história de ciclo. Mais eu sei que em casa ele dá conta da tarefa, mais 
quando chega à escola deixa a prova em branco. Sei que não é falha da escola, ela 
ensina porque vem tarefa todo o dia. (E1R1A9), (E1R1A5), E1R1A6). 

 

 

Quanto aos modos de intervir, acontecia de duas maneiras: para comunicar a 

família da permanência dos filhos; para informar da intervenção e das dificuldades 

apresentadas durante o ano letivo. Tal procedimento diverge do que foi proposto nos 

documentos a respeito da intervenção quanto à forma de intervir. Neles, está expresso que a 

proposta de intervenção deve: ter como foco o interesse do aluno, metodologias adequadas à 

defasagem e intervenção da escola; revelar fragilidades do trabalho pedagógico, orientando o 

tratamento à luz de teorias propositivas/registros; deve ser um compromisso da escola a 

superação da defasagem, colaborando para a melhoria da autoestima do aluno e este deve 

participar da decisão sobre o seu estado de permanência e a família solicita a confiança no 
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projeto pedagógico e no trabalho docente. Isto é não reivindica a participação da família no 

processo de intervenção pedagógica. (PPPSME). 

 

Aí minha mãe chegou lá em casa e disse que eu não ia passar de ano (E1A5A ). 
Quando a escola foi entregar notas, minha mãe teve de ir buscar. Aí a tia falou que 
eu tinha bombado, aí ela fichou chateada (E2A3A7).  
Avisaram-me, durante o ano, que ele tava fraco e no reforço, mais não que ele não ia 
passar (E1R3A3). Eu tô preocupada porque o primo dela da idade dela já está na 
quinta série (R4A18).  

 

Partindo do pressuposto da intencionalidade pedagógica proposta nos documentos 

a respeito da finalidade da intervenção e analisando os dados empíricos obtidos em entrevistas 

com os sujeitos da pesquisa, crianças, professores e famílias, percebem-se que há um 

distanciamento entre o proposto e o vivido, considerando que no documento está expresso que 

os alunos devem participar da decisão sobre seu estado de permanência. Contrapondo, analiso 

alguns aspectos incoerentes com a proposta na vivência na prática: alunos não são 

comunicados da sua condição de permanente, desconhecimento por parte da família da 

condição de permanente dos filhos são alguns exemplos reveladores do desencontro entre o 

proposto e o vivido na intervenção, pois a proposta diz que o aluno deve participar da decisão 

do seu estado de permanência. Dessa perspectiva não tem fundamento o aluno desconhecer 

sua condição de permanente e ficar na responsabilidade da família pressionar, ensinar e até 

elaborar tarefas (como já foi analisado antes) para que o aluno aprenda e tente sair da 

condição de permanente. Outro paradoxo é em relação à participação da família no processo 

de intervenção reivindicado pela escola, já que a família desconhece o conteúdo ministrado, a 

proposta de ciclo, o cronograma de intervenção, o desempenho escolar do filho durante o ano 

letivo, a avaliação e fragilidade do trabalho pedagógico, o novo grupo do qual o filho é 

pertencente.  

Diante dos dados, penso que a família, uma vez participante efetivamente da 

proposta de intervenção, não estranharia a comunicação da escola para informar da 

permanência dos filhos. Uma vez participantes do processo e estabelecidas a comunicação 

entre a família e a escola não haveria desgaste psicológico, desgosto, raiva, e culpabilização 

pela não aprendizagem dos filhos, pois estas, compreenderiam o propósito da intervenção que 

na essência é apoiar o permanente para o avanço com aprendizagem. O contrário, estando ela 

desvinculada em qualquer situação de ensino dos seus pressupostos e objetivos básicos – a 

superação da aprendizagem não faz sentido enquanto ação pedagógica no ciclo. 
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Os modos de intervir dos professores segundo os dados obtidos em entrevista com 

alunos revelam: foco na quantidade de atendimentos dispensados aos alunos analfabetos e 

defasados, recurso didáticos não atrativos e pouco estimuladores da aprendizagem, número 

elevado de alunos no atendimento específico podendo dificultar a aprendizagem do aluno 

numa situação em que exige do professor atentividade para com a dificuldade diagnosticada; 

não percepção por parte do professor dos alunos que apresentam outras dificuldades como 

timidez para manifestar as incompreensões do conteúdo dado; não percepção por parte do 

professor das relações entre os alunos na sala que dificultam a aprendizagem de outros; 

preocupação com espaço diferenciado para o desenvolvimento da intervenção em detrimento 

da metodologia adequada.   

 

Ia todos os dias pra outra sala ler e levava só o estojo de lápis (E1A1A8). A escola 
passava os alunos pra sala do desafio pra fazer leitura, conta com outra professora e 
uns dez alunos (E1A3A5).  
A escola me dava apoio, levava uns 10 alunos pra outra sala com outra professora 
pra aprender a ler textos de matemática, mais, menos. (E1A4A4).  
Na escola eu tinha aula diferente à diretora me levava para uma sala diferente umas 
dez vezes por semana pra o reforço da aprendizagem. Eu tinha ajuda na escola, eu e 
mais nove colegas ia pra outra sala com outra professora três vezes por semana pra 
fazer continhas de vezes (E1A6A5). Tinha vez que era segunda e quinta-feira, outra 
vez, era a semana toda, um mês toda (E1A7A8).  
Fazia reforço de matemática com a professora duas vezes na semana (E2A1A5).  
Copiava as palavras no caderno de reforço segunda, quarta e sexta. Cada dia a 
professora levava uns (E2A2A5).  
Ela ensinava as coisas, mais ele não entendia e nem tinha coragem de perguntar pra 
ela se tava certa ou errada (E4R1A3).  
Naquela época, eu só não aprendi porque os meninos me chamavam de arroz doce 
(E3A1A12). 

 

O modo de intervir analisados revela a relação com os saberes que o professor tem 

para atuar nas situações de ensino. Para Therrien (apud CANDAU, 2000) os estudos sobre a 

formação do professor ainda persistem numa dissociação entre a formação e a prática 

cotidiana, não enfatizando a questão dos saberem mobilizados na prática, ou seja, os saberes 

da experiência. Esses saberes são transformados e passam a integrar a identidade do professor, 

constituindo-se em elemento fundamental nas práticas e decisões pedagógicas, sendo assim 

caracterizados como um saber original. Essa pluralidade de saberes que envolvem os saberes 

da experiência é tida como central na competência profissional e é oriunda do cotidiano e do 

meio vivenciado pelo professor. Segundo o autor, esses saberes da experiência que se 

caracterizam por serem originados na prática cotidiana da profissão, sendo validados pela 

mesma, podem refletir tanto a dimensão da razão instrumental que implica um saber-fazer ou 

saber-agir tais como habilidades e técnicas que orientam a postura do sujeito, como a 
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dimensão da razão interativa que permite supor, julgar, decidir, modificar e adaptar de acordo 

com os condicionamentos de situações complexas. 

 

3.3 INTERVENÇÃO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA  

 

Todos os dias, as pessoas estão envolvidas em situações nas quais é necessário 

contar, adicionar, subtrair, comparar, por isso, conhecimento matemático constitui uma 

ferramenta de vasta aplicabilidade e deve ser explorado de forma ampla no Ensino 

Fundamental, desenvolvendo no aluno a estruturação do pensamento, a agilização do 

raciocínio dedutivo e a capacidade de resolver problemas. Diante disso, o conhecimento 

matemático desempenha um papel decisivo na formação de cidadãos capazes de compreender 

e se comunicar na sociedade.  

A Lei Federal n. 11274, de 06/02/2006, instituiu o Ensino Fundamental de 9 anos 

de duração, com a inclusão de crianças de 6 anos de idade. Devido às características 

cognitivas e psicomotora das crianças dessa faixa etária, é necessário que o professor realize 

um trabalho diferenciado nessa etapa de escolaridade. 

Primeiro falta na escolarização intencionalidade para com o ensino da 

matemática, mesmo que o documento referência proponha o conhecimento matemático amplo 

no currículo da Rede, ele não é ensinado. Essa dificuldade, na prática, para com o ensino na 

da matemática é interpretado por Freire (1987) como o ato de passar da intenção à ação. Uma 

vez que os dados mostram que os alunos nem se lembram do assunto matemático, é porque 

não foi ensinado, isto é, houve o esvaziamento do conteúdo, ela não se fez presença na sala de 

aula.  

Os resultados do Saeb (2009) foram analisados por Maria Helena Guimarães de 

Castro14, revelando que há melhora das séries iniciais do nível fundamental e esta permanece, 

nos anos finais, em português, também significativamente, porém ressalta que as notas de 

matemática dos anos finais do ensino fundamental (5ª a 8ª série) e do ensino médio ainda são 

muito baixas. A pesquisadora afirma ainda que os resultados em português mostram que os 

responsáveis pelo ensino - os Estados e os municípios - estão melhorando na parte de 

alfabetização, mas mostram também que “é preciso investir muito em formação continuada de 

matemática nas séries finais do fundamental e no ensino médio". Acrescenta ainda a 

                                                
14 Maria Helena Guimarães de Castro, pesquisadora da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e ex-
secretária de Educação de São Paulo no governo José Serra (PSDB). 
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pesquisadora que o aprendizado em matemática, nestas séries, depende, sobretudo, da 

educação escolar, de professores que tenham domínio da matéria e que saibam ensinar.  

