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RESUMO 
 
Este artigo tenta explicar o porquê um número tão elevado de alunos não obtêm êxito na 
escola. Atribuir esse fracasso as condições econômicas de suas famílias, estaríamos 
cometendo uma injustiça e um equívoco, uma vez que algumas crianças dos meios populares 
alcançam, apesar de tudo, êxito em seus estudos. Existe em qualquer sociedade a necessidade 
de incluir seus participantes em comunidade. Todos que fazem parte desta comunidade devem 
ser capazes de transitar livremente pelos espaços sociais, conscientes de seus direitos e 
obrigações para com esta comunidade. Vivemos em um país democrático de direito e para que 
esta condição seja legitimada, é necessário educar os futuros cidadãos, ou seja, os alunos que 
estão em nossas instituições escolares. 
Palavras-Chaves: Criança. Sociedade. Escola. 

 
 
RESUMEN 
 
Este artículo busca explicar el porqué de una numeración tan elevada de alumnos no  obtienen 
éxito en la escuela.  Atribuir esa desgracia a las condiciones económicas de sus familias no es 
cierto, pues estaríamos cometiendo una  injusticia y un equívoco, una vez que algunos niños 
de los medios populares alcanzan, a pesar de todo,  éxito en sus estudios. 
Hay en cualquier sociedad la necesidad de incluir sus participantes en comunidad. Todos que 
hacen parte de esta comunidad deben ser capaces de transitar libremente por los espacios 
sociales, conscientes de sus derechos y deberes para con esta comunidad. Vivimos en un país 
democrático de derechos y para que esta condición sea legitimada, es necesario educar los 
futuros ciudadano, o sea, los alumnos que están en nuestras instituciones escolares. 
Palabras Clave: Niño. Sociedad. Escuela.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nosso interesse pela questão do fracasso escolar decorre de nossa inquietação para 

entender o discurso dos professores, banalizado no interior das instituições escolares, de que 

criança pertencente às classes populares não aprende.   

A crença dos professores de que alunos de escola pobre não aprendem leva a escola a 

tratar os alunos como se eles fossem todos iguais, não considerando as suas singularidades e 

não levando em conta as experiências vividas pelos alunos no seio de suas famílias e no 

convívio comunitário. 

Repetência e evasão escolar são problemas graves, que ocorrem, principalmente, nas 

primeiras séries do Ensino Fundamental. Nove anos de estudo mesmo sendo exigência da Lei 

Nacional de Educação ainda é inatingível para uma grande parcela da população. Essa 

situação é inaceitável em um país democrático.     

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais o foco da discussão, no que se refere 

ao fracasso escolar, tem sido a questão da leitura e da escrita. Os índices de repetência nas 

séries iniciais no Brasil são altos e estão ligados à dificuldade que a escola tem em ensinar às 

crianças a ler e escrever. Nas séries seguintes elas têm dificuldades em conseguir avançar no 

processo de letramento.     

O acesso, a permanência e o sucesso na escola não são fáceis. No país há um elevado 

número de jovens fora da faixa etária convencional, com necessidades de acesso as séries 

básicas, o que levou o governo a criar o programa Educação para Jovens e Adultos (EJA). 

Ultrapassando a barreira do acesso à escola, a criança uma vez dentro dela, tem 

pouco incentivo para nela permanecer. Entre os vários fatores que levam a criança a desistir 

da escola, está o distanciamento desta de sua realidade pessoal. De maneira geral, a escola não 

faz sentido para os alunos das classes simbolicamente desfavorecidas. 

