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RESUMO 

 

 

 

            O objetivo deste trabalho é analisar as impressões dos educadores sobre o 

fracasso escolar e escola como espaço formativo. Esta temática é cativante e relevante 

quanto complexa. O debate sobre fracasso escolar toca em atitudes, comportamentos, 

valores. Conseqüentemente, o debate, expõe muitas feridas, incomoda. Ele provoca 

reações, resistências no íntimo dos estudantes. A proximidade que esta pesquisa 

possibilitou com o cotidiano escolar nos levou a perceber incômodos e resistências no 

campo dos valores e comportamentos dos estudantes da escola básica. Há tensões no 

terreno melindroso da cultura escolar e docente, vejo este ponto como um dos méritos 

do trabalho. Possivelmente o fracasso escolar chega a incomodar-nos tanto porque 

nossas sensibilidades humanas foram reeducadas nas lutas por nossos direitos, nas lutas 

contra tantas formas de exclusão que acontecem na escola e nas práticas docentes. Foi 

com base nessas considerações que se realizou a investigação desse trabalho de 

pesquisa. Em vista dos objetivos da pesquisa, foram definidas as estratégias de coleta e 

análise de dados. Para obter os dados da pesquisa, empregaram-se: a) entrevistas 

estruturadas com os professores atuantes na turma escolhida; b) observações de 

processos sociais e aspectos culturais do colégio onde se realizou a pesquisa, 

principalmente dentro da sala de aula e c) análise de documentos oficiais pertinentes à 

educação básica. Os achados foram analisados em conjunto e à luz dos pressupostos 

teóricos da investigação dando origem aos resultados da pesquisa. 

 

             PALAVRAS-CHAVE: Fracasso Escolar, Escola, Currículo e Ensino. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A preocupação em torno do fracasso escolar e sua curva ascendente, bem como 

o ascendente ritmo de matrícula escolar, não é um fenômeno recente. Em alguns países, 

hoje industrializados, existem estudos sobre o tema que datam do inicio do Século XX; 

em relação aos países em desenvolvimento, já nos anos 60 e 70 podiam ser encontrados 

estudos e referências sobre a temática em questão. 

O fracasso escolar afeta a todas as regiões do mundo e a grande maioria dos 

países. Ao passo que, para os especialistas e os estatísticos o fracasso escolar é um 

indicador claro da não funcionalidade, e, da ineficiência interna do sistema escolar, para 

a sociedade, em geral, e a comunidade educacional, em particular (professores, pais, 

estudantes, diretores, deliberadores de políticas nos distintos níveis), o fracasso escolar 

é aceito como algo “natural”, como um componente inerente e até inevitável da vida 

escolar. 

O sistema escolar inventou e instaurou o fracasso escolar, como um mecanismo 

regular, para lidar com os complexos fatores intra e extra-escolares, que inibem o ensino 

e a aprendizagem, eficazes no meio escolar. Particularmente, os agentes escolares 

tendem a ver o fracasso escolar como um problema externo à escola, gerado na família e 

alimentado pelo próprio estudante e, como tal, carente de soluções externas. Por outro 

lado, os pais tendem a internalizar o ponto de vista escolar, e, aceitar os diagnósticos e 

as predições dos professores a respeito da capacidade de aprendizagem dos seus filhos. 

Enquanto os especialistas associam o fracasso escolar com baixa qualidade educacional, 

é freqüente que os pais (inclusive de diversas camadas sociais) e muitas autoridades 

escolares associem-no com alta qualidade e superioridade educacional: um reflexo de 

seriedade, de disciplina e de altos padrões por parte dos diretores e docentes da escola. 

A sociedade pode, inclusive, chegar a ver o fracasso escolar como uma benção, como 

uma complacente “segunda oportunidade” que é oferecida àqueles que, de qualquer 

maneira, não são “aptos” ou não estão “maduros” para aprender. 

A partir de alguns estudos, sabemos que opiniões em relação ao fracasso escolar 
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variam substancialmente de um país para o outro e inclusive de uma comunidade para 

outra, bem como entre os diferentes agentes (professores, diretores, pais) e de acordo 

com as diferentes variáveis (status socioeconômico, urbano/rural, homem/mulher, etc.). 

Nesse sentido, qualquer esforço para resolver o fracasso escolar de um modo eficaz 

deve prestar atenção não só à sua realidade estatística, mas também à realidade subjetiva 

das percepções em torno deste, o que requer um projeto de estratégias específicas, 

sistemáticas e apoiadas em informação e comunicação social.  

A maior parte dos estudos realizados nos países em desenvolvimento, e, nos 

países industrializados contradiz a hipótese sobre a qual se baseou, tradicionalmente, o 

fracasso escolar, isto é, a hipótese de que repetir o ano (por uma, duas ou, inclusive mais 

vezes) assegura aprendizagem. Pelo contrário, junto com a pobreza, o fracasso escolar 

aparece como o primeiro passo, e com o melhor prognóstico, em direção à evasão 

escolar.  

Pedagogicamente, o fracasso escolar é baseado em uma série de premissas 

erradas: que o estudante que não aprendeu, ou não aprendeu o suficiente, aprenderá se 

tomar exatamente o mesmo caminho pela segunda vez, o caminho que o fizera fracassar 

na primeira vez; que nada foi aprendido ao longo do processo; que, portanto, é 

necessário começar tudo de novo, desde o início; e, que o conhecimento e a 

aprendizagem operam em uma dimensão linear, seguindo rotas fixas, e, são resultados 

do exercício repetitivo. 

Socialmente, o fracasso escolar reforça o círculo vicioso das baixas expectativas, 

do baixo rendimento e da baixa auto-estima. Os pais interpretam as baixas qualificações 

dos seus filhos como um sinal de sua incapacidade para aprender. Dessa forma, o 

fracasso escolar reforça as piores expectativas dos pais em relação a seus filhos, seu 

futuro e sua própria condição familiar.  

Administrativamente e financeiramente, o fracasso escolar é um grande gargalo 

e significa um enorme desperdício de recursos. Contribui direta e indiretamente à 

ineficácia do sistema escolar, consumindo recursos que poderiam ser destinados para 

cobrir os déficits quantitativos e qualitativos que convergem na falta de acesso, no mau 
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ensino, no abandono e, finalmente, no próprio fracasso escolar. 

Esse trabalho objetivou analisar as impressões dos educadores sobre o fracasso 

escolar e escola como espaço formativo, estruturando-se em cinco grandes momentos 

reflexivos. No primeiro momento apresentamos as considerações iniciais onde desenhamos o 

contexto da temática e suas implicações. Em seguida, o capítulo I apresenta os pressupostos 

conceituais e teóricos da pesquisa. Dando continuidade ao trabalho, o capítulo II apresenta a 

metodologia da investigação e elaboração do estudo. O capítulo III demonstra como a escola 

entende e produz o fracasso escolar, dialogando dessa forma com os resultados da pesquisa de 

campo. Por fim, as considerações finais apresentam as conclusões da pesquisa em questão.    

A ideia dessa pesquisa surgiu no contexto da investigação por mim realizada 

anteriormente a respeito do fracasso escolar nas escolas onde eu sou professora. Tal 

investigação deparou, em seu trabalho de campo, com a questão da resistência dos professores à 

aprovação de alunos, em vários momentos do cotidiano escolar, onde se desenvolveu a pesquisa 

de campo.  