A estranheza por parte dos pais em relação à matemática presente nas atividades 

do aluno para casa e na escola é compreensível, já que a família não tem que saber 

matemática. O que preocupa neste sentido é a evidência em todas as falas de que os alunos 

não se apropriam do discurso matemático. Diante dos dados, é possível afirmar que na 

intervenção os responsáveis pelo ensino da matemática no ciclo, no município de Goiânia, 

estão negligenciando ora pela negação da matemática, ora pelo esvaziamento do conteúdo e 

fazem uso, em suas práticas, de cálculos em detrimento da compreensão dos conceitos e 

acesso a linguagem que contribui para alfabetizar em matemática.   

 

Quando a gente fica junto um tempinho, eu pergunto pra ele o que ele aprendeu na 
escola, ele fala de arte, inglês e educação física. Matemática, ele não fala nada 
(E1R5A13 e 15).  
A escola não falou que ele sabia matemática. Só que ele não sabia ler nem escrever, 
que estava fraco só isso (E4R2A9), (E2R0A10). 
Agora ele sabe multiplicar, somar, contar de dois em dois, quantas bolinhas tinha 
num quadrado para somar, mas dividir ele é mais  ruim (E2R1A13). 
Na matemática, ela só sabe algumas contas de vezes. O resto ela não sabe. [...] Eu 
vejo que ela tem tarefa que nem mesmo eu sei quanto, mais ela que não aprendeu o 
básico na matemática (E3R1A6), (E3R1A7), (E3R1A8). 
Ele é péssimo em matemática. Até um real ele não sabe. Eu pergunto que número é 
esse ele diz é três, vó? ou dois? Eu falo é dois. A escola tem passado conta de mais, 
de menos, aí a gente ensina ele a calcular. A escola não comentou sobre matemática 
que o neto precisava saber pra passar (E4R1A8), (E4R1A9), (E4R1A10). 
Minha filha não sabia escrever os números e nem diferenciar um do outro (E4R4A9) 
A escola tem passado conta de mais, de menos aí a gente ensina ele a calcular 
(E4R1A9).  
A escola não comentou sobre matemática que o neto precisava saber pra passar 
(E4R1A10).  

 

Petronzelli15 compreende que o trabalho realizado no Ensino de Matemática tem 

privilegiado a técnica em detrimento da compreensão; o decorar no lugar do memorizar; o 

rigor matemático em prejuízo das linguagens matemáticas; as definições estanques no lugar 

da conceituação; o exagero do cálculo escrito em dano ao cálculo mental, aproximado e exato 

(calculadora); a técnica de resolver problemas em detrimento da Resolução de Problemas; a 

sequência de datas, produções científicas, fatos, como sinônimo de História da Matemática 

em prejuízo a História da Humanidade. Em síntese, que a didática não está sendo capaz de 

contrapor o conhecimento matemático estanque, compartimentalizado, imutável, 

quantificável. Partindo desse pressuposto, pode-se afirmar que o ensino da matemática na 

                                                
15 Vera Lúcia Lúcio Petronzelli Colegiado do Curso de Matemática UNIOESTE - Campus de Cascavel 
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intervenção, conforme mostra os dados, pouco contribui com o aluno para: a) compreender e 

transformar a realidade; b) desenvolver diferentes formas de raciocínio c) comunicar-se bem 

matematicamente bem como ter segurança na própria capacidade de construção do 

conhecimento matemático.     

A instituição do Ensino Fundamental de nove anos (já garantido no ciclo em 

Goiânia antes mesmo da lei) levanta uma série de questões sobre o que e como se deve 

ensinar à criança de seis anos nas diversas áreas do conhecimento. Neste sentido, o 

documento referência da rede municipal de ensino foca o aluno como sujeito ativo, 

propondo que a escola e o professor conheçam seu interesse, suas preferências e 

potencialidades bem como o contexto e seu grupo social. Em sua concepção de avaliação, 

entre outros aspectos envolvidos, está o sócio-afetivo da criança. Partindo dessa 

compreensão, o plano de ensino do professor não poderá deixar de prever o trabalho com 

expressões diversas como corporal, gráfica, plástica, oral – fala e verbalização, registros 

escritos, todas com possibilidades de integração tanto a alfabetização quanto a matemática. 

Nesse sentido, há convergências de ideias pedagógicas quando se trata da teoria posta nos 

documentos, porém, nas descrições dos sujeitos, percebe-se que, nas vivências pedagógicas 

e pelo indicador de qualidade prevista no diagnóstico (português e matemática), este deixa a 

desejar na prática docente, considerando que o planejamento da intervenção é orientado 

pelos resultados do diagnóstico, portanto, sobrepõe-se a língua materna e a matemática 

sobre as demais áreas. Assim sendo, posso afirmar que, além da defasagem no conteúdo, 

essa prática contribui para má qualidade do ensino publico.  

 

Cabe ao coletivo de profissionais da escola identificar os focos de interesses dos 
educandos, que mais se aproximam da possibilidade de superar seus 
limites/dificuldades (PPPSMEA2). 
A metodologia mais recorrente nas práticas são as oficinas ou centros de interesse 
planejados com antecedência, com a participação dos educandos (PPPSMEA3).  
Entre as dimensões possíveis e desejáveis são as atividades envolvendo ludicidade, 
as oficinas temáticas, os jogos simbólicos, as artes cênicas, as danças, a ginástica e a 
contação de histórias como parte do universo de intervenção (PPPSMEA4). 
Busca o êxito do processo ensino aprendizagem também pela valorização dos 
talentos e potencialidades que todos os educandos têm (PPPSMEA5). 
Realizar oficinas de leitura e produção textual  (PPPE4A9).   
Propõe jogos para aprendizagem matemática Valorizar o conhecimento já adquirido 
do educando (PPPE1A10), (PPPE4A11).   
Trabalhar com atividades interessantes que despertem nos educando o gosto pela 
leitura, produção escrita, raciocínio lógico matemático e interpretação de problemas 
(PPPE4A12).   
As atividades terão foco nos jogos, brincadeiras, apresentações teatrais, danças, 
músicas e outras (PPPE4A13).   
Durante o ano letivo, haverá semanas intensivas para sanar dúvidas e defasagens que 
forem observadas durante o processo de aprendizagem (PPPE3A4).   
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Elevar o índice de alunos alfabetizados nas turmas “As” (PPPE3A11).   
 

Com base nos dados de entrevistas e documentos analisados, é possível refletir 

sobre a tomada de consciência, por parte de professores, que a solução dos grandes problemas 

no ensino-aprendizagem não só da matemática mas das demais linguagens só será elaborada 

quando definitivamente compreendermos a nossa existência histórica, enquanto instituição e 

humanidade, especialmente, sobre o entendimento da vida na sociedade atual. Do contrário, o 

modo de ensinar continuará mais depositado e menos problematizado, chamado por Freire 

(1987) de ensino bancário.   

Quando os pais afirmam “a escola passa conta demais” (E4R1A9), essa fala 

significa um empobrecimento do método, a Resolução de Problemas, e a Alfabetização 

Matemática. Esse empobrecimento implica, no processo de alfabetização, formar sujeitos para 

a decodificação, a leitura linear, a resolução de problemas tradicionais.  

Nos documentos referência, os conteúdos matemáticos previsto são geometria 

plana (PPPE1A15); noções de tempo e espaço; lateralidade: dentro, fora, grande, pequena, 

alto, baixo, grosso, fino, curto, comprido (PPPE1A14), (PPPE1A16), (PPPE1A17); medidas: 

tempo, comprimento, massa e capacidade (PPPE1A18); leitura e escrita de numerais 

(PPPE1A19); contagem e agrupamentos de objetos (PPPE1A20); ordem crescente e 

decrescente (PPPE1A21); pares e ímpares; fração, dezena e dúzia com seus respectivos meios 

(PPPE1A22); sistema de numeração decimal (PPPE1A23) e sistema monetário brasileiro 

(PPPE1A26). Observa-se uma quantidade de conceitos matemáticos para serem trabalhados, 

porém esse mesmo documento propõe o diagnóstico com situações-problemas envolvendo 

apenas as quatro operações. Segundo o PCN Matemática do Ensino Fundamental (1997, p. 

32-33), a prática mais frequente de resolver problemas consiste em ensinar um conceito, 

procedimento ou técnica e depois apresentar um problema para avaliar se os alunos são 

capazes de empregar o que lhes foi ensinado. 

“A intervenção é orientada pelo diagnóstico em leituras, escrita e situações 

problemas (PPPE1A6), [...] com ideia aditiva, subtrativa, multiplicativa e de divisão 

(PPPE1A14), (PPPE1A24), (PPPE1A25)”.   

Nas entrevistas, o conteúdo manifesto pelos professores são números e 

quantidades, contagens, probleminhas orais, fatos fundamentais nas operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão, raciocínio lógico, interpretação de problemas (E2P1A7). 

