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FRACASSO ESCOLAR NA VISÃO DO 
PROFESSOR, ESTABELECENDO RELAÇÕES E 

APONTANDO CULPADOS.   

IX JEPEX
André Augusto Mendonça dos Santos1,   

Introdução

Elucidar aspectos referentes ao fracasso escolar é 
de fato um desafio, pois este tema já é trabalhado de 
forma intensa no Brasil desde os anos 60. 

Surgiram várias teses no decorrer das últimas 
décadas a respeito desta temática, que ainda assombra 
o sistema educacional brasileiro. Nossa pesquisa se 
apóia em três aspectos definidores do fracasso escolar: 
a cultura do fracasso que está sustenta na organização e 
estruturação das instituições educacional, o fracasso 
escolar ligado a uma determinada classe social, 
geralmente a classe desprovida de recursos financeiros 
para investir no capital humano e por fim o fracasso 
escolar atribuído ao próprio aluno que se demonstra
pouco interessado no aspecto educacional de sua
própria formação. 

Nossa pesquisa busca o esclarecimento dos 
aspectos acima pontuados em relação às definições de 
fracasso escolar comparando com as dos professores da 
rede municipal de ensino da cidade do recife, este tema 
de pesquisa surgiu a partir da nossa própria experiência 
no ambiente educativo propiciada pela prefeitura da 
cidade do recife através do projeto de aprendizagem 
interativa, este referido projeto de cunho municipal é 
mais conhecido como projeto MAIS.

 Diante da nossa própria experiência com o referido 
projeto surgiu uma questão interessante ao mesmo 
tempo preocupante: será que as escolas da rede 
municipal de ensino estão desenvolvendo suas funções 
educacionais junto aos alunos ou estão enfrentando 
dificuldades de natureza acumulativa trazidas pelos 
alunos como conseqüência de ciclos de aprendizagem 
mal realizados?

Está pesquisa se realizou na Região Política 
Administrativa seis (RPA 6)  dentro do contexto do sistema 
de ciclo de aprendizagem que foi adotado pelo poder 
municipal desde 2001.        

Material e Métodos

Nossa pesquisa está embasada no método etnográfico, 
segundo a perspectiva de Ivani Fazenda [1] já que o mesmo 
nos permite um contato prolongado e direto com o 
fenômeno estudado e os indivíduos envolvidos.

Para o trabalho desenvolvido dentro do espaço escolar 
que conta com uma relação direta com o fenômeno 
estudado e coleta de dados por meio de observação direta e 
questionários, diante do quadro pesquisado está foi à
escolha metodológica mais apropriada.

Além disso, o procedimento de coleta de dados que nos 
trouxe uma maior quantidade e qualidade de informações 
embasado no nosso modelo de pesquisa foi à confecção e 
aplicação de um questionário contendo cinco perguntas 
pertinentes ao tema estudado.

Este procedimento nos trouxe um maior retorno por 
partir do professorado entrevistado. Além do referencial 
metodológico, os referenciais teóricos nos forneceram 
bases para fomentar as discussões e enfrentamentos entre 
as várias visões de fracasso escolar que foram encontradas 
entre os professores entrevistados. 

Pois, para melhor compreendermos o fenômeno 
estudado e suas relações recorremos inicialmente a Anete 
Abramowicz [2] que nos forneceu uma visão geral da 
problemática estudada. Também recorremos a Gaudêncio 
Frigotto [3] que nos propicia uma visão relacional entre 
investimento econômico e educação embasada na teórica 
do capital humano. 

Por fim, Creso Franco [4] nos fornece uma visão 
histórica e estrutural em relação ao sistema de ciclos de 



aprendizagem que a atual gestão municipal utiliza em 
relação as suas escolas.

Resultados

Finalizando então nossa pesquisa e já partindo do 
entendimento que se trata de uma problemática 
complexa. 

O fracasso escolar na visão do professor é uma 
temática bastante rica e interessante. Pois, a partir do 
momento que um professor definiu o fenômeno do 
fracasso escolar a partir da sua própria visão ele nos 
oferece um emaranhado de relações existenciais que 
estão interligados e coexistindo ao mesmo tempo. 

Como muitas pesquisas já apontaram o fenômeno 
estudado não possui uma definição comum, mas possui 
uma intensa rede de ‘culpados e responsáveis’. 

A partir dos dados coletados junto aos professores 
foram apontados os responsáveis pelo quadro do 
fracasso escolar. Vamos a eles: as políticas 
educacionais com viés quantitativo, os alunos 
desinteressados, famílias desinteressadas no andamento 
de seus filhos com relação à escola, a própria 
perspectiva histórica diretamente ligada à educação, o 
próprio sistema educacional, professores 
descompromissados, infra-instrutora física (escolas) e 
pedagogia (programas) descontextualizados a nível 
regional. 

Todos estes ‘culpados’ surgiram dentro do contexto 
relacional a nível macro e micro-social, mais surgiu um 
ponto dentro do contexto educacional local diretamente 
ligado ao sistema educacional adotado pelo poder 
municipal foi o sistema de ciclos de aprendizagem que 
surgiu na perspectiva do enfrentamento da 
problemática. Porém isto não está ocorrendo, pois falta 
ao profissional o devido esclarecimento a respeito do 
mesmo.

Contudo para compreender os fatores que na visão 
do professor são responsáveis pelo fracasso escolar e 
analisá-los nos seus respectivos contextos macro e 
micro-social criamos algumas categorias relacionais 
para facilitar a análise dos dados coletados junto aos 
professores e sua própria sistematização. Vamos a elas:

 Fracasso escolar e a família. 

 Fracasso escolar e as políticas públicas. 
Educacionais.

 Fracasso escolar e sua perspectiva histórica.

 Fracasso escolar e o professor.

 Fracasso escolar e as estruturas do sistema
educacional.

 Fracasso escolar e os aspectos sócio-econômicos

Estas categorias relacionais nos auxiliaram na seleção e 
na análise inicial dos dados, na própria estrutural 
seqüencial do trabalho, pois na medida em que nosso 
trabalho foi avançando surgiu à necessidade de 
subdividirmos o conteúdo para melhor compreendê-lo e 
simplificá-lo. 

Por fim, como já foi dito, não existe um culpado o que
realmente existe são relações conflituosas entre os 
elementos sociais, econômicos, políticos, culturais e 
educacionais que compõem o grande universo sócio-
educacional que se faz atualmente presente nas instituições 
escolares a nível municipal hoje.   

Discussões

Ao levantarmos os dados, sistematizá-los, categorizá-
los e compararmos as definições fornecidas pelos 
professores e as definições selecionadas como pontos 
norteadores da pesquisa chegamos à conclusão que a visão 
do professor em relação à problemática não mudou, isto em 
relação aos aspectos definidores selecionados, pois 
encontramos traços das definições escolhidas nos discursos 
de todos os pesquisados, isto nos leva a pensar que as 
velhas definições acrescidas de novos elementos estão se 
tornando uma fonte inesgotável de recursos teórico-
metodologico em relação ao tema, somando a isto, estão os 
poucos esforços qualitativos na busca da solução ou 
mesmo a amenização do problema. 

Este quadro de relações conflituosas entre os elementos 
sociais, econômico, político e educacional e suas ligações
surgiram no decorrer da nossa pesquisa e que estão 
servindo de sustentação para a compreensão deste 
problema ao longo de nossa pesquisa.
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