Este estudo sugere que, embora os fatores e as condições fundamentais que 

acompanham o fracasso escolar possam aparecer como similares em todos os universos, a 

natureza e o peso de cada um desses fatores, bem como os seus modos de combinação, são 

específicos de cada contexto. Nesse sentido, ambos os fatos – diversidade das realidades e 

diversidade dos estudos destinados a analisar tais realidades – requerem um grande cuidado no 

momento de comparar estudos e, sobretudo, de generalizar e tirar conclusões e sugestões 

universais.   
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                                      CAPÍTULO  I 
 

PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS E TEÓRICOS 
 

Em nossa compreensão, o fracasso dos alunos nas aprendizagens mantém uma 

relação íntima com a organização escolar, em especial, com a estruturação, o 

desenvolvimento e a avaliação do currículo. Procurando estabelecer uma 

fundamentação teórica sobre esse entendimento em termos precisos, este capítulo 

discute o conceito de fracasso escolar e suas possíveis correlações com o currículo da 

educação básica, em um breve diálogo com a literatura. As duas seções do capítulo 

contemplam, respectivamente, estes movimentos.  

 

1. O fracasso escolar 

 

No senso comum, a palavra fracasso costuma trazer à mente as ideias de 

desgraça, desastre, ruína, perda e malogro. Semelhantemente, de acordo com a 

literatura, no contexto escolar o fracasso seria o mau êxito na escola, caracterizado, por 

muitos, como dificuldade de aprendizagem, indisciplina, reprovação e evasão que 

resultariam de fatores sociais, culturais e subjetivos. 

Ao pesquisar a temática do fracasso escolar, constatamos a existência de 

algumas corrente doutrinárias sobre o assunto. Existe uma corrente oriunda da área da 

Psicologia Escolar que entende que o problema deva ser tratado no âmbito da Psicologia 

e da Psicanálise. Outros pensadores, apoiados em perspectivas sociológicas e 

culturalistas, denunciam a escola como, a principal responsável pelo fato, afirmando-a 

como um fator de exclusão de jovens e crianças e que o fracasso deva ser objeto de 

políticas voltadas para a educação. 

Em uma linha de compreensão psicológica que, por muito tempo, foi bastante 

influente na academia e na escola, o fracasso escolar é considerado como um fenômeno 

“natural”. Muitos autores chamam a atenção para o fato de que as crianças e jovens são 

responsabilizadas pelo seu insucesso. O fracasso consistiria no efeito necessário de um 
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desajuste “natural”, psíquico, entre os alunos e a escola que levaria a educadores, 

sociedade, famílias e até mesmos os estudantes a entenderem que haveria alunos 

“desejosos” e “aptos” a aprender e outros, “inaptos”. Esse debate aponta que o fracasso 

seria uma questão que, seria resolvida pelas famílias dos alunos, por meio do 

encaminhamento deles, aos serviços de apoio psicológico e/ou psicanalítico clínico, -

muitos deles - sugeridos por professores e orientadores pedagógicos nas/das escolas. 

É interessante, nesse âmbito, considerar as ideias de Maria Luisa Valente (1995) 

acerca dos impactos do psiquismo familiar no psiquismo dos estudantes e, assim, em 

suas performances na escola. Para a autora, “numa família ‘normal’ as projeções de 

futuro e o ideal de ego familiar tendem a ser positivos. As idealizações, levando em 

conta naturalmente, a realidade intelectual e afetiva de cada um de seus membros 

jovens” (Valente, 1995, p. 56). Ocorre que, por outro lado, há famílias em que os ideais 

não realizados dos egos parentais podem ser transmitidos aos egos de seus filhos. Em tal 

ocorrência, a criança ou o jovem pode exprimir, então, as carências de aprendizagem e 

os bloqueios vividos pelos seus pais em um determinado período evolutivo. Infere 

Valente, a partir daí, que  

O sucesso ou fracasso escolar é resultado de desejos e mensagens 
inconscientes por parte dos pais, determinantes no comportamento dos 
filhos... A criança necessita saber que o real interesse é por ela mesma 
e não pelos seus resultados escolares, e que pode cumprir a contento o 
fantasma de destino que é o seu, determinado pela família 
(VALENTE, 1995, p.64). 

 

Nota-se, portanto, que, no discurso psicologista, o fracasso escolar seria 

resultado de patologias psíquicas familiares. Para Valente, convém à escola ensinar 

igualmente o mesmo conteúdo a alunos com condições psíquicas, subjetivas e 

familiares, heterogêneas. Na perspectiva da autora, não seria papel da escola lidar com o 

que não lhe cabe e “consertar” o psiquismo alheio, não estaria dentre as atribuições 

principais dessa instituição: prover acesso ao conhecimento e promover situações 

socializadoras. Mas, quando esta abordagem se torna um “discurso oficial”, senso 

comum, as aprendizagens de muitos estudantes acabam negligenciadas.  
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A despeito do psicologismo de Valente, com freqüência os pais não entendem 

porque seus filhos estão sendo conduzidos para atendimento, pois têm dificuldade em 

admitir que eles “vão mal” na escola. Relutam em aceitar que seus filhos estejam sendo 

encaminhados para uma clínica, visto que eles não são “doentes”. Acreditam que a 

responsabilidade pelos insucessos de seus filhos na escola deva sempre estar a cargo dos 

educadores. Passamos a perceber qual é o significado da instituição escolar sob o prisma 

do discurso oficial, o qual mesmo sendo “democrático”, não impediu que, na realidade 

atual, existam cerca de trinta e cinco milhões de analfabetos e oito milhões e meio de 

crianças em idade escolar estejam fora da escola. 

O fracasso escolar como um fenômeno psíquico ainda é uma perspectiva muito 

significativa no imaginário social, mas no debate acadêmico tem sido severamente 

criticada há décadas. Para vários autores, o fracasso dos estudantes é sempre 

conseqüência de aspectos estruturais, da sociedade e do sistema escolar (Arroyo, 1997; 

Arroyo apud Ferreira, 1988; Arroyo apud Pêcheux, 1997; Patto, 1993). Com efeito, esse 

insucesso não pode ser tomado como um evento natural inerente apenas ao sujeito, mas 

como uma construção social.   

Patto (1993) declara que as idéias correntes no país a respeito das dificuldades 

de aprendizagem escolar têm uma história, têm raízes históricas, a história do “triunfo 

de uma classe e sua visão de mundo. Trata-se de dificuldades que, como todos sabemos,  

manifestam-se, predominantemente, entre crianças provenientes dos segmentos mais 

empobrecidos da população e em determinados grupos culturais subalternizados [como 

os negros e os indígenas, por exemplo,]. Assim, a autora ressalta que os maiores índices 

de reprovação e exclusão escolar ocorrem dentre os alunos de nível socioeconômico 

baixo, em que se situa a maioria da população negra. Esses estudantes, mais cedo ou 

mais tarde, são excluídos do sistema educacional, sem aprender o necessário para 

ocupar postos de trabalho valorizados e exercer a cidadania criticamente. O fracasso 

seria, então, produto de um sistema discriminatório. 

É preciso, por outro lado, compreender, como Carragher e Schliemann (1982, p. 

86) diz que “o fracasso escolar reside na impossibilidade de aferir a real capacidade da 
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criança, no desconhecimento dos processos naturais que levam a criança a adquirir o 

conhecimento, e na incapacidade dos educadores escolares de estabelecer uma ponte 

entre o conhecimento prático – do qual a criança, pelo menos, em parte, já dispõe – e os 

conhecimentos formalizados do currículo escolar”. E essa incompreensão tem, 

necessariamente, um caráter socioeconômico e um caráter cultural: as escolas não são 

todas iguais e as escolas voltadas às classes populares não seria construída com vistas às 

aprendizagens, ao pensamento crítico e ao exercício da cidadania. Elas promoveriam 

um ensino baseado na cultura erudita e desconectado dos universos culturais dos 

estudantes oriundos das classes populares.  