Esta questão tem uma relação com as práticas pedagógicas dos professores. Muitas 

vezes a escola não faz a conexão entre os saberes locais e regionais com os globais e 

universais, ignorando os fatos históricos e a cultura local. O jovem não estuda o lugar onde 

vive sua topografia, a história do seu bairro e seus problemas. Não é levado a refletir 

criticamente sobre o poder político local e suas consequências na vida da população. Pois, 

estas questões não fazem parte dos conteúdos de ensino ministrado pela escola. Raramente a 

escola desenvolve projetos objetivando a valorização da comunidade local; geralmente os 

alunos não conhecem as funções das prefeituras e das secretarias municipais. O prefeito para 

muitas famílias é considerado um ser inatingível; não conhecem os serviços prestados pelo 
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comércio, bancos e outros conhecimentos que são necessários para um pleno 

desenvolvimento intelectual, social e cultural.  Neste sentido, existe um afastamento entre os 

ensinamentos da escola e a vida prática do aluno. 

Criança pobre não é criança incapaz. De acordo com várias pesquisas quando são 

propiciadas aos alunos de famílias desfavorecidas condições para o desenvolvimento social, 

psicológico, intelectual e físico elas respondem de forma muito positiva.  

 

A deficiência de famílias de baixa renda está no ritmo de seu 
desenvolvimento cognitivo e não na qualidade de suas construções, exceto 
em caso de comprometimento físico irreversível, esse ritmo pode ser 
alterado e por vezes significativamente se fornecida à criança os fatores do 
desenvolvimento. (PATTO, 1988, p.70).  

 

A escola da criança pobre é também uma escola pobre. Crianças de classe média têm 

a agenda escolar completada com atividades como dança, curso de língua estrangeira, 

informática, futebol etc. No entanto, a criança de família de baixa renda tem suas 

possibilidades de aprendizagem bem mais limitadas, pois para ela a escola é o único local de 

acesso ao conhecimento formal.  “O processo educacional se enriquece pelo estímulo de 

várias outras capacidades adquiridas em atividades extracurriculares – mas isso depende da 

capacidade econômica da família. Isso precisa mudar” (SPOZATI. 2000, p. 28). 
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2 METODOLOGIA 
 

 

A nossa pesquisa de campo foi feita em duas escolas situadas em diferentes cidades 

do interior do estado de Sergipe, Siriri, localizada na região do Vale do Cotinguiba e Nossa 

Senhora das Dores situada no agreste sergipano, ambas distantes de Aracaju 55 e 72 km 

respectivamente. 

A cidade de Siriri tem uma população de 7.946 habitantes (IBGE 2009). Sua 

atividade econômica está voltada à prática da agricultura familiar e da fabricação de telhas e 

blocos de cerâmica, em pequenas fábricas (olarias) espalhadas pelo interior do município. 

Siriri também conta com a presença da Petrobras, que extrai petróleo do seu subsolo, emprega 

um número significativo de trabalhadores e mantém projetos sociais como, convênio 

financeiro com a prefeitura para auxiliar nas atividades do Conselho da Criança e do 

Adolescente e o Projeto Kiriri, que oferece atividades culturais como dança, capoeira, flauta 

doce e a banda de música.  

A cidade de Nossa Senhora das Dores tem uma população aproximada de 24.747 

habitantes (IBGE 2009). Sua atividade econômica está na pecuária, comércio e nos últimos 

anos no beneficiamento da cana de açúcar, com a implantação de uma usina.  

Resolvemos selecionar para nossa investigação uma escola de cada um destes 

municípios, devido ao nosso conhecimento de diversas comunidades inseridas naquela região, 

onde desenvolvemos atividades profissionais nas áreas de educação e saúde. Neste artigo as 

duas instituições escolares serão designadas como Escola A pertencente ao município de Siriri 

e Escola B localizada no município de Nossa Senhora das Dores. 

A escola A pertence à rede pública municipal que conta com dez escolas, sendo duas 

localizadas na sede do município e oito na zona rural. Ela é a maior escola da rede em 

estrutura física e, também em número de alunos. Funciona pela manhã, tarde e noite com o 

Ensino Fundamental e também com o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que 

mantém uma clientela de 700 alunos matriculados. Ressaltamos que esta escola possui uma 

sala de informática em fase de conclusão das instalações, que no período de nossa pesquisa 

estava aguardando os trabalhos finais de instalação de 16 terminais de computadores. 