Todos estão previstos nos objetivos da matemática para o ciclo I. A resolução de problemas 

aparece como metodologia de ensino, mas é preciso o professor, uma vez se utilizando dela, 

abordar conteúdos e conceitos, apresentar diferentes estratégias de resolução, promover a 
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troca de ideias entre os alunos, resgatar o conhecimento prévio dos alunos acerca de 

determinado conteúdo, aplicar técnicas e conceitos trabalhados anteriormente. Segundo os 

autores da educação matemática, um dos maiores motivos para o estudo da matemática na 

escola é desenvolver a habilidade de resolver problemas. Desse ponto de vista, os documentos 

da rede e das escolas estão na direção certa ao propor o ensino por resolução de problemas, 

porém, na prática, os dados mostram que as resoluções de problemas servem à leitura de 

enunciado e escrita de operações, pois a noção de problema oferecida aos alunos não 

comporta a ideia de novidade, de algo nunca feito, de algo ainda não compreendido. Mas para 

elevar o patamar cultural do aluno pela resolução de problemas na intervenção, é preciso antes 

de tudo que o professor reveja os conceitos com os quais está lidando e perceba as relações da 

matemática com outras disciplinas na solução de problemas cotidianos. 

Considerando que a Matemática pode ser conceituada como “A ciência que 

investiga relações entre entidades definidas abstrata e logicamente” (AURÉLIO, 1992, p. 

898) e como aquilo que se pode aprender (a palavra grega mathema quer dizer aprendizagem) 

(IMENES; LELLIS, 1998), tais conceitos me levam a entender que, se a matemática é uma 

ciência que investiga relações e pode ser aprendido, o aluno pode aprender ao realizar, ao 

buscar as relações entre conceitos matemáticos e outras áreas do conhecimento, sendo este 

um bom espaço de atuação do professor e ainda um espaço de construção de sua formação. 

Para a professora (E4P2A13–A14), as situações-problemas servem para motivar os alunos 

para a leitura. Diz criar todo um ambiente para que os alunos leiam os problemas e incentiva-

os na realização da leitura. A professora demonstra que a leitura das situações-problemas 

deve ser o início do processo de compreensão da matemática e há também a possibilidade de 

se exploraras aulas de matemática como aula de leitura. 

Há de se considerar que, para a maioria dos alunos, resolver problema não 

perpassa pela leitura para compreendê-lo e sim fazer cálculos com os números do enunciado 

ou aplicar algo que aprenderam nas aulas. Esta compreensão advém da experiência vivida na 

escola que, ao trabalhar com problemas, destaca as atividades na técnica operatória para 

solucionar, muito mais que na compreensão contextual posta pelo problema. Assim, ler o 

problema limita-se a identificar os números com os quais irão operar e não compreender o 

que ocorre para que o problema se dê, e as diversas possibilidades de solução, que podem, 

inclusive, não ser por intermédio de um cálculo. Tomado deste modo, a atividade de leitura do 

problema perde o seu caráter de leitura compreensiva. Dessa maneira, o que o professor 

costuma explorar na atividade matemática não é mais a atividade de resolução de problemas, 

ela mesma, mas seus resultados, definições, técnicas e demonstrações.  
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Partindo de opção metodológica da resolução de problemas para aprender 

matemática e dos dados de entrevistas, observa-se que a intervenção se dá focada em 

problemas-tipo, cujas soluções envolvem operações de adição, subtração, multiplicação e 

divisão (PPPE1A25). Assim, resolução de problema e raciocínio lógico matemático não deve 

se restringir ao campo aritmético, pois a matemática como uma ciência, que mapeia e 

descreve o mundo vivido e busca soluções para problemas encontrados, tem noções amplas 

que se relacionam a outras noções como: números e numerais, grandezas e medidas, formas, 

tratamento da informação, noções as quais exigem em seu desenvolvimento manipulação de 

objetos e matérias manipuláveis para a criança aprender. 

 A intervenção, nessa perspectiva metodológica, na rede exige que as estratégias 

de ensino-aprendizagem sejam bem definidas, pois resolver situações-problema só é 

significativo se o aluno souber também validar estratégias e resultados, desenvolver formas de 

raciocínio e processos, como dedução, indução, intuição, analogia, estimativa, e utilizando 

conceitos e procedimentos matemáticos, bem como manipular instrumentos tecnológicos 

disponíveis. Seja qual for a perspectiva metodológica, a matemática só tem sentido enquanto 

conhecimento se o aluno, desde os anos iniciais, puder  produzir a própria condição humana 

como possibilidade de reflexão-ação-reflexão. Como consequência desse posicionamento, o 

conteúdo de Matemática na alfabetização deve contribuir no aprimoramento do pensamento 

reflexivo, ou ainda, o professor deve concebê-lo como mais um elemento constitutivo de 

nossa consciência, para que possamos, de maneira cada vez mais elaborada, pensar e interferir 

na realidade humana.  

Partindo dessa compreensão, os conteúdos de matemática ensinados no ciclo I 

devem ser entendidos como um saber não como uma crença, fenômeno, que Smole; Diniz 

(2001) designa de ressonância intrínseca – a ideia de que, se os alunos aprenderem 

matemática tradicionalmente, isso fará “ressonância” com outras aprendizagens e eles serão 

capazes por si mesmos de perceber o que a matemática tem a ver com outros domínios. Cabe 

então ao professor entender que aprender matemática hoje não pode significar mais o 

colecionar de um conjunto de técnicas e definições. Isto significa que o professor responsável 

pela condução dessa formação não pode ser um professor que ensina matemática, mas um 

professor que educa matematicamente seus alunos nos anos iniciais, levando-os a aprender a 

ter um ponto de vista matemático. Assim, o conhecimento que o professor tem da matemática 

e as crenças afetam a maneira de ensinar do professor e as expectativas dos alunos, e eles 

atendem ao proposto no currículo.  
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Porém há que se rever a própria compreensão do que é a Matemática para não 

limitar o trabalho na escola a cálculos dos números naturais, podendo trazer prejuízos no 

conhecimento da linguagem. Além disso, há que se pensar modos de reconstruir suas crenças e 

as crenças dos alunos com relação à matemática percebendo-a como parceira na compreensão 

do mundo, criando disposição para a sua aprendizagem da matemática, algo que a resolução de 

problema e os jogos muito contribuem. Na próxima categoria, discutirei a intervenção e atuação 

da família, o papel de cada um frente as dificuldades de aprendizagem da criança.  

 

3.4 INTERVENÇÃO E A ATUAÇÃO DA FAMÍLIA  

 

A escola tem, cada vez mais, solicitado a participação da família no 

acompanhamento, na escola e em casa, aos filhos. Até que ponto a família pode de fato 

contribuir? Para atender à escola, é preciso que a família tenha pelo menos duas condições 

básicas: tempo e formação. Se a solicitação da escola for, por exemplo, em relação ao 

conteúdo e as famílias pertencentes à escola é da classe trabalhadora, então, a escola pode 

estar exigindo um tipo de atenção a que a família não apresenta condições para atender. 

Primeiro, porque não compreende os conteúdos das diferentes áreas trabalhadas pela escola, 

por  muitas vezes ter deixado de ir a escola há muito tempo ou por não tê-la nem frequentado. 

Segundo, o tipo de abordagem dos conteúdos não tradicional, logo, a família não consegue 

acompanhar as mudanças da escola. Portanto é preciso a escola assumir o seu papel e deixar a 

família livre para cuidar de outro tipo de educação, a educação, moral, ética, também 

importante e necessária à criança para viver coletivamente no ambiente escolar e se colocar 

como sujeito da aprendizagem.  

Para discutir a participação e a atuação da família junto à escola e aos filhos, é 

necessário fazê-lo de dois pontos de vistas. Primeiro, a família, independente da condição e 

do grau de escolaridade, reconhece a escola como responsável pela escolarização dos filhos. 

Então, a escola não pode exigir dela que forme seus filhos. Segundo, se a família assume a 

escolarização dos filhos, eles ficarão órfãos. Nesse sentido, haverá inversão de papéis que 

trarão prejuízos em campos diversos e, além do mais, não é aceitável a formação acadêmica 

da criança por parte da família, assim, como não é aceitável a guarda da criança pela escola 

enquanto instituição formadora. 

Para compreender a dinâmica escolar entre escola e família, na tentativa de ambas 

serem parceiras na vida escolar dos alunos, apresento um conjunto de descrições obtidas em 



167 

entrevistas com alunos, professores e pais. Analisarei conjunto delas segundo os diferentes 

papéis que os sujeitos envolvidos assumem no processo ensino aprendizagem. Em suas 

descrições, ela vai revelando aspectos da sua condição e atuação na vida escolar dos filhos 

bem como da intervenção pedagógica realizada na escola. Divididas em categorias, as falas 

mostram dificuldades diversas: disponibilidade, conhecimento do conteúdo, dos 

procedimentos, analfabetismo e das relações afetivas. Entendo que a escola, por meio do seu 

projeto político pedagógico, tem condições de saber previamente com qual família ela está 

lidando e por meio deles organizar-se pedagogicamente para intervir em qualquer situação 

escolar com aval da família e segurança da aprendizagem por parte do aluno.  