A educação escolar tende a se despreocupar em fazer inteligível o conhecimento 

escolar aos alunos populares, ou seja, de fazer com que esse saber dialogue com as 

visões de mundo [ideias, experiências e anseios] desses estudantes. Nesse sentido, o 

saber escolar parece a muitos estudantes populares algo “inalcançável”, “impossível de 

entender”, comprometendo as suas aprendizagens e, logo, seu rendimento escolar. 

Somando-se a isto o fato de que as escolas voltadas às classes populares usualmente 

estão em condição material precária e, muitas vezes, inóspita ao ensino e à socialização 

democrática, alguns estudantes acabam por desistir dos estudos e, na maioria dos casos, 

reduzem suas oportunidades e possibilidades socioeconômicas e políticas.  

Por outro lado, a cultura escolar também está assentada numa disciplina que 

tende a reprimir a subjetividade e a liberdade criativa. As rígidas regras e ritos 

comportamentais fazem a escola parecer um “presídio”, uma instituição onde há pouco 

ou [quase nenhum] espaço à autonomia subjetiva e ao diálogo construtivo. Certamente, 

a disciplina escolar foi implantada paulatinamente no começo da idade Moderna. De 

início teve como base a noção de fraqueza da infância, aliada ao sentimento de 

responsabilidade moral dos mestres. Fez-se em decorrência da necessidade do 

disciplinamento da sociedade como um todo, na ocasião da passagem do feudalismo 

para a sociedade urbano-industrial (Ariès, 1981). Mas, com o tempo, a disciplina 

ganhou ares de um “controle de corpos” que visa formatar mentes dóceis para a sujeição 

no trabalho e na política. Conseqüentemente, a indisciplina, inclusive violenta, tem sido 
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um resultado muito comum desse processo.  

Não há como não concordar com Esteban, que diz que o “fracasso escolar é 

apenas uma das faces da desigualdade social”. A escola está fundamentada numa 

cultura própria, vinculada à cultura dominante, que desconsidera o aluno como um 

sujeito que desenvolve a sua visão de mundo e suas ações a partir de referenciais 

culturais e subjetivos diversos e que ter em conta esses referenciais é indispensável para 

que o currículo faça sentido ao estudante. A escola também se baseia num 

comprometimento tácito com a produção, desde a infância, de um indivíduo subalterno, 

que não se insurgirá contra o status quo. De um indivíduo que não reclamará seus 

direitos, mesmo frente a uma escola normalmente “caída aos pedaços”, como tem sido o 

caso das escolas oferecidas às classes populares. Porém, se esses aspectos da cultura 

escolar não forem questionados, em favor de um ensino no qual o estudante realmente 

seja o “centro do processo”, o fracasso nas aprendizagens continuará sendo bastante 

freqüente e sempre reafirmado como “culpa do psiquismo do aluno e de sua família”. E 

para desconstruir esta ideia equivocada, cabe repensar o currículo escolar para que este 

seja um campo que, verdadeiramente, garanta a educação básica como um direito de 

todos.  

2. O currículo e o fracasso escolar  

 

O currículo é o eixo da educação que existe e da educação que buscamos. Como 

afirma Tomaz Tadeu Silva, o currículo é um “documento de identidade” (SILVA, 

2011). Mais do que uma lista de conteúdos de ensino, práticas de ensino e instrumentos 

de avaliação das aprendizagens, o currículo se trata de um espaço de disputas entre os 

agentes sociais [Estado, mercado, escola, sociedade civil, família] em torno do tipo de 

ser humano que se quer formar, e, da espécie de sociedade que se deseja. Numa 

sociedade democrática, o currículo deve mirar a justiça social e isso passa, 

necessariamente, no fato de que ele propicie  “a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania” e fornecer os meios para progredir no trabalho, e, em estudos 

posteriores”, tal como prescreve o Art. 22 da Constituição Federal. 
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Carvalho (1997, p.55) entende que os conteúdos da educação, além das 

interações sociais entre os sujeitos, pressupõem também a arquitetura de um currículo, 

com base “no modo como a sociedade seleciona, classifica, distribui, transmite, e avalia 

os saberes, que são incorporados pelos programas e cursos”, currículo “que é, 

profundamente, afetado pelas políticas públicas, pois o currículo é objeto de prescrições 

indicativas por parte de especialistas e autoridades escolares”. A autora explica que o 

que se entende por currículo não se encerra somente nos conteúdos de ensino: 

 

O currículo é tudo aquilo que acontece realmente aos 
estudantes nos planos cognitivos, afetivo e social, bem 
como nas suas disposições ético-estéticas ao viver a 
experiência da escolarização. Pode-se, igualmente, pensar o 
currículo como um produto social e como tal construído por 
agentes portadores de interpretações divergentes, de tal 
forma que os significados e as práticas são constantemente 
ameaçados, contestados e negociados na luta pela definição 
e defesa de fronteiras... (CARVALHO, 1997, p. 55).  

  

Carvalho enfatiza que o currículo não se estrutura apenas com base em 

conteúdos, mas, sobretudo, que envida concepções científicas, apoiando-se em 

paradigmas que, incluem, também, constelação de crenças, valores, mitos, que operam 

como seletores do que será ensinado e das condutas que serão exigidas nos espaços 

escolares. Conforme Eggleston (1977), o currículo é uma opção política que se faz na 

escolha em um conjunto um número praticamente ilimitado de combinações possíveis: 

“ensinar tal coisa mais do que tal outra não pode ser senão o resultado de uma escolha 

arbitrária, social e culturalmente tendenciosa”. E, nesse conjunto, alguns objetos são 

enfatizados e outros, omitidos. 

Vale dizer, pois, que os paradigmas curriculares têm sido historicamente 

etnocêntricos, racistas e falocêntricos (Hollanda, 1992). As práticas de ensino procuram 

continuamente naturalizar o ponto de vista ocidental, masculino e branco que domina a 

sociedade, silenciando outras perspectivas da realidade por meio da organização escolar 

e do processo pedagógico.  
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Segundo Arroyo, existiria nas escolas uma “cultura do fracasso”, (Arroyo, 

1997), cultura esta que legitima práticas, rotula os fracassados, trabalha com 

preconceitos de raça, gênero e classe e que exclui pessoas e grupos socioculturais das 

aprendizagens. Afinal, para ser pedreiro, faxineira, vaqueiro, e empregada doméstica, é 

mais do que suficiente o domínio de habilidades elementares de leitura, escrita e cálculo 

e de posturas de submissão aos poderes constituídos. Possibilitar mais do que isso aos 

estudantes, o pensamento crítico, criativo e dialógico sobre o mundo e si mesmo, não 

seria conveniente à reprodução social, à manutenção dos poderes e privilégios das elites. 

No entanto, é na avaliação que, por excelência, essa concepção excludente se 

reforça. É quando o olhar hegemônico é definido como, um “padrão desejável” de 

atuação e os outros olhares, como padrões “indesejáveis”. E o indesejável é recusado e 

colocado à margem. Jovens e crianças cujos referenciais culturais e subjetivos não 

atendem aos padrões estabelecidos e são mal avaliados. Como que em um “círculo 

vicioso”, as práticas de ensino reiteram o padrão e, novamente, esses estudantes são mal 

avaliados, até que eles são reprovados e muitos deles terminam por desistir da educação 

escolar, entendendo que ela não seria algo para o qual eles tivessem aptidão. E, por fim, 

esses alunos acabam como os trabalhadores desempregados e subempregados e que 

pouco podem se mobilizar, em pensamento e ação, em busca de seus direitos na 

sociedade democrática.  

O fracasso escolar é, assim, um produto deliberado de nossa organização 

escolar. Essa estrutura impacta o rendimento intelectual do aluno, produzindo seu 

fracasso. E a história do fracasso é íntima da história do ensino básico seriado, baseado 

na promoção e na reprovação.  