Esta escola apresenta uma característica que a diferencia da outra escola pesquisada. 

Sua clientela não é formada apenas por alunos da periferia ou de famílias de baixa renda, ela 

também é constituída por crianças de classe econômica privilegiada. Portanto, existe uma 

heterogeneidade social e econômica em suas dependências. 
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A escola B pertence à rede pública municipal de Nossa Senhora das Dores que tem 

um total de 23 escolas, sendo 05 na sede do município e periferia e as demais na zona rural. 

Esta escola é a maior da rede municipal e funciona em três turnos, manhã e tarde com 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, atendendo uma clientela de 536 alunos. A noite o 

espaço é cedido aos programas estaduais Pró Jovem Urbano e Pré Universitário.  Esta escola 

também possui sala de informática, em fase de conclusão, com 10 terminais de computadores. 

A clientela de ambas as escolas residem na periferia da cidade e em ruas próximas as mesmas.  

As famílias destes alunos são assistidas por programas de redução da pobreza por 

meio de transferência de recursos do governo federal como o Bolsa Família. Os alunos 

matriculados no Pró Jovem Urbano recebem ajuda de custo para frequentarem as aulas. 

Segundo dados do Ministério da Educação o IDEB destes municípios são baixos. Em 

2007 o município de Siriri apresentou um índice de desempenho de 2,9 nas séries iniciais e 

2,8 nas séries finais do Ensino Fundamental com meta de 4,7 e 3,6 respectivamente para o 

ano de 2021.  

Nossa Senhora das Dores apresentou índice de desempenho de 2,8 nas séries iniciais 

e 2,3 nas series finais do Ensino Fundamental em 2007, com metas de 5,1 e 4,6 para o Ensino 

Fundamental no ano de 2021. Estes índices mostram uma queda no aproveitamento dos 

alunos, fato que compromete o processo educacional em ambos os municípios. O público alvo 

desta pesquisa são os alunos do 5º e 6º anos do Ensino Fundamental. A escolha destas turmas 

se deu pelo nosso interesse em entender os motivos pelos quais essas séries apresentam um 

índice de repetência tão acentuado. 

Os docentes também participaram da pesquisa e o instrumento de coleta de dados foi 

o questionário. Foram aplicados 114 questionários junto aos alunos das duas escolas, sendo 

49 alunos da Escola A e 65 da Escola B. Entre os pesquisados 71 são do sexo feminino e 43 

do masculino, todos com faixa etária entre 10 e 15 anos. 

Durante a aplicação dos mesmos foi criado um ambiente de muita tranquilidade, 

onde os estudantes ficaram à vontade para responder as questões. 

O questionário dos alunos continha 09 perguntas, que solicitava opiniões a respeito 

de suas experiências vivenciadas no contexto escolar e familiar. Acreditamos que as práticas 

vivenciadas em casa pelas crianças têm uma relação com o desempenho destes na escola. 

O questionário dos docentes constou de oito perguntas que foram respondidos por 11 

profissionais, sendo 06 da Escola A e 05 da Escola B. Incluímos perguntas que abordam 

situações do cotidiano escolar, como as dificuldades, os desafios e as práticas pedagógicas. 
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3 RESULTADO DA PESQUISA 
 

 

A seguir apresentaremos e analisaremos os resultados obtidos. Inicialmente 

focalizaremos as respostas dos alunos, e em seguida as dos professores. 

 

 

3.1 A Percepção dos Alunos 

 

Elaboramos questionários semelhantes para os alunos das duas escolas. Foram 

colocadas as seguintes perguntas: Por que você vai à escola? Você gosta de sua escola? Você 

gosta de seus professores? Qual a matéria que você mais gosta? O que você aprende na escola 

lhe ajuda no seu dia a dia? Você já foi reprovado alguma vez na escola? Alguém em sua casa 

lhe ajuda com as tarefas da escola? Você trabalha ou ajuda seus pais em casa? O que você 

quer ser quando for adulto? As apresentações das três primeiras perguntas são visualizadas 

nos quadros abaixo, as demais serão analisadas sem o recurso das tabelas 

 

Por que você vai à escola? 