Nesse sentido, o documento propõe na intervenção que ao educando seja dada a 

noção de participação e à família que confie no projeto escolar e no trabalho docente a ser 

desenvolvido (PPPSMEA6). Nesse caso específico, o que o documento propõe à família não 

é a participação, mas a confiança no desenvolvimento e nos resultados da intervenção. Então, 

não justifica a escola solicitar ou exigir mais dos pais, uma vez que ela nem pensou nessa 

parceria. Mesmo assim, os relatos dos pais mostram que interviram e atuaram muito para que 

os filhos aprendessem. Porém, houve aquela que não interveio, apenas confiou no trabalho 

pedagógico e não foi atendida em sua expectativa, a aprendizagem do aluno. Veja como a 

família diante da confiança depositada na escola e na sua intervenção pedagógica se 

surpreendeu com a permanência do aluno. 

 

Eu não concordei com ele não avançar, porque eu tava tranquila, tanto eu quanto 
ele. Eu tinha assistido na televisão que tinha saído uma lei que a escola não podia 
reprovar mais o aluno (E1R5A4). Então eu achava que a escola ia passar ele e 
depois ia recuperando até ele aprender. Aí eu fiquei segura (E1R5A5). Realmente 
hoje sei que fui errada, devia ter pagado um professor particular pra ele ter 
acompanhado ele mais. Deixei só por conta da escola (E1R5A6). 

 

O que a mãe compreende, na verdade, e ela denomina de “lei de não reprovar” “é 

a recuperação aluno no processo de ensino-aprendizagem”, prevista em Diretriz Curriculares 

que significa “orientação contínua dos estudos e criação de novas situações de aprendizagens, 

o mais individual possível para que o aluno com dificuldades de aprendizagem aprenda”. 

Logo, na compreensão da mãe, mesmo que o filho apresentasse algumas dificuldades ou não 

fosse alfabetizado no ciclo anterior, ele avançaria e continuaria no ciclo seguinte assistido até 

que superasse as dificuldades.  

Diante desse pressuposto teórico, a mãe tem razão de interpretar dessa forma, 

embora não retire da família a preocupação para com a aprendizagem dos filhos. O 
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documento nesse sentido cita que a escola irá “conscientizar” a família dos alunos com 

dificuldades sobre a importância da ajuda de todos na busca do desenvolvimento da 

aprendizagem (PPPE4A16).  De qualquer modo, a criança não dispensa acompanhamento 

e auxílio, principalmente nos anos iniciais quando são ainda muito dependentes. 

Analisando essa questão, Vygotsky (apud FONSECA, 2004), em suas pesquisas, concorda 

que o auxílio prestado à criança em suas atividades de aprendizagem é válido, pois aquilo 

que a criança faz hoje com o auxílio de um adulto ou de outra criança maior, amanhã 

estará realizando sozinha. Mas o autor enfatiza que o valor do auxílio está na interação e 

nas relações sociais no processo de aprendizagem, portanto não no domínio do conteúdo e 

na autoridade delegada à família pela escola na elaboração e execução das atividades 

escolares para casa.  

Os dados nos mostram que, ao contrário do que alguns pensam, a classe 

trabalhadora dá muita importância para a escola, considerando que, mesmo não tendo 

disponibilidade, os pais, do modo e no tempo disponível deles, procuram a escola (os 

professores, a direção), participam das reuniões, procuram as instituições especializadas, por 

conta própria ou sugerida pela escola, voltam a estudar para auxiliar os filhos nas tarefas de 

casa, saem do emprego, e até se desfazem de algo, privando-se do mínimo que possuem, 

explicam as tarefas em casa e levantam a autoestima dos filhos para continuarem indo a 

escola mesmo sem sucesso escolar. Os dados mostram como acontece a atuação da família na 

escola e no ambiente doméstico. 

 

Meu filho não avançou porque nessa época ficava difícil acompanhar os dois, 
porque eu chegava só à tardinha e a mãe também. Fui lá saber como está ele. A 
escola perguntou o que está acontecendo que eu não compareço a escola. Até o 
Conselho Tutelar já veio aqui pra ver o que está acontecendo (E2R1A1), 
(E2R1A6). 
Eu me matriculei na EAJA pra ver o que estava acontecendo com minha filha e 
também estudar pra ensinar melhor as tarefas dela (E4R4A10). 
Minha mãe não sabe ler, é meu tio que estuda na EAJA de noite nessa escola, que 
me ensina em casa (E2A2A10). 
Eu estou preocupada, falei pro meu marido que tudo que pude fazer eu fiz, até saí do 
serviço pra dá mais atenção nas tarefas dela. Também falei pra gente vender uns 
trens de casa como a televisão e outras coisas e pagar uma escola particular pra ver 
se ela aprende (E4R4A21). 
Eu acho a proposta de intervenção muito importante, principalmente para os alunos 
que não têm ajuda em casa. Eu tenho aluno que os pais são analfabetos, chegam sem 
fazer a tarefa, reclamando que os pais não sabem ler para ensinar para eles 
(E4P2A20).  
Você vai ter que continuar indo à escola, aí, minha filha, aí você vai passando 
(E3A1A7). 
Que meu pai, minha avó e minha mãe me ajudaram a fazer em casa nas tarefas de 
Matemática, Português, História e Geografia.. Aí eu gostei mais de matemática 
(E4A1A7), (E4A1A8). 
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No conjunto de falas que se segue, a família procura amenizar o momento de 

fracasso escolar vivido pela criança na figura do aprender. Charlot (2000) compreende que 

qualquer que seja a figura do aprender, o espaço do aprendizado é, portanto, um tempo – 

espaço não é meramente epistêmico e didático, mas também de relações como os outros (por 

exemplo, os pais) com ele próprio e com o saber. Nessa percepção, os dados mostram que as 

crianças encontram-se em crise de identidade escolar, pois elas no processo não se 

apropriaram do objeto virtual (o “saber”) encarnados nos objetos empíricos (os livros). Em 

síntese, elas sabem que não aprenderam ler, isto é, não são alfabetizadas. 

 

Minha mãe e mais meu pai tentaram me ajudar a ler, mas eu não queria, eu ficava 
chorando, eu pensava que não ia aprender a ler (E4A3A9). 
Meus pais me falaram assim: que não era boba e eu ia aprender, porque eu já tinha 
falado que era boba e não aprendia a ler (E4A3A12). 
Minha mãe falou assim que, se eu ficasse bom mesmo na escola, ela ia me dar 
roupas novas, brinquedos. Mais eu falei que não queria, porque agora eu quero 
mesmo é estudar, aprender (E2A313). 
Naquele tempo, ele não fazia matemática, mas hoje eu vejo números no caderno 
dele (isso é matemática, né?) (E1R4A7). 

 

A partir dos dados, conclui-se que existem atuação e intervenção da família (pais 

e parentela), interessam-se e participam, sim, da vida escolar dos filhos e das atividades 

propostas para casa. Ao contrário do que pensam muitos educadores, as famílias de baixa 

renda valorizam a escola e veem no estudo dos filhos a única herança que podem lhes deixar, 

para que não se produzam, em seus projetos de vida, os sacrifícios de uma existência iletrada 

no seio da sociedade grafocentrica.  

Ainda discutindo a problemática com base nos dados de entrevistas abaixo, 

percebe-se que alguns professores acreditam que a ajuda e o interesse dos pais para ensinar 

as tarefas dos filhos facilitaria para alfabetizar, bem como aqueles que não aprendem é 

porque não são ajudados em casa. Do ponto de vista da alfabetização, essa crença não se 

comprova ou então não se justificaria a predominante incidência do fracasso escolar na 

alfabetização no Brasil a não ser que a alfabetização seja compromisso da família e não da 

escola e dos métodos para alfabetizar.  

 

Os que apresentam dificuldades são porque não têm ajuda, nem todos, mas a 
maioria. Então, a gente faz a reunião e explica para os pais sobre as aulas de reforço, 
pede pra eles ajudarem nas tarefas para casa (E4P1A18). 
Se os pais se interessar, participar das tarefas dos filhos, fica mais fácil (E4P1A5).  
Eu acho a proposta de intervenção muito importante, principalmente para os alunos 
que não têm ajuda em casa. Eu tenho aluno que os pais são analfabetos, chegam sem 
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fazer a tarefa, reclamando que os pais não sabem ler para ensinar para eles. Além 
dos pais analfabetos também tem aqueles que não têm tempo. A gente sabe disso, 
trabalham o dia todo, chegam a casa e nem olham as tarefas da criança (E4P1A20), 
(E4P1A21), (E4P1A18). 

 

Como se observa, a maioria das queixas vindas dos professores consiste em dizer 

que os pais não ajudam o professor, não se interessam pela escola, pela aprendizagem dos 

filhos. São incisivos ao desconsiderar a existência da educação escolar. Groppa (1996) nesse 

aspecto diz que o papel da escola e do professor não é moralizar a família, isto é, achar isso ou 

aquilo dela. O papel da escola e do professor é proporcionar condições de acesso e produção 

ao conhecimento sistematizado ao aluno.   

As hipóteses, em seu conjunto, partem de um equívoco, porque acreditam que a 

educação familiar por si é um pré-requisito para o trabalho na sala de aula. Para mim, esse 

pensamento leva os professores a renunciar a educação. Então, se a escola, na visão da 

professora, está perdida, acredito que a culpa não é da família, mas de perdas dos princípios 

teóricos pedagógicos que ligam a teoria à prática escolar.  Como já citei antes, a importância 

da atuação da família na escola não está em ensinar conteúdos escolares, mas em ensinar 

procedimentos e atitudes necessários aos filhos frente ao processo de aprendizagem em sala 

de aula e na escola de modo geral.  