É verdade que outros alunos que tem baixo rendimento, porém, continuam na 

escola, mas sempre resistentes às normas e à autoridade dos professores. A indisciplina 

deve ser entendida como desarmonia, descontrole e a desobediência às regras 

consideradas pelo discurso pedagógico hegemônico, preponderante, aquele que detém a 

supremacia sobre as práticas escolares, em resumo trata-se do mau comportamento dos 

alunos. Por vezes, a indisciplina discente pode ser um produto de uma imaturidade 
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psicológica do jovem ou da criança. Contudo, na maioria dos casos, se trata mesmo de 

uma rebeldia contra a cultura escolar, contra as normas e o tratamento repressivo de 

professores, paralelamente a um ensino que pouco ou nada lhe ajuda a ter melhores 

oportunidades socioeconômicas. Nesse caso, o aluno não se evade da escola, mas, nem 

por isso, deixa de ser considerado como alguém que “fracassa” em sua trajetória 

escolar, que acumula advertências e suspensões, tira más notas e não aprende o que 

deveria.   

Diante do exposto, devemos pensar o fracasso escolar sob a ótica de um 

currículo democrático. Nesse ponto de vista, é a escola é quem produz os “fracassos” de 

seus estudantes, quando é insensível ao estudante como sujeito de diferenças e que elas 

fazem toda diferença nos destinos do processo educativo democrático, e, também, 

quando reprime a livre subjetividade, como fonte criativa de aprendizagens.  

Concordando com autores como Freinet (1975) e Makarenko (1987), devemos pensar o 

currículo como campo de “autodisciplina”, de cooperação com o coletivo e de uma ação 

inteligente dotada de consciência e liberdade de opção. O estudante que aprende é 

aquele que é estimulado a pensar livre, autônoma e cientificamente sobre a sua vida, a 

sua experiência, a sua posição na sociedade e que contribuições ele quer e pode dar a 

ela.  

 A literatura nos chama, portanto, a desconstruir a ideia de que o fracasso escolar 

é um processo natural. Não é o caso de dizer que o aluno não aprende, porque é incapaz, 

não se esforça, ou não se submete à disciplina da escola. Esse fracasso é, sim, o efeito 

de uma distribuição desigual do acesso ao conhecimento, à liberdade, à crítica e à 

criatividade, aspectos fundamentais do trabalho e da cidadania democrática. Convém 

questionar esse estado de coisas, promovendo um currículo cujos conteúdos, práticas 

pedagógicas e instrumentos de avaliação coloquem o aluno, em sua diversidade de 

saberes, experiências e anseios, como o verdadeiro centro do processo educativo. Numa 

proposta como tal, o ensino tenderá, muito mais, a promover aprendizagens e impactos 

democráticos no social do que baixo rendimento, indisciplina, reprovação e evasão.  
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CAPÍTULO II 

        

  METODOLOGIA 

 

Este estudo utilizou a pesquisa qualitativa em razão da natureza do objeto, as 

ideias dos educadores sobre o fracasso escolar, não serem quantificáveis. Para o alcance 

do objetivo geral de pesquisa – “Analisar as impressões dos educadores sobre o fracasso 

escolar e escola como espaço formativo” – foram definidos alguns termos 

indispensáveis da pesquisa, tais como: o campo, os sujeitos participantes e as estratégias 

de coleta e a análise de dados. Neste capítulo, abordaremos esses aspectos da 

investigação. 

 

1. Campo  

 

Como campo da pesquisa, foi escolhido um colégio da rede pública estadual da 

Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Nesse espaço, nosso interesse foi 

refletir sobre a transição entre o ensino fundamental e o ensino médio, compreendendo a 

questão do fracasso escolar nessa passagem. Deste modo, optamos por levar em 

consideração a realidade do ensino médio, por este nível representar o “passaporte” de 

entrada à capacitação e habilitação do educando para o trabalho e a cidadania. Tomamos 

como referência uma turma do primeiro ano, que reflete o quadro em que se encontram 

as aprendizagens dos alunos vindos do ensino fundamental e o cenário inicial a partir do 

qual eles poderão aprender no ensino médio.  

 

2. Sujeitos  

 

Participaram da pesquisa, na qualidade de entrevistados, quatro dos professores 

que ministram aulas na turma selecionada. Também foi entrevistada a coordenadora 

pedagógica responsável pelo período no qual a turma tem as suas aulas, a diretora 
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adjunta, e, a diretora geral da escola. Estiveram envolvidos, ainda, os estudantes 

matriculados na turma e que tiveram suas práticas observadas: 39, ao todo. O 

consentimento dos sujeitos em participar da pesquisa foi obtido mediante a garantia de 

seu anonimato.  

 

3.  Estratégias de coleta e análise de dados 

 

Em vista dos objetivos da pesquisa, foram definidas as estratégias de coleta e 

análise de dados. Para obter os dados, empregaram-se: (1) entrevistas estruturadas com 

os professores atuantes na turma escolhida; (2) observações de processos sociais e 

aspectos culturais do colégio onde se realizou a pesquisa, principalmente dentro da sala 

de aula e (3) análise de documentos oficiais pertinentes à educação básica. Os achados 

foram analisados em conjunto e à luz dos pressupostos teóricos da investigação.  

Para atingirmos o objetivo específico “Identificar as ideias de educadores de 

uma escola de ensino médio, sobre o fracasso discente nas aprendizagens, e suas 

correlações com as estruturas escolares e curriculares”, elaboramos entrevistas e 

observações. Por um lado, aplicamos um questionário dirigido com diversas questões a 

serem inquiridas aos agentes do colégio escolhido. Não procuramos interferir nas 

respostas obtidas de nenhuma maneira. Buscamos, por outro lado, observar o cotidiano 

da escola, e, das práticas de ensino e avaliação na turma escolhida. As observações 

abrangeram um período de quatro meses, no qual foram acompanhadas as aulas 

ministradas pelos quatro professores entrevistados e se registraram os aspectos diversos 

em diário de campo. A observação incluiu a anotação das informações coletadas em 

diário de campo. Descritos os dados informados, passou-se à comparação entre os 

significados contidos nas entrevistas e no diário, para a verificação de possíveis 

convergências e divergências.  

O alcance do outro objetivo específico da investigação, “Problematizar as 

condições culturais inerentes à escola básica que contribuem ao fracasso discente nas 

aprendizagens”, demandou uma análise dos dados reunidos nas entrevistas e 
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observações somadas aos referenciais teóricos da pesquisa sobre o fracasso escolar, 

currículo da educação básica, disciplina e indisciplina e à apreciação de documentos 

relevantes ao estudo do problema, como o Projeto Político Pedagógico do colégio e atas 

das reuniões de conselho de classe. 

Nesse âmbito, procedeu-se ao que Triviños chama de “triangulação de dados” 

(Triviños, 1987 apud Neves, 2014, p. 59):  

 “(...) nosso interesse deve estar dirigido, em primeiro lugar, aos 
Processos e Produtos centrados no sujeito; em seguida, aos 
Elementos Produzidos pelo meio do sujeito e que têm 
incumbência em seu desempenho na comunidade e, por último, 
aos Processos e Produtos originados pela estrutura sócio-
econômica e cultural do macro-organismo social no qual está 
inserido o sujeito (Triviños, 1987, p. 12-13, grifo meu e itálicos 
do autor)”. 

Como “Processos e Produtos centrados no sujeito”, Triviños (1987) identifica as 

ideias, percepções e comportamentos dos sujeitos de pesquisa, itens registrados pelo 

pesquisador através de entrevistas, questionários, observações e análises documentais. 