                           Respostas Quantitativo 

Para estudar, respeitar o próximo e ter bom emprego           18 

Aprender a ler e escrever           13 

Porque nada somos sem estudar             9 

Não responderam             4 

Para estudar e brincar             3 

Por obrigação              1 

Para conhecer o mundo             1 

Escola A 
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Por que você vai à escola? 

                                     Respostas Quantitativo 

Ser alguém na vida       23 

Para estudar       22 

Para aprender a ler e a escrever        7 

Porque gosto da escola        4 

Não Responderam        4 

Por diversão         2 

Para ser educado        1 

Porque gosto dos professores        1 

Para aprender a respeitar as pessoas        1 

Escola B    

             

Você gosta da sua escola e dos seus professores? 

                                       Respostas Quantitativo 

A escola é importante, os professores ensinam bem e são 

legais 
23 

Faço amizade e não tem vandalismo 8 

Os professores são como nossos pais e nos valorizam 8 

Porque a escola é grande e os professores são bons            6 

Os professores são educados e preocupados            2 

Escola A 

 

Você gosta da sua escola e dos seus professores? 

                                      Respostas Quantitativo 

Eles são legais e ensinam bem            22 

A escola é bonita e os professores gostam dos alunos            17 

Faço amizade, me divirto, lancho bem e saio cedo            13 

Ensinam respeito ao próximo e boas maneiras             4 

Alunos que não simpatizam a escola nem os professores             4 

Escola B 
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Observamos nas respostas dos alunos uma preocupação com o futuro. Estudar 

representa o caminho para a inserção no mercado de trabalho. Aprender a ler e a escrever é o 

objetivo dos jovens, no entanto, observamos que, ao dominar minimamente técnicas de leitura 

e escrita, os alunos perdem o entusiasmo pela escola. Esta situação é preocupante uma vez 

que “atualmente exigem-se níveis de leitura e escrita diferentes e muito superiores aos que 

satisfizeram as demandas sociais até bem pouco tempo atrás e tudo indica que essa exigência 

tende a crescer” (PCN Língua Portuguesa, p. 30). 

Os alunos relataram a importância da escola como meio de socialização e diversão, 

pois para alguns a escola é um local de encontro com os amigos. Como podemos observar 

pelas respostas dadas pelos alunos e expostas no quadro acima, onde dizem gostar da escola 

por ser o local onde fazem amizades, se divertem e encontram os amigos. 

Observamos que os professores têm uma participação relevante na vida dos alunos, 

esses dizem gostar de seus mestres porque lhes ensinam boas maneiras, respeito ao próximo e 

sentem-se valorizados por eles. Percebemos grande dificuldade desses alunos em expressar o 

pensamento através da escrita. Como é o caso da aluna Fabiana1 de 10 anos que cursa o 5º 

ano. Ela afirma gostar da escola e dos professores assim: “tem muito professores bóia, ele e 

muita bóia me ensina a escrever. ”Chamou nossa atenção o fato da aluna grafar corretamente 

a palavra “professores”. Podemos considerar um indicativo de valorização do professor pela 

Fabiana. É possível, considerando as respostas de outros alunos, como a Ana com 10 anos que 

cursa o 5º ano: “gosto da professora e da escola por causa que na escola é legal e aprendo 

muitas coisas brinco e conheço novos amigos e os professores me ensina a aprender tudo que 

eu sei e tudo que vou saber.” A forma afetiva como os alunos se referem aos professores 

indica o quanto estes são pessoas importantes na vida da criança carente de cidade do interior. 

Portanto a escola é um lugar de socialização para esses alunos. 

A preferência do aluno em relação às disciplinas ministradas na escola também foi 

questionada e os dados obtidos foram os seguintes: na escola A, a pergunta foi respondida por 

47 alunos. Entre os meninos, as disciplinas que mais gostam, em ordem decrescente de 

preferência, são matemática, educação física, português e inglês. E entre as meninas temos: 

matemática, educação física, ciências, português e geografia. 