.Com base nos documentos PPPSME16 e PPPEs17, observa-se que eles atribuem à 

escola as competências necessárias aos procedimentos de intervenções específicas para a 

superação das dificuldades do aluno durante o processo de alfabetização com o objetivo do 

avanço com aprendizagem. Para dar conta dos conhecimentos e procedimentos necessários à 

natureza complexa do processo de alfabetização e a formação do alfabetizador, para 

compreender as facetas e os condicionantes do processo de alfabetização, a escola joga para a 

família a responsabilidade de executar tarefas de que não tem conhecimento e nem 

autoridade. Em síntese, ao desviar o foco da melhoria educacional da escola e da sala de aula 

para a família e o lar, este tipo de política pode produzir dois efeitos perversos: penalizar as 

famílias (sobretudo as mães) e converter diferenças de capital econômico, cultural e social em 

resultados educacionais desiguais.  

Segundo Bourdieu e Passeron (apud VELEIDA, 2009) as escolas têm contado 

com a contribuição acadêmica da família de duas maneiras: a) construindo o currículo (e o 

sucesso escolar) implicitamente com base no capital cultural similar herdado pelos alunos, 

                                                
16 Proposta política pedagógica secretaria municipal de educação. 
17 Proposta política pedagógica das escolas 
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isto é, com base no habitus ou sistema de disposições cognitivas, adquiridas na socialização 

primária ou educação doméstica, o que supõe afinidade cultural, entre escola e família 

enviando o dever de casa de modo a capitalizar explicitamente o investimento dos pais, o que 

requer certas condições materiais e simbólicas, isto é, tempo livre, recursos econômicos (para 

equipar o lar com livros, computadores, contratar professores particulares) e adesão ao papel 

parental de professor-coadjuvante, tradicionalmente assumido pela mãe. Entretanto, por ser 

considerado natural, ser expressão do amor e do dever dos pais, o apoio da família ao sucesso 

escolar ainda permanece mais implícito do que explícito na pesquisa e política educacional, 

bem como na prática escolar.  

A seguir estarei apresentando as considerações finais onde estarei apresentando a 

pergunta norteadora da pesquisa “O que é a proposta de intervenção de como isso ocorre na 

aprendizagem da Matemática”. Esse capítulo evidenciará a compreensão da intervenção, o 

significado do tempo vivido, os avanços resultantes das ações desenvolvidas no processo 

ensino aprendizagem na alfabetização bem como as condições necessárias ao 

acompanhamento escolar durante o período de permanência no ciclo e depois, no tempo 

estendido que a escola organiza para alfabetizar.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cheguei ao fim deste trabalho que investigou, sob alguns aspectos, a intervenção 

no ciclo I em Goiânia: do proposto ao vivido. Acredito que não cheguei ao fim. O sentimento 

que fica é o de estar começando, e não terminando por esse sentimento significar o 

rompimento com um pensamento ingênuo a respeito da intervenção e a liberdade de vê-la sob 

outras perspectivas. Compreendo o significado disso ao considerar que o assunto não esgota 

aqui. Ao tentar responder a pergunta que direcionou o desenvolvimento deste trabalho, 

deparei-me  com muitos outros questionamentos que emanaram da questão inicial. Portanto, o 

sentimento é de estar caminhando na investigação desse tema.  

Discuti, por meio da análise dos Projetos Políticos Pedagógicos das quatro escolas 

participantes e das descrições dos alunos, professores e pais envolvidos no processo de  

intervenção para alunos com defasagem na aprendizagem e analfabetos durante a 

permanência no ciclo I e depois, no tempo estendido para aprender e, ainda, trouxe todo o 

histórico da Rede Municipal de Goiânia do processo de implantação e implementação do 

ciclo em Goiânia, como a intervenção se faz presença  em termos de projeto,  entendendo o 

projeto como o que garante o avanço do aluno para o ciclo seguinte com aprendizagem e, do 

permanente, a possibilidade de aprender no ciclo e se igualar a seus pares. De certo modo, 

pela pesquisa do movimento histórico, ficaram mais claros os motivos pelos quais a 

intervenção se configurou como me foi apresentada.  

Os documentos referenciais analisados (PPPs, 2007) trazem em seu conteúdo 

compreensões do que é a intervenção e a matemática para a rede municipal de ensino em 

Goiânia. Essas compreensões foram,  de certo modo, evidenciadas no estudo feito sobre o que 

é a intervenção e como isso ocorre na aprendizagem em Matemática.  Pode-se ver que a 

intervenção acontece em dois momentos distintos na rede, em todos os ciclos, ou seja, 

intervenções feitas durante a permanência do aluno no ciclo I, que, no processo, vai 

apresentando dificuldades na aprendizagem e, consequentemente, não acompanha seus pares, 

e a intervenção  feita após três anos de escolaridade, no tempo estendido,  para os alunos que 

não foram alfabetizados e ficaram permanentes no mesmo ciclo, para aprender no tempo 

estendido. Para os documentos (PPPs, 2007),  essa divisão não está explícita, mas na prática 

ela se concretiza, tendo em vista que o aluno só fica permanente se não for alfabetizado 

durante os primeiros três anos de escolarização.  

Corroborando com os documentos e com o retrospecto histórico do ciclo em 

Goiânia feito no capítulo I que a intervenção se origina no Projeto Escola Para o Século XXI, 
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em razão do alto índice de defasagem e analfabetismo. Diante da situação e com base na 

avaliação de seu sistema, a rede municipal de Goiânia começou a pensar na formação do 

cidadão em diferentes dimensões da vida humana isto significa para a rede romper com um 

modelo compartimentado em disciplinas isoladas, para dar espaço à nova programação de 

conteúdos. O projeto “Escola Para o Século XXI” foi reestruturado, resultando a 

reestruturação do Ensino Fundamental em Ciclos de Formação, inicialmente, organizado em 

quatro ciclos de dois anos e, depois de estudos e discussões, foi proposto o 

redimensionamento da estrutura do Ensino Fundamental em três ciclos, cada um com duração 

de três anos.  

Metodologicamente, a Rede Municipal de Ensino (RME), em seu documento 

referência, a Proposta Política Pedagógica (2001-2004), assume “Projetos de trabalho” como 

formas de organizar e trabalhar os conhecimentos. Os projetos fundamentam-se no trabalho 

coletivo e sua função entre outras é a de tornar a aprendizagem significativa para o aluno. 

Nessa concepção de trabalho pedagógico, os conteúdos passam a ser definidos a partir das 

necessidades e expectativas do coletivo da turma ou da escola. Nessa perspectiva, o 

documento alerta para um planejamento cuidadoso, previsão de recursos e, principalmente, 

interesse e compromisso por parte dos professores e dos alunos para que se efetive a proposta. 

Politicamente, o compromisso com o Ensino Fundamental no município de 

Goiânia na implantação dos Ciclos, segundo documentos da Secretaria Municipal de 

Educação, é com a aprendizagem e com a construção de uma sociedade democrática. Para a 

SME, uma escola democrática tem como um dos princípios básicos a gestão democrática, a 

participação efetiva de toda a comunidade escolar: pais, alunos, funcionários, professores e 

direção (GOIÂNIA/SME, 1999).  

Em algumas reflexões sobre a concepção de currículo expressa no documento 

(SME, 2004), a RME parte do suposto de que uma proposta pedagógica é um caminho, entre 

outros, construído cotidianamente. Algumas reflexões se fazem fundamentais na construção dos 

ciclos de formação e desenvolvimento humano. Dentre outras se destaca a compreensão 

segundo (ARROYO apud MOREIRA, 1999) de que não basta apresentar modelos curriculares, 

definir parâmetros e treinar os professores, mas, ampliar o debate sobre valores, condutas e a 

natureza da sociedade  

Percebe-se que, na organização dos ciclos, o traço mais saliente encontra-se na 

noção de agrupamento etário, fazendo com que os objetivos de cada ciclo sejam modulados 

pelas características desses recortes cronológicos. É no solo dos agrupamentos que são abertas 

novas alternativas de organização como o reagrupamento - ação compreendida como uma 
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estratégia de intervenção pedagógica que pressupõe movimentação provisória do aluno dos 

ciclos e entre eles, com o objetivo de trabalhar, por meio de metodologias diversificadas, as 

dificuldades de aprendizagem.  

Nas metodologias e atividades para o reagrupamento, encontram-se a ludicidade, 

as oficinas temáticas, os jogos simbólicos, as artes cênicas, visuais, as danças em diferentes 

contextos históricos e socioculturais. Dos projetos podem participar alunos de mesma turma, 

de diversas turmas do mesmo ciclo e de toda a escola. Há casos em que os alunos podem 

escolher os projetos de que querem participar.  