Os “Elementos Produzidos pelo meio do sujeito e que têm incumbência em seu 

desempenho na comunidade” podem ser tanto os documentos oficiais que regulam a 

conduta do sujeito em determinado grupo, instituição ou estabelecimento, quanto 

documentos estatísticos e/ou fotográficos que representam sua atuação nesses âmbitos. 

São, com efeito, objetos típicos de análise documental. Por último, os “Processos e 

Produtos originados pela estrutura sócio-econômica e cultural do macro-organismo 

social no qual está inserido o sujeito” correspondem aos termos da estrutura 

socioeconômica e cultural no qual a atuação do sujeito se insere.   

Com o auxílio da técnica da triangulação de dados, foi possível analisar os três 

“vértices” pensados por Triviños no contexto da pesquisa: (1) as impressões dos 

educadores sobre o fracasso escolar e as suas práticas de construção curricular; (2) o 

Projeto Político Pedagógico da escola e atas de encontros recentes do conselho de classe 

e (3) os pressupostos teórico-conceituais que nortearam a investigação. Os movimentos 

empreendidos e os achados são discutidos no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO III 

 

COMO A ESCOLA ENTENDE E PRODUZ O FRACASSO ESCOLAR? 

 

O fracasso escolar, certamente, é uma questão que suscita uma diversidade de 

pontos de vista, convergentes e divergentes. Toda essa pluralidade demanda analisar o 

cenário encontrado na escola, os depoimentos dos educadores, de documentos que 

veiculam os significados em disputa no cotidiano escolar, como o Projeto Político 

Pedagógico que rege a escola e as atas dos conselhos de classe e da prática pedagógica 

em sala de aula. O trabalho de campo foi guiado visando explorar o problema proposto 

à luz desses aspectos e da fundamentação teórica que assinalamos no capítulo primeiro.   

 Sendo assim, este capítulo está organizado em duas seções, que irão explorar, 

respectivamente: (1) os espaços, tempos e relações sociais específicas observadas na 

escola selecionada e (2) o currículo como espaço de produção do fracasso escolar, a 

partir de diálogos com os discursos dos educadores sobre o problema, tendo como 

referência os seus depoimentos, os documentos políticos da escola e as práticas de 

ensino. 

               1. A escola observada e suas condições materiais e organizacionais 

 

Ao chegar à escola, nos deparamos com uma realidade não muito diferente de 

muitas escolas da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, marcada pela precariedade 

das instalações, recursos materiais e humanos, pela rigidez disciplinar quanto à 

organização dos tempos e das rotinas escolares e pela constante indisciplina discente. 

Embora o ensino possa parecer o cerne da vida escolar, não se pode negar que esses 

aspectos estruturais podem ter alguma importância nos resultados dos processos 

pedagógicos no local.   

O espaço escolar concentra-se em sete salas de aula, uma quadra esportiva onde 

acontecem as aulas de educação física, um refeitório, uma cozinha, área de serviço com  
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dois tanques lavatórios, uma praça com árvores  e mesas e cadeiras de alvenaria no meio 

da construção escolar, dois banheiros para os alunos, sendo um  feminino e outro, 

masculino, uma sala que às vezes funciona como guarda de material escolar, outras 

vezes como sala de aulas para a realização de outros projetos escolares. A escola 

também conta com uma sala para os professores com um banheiro pequeno, uma sala 

para a orientação pedagógica, uma sala com uma ante-sala destinada à secretaria, uma 

sala para a direção com um banheiro, uma sala destinada ao laboratório de informática, 

uma sala arquivo, uma sala pequena destinada aos trabalhos de recursos humanos, e 

outra sala pequena destinada à biblioteca. A direção prima pela manutenção e pela 

limpeza dos equipamentos e das salas, contando, até mesmo, com a ajuda de alguns 

alunos nesse processo.  

Com efeito, faz-se necessário mencionar o precário quadro da maior parte das 

instalações do prédio escolar e da manutenção dos equipamentos e recursos materiais do 

colégio. As salas de aula são pequenas em relação ao número de alunos. As mesas e 

cadeiras são muito juntas o que favorece a conversa, ao bate-papo, a indisciplina e a 

“cola” nas avaliações e exercícios. As salas possuem instalações de ar condicionado e 

ventiladores, mas a maioria não está funcionando. Somente uma sala é provida de 

aparelho de televisão e, apenas duas salas têm aparelho data-show, recursos estes que 

são utilizados sempre em rodízio, conforme as demandas pedagógicas dos professores. 

Falta ao colégio, ainda, uma biblioteca mais provida de obras, didáticas e paradidáticas, 

que sustentem o trabalho docente. E não há atendimento aos estudantes da escola para 

as pesquisas, de uma maneira regular. Por vezes, falta mesmo até material de consumo 

essencial [canetas esferográficas, canetas para quadro-negro, apagadores, cola, tesouras 

e outros]. Não há computadores nas salas de aula, muitos computadores do acervo 

escolar estão danificados e os remanescentes, ultrapassados, sem assistência técnica e 

acesso à Internet.  

Na contramão, o refeitório e a quadra esportiva, por sua vez, destoam das outras 

instalações e estão em bom estado de conservação. Esses são espaços onde os alunos 

costumam passar bastante tempo nos intervalos entre as aulas, desenvolvendo laços de 
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socialização que, algumas vezes são harmônicos e dialógicos e outras, são conflituosos 

e violentos. Não raro, esses conflitos não se restringem aos espaços externos à escola: 

eles se prolongam durante as aulas, prejudicando o seu curso e o sucesso das propostas 

pedagógicas docentes.  

No que se refere aos tempos, a escola funciona no turno da manhã com turmas  

da 6ª à 9ª séries do ensino fundamental. No turno da tarde ou segundo turno, funcionam  

turmas do ensino médio, sendo duas turmas da lª série, duas turmas da segunda série, e 

uma turma do terceiro ano. Para o 3º turno ou noturno foram distribuídas  duas turmas 

da 3ª série, mais três turmas  da 1ª série, e  duas turmas da 2ª série. Nos turnos da manhã 

e da tarde, as aulas são distribuídas em horas-aula de 50 minutos. Pela manhã, o 

primeiro turno funciona das 7 horas e 30 minutos até as 12 horas e 30 minutos. Durante 

o segundo turno, no da tarde, as aulas começam às 12 horas e 35 minutos e perduram 

até as 18 horas.  A partir das 18 horas inicia-se o terceiro turno ou noturno, que perdura 

até as 22 horas e 10 minutos. Neste turno noturno as aulas têm a duração de 40 minutos.  

No cotidiano do estabelecimento escolar, os professores se vêem diante da 

necessidade de seguir as orientações da direção e da coordenação pedagógica. Muitas 

vezes essas determinações são repressivas e articuladas a sanções punitivas a 

professores e alunos. Cabe aos docentes manter os alunos em sala de aula, a todo custo, 

embora seja bastante difícil manter a permanência dos estudantes que saem da sala sem 

a permissão do professor, outros alegam que estão com sede, outros que querem ir ao 

banheiro, que precisam ir à secretaria da escola para resolver tal ou qual problema, etc. 

E, nos intervalos das aulas, os alunos ficam no pátio e na quadra poliesportiva, vigiados 

por inspetores disciplinares. A direção também exige os cumprimentos do currículo, de 

acordo com os parâmetros da SEEDUC/RJ e as bonificações previstas pelo SAERJ, o 

sistema de avaliação da qualidade educacional promovido pela rede estadual de ensino. 