Salientamos que na escola B, 64 alunos responderam a questão. A preferência dos 

meninos continua com matemática. Ciências, educação artística, português e inglês vêm 

                                                 
1     Utilizaremos nomes fictícios para salvaguardar a identidade de alunos e professores. 
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depois. Entre as meninas matemática também é escolhida, português, ciências, educação 

artística, inglês e geografia vêm posteriormente 

O índice de repetência escolar é muito significativo em ambas as escolas.  Na escola 

A, entre os 48 alunos que responderam à pergunta, 33 já foram reprovados. E na escola B, 

entre 62 alunos, 22 deram esta mesma resposta. As reprovações são preocupantes nas duas 

escolas, mas em especial na escola A mais de 60% dos alunos já foram reprovados. 

Houve de nossa parte a intenção de compreender o universo familiar dos alunos e 

como a escola pode interferir de forma positiva neste contexto. Perguntamos se o que o aluno 

aprende na escola, ajuda no seu dia a dia, no seu convívio na família e na comunidade. 

Constatamos que 100% responderam que sim, no entanto suas respostas foram direcionadas 

às atividades desenvolvidas em sala de aula e não, às práticas realizadas fora da escola, ou 

seja: na relação com a família, com a comunidade e em outros ambientes. Ao analisar as 

respostas dos alunos, notamos que estes, não conseguem estabelecer relações entre os 

ensinamentos da escola e a vida em comunidade. Segundo Bernard Charlot, a definição do 

homem enquanto sujeito de saber se confronta à pluralidade das relações que ele mantém com 

o mundo. A escola deve desenvolver suas atividades educativas, com a preocupação de 

capacitar seu aluno para interagir no meio comunitário, só assim ela passará a fazer sentido 

para o aluno. 

Constatamos também, que os alunos recebem ajuda da família, para a realização das 

tarefas escolares. As mães e os irmãos mais velhos são aqueles que desempenham tal função. 

Isso demonstra a preocupação das famílias com a educação de seus filhos. O que contradiz a 

crença, oriunda do senso comum, de que as famílias de baixa renda não se interessam pela 

educação dos seus filhos. 

Ao questioná-los se ajudam os seus pais em casa, todos responderam que realizam 

alguma tarefa doméstica, ajudando suas mães em especial na higienização da casa. Não houve 

relato da existência de trabalho infantil remunerado com o objetivo de aumentar a renda 

familiar em nenhuma das escolas. Outro dado interessante desta pesquisa diz respeito à 

mudança de comportamento sócio familiar que aparece nas respostas dos alunos. Não são 

apenas as meninas que ajudam nas tarefas domésticas, os meninos relatam também ajudar 

suas mães na organização da casa, tarefa que até pouco tempo era exclusivamente feminina. 

Com as mudanças sociais, as mulheres passaram a contribuir financeiramente para aumentar a 

renda familiar, e este trabalho fora do lar levou seus filhos e filhas a colaborar com a 

organização do lar.  
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Os alunos responderam também a respeito da profissão que desejam exercer quando 

se tornarem adultos. O que nos chamou a atenção diz respeito às profissões que os meninos e 

as meninas desejam exercer. Estas escolheram profissões que exigem maior tempo de 

escolaridade que as profissões escolhidas pelos meninos. As profissões de veterinária, médica, 

juíza, foram as mais concorridas entre as meninas. Entre os meninos as escolhas foram 

diferentes. Estes desejam profissões que não requerem deles muitos anos de escolarização, 

como jogador de futebol, caminhoneiro, vaqueiro e também policial, que ao contrário das 

outras profissões citadas, exige certo nível de escolarização, mas que também é associada a 

força física. Este resultado corrobora as pesquisas que mostram que as mulheres, por diversos 

fatores, frequentam a escola por mais tempo que os homens. Estes saem