Minha trajetória profissional na rede municipal, inicialmente como professora do 

ciclo I e depois como apoio técnico pedagógico, me levaram a pensar sobre os Ciclos por na 

Rede, me deparar todos os anos, na minha sala, com um número significativo de alunos não 

alfabetizados no último agrupamento do ciclo I (alunos de 8 anos) e que precisavam de muita 

ajuda da minha parte e da parte do coletivo do ciclo I para conseguir avançar para o ciclo 

seguinte. O problema da não aprendizagem envolvia não só a Língua Portuguesa (leitura e 

escrita), mas também a Matemática. Nesse contexto, percebi que muitos professores que estão 

atuando hoje nas séries iniciais necessitam de ampliar e aprofundar mais o conhecimento  

teórico e didático por as  práticas docentes atuais (as regras prontas e verdades absolutas) não 

estarem proporcionando ao aluno o saber pensar, o saber aprender e ser capaz de 

permanentemente reconstruir-se. É neste cenário que um montante significativo de 

investimentos no ensino público vai se diluindo e ficando sem retorno; novos investimentos 

se fazem necessários para resgatar os analfabetos, os desistentes, os permanentes, como no 

caso dos ciclos, os excluídos.  

Em relação à matemática, este cenário não é diferente segundo Fonseca (2004), 

procura re-incluir na abordagem da matemática escolar aquilo que dela foi tradicionalmente 

excluído: o objeto, o sujeito e a história. O seu ensino ainda se faz, tradicionalmente, sem 

referências ao que os alunos já sabem. Apesar de reconhecermos que os alunos podem 

aprender sem que o façam na sala de aula, tratamos nossos alunos como se nada soubessem 

sobre tópicos ainda não ensinados.  

A Alfabetização Matemática deverá ser um tema de interesse para os educadores 

matemáticos e para inserção nos cursos de formação em pedagogia, considerando que a 

proposta de alfabetização da rede municipal de ensino de Goiânia e das escolas traz em seu 

bojo o letramento dissociado do numeramento defendido por vários linguistas e educadores 

matemáticos18 que apontam para níveis e interações diversas entre as habilidades de 

                                                
18 Halliday, 1979; Kane, Byrne & Hater, 1974; Laborde, 1990; O’Mara, 1991. 
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letramento dos alunos e a linguagem da matemática. Separar a instrução matemática da 

instrução em outras áreas pode, facilmente, impedir o desenvolvimento de habilidades 

integrativas e úteis de numeramento, em parte porque as situações funcionais nas quais as 

habilidades de numeramento são requeridas não se encaixam nas tarefas instrucionais 

tradicionalmente usadas para ensinar matemática. Assim, os fins da educação e do ensino é 

formar uma pessoa humana capaz de mudar o comportamento, capaz de determinar quando é 

necessário usar estratégias meta cognitivas, capaz de selecionar estratégias para definir uma 

situação-problema, capaz de  pesquisar soluções alternativas, de monitorar, controlar e julgar 

o pensamento, bem como avaliar e decidir quando um problema é solucionado com um grau 

satisfatório, ou quando as demandas da vida diária tornam-se uma prioridade temporária ou 

permanente. 

Na contramão está a repetência sucessiva e/ou do avanço sem aprendizagem, que 

segundo Luckesi (2006) elas fazem com que a criança permaneça na escola, mas isso não 

significa promoção e/ou avanço, pois o aluno não se apropria do conhecimento.  Para mim, 

que tenho vivenciado as proposta de intervenção e seu desenvolvimento, o foco tem sido a 

terminalidade, enquanto a preocupação por parte da SME, da escola e das famílias é o avanço 

sem, no entanto, considerar aspectos como: o significado do conhecimento construído pelo 

aluno, a compreensão dos objetivos propostos em cada área, o envolvimento do aluno nas 

atividades produtivas e, entre outros aspectos, considerar os saberes necessários à formação 

inicial e continuada do professor, bem como o seu papel  na elevação cultural do ser humano 

A pesquisa sobre  a intervenção no ciclo I em Goiânia: do proposto ao vivido 

preocupou-se em compreender quem são os sujeitos da intervenção e o modo como eles se 

compreendem e são compreendidos por outros, uma vez que não aprendeu em três anos de 

escolaridade, mediante seu modo de ser na escola, de ser na família e  de ser com a 

matemática. E ainda, sendo no mundo com os outros e com a matemática, como se abrem as 

possibilidades  e como tudo  isso é presente em seu processo de inserção no mundo da leitura, 

da escrita e da matemática. 

A compreensão da intervenção foi buscada no modo como cada um viveu seu 

processo de permanência/intervenção,  caracterizado pela busca de atividades e de propostas 

específicas, todas conduzidas pela compreensão de que o aluno que não  lê, não escreve, não 

pode avançar na escolarização. Em sala de aula, a atenção foi voltada para alternativas de 

ensino que ajudassem na superação da dificuldade, na aprendizagem, e do tempo. Tempo  

compreendido no mundo como vida de cada sujeito que não aprendeu, como “perdido”, ou 

“sem volta”, por não conseguir ir com os outros e preocupando-se por não conseguir aprender 
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em tempo igual ou semelhante aos outros e, por essa via, conhecer-se , compreender-se,  

interpretar-se e articular-se para conseguir permanecer na escola e não tolerar a invenção de 

sua incapacidade. 

A categorias resultantes das convergências realizadas possibilitaram-me 

interpretar o que é a intervenção, como a matemática é inserida e o que é ensinado  nesse 

universo de possibilidades para o aluno aprender. Essa interpretação é dessas considerações. 

Entretanto,  desejo também, ao longo dele, falar da minha interpretação sobre a problemática 

do fracasso escolar, na figura da permanência, tanto como professora quanto como 

pesquisadora que viveu a pesquisa a partir da escuta e do contexto dos sujeitos envolvidos na 

intervenção, buscando a possibilidade de sucesso escolar. Assim, divido essas considerações  

em três partes: uma, sobre a intervenção, como se faz presença nas vivências pedagógicas  

para os sujeitos envolvidos; outra, sobre a presença da matemática na intervenção e, a última,  

sobre  o envolvimento e compreensão dos pais no processo de permanência/intervenção, em 

um movimento de meta compreensão.   

Ao refletir a respeito do grande desafio das  escola, em especial do município de 

Goiânia, o desejo é a superação das dificuldades por parte dos alunos não alfabetizados e  com 

defasagem.  Diante da defasagem e do analfabetismo, como a Secretaria Municipal de Ensino 

de Goiânia (SME) fará para conseguir superar a defasagem e o analfabetismo? Existe uma 

intervenção?  Como a intervenção coloca os alunos defasados e analfabetos em igualdade com 

seus pares? Como é compreendida pela SME e pelos sujeitos envolvidos na problemática da 

permanência? Como intervém na aprendizagem da Matemática? Por fim, com base nos 

resultados da pesquisa, proponho algumas reflexões pedagógicas, já que meu interesse não é 

apenas explicitar o que é a intervenção e como ela intervém na aprendizagem da matemática, 

mas também que essa pesquisa seja mais um instrumento para SME repensar, rever e refletir 

suas ações de intervenção na Rede com base no anúncio e na denúncia que naturalmente 

foram revelando-se na investigação da problemática apresentada por essa pesquisa.  

Inicio a reflexão a partir do contexto de onde surge o ser participante da pesquisa. 

Os alunos com os quais trabalhei são sujeitos pertencentes à classe trabalhadora de 

constituição familiar diversas: nucleares, recasadas, agregadas e, com exceção de um caso, a 

mãe não é a responsável pelo acompanhamento escolar das crianças na escola e em casa. 

Na proposta dos ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano em Goiânia, a 

“intervenção” é vista como um investimento em uma política educacional que pode olhar de 

outras formas para aqueles “ditos” permanentes ou “defasados”. É orientada pela avaliação 

diagnóstica em Língua Portuguesa, leitura e escrita, e Matemática nas situações problemas. 
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Nessa perspectiva de orientação, compreendo que a intervenção no ciclo em Goiânia confere 

e, mais ainda, conserva o imaginário sócioescolar que distingue e opõe o aluno “literário”, 

bom em português, e o “científico”, bom em Matemática, quando privilegia essas áreas, 

embora os dados de avaliação do ciclo em Goiânia continuem revelando que os alunos, ao 

final do ciclo I, pouco avançaram em Língua Portuguesa e Matemática e continuam em 

situação escolar preocupante. 

Os documentos analisados mostram que intencionalmente o município de 

Goiânia deseja e busca a superação das dificuldades dos alunos que não aprendem. A 

percepção do aluno que não aprende pela rede municipal de ensino encontra respaldo em 

Charlot (2000), quando diz ser verdade que alguns alunos não conseguem “acompanhar”, 

não aprende o que devem supostamente aprender.  Isso implica pensar que os profissionais 

envolvidos com a intervenção saibam trabalhar com esses alunos individualmente e na 

turma e que conheçam profundamente os princípios e pressupostos orientadores de 

metodologias alternativas que auxiliam gerar resultados positivos nessa demanda escolar 

específica.   

As mudanças profundas que os ciclos pressupõem, na forma de operar da escola e 

nos valores que a permeiam, significam que a rede deve oferecer diretrizes gerais que 

demandem uma construção coletiva, significa que as escolas irão lidar com incertezas e 

enfrentar desafios não previstos, que nem sempre há recursos disponíveis. Significa também,  

não só aumentar significativamente os profissionais na implantação dos ciclos, como foi 

inicialmente em Goiânia, mas manter quantitativamente esses profissionais garantidos em 

suas diretrizes organizacionais para que os professores não sejam responsabilizados sozinhos 

por soluções que competem à esfera política. Enfim, significa que uma política municipal de 

inclusão social pela educação, além de ser prioridade nos investimentos públicos, deve ser de 

governo e não de partidos para não retroceder.  