No entanto, alguns alunos se insurgem contra essas normatizações e controles 

através de comportamentos indisciplinados, manifestados em xingamentos, práticas de 

bullying e brigas nos pátios, no refeitório e na quadra poliesportiva. Algumas vezes, tais 

alunos se mostram desinteressados nas aulas e, quando advertidos pelos professores, os 
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agridem verbal e, até mesmo, fisicamente. Esses estudantes também praticam 

vandalismo das instalações e dos equipamentos. Todas essas referências sugerem que a 

indisciplina discente é uma realidade indiscutível que, em algum sentido, pode 

comprometer a qualidade da educação e ter influência sobre o fracasso escolar. 

Quanto aos docentes do colégio, eles, em sua maior parte, fazem reivindicações 

em relação à carga horária. O número de professores em relação ao número de 

estudantes é de um docente de cada disciplina, para cada turma do ensino médio. São 

três professores de Língua Portuguesa, três professores de Matemática, dois professores 

de História, dois professores de química, dois professores de Sociologia, dois 

professores de Geografia, dois professores de Física, dois professores de Língua 

Estrangeira, e, um professor de Educação Física. Cada turma tem em média quarenta 

alunos por turma em sala de aula, e esta parece ser a regra, segundo a direção da escola. 

Observando em campo, pode-se constatar carência de professores em algumas áreas das 

Ciências Humanas, como História e Sociologia e também em Língua Estrangeira e 

Educação Física. Como se pode observar, a escola não dispõe de meios para cumprir, 

qualitativamente, todo o currículo previsto pela SEEDUC/RJ e muitas aprendizagens 

fundamentais costumam ser negligenciadas.  

Por outro lado, os professores são unânimes em afirmar que os espaços escolares 

poderiam melhorar, tendo em vista dinamizar as práticas pedagógicas e as 

aprendizagens. Alguns deles reivindicam mais horas-aula, pois, consideram duas horas-

aula tempo insuficiente para o ensino da disciplina, aumentando-se a carga horária, 

reivindicam também um laboratório de química. Outros professores requerem um 

laboratório de informática que permita o uso da Internet como linguagem pedagógica. O 

aumento e a atualização do acervo bibliotecário e a ampliação da biblioteca, com 

atendimento especializado, também são reclamações constantes.  

O quadro de funcionários da escola ainda conta com um pessoal em que se 

identificam a diretora, a diretor adjunto, dois orientadores pedagógicos, duas 

coordenadoras, uma secretária, um funcionário nos recursos humanos, cinco 

funcionários auxiliares, duas funcionários com desvio de função, três merendeiras, dois 
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auxiliares de serviços gerais. Ocasionalmente, e, dependendo da necessidade, a escola 

contrata trabalhadores eventuais como eletricistas, pedreiros, bombeiros-hidráulicos, 

pintores de parede etc. 

Portanto, o ensino não ocorre de maneira descontextualizada, e, as estruturas 

materiais e organizacionais da escola constroem o cenário no qual o ensino se 

processará, exitosamente ou não. A partir das observações de campo, podemos propor 

que a escola pode, sim, dificultar as aprendizagens que se esperam de uma educação 

básica democrática. As escolas que não dispõem de melhores condições estruturais, e, 

que enfrentam o problema da indisciplina discente apenas com mais normatização e 

repressão podem estar contribuindo bastante ao insucesso dos alunos.  

  Entretanto, devemos lembrar que pode a maneira pela qual o professor enxerga o 

aluno e como ele desenvolve as práticas de ensino, ter um papel ainda mais significativo 

na produção do fracasso escolar. Abordar essa possível relação é assunto para a próxima 

seção.  

 

2.     Os discursos escolares sobre o fracasso nas aprendizagens: 

documentos, depoimentos e práticas de ensino 

 

A escola não formula um único discurso sobre o fracasso nas aprendizagens. 

Sem dúvida, o tema desperta polêmica entre os educadores nos diferentes espaços de 

construção de ideias na escola, conforme os depoimentos dos entrevistados, os 

documentos analisados, e, as práticas de ensino observadas permitem identificar. 

O “discurso oficial” da escola, definido pelo Projeto Político-Pedagógico – PPP, 

é pluralista e voltado à garantia de um ensino fundamentado no conhecimento, na 

crítica, no diálogo e na cooperação entre os atores escolares. Nesse sentido, são algumas 

das missões pedagógicas e sociopolíticas da escola (p. 1):  

 
Respeitar a pluralidade e a liberdade de opiniões e referências 
culturais que forma os corpos docente, discente e técnico-
administrativo da escola [...] 



27 
 

 
Promover um ensino que garanta o acesso dos alunos aos 
variados patrimônios científicos e culturais [...] 
 
Estimular a crítica, o contraditório, o diálogo e o debate nas 
aulas, em outras situações educativas, nos espaços educativos e 
na gestão do estabelecimento escolar [...] 
 
Construir mecanismos que garantam a tolerância entre os 
agentes escolares [...]   

 

O PPP é, pois, expresso em afirmar valores éticos-políticos, compatíveis com a 

justiça, o pluralismo e a liberdade. Embora o documento firme um compromisso com 

esse ideário, no cotidiano, os sujeitos se mostram um tanto desconfortáveis em abordar 

crítica e dialogicamente o problema do pluralismo, sobretudo quando este pode se 

referir ao fracasso escolar. Isso fica claro nas concepções da maioria dos entrevistados 

sobre as razões do fracasso escolar, nos questionários e conselhos de classe.  

No pouco que os educadores se manifestam sobre o fracasso escolar nos 

questionários, é recorrente a idéia do fracasso como o baixo aproveitamento dos estudos 

e a falha em alcançar os objetivos educacionais compatíveis com a série em que se está 

cursando que provoca indisciplina, repetência e evasão. Contudo, quando se questiona 

por que o insucesso discente acontece, é marcante o predomínio da visão psicológica 

sobre a perspectiva sociológica do fenômeno, ou seja, do discurso de senso comum, 

voltado ao psiquismo do aluno e de sua família, sobre a crítica sociocultural da escola 

como potencial “produtora” de insucessos nas aprendizagens de seus estudantes.  

Nesse contexto, são emblemáticas as seguintes frases, ditas por dois 

participantes:  

O fracasso escolar, pra mim [sic], é quando o aluno termina o curso, 
sai da escola, e não consegue nada, não se encaminha para nada, a 
escola não serviu para nada. Para que escola? Os professores se 
esforçam, mas os alunos não querem nada! [Diretora adjunta] 

 
Acho que fracasso escolar é quando apesar de todo esforço do 
professor, ele não consegue fazer com que o aluno saia exitoso. Na 
maioria das vezes,  isto se dá por problemas na família. Falta estrutura 
familiar, as mães hoje em dia trabalham fora... No meu tempo, ao 
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chegar em (sic) casa, após a escola, os meus pais cobravam os 
conteúdos exigindo que eu fizesse os exercícios ou as tarefas passadas 
para fazer em casa. Hoje, a família tende a não incentivar os estudos e, 
com todas as distrações do mundo atual, o aluno não se interessa em 
aprender. Na realidade, a culpa [pelo fracasso escolar] não é do 
professor: ela é do aluno que não quer e não busca aprender 
[Professora]. 

 

 É claramente perceptível que o conjunto dos atores tende a atribuir ao aluno a 

“culpa” pelo seu fracasso na escola, correlacionando o baixo rendimento ao seu 

desinteresse pelos estudos e as recompensas econômicas e sociais que ele pode trazer. 

Para os entrevistados, a escola não tem responsabilidade no insucesso do estudante, pois 

ela se esforça em “oferecer um ensino de qualidade que faz diferença na vida do aluno” 

[Coordenadora pedagógica] e que o permita “aprender para o mercado de trabalho e 

para a cidadania” [Professor]. Segundo a coordenadora pedagógica, quando tal 

“esforço” é insuficiente e “o professor não consegue, apesar de capacitado, fazer com 

que o aluno se interesse pelos conteúdos, ele é culpado [sic] pelo fracasso. Porém, 

quando é a ‘minoria’ que não consegue, então a culpa é do aluno que não se interessa”. 

Os depoimentos sugerem uma espécie de “oposição” psicológica entre os professores e 

os alunos, ressaltando a abnegação profissional dos primeiros e o desinteresse dos 

últimos na educação escolar. 

Entretanto, um depoimento isolado permite entrever uma perspectiva alternativa 

do fracasso escolar, como um fenômeno sociológico e pedagógico que envolve 

igualmente alunos e professores. Segundo um professor, “o fracasso escolar ocorre, 

quando, por várias questões sociais, o aluno não consegue atingir os objetivos 

propostos para o ano de escolaridade”. Diz esse professor que o fracasso escolar é, em 

grande medida, produto do desinteresse do aluno pela aprendizagem, pelo trabalho e os 

problemas sociais. Porém, para o entrevistado “os colegas [professores] tem ‘culpa’ 

nisso [...], pois, a equipe pedagógica não responde bem às demandas”. O professor não 

esclarece como e por que essa insuficiência existe. Ainda assim, é possível entrever que, 

no universo dos dados obtidos nas entrevistas, há um indício de que a visão ordinária 

sobre o insucesso dos alunos nas aprendizagens escolares não é unívoca entre os 
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entrevistados e que o fracasso nas aprendizagens pode ser atribuído também aos modos 

como o exercício profissional do professor se realiza.  

Sem dúvida, o escasso pluralismo que marca o ensino na turma observada tem 

dificultado muito as aprendizagens. Os conteúdos, eurocêntricos, são tratados como 

verdades “indiscutíveis” e sempre válidas para os contextos sociais e culturais do aluno. 

As práticas de ensino, quase sempre marcadas por aulas expositivas tradicionais com 

uso do quadro-negro, não tendem a estimular a crítica e o debate, mas a reprodução 

passiva de conteúdos. Os professores costumam se mostrar insensíveis às diferenças 

subjetivas e culturais dos estudantes nesse processo. Como resultado, as aulas são 

marcadas pelo desinteresse discente, por conversas paralelas, uso de celulares e 

arremessos de bolinhas de papel entre os alunos. Muitas vezes, os professores são 

obrigados a parar as aulas para chamar a atenção dos desinteressados e discutir, às vezes 

até violentamente, com aqueles que respondem de maneira grossa e mal educada. E as 

avaliações são o mais claro reflexo dessa lógica, quando não exigem uma construção 

crítica mais apurada dos educandos, mas a adequação a um “gabarito” rígido que, no 

entanto, poucos alunos se dispõem a estudar a fim de responder corretamente. O 

resultado de uma proposta pedagógica avessa ao pluralismo não poderia ser outro: notas 

e rendimentos insuficientes e indisciplina crescente. 

Alguém poderia dizer que os conselhos de classe seriam instâncias de 

questionamento do fracasso escolar e de deliberações que favoreçam alternativas. Isto 

não é verdadeiro na escola observada e o conselho acaba se tornando mais um espaço de 

reprodução cotidiana do fenômeno. 

Apesar de reuniões esporádicas no sentido de ampliar as chances de aprovação, 

havendo mesmo, nos Conselhos de Classe, uma apelação no sentido de facilitar-se o 

aumento das notas, e de, modificarem-se os reais resultados negativos por outros 

positivos, ainda assim é relativamente expressivo o índice do fracasso discente.  

O fato é que, em não se aprofundando a discussão sobre as causas sociais e 

pedagógicas do fracasso discente que são inerentes à docência e à organização escolar, a 

escola procura satisfazer as determinações políticas da SEEDUC/RJ. Para alcançar as 
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metas estatais e ganhar as bonificações prometidas pela secretaria, a escola procura 

praticar uma política de evitação da reprovação e da evasão, ao passo em que não 

desenvolve instrumentos capazes de promover aprendizagens mais significativas, 

inclusive em diálogo com as famílias. É muito comum nos conselhos, a direção e as 

coordenações usarem expressões como “abra o coração professor”, “veja a situação do 

aluno” e “ele mora no morro e a família dele é problemática”, para demover os 

professores, o máximo possível, da ideia de reprovar qualquer aluno. O objetivo da 

direção é impedir que haja mais de 30% de reprovações e evasões, uma meta que tem 

sido alcançada nos últimos cinco anos, conforme apontam as atas das reuniões dos 

conselhos. Diante de um quadro como esse, a maioria dos alunos, mais da metade da 

turma observada, tiram notas baixíssimas e não fazem questão de se comprometer mais 

com o estudo, pois sabem que, no final, dificilmente serão reprovados ou excluídos da 

escola. Esses aspectos contribuem para o agravamento do fracasso escolar, apesar da 

progressão anual dos alunos, pelas séries do ensino fundamental e médio. 

No entanto, penso que o ideário e a prática pedagógica é um fator ainda mais 

contributivo ao fracasso escolar. No contexto da escola observada, o tema ainda não é 

tratado com a profundidade necessária pelos educadores. A escassez de discussão acerca 

do assunto acompanhada à reprodução de lugares comuns, foi a tônica do que se obteve 

no campo. Trata-se de uma matéria que, ao que pareceu na pesquisa, a maioria das 

pessoas do meio escolar não quer discutir ou falar, algo desagradável que prejudica a 

vida da escola, mas que ninguém se atreve a pautar de maneira mais reflexiva e crítica. 

Nesse âmbito, muitas vezes os educadores preferem ocultar os indicadores objetivos de 

fracasso discente ou, no limite, atribuir ao aluno e à família a responsabilidade por seu 

mau rendimento, sem pensar em alternativas que garantam o acesso a uma educação 

popular mais democrática.   

A atenção à pluralidade e o diálogo com as diferenças costumam ser 

negligenciados pela escola. E, assim, o círculo vicioso que caracteriza da educação 

básica popular é reproduzido. Jovens e crianças não aprendem o suficiente para 

desempenhar papeis cidadãos e continuam em estado de carência e vulnerabilidade 
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socioeconômica. Contudo, se buscamos uma sociedade mais justa, é urgente que tal 

quadro seja questionado em ideias e esforços políticos e pedagógicos no cotidiano 

escolar.  

Para isso, é imprescindível recusar a ideia de que o aluno não aprende porque é 

incapaz, não se esforça ou não se submete à disciplina da escola. Esse fracasso é, sim, o 

efeito de uma distribuição desigual do acesso ao conhecimento, à liberdade, à crítica e à 

criatividade, aspectos fundamentais do trabalho e da cidadania democrática que são 

constantemente, negados pela escola aos seus alunos. Reiteramos, assim, que é preciso 

questionar esse estado de coisas, promovendo uma organização escolar e curricular que 

coloque o aluno, em sua diversidade de saberes, experiências e anseios, como o 

verdadeiro centro do processo educativo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Eu ousaria começar minhas conclusões dizendo que a competitividade na 

sociedade encontra uma de suas fortes raízes na formação escolar. Muito cedo, na 

escola, os alunos aprendem a duvidar dos argumentos dos colegas, a reproduzir apenas 

as ideias do professor. Muito cedo aprendem a valorizar os que “sabem” e humilhar os 

que “não sabem”, comparando notas obtidas, negando-lhes ajuda em exercícios e 

tarefas, escolhendo participar do grupo dos que “sabem mais”. Ideias diferentes de 

colegas, fórmulas alternativas para resolver um problema, leituras adicionais ao livro 

texto ou caderno de aula são desprestigiadas por professores e alunos na expectativa das 

respostas certas e padronizadas. 