Outra questão importante para se pensar são as metodologias alternativas 

propostas para desenvolver as ações de intervenção.  Se, de um lado, são vistas pelos 

documentos e professores entrevistados como possibilidades de sucesso escolar no 

desenvolvimento da intervenção, de outro, Bruner (apud GOIÂNIA/SME, 2001-2004) 

chama-nos atenção para o uso dessas metodologias, pois elas trazem em seu bojo um nível de 

incerteza que se tem ao explorá-las em uma tarefa. Afirma, ainda, que sua manutenção exige 

que os benefícios excedam os riscos envolvidos. Entre os riscos está o rompimento com a 

prática tradicional e a memória docente dos professores e das famílias. Dos professores, 

porque são resultados destas práticas; das famílias dos alunos, porque estas guardam memória 
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desse tipo de prática por experiências escolares vividas também ou, se não viveram, ouviram 

de outros relatos escolares.  

Olhando para o sujeito da intervenção, na compreensão dos professores, dos pais e 

dos próprios alunos, é alguém que não sabe ler, não sabe decodificar uma palavra, não sabe 

produzir um texto, não sabe quase nada ou não sabe nada. Também é o sujeito que tem medo 

do avanço por ser analfabeto. Ver o aluno nessas condições depois de três anos de 

escolaridade, conclui-se que a intervenção durante a permanência do aluno no ciclo não se fez 

presença. Essas falas anunciam que o município de Goiânia no ciclo pode estar como afirma 

Gomes (2005), sob o risco de se contentar com a melhoria da eficiência e a redução dos 

custos alcançada pela supressão dos desperdícios da reprovação, mas  mantendo baixos níveis 

de qualidade e equidade contribuindo para o avanço de alunos que não se apropriam dos 

conhecimentos necessários para uma inserção mais plena na sociedade.  

Com base nos dados de entrevistas e documentos, é possível afirmar que a leitura 

é o padrão de qualidade no ciclo I em Goiânia para o aluno avançar. Até aí concordo que, para 

o avanço, o aluno deva ser alfabetizado. Porém esse padrão deve ser um dado relevante 

também nas vivências pedagógicas. As descrições dos alunos e das famílias revelam que, 

nesse aspecto, à medida que eles vão tendo dificuldades de leitura e escrita e dos enunciados 

dos problemas de matemática, eles não têm ajuda pedagógica. Nesse sentido, é possível 

afirmar que os alunos não aprendem a ler pela intervenção durante a permanência, mas 

depois, no tempo estendido. Outro aspecto que chama atenção nas descrições é o “medo do 

avanço” pelo aluno para o ciclo seguinte, sem saber ler. Isso ignifica que, na rede, existe 

exclusão pelo conteúdo, isto é, revela que há avanço por outros critérios, não só pela 

habilidade na leitura, conforme orienta o diagnóstico na Rede. Esse dado nos leva também a 

refletir que, se essa prática do avanço sem aprendizagem significativa para o aluno continuar, 

o município não elevará o patamar cultural dos alunos, contribuindo para a baixa qualidade do 

ensino no município e a intervenção não cumpre seu papel mais importante - o acolhimento 

da criança que não aprendeu junto aos seus pares. 

Concordando com Coll et al. (2003) quando afirma que aquilo que um aluno é 

capaz de aprender num dado momento depende, certamente, de suas características 

individuais, mas também e, sobretudo, do tipo de ajuda pedagógica que lhe for proporcionada, 

essa ajuda pedagógica refere-se aos métodos de que na visão da autora não são bons, nem 

maus, adequados, inadequados, mas que estejam ajustados às necessidades dos alunos (COLL 

et al., 2003). Independente dos desajustes, dos fortes problemas de ensino e de aprendizagem 

e das condições estruturais, os dados mostram que os professores individuais e coletivamente 
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participam de todas as etapas do processo de intervenção e de modo geral vêem com bons 

olhos essa ação pedagógica no ciclo.  

Outro aspecto que os dados mostraram como relevante no processo de intervenção 

foi às queixas dos professores sobre o excesso de atividade formais devolvidas por eles no 

horário de estudo. Segundo eles, esse espaço tem-se mostrado eficaz no ciclo para melhorar 

os atendimentos aos alunos com dificuldades, bem como as práticas do professor na 

intervenção e, consequentemente o desempenho do aluno. Porém o acúmulo de atividades 

formais atribuídas a eles sobrecarrega-os, podendo deixar a desejar nos aspectos referentes 

aos estudos e reflexões inerentes à intervenção.  

Com base nesses dados, é possível afirmar que o tempo destinado ao professor 

para o estudo não contribui, na prática, com o desenvolvimento teórico e prático específico 

para intervenção, e a não aprendizagem do aluno que participa da intervenção poderá ter 

relação com o espaço-temporal escolar e não unicamente dele. Segundo os mesmos dados, a 

visão que os professores têm sobre o avanço é que a escola e a SME não respeita o tempo 

para o aluno aprender com significado. Para eles, quando o aluno avança sem aprendizagem 

levando em conta, por exemplo, o critério da idade, a possibilidade de o aluno continuar 

fracassando nas séries seguintes é muito grande. Esse posicionamento do professor revela o 

compromisso dele com a qualidade da educação no município.  

Nessa perspectiva de educação municipal, o posicionamento dos professores me 

leva a afirmar que, em Goiânia, há aceitação do ciclo pelos professores, desde que nele os 

alunos avancem com aprendizagem. Nesse aspecto, afirmando-me nos dados e na experiência 

profissional, concordo com eles. Não estou aqui me posicionando contra o avanço, porém 

entendo que, se vai ser feito, então, deve acontecer de forma que a criança se sinta acolhida 

pela intervenção, isto é, com acompanhamentos para conseguir permanecer.  

No caso da família, os dados mostram que ela atribui ao governo (governo, nesse 

contexto, é o município) a responsabilidade do avanço sem aprendizagem por parte do aluno. 

Nesse caso, os dados revelam primeiro, que não há participação da família nas decisões de 

permanência e, se há a comunicação não está sendo recebida por eles com compreensão; 

segundo, assim agindo, a família não compreende a intervenção como possibilidade de o 

aluno aprender, isto é, como uma ação conjunta da escola na garantia do acompanhamento ao 

aluno em situação de defasagem e analfabetismo.  

A meu ver, a contínua necessidade do ano adicional para o aluno aprender no 

ciclo em Goiânia coloca em cheque a característica principal do ciclo, a mobilidade pelos 

reagrupamentos, pois ele não possibilita aos alunos superar as dificuldades, 
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consequentemente, não conseguem avançar com conhecimento para o ciclo seguinte.  Nesse 

sentido, os dados indicam que, se não tomada às devidas providências, a tendência é aumentar 

porque a intervenção cada vez mais exige flexibilidade e planejamento das ações de 

atendimento do que inicialmente.  

Para amenizar o problema, os dados na pesquisa indicam que a defasagem e o 

analfabetismo poderiam ser amenizados se a intervenção na escola fosse uma prática 

constante de reflexão coletiva dos professores em torno de problemas concretos de 

aprendizagem dos alunos. Se assim fosse, as escolas passariam a ser mais envolvidas e 

responsabilizadas em questões relativas ao: cumprimento e acompanhamento do conteúdo 

previsto para o ciclo I; acompanhamento pela escola às famílias dos alunos analfabetos e 

defasados, para compreenderem a proposta de intervenção; necessidade de a SME repensar o 

diagnóstico no sentido de incluir e integrar as diversas linguagens do conhecimento, para a 

garantia da alfabetização nas diversas linguagens do conhecimento. 

Preocupado com a eficácia das intervenções propostas nos estados e municípios 

brasileiros, Oliveira19 (2001) alerta para a falta de investimento público e atenção dada as 

intervenções por elas correrem o risco de serem fadadas ao insucesso para o aluno. Para ele, o 

insucesso das intervenções só confirma evidências a falta de uma política adequada de 

alfabetização, nas redes estaduais e municipais, revelada pelo Saeb no 5º e 9º ano de 

escolaridade, nível em que transparece de maneira inequívoca a incapacidade dos sistemas 

públicos de ensino para alfabetizar parcela significativa de seus alunos. 

A preocupação com a eficácia na intervenção também deve ser uma realidade para 

as escolas do município de Goiânia uma vez que os dados mostram que no ciclo I as 

interações entre as linguagens, por exemplo, entre a matemática e a língua materna não se 

desenvolvem, mesmo sendo estas as matrizes adotadas na avaliação diagnóstica para 

orientação da intervenção. Também os dados mostram que no ensino a leitura é imposta na 

organização e planejamento da intervenção pelos professores e pela escola. Desse ponto de 

vista, não é o “ser” leitor pela intervenção, mas, o ter intervenção para ler. As descrições dos 

sujeitos entrevistados indicam que a função do professor na atividade escrita é apenas ajudar o 

aluno a desentranhar a regra de geração do sistema alfabético e de operar com as ideias 

aditivas e multiplicativas e sequências numéricas. Nesse sentido, o processo de ensino é 

                                                
19 João Batista Araújo e Oliveira é doutor em Educação pela Flórida State University. Consultor de ONGs e 
governos.Idealizou o programa de aceleração e correção do fluxo escolar, Acelera Brasil, do Instituto Ayrton 
Senna. É autor de 25 livros sobre educação. 
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caracterizado por um investimento na cópia, na escrita sob ditado, na memorização das 

operações pura e simples.  

Partindo desse dado, é possível compreender a inquietação dos pais frente aos 

conteúdos escolares posto aos filhos nas tarefas de casa, por não saberem ensinar. Essa 

inquietação explica a não aprendizagem pela criança, seja na intervenção, seja na rotina de 

atividades escolares. O que acontece, conforme mostram os dados, é o uso da técnica no 

ensino em detrimento da compreensão dos conceitos nas vivências pedagógicas. 

O discurso ingênuo dos alunos e dos pais sobre as atividades realizadas na 

intervenção afirma que o aluno não foi atendido em suas necessidades de superação das 

dificuldades. Esse ato por parte do professor denuncia que, embora o aluno se esforce para 

aprender, ele não o informou, não o ajudou, não o corrigiu. Embora os dados mostrem todas 

as dificuldades que cercam a intervenção, acredito ainda que ela seja uma ação que se 

concentra na predisposição da escola para explorar alternativas que coloquem os alunos com 

defasagem na aprendizagem em situação de igualdade com os seus pares no menor tempo 

possível.  

As entrevistas revelam que o ensino da matemática não acontece no ciclo I, uma 

vez que o aluno em seu discurso não recorda. Assim, pode-se afirmar, primeiro, que a 

matemática não se fez presença em sala de aula; segundo, a aprendizagem de matemática 

depende da educação escolar, do domínio dos assuntos, da abrangência da matemática e do 

domínio didático por parte do professor. Mesmo que ela seja forte presença no dia a dia de 

qualquer cidadão, devido ao diversificado número de aplicações, na escola, ela não é 

percebida, se não é percebida, consequentemente não é ensinada. O que preocupa, neste 

sentido, é a evidência em todas as falas de que os alunos não se apropriam do discurso 

matemático. Da perspectiva curricular, essas falas denunciam que não há ensino da 

matemática no ciclo I e, se há, caiu no esvaziamento do conteúdo, pois o não cumprimento do 

currículo e a não qualidade do que é dado está comprometendo a aprendizagem da 

matemática. Ainda nessa perspectiva, Petronzelli20 observa que a didática não está sendo 

capaz de contrapor o conhecimento matemático estanque, compartimentalizado, imutável, 

quantificável. 

Com base nos dados de entrevistas e documentais analisados, é possível refletir 

sobre a tomada de consciência dos grandes problemas no ensino e aprendizagem da 

matemática e sobre o empobrecimento do método, da resolução de problemas, e da 

                                                
20 Vera Lúcia Lúcio Petronzelli Colegiado do Curso de Matemática UNIOESTE - Campus de Cascavel 
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alfabetização matemática. Esse empobrecimento implica, no processo de alfabetização, 

formar sujeitos para a decodificação, a leitura linear, a resolução de problemas tradicionais. 

Do modo como ocorre, o saber matemático não se apresenta ao aluno como um sistema de 

conceitos, que lhe permite resolver um conjunto de problemas, mas como um interminável 

conjunto de técnicas muitas vezes incompreensíveis. Como consequência desse 

posicionamento, percebe-se que o professor nas séries iniciais não concebe a matemática 

como mais um elemento constitutivo da alfabetização para que o aluno uma vez se aproprie 

desse conhecimento, possa, de maneira cada vez mais elaborada, pensar e interferir na 

realidade. 

Partindo dessa compreensão, os dados mostram que os conteúdos de matemática 

ensinados no ciclo I não são entendidos como um saber, mas como uma crença, fenômeno, 

que Smole; Diniz (2001) designa de ressonância intrínseca – a idéia de que os alunos 

aprenderem matemática tradicionalmente. Nesse sentido, o conhecimento que o professor tem 

da matemática e as crenças afetam a maneira de ensinar do professor e as expectativas dos 

alunos. Assim, percebem-se os conteúdos propostos atendem ao proposto no currículo, mas 

há que se rever a própria compreensão do que é a Matemática, para não limitar o trabalho na 

escola a cálculos dos naturais e trazer outros campos de compreensão. Além disso, há que se 

pensarem modos de reconstruir suas crenças e as crenças dos alunos com relação à 

matemática, percebendo-a como parceira na compreensão do mundo, criando disposição para 

a sua aprendizagem da matemática, algo que a resolução de problema e os jogos muito 

contribuem.  

O conjunto de análises, segundo os diferentes papéis que os sujeitos envolvidos 

assumem no processo ensino-aprendizagem, os dados mostram aspectos da condição e 

atuação da família e da intervenção pedagógica realizada na escola. A atuação da família 

perpassa por campos diversos, desde as dificuldades inerentes à família até as da escola em 

seu próprio projeto político-pedagógico, que não prevê comunicação e acompanhamento da 

parte dela e as famílias com as quais vai lidar.  

Para amenizar o problema, os dados na pesquisa indicam que a defasagem e o 

analfabetismo poderiam ser amenizados se a intervenção na escola fosse uma prática 

constante de reflexão coletiva dos professores em torno de problemas concretos de 

aprendizagem dos alunos. Se assim fosse, as escolas passariam a ser mais envolvidas e 

responsabilizadas em questões relativas ao: cumprimento e acompanhamento do conteúdo 

previsto para o ciclo I; acompanhamento pela escola às famílias dos alunos analfabetos e 

defasados, para compreenderem a proposta de intervenção; necessidade de a SME repensar o 
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diagnóstico no sentido de incluir e integrar as diversas linguagens do conhecimento, para a 

garantia da alfabetização nas diversas linguagens do conhecimento. 

O documento propõe à família não à participação, mas a confiança no 

desenvolvimento e nos resultados da intervenção (PPPSME, 2007). Nas vivências, a escola 

cobra a participação da família com ajuda nas atividades em casa. Percebe-se que essa atitude 

por parte da escola não se sustenta pelo documento referência nem pela prática da intervenção 

que as atividades devem ser elaboradas para serem desenvolvidas na escola e com ajuda do 

professor referência, por ele ser compreendido como o mais experiente para atender o aluno 

na intervenção. No meu entender, não justifica a escola solicitar ou exigir dos pais, primeiro, 

porque ela nem pensou nessa parceria e, segundo, por os pais não serem especialistas nessas 

questões.  

Os dados nos mostram que, ao contrário do que alguns pensam, a classe 

trabalhadora dá muita importância para a escola, procurando a escola (os professores, a 

direção), participando das reuniões, procurando as instituições especializadas por conta 

própria ou sugeridas pela escola, voltando a estudar para auxiliar os filhos nas tarefas de casa, 

saindo do emprego, e até se desfazendo de bens materiais, privando-se do mínino que 

possuem, explicam as tarefas em casa e levantam a autoestima dos filhos diante do insucesso 

escolar.  

Os professores acreditam que a ajuda e o intereese dos pais para ensinar as tarefas 

dos filhos facilitaria para alfabetizar e há aqueles que acreditam ainda que a aprendizagem dos 

alunos tenha relação direta com ajuda dos pais. Do ponto de vista da alfabetização, essa 

crença não se justifica e nem se justificaria na predominante incidência do fracasso escolar na 

alfabetização no Brasil, a não ser que a alfabetização seja compromisso da família e não da 

escola e dos métodos para alfabetizar.  

Percebe-se que as hipóteses, em seu conjunto, partem de um equívoco de que a 

educação familiar por si é um pré-requisito para o trabalho na sala de aula. A idéia, segundo 

Carvalho; Bourdieu; Passeron (apud VELEIDA, 2009), além de levar a sobreposição do 

currículo às práticas educativas domésticas, ainda reforça a discriminação de classe, raça e 

gênero, pela criação de estruturas hierarquizadas e diferenciadas de participação escolar. A 

meu ver, esse pensamento leva os professores a renunciar a educação por desviar o foco da 

melhoria educacional, da escola e da sala de aula para a família. Se a escola não dá conta, a 

culpa não é da família, mas das perdas dos princípios teóricos pedagógicos que ligam a teoria 

à prática escolar. Segundo os autores esse tipo de política pode produzir efeitos perversos 
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como penalizar as famílias (sobretudo, as mães) e converter diferenças de capital econômico, 

cultural e social em resultados educacionais desiguais.  

Ao retomar aspectos históricos do ensino municipal de Goiânia constatei que  

continuamente as gestões tentam resolver os problemas educacionais. Há, sem dúvida, um 

emaranhado de projetos, propostas que foram e ainda são elaborados e executados pelos 

professores. No entanto, compreendo que os problemas de aprendizagem na rede municipal 

necessitam não apenas de intervenção pontual ou de movimentar alunos e professores pelos 

reagrupamentos, mas da compreensão por parte dos gestores, coordenadores e professores do 

que é a intervenção e do como operar coletiva e didaticamente as ações.  

Enfim, almejo que, por meio da perspectiva trazida por este trabalho sobre a 

intervenção e o modo como intervém na aprendizagem da matemática nos anos iniciais, 

caminhos para o trabalho com o desenvolvimento da intervenção e da matemática possam ser 

(re) pensados coletivamente com a participação dos professores, pais e alunos. 
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