Observei muitos comentários de professores sobre estudantes que não se 

manifestam em sala de aula com receio da crítica dos outros colegas. Ouvi, também, 

sobre a prática de muitas escolas de manter os alunos numa mesma turma desde as 

primeiras séries, com o pressuposto de torná-los mais unidos e solidários, apesar dos 

problemas percebidos com alguns estudantes. Que práticas são essas, entretanto, que 

impedem a solidariedade e união entre todos os alunos de uma escola, criando pequenos 

feudos ao longo da vida escolar, amizades exclusivas, sérias adversidades entre as 

turmas? Sem dúvida, são práticas que exacerbam a competitividade e a diferença entre 

grupos, que sugerem a rotulação pelos professores das turmas melhores e/ou piores, 

mais e menos adiantadas e/ou comportadas, que restringem os estudantes a serem 

amigos de poucos. Não é de estranhar o silêncio dos alunos com mais dificuldades, 

rotulados pelos colegas e conhecidos pelos professores. O mesmo silêncio gerado pela 

resistência entre professores de diferentes séries e graus sobre suas hipóteses, a uma 

discussão franca e aberta sobre entendimentos e desentendimentos em suas áreas e/ou 

questões de atitudes dos alunos. 

Na educação básica, as escolas ainda separam as turmas enunciando critérios de 

seleção: repetentes e não repetentes, mais e menos capazes, mais e menos lentos, classes 
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normais e classes especiais. A partir de testes ou critérios altamente questionáveis, 

intensificam a negatividade das diferenças, com justificativa de que o professor possa 

adaptar suas exigências ao grupo e assim respeitar o seu ritmo. O resultado disso é, 

muitas vezes, a falência da escola o seu sentido de formação moral do estudante no que 

se refere à capacidade de descentrar, de perceber e respeitar as ideias dos outros, 

alcançando verdadeiramente o diálogo intelectual, a cooperação.  

Se o processo avaliativo implicar um olhar valorativo e investigador sobre as 

diferentes formas de ser e pensar dos professores e dos alunos, poderá ultrapassar o 

individualismo e gerar a cooperação e a interdisciplinaridade na produção do 

conhecimento. A cooperação envolve o exercício da descentração, a coordenação da 

diversidade de pontos de vista para se ampliar o entendimento sobre a realidade. A  

partir de diferentes jeitos de ser dos alunos é que se dá, de fato, a fluência da 

argumentação e contra-argumentação, a superação de enfoques absolutistas. Assim, o 

diferente concebido como fecundo e positivo passa a encerrar a essência do processo 

educativo: o diálogo, a compreensão do outro, a solidariedade na produção do saber. O 

diferente do outro representando o desafio à convivência social, â confrontação de 

hipóteses, à consistência de argumentação para a produção do saber e a transformação 

da sociedade.  

O diálogo com o outro, diferente de mim, procurando conhecê-lo e compreendê-

lo, também se esvazia na relação professor/professor e principalmente via processo 

avaliativo.  A incomunicabilidade entre os professores que trabalham com um mesmo 

grupo de alunos é um dos fatores mais sérios em avaliação. Uma vez que se procura 

conhecer o aluno em profundidade, em sua complexidade, vários olhares sobre ele e de 

professores diferentes só poderiam contribuir para entendê-lo e auxiliá-lo em termos de 

suas possibilidades e limites. Mas dentre todos os profissionais, o professor é o mais 

resistente a discutir com os colegas os seus métodos de trabalho, sua matéria, as 

observações sobre os alunos. Momentos de “Conselho de Classe”, em muitas escolas, 

exemplificam ausência de diálogo entre grupos de professores. Cada um ditando sobre o 

aluno sentenças definitivas e irrevogáveis, e, impermeáveis a quaisquer relações entre 
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áreas de conhecimento, a quaisquer encaminhamentos ou alternativas consensuais sobre 

o aluno que está sendo avaliado. O que nos leva a questionar igualmente o respeito do 

professor sobre o pensar diferente dos próprios colegas e o significado de tal 

competitividade. 

O respeito aos alunos significa um olhar sensível ao momento de cada um. 

Contrariamente, um processo avaliativo classificatório fundamenta-se numa concepção 

de tempo que contribui para o estabelecimento de critérios competitivos, que criam 

obstáculos ao acesso e permanência dos alunos nas escolas. Isto porque a prática 

tradicional de avaliação veio se caracterizando pela constatação (através de testes ou 

outros instrumentos) das diferenças apresentadas pelos alunos ao final de um trajeto 

percorrido, de uma seqüência de ensino vivenciada. Nesse sentido, a aprendizagem é 

concebida como uma mudança ocorrida nas respostas do aluno entre um ponto de 

partida e um ponto de chegada. O tempo é assim entendido como uma seqüência 

preestabelecida, que os alunos deverão vivenciar, seguindo um paradigma de 

deslocamento, ou seja, como a ultrapassagem de uma série de pontos que vai sendo 

preenchida, uma série de momentos que são previstos como necessários ao trajeto. 

Dessa forma, analisa-se a aprendizagem do estudante levando-se em conta a agregação 

ou o acúmulo de conhecimentos, o seu envolvimento em um rol de atividades, enfim, o 

cumprimento de uma rotina escolar. 

A escola configura-se, também, como detentora em si mesma do tempo de 

partida e do tempo de chegada, ou seja, desconsidera a história do aluno que ingressa na 

escola: suas experiências, suas possibilidades e limites, seus valores socioculturais, a 

vida do estudante fora da escola. Inúmeros professores trabalham um ano com os 

alunos, sem saber onde moram eles, com quem vivem eles, no que trabalham eles, qual 

o seu histórico escolar anterior. Não há tempo, dizem, para conhecê-los. Mas eu diria 

que esta questão não lhes parece importante. Por outro lado, o tempo escolar configura-

se fragmentado, com a determinação de vários pontos terminais. Assim, não há 

articulação entre etapas ou séries, ou entre professores que acompanham o aluno por um 

tempo significativo. 
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Eu fiquei pasmada ao observar quão, freqüentemente, o professor de uma 

determinada disciplina, não tem ideia do que os alunos fizeram no ano anterior, e, 

nenhuma ideia daquilo que virão a fazer, no ano seguinte; é como se cada ano fosse 

sacrossanto, e devêssemos iniciar cada ano da linha de saída.  

Observou-se que o tempo constituído via processos avaliativos é fragmentado 

em período (bimestres, semestres, anos), de tal forma que a evolução do aluno se dá 

pela soma das partes, pelas médias finais, por definições irrevogáveis. Desconsidera-se 

a relação entre uma tarefa e outra, um bimestre e outro, uma série e outra da vida 

escolar. 

Enfim, mais sério ainda é a definição de retenção, de reprovação, que significa 

voltar para trás, começar de novo, negando a própria identidade do aluno, na maioria 

das vezes desconhecido para o novo professor em sua história, em seus avanços e 

dificuldades, desconhecido para o novo grupo onde deve se readaptar. Na prática 

avaliativa tradicional, o caráter terminal da avaliação resulta num educador que não se 

vê como partícipe do movimento, da trajetória percorrida pelo aluno, mas como 

sinalizador dos pontos de chegada.  

Para desfechar esta conclusão, este estudo sugere que, embora os fatores e as 

condições fundamentais que acompanham o fracasso escolar possam aparecer como 

similares em todos os universos, a natureza e o peso de cada um desses fatores, bem 

como os seus modos de combinação, são específicos de cada contexto. Nesse sentido, 

ambos os fatos – diversidade das realidades e diversidade dos estudos destinados a 

analisar tais realidades – requerem um grande cuidado no momento de comparar 

estudos e, sobretudo, de generalizar e tirar conclusões e sugestões universais.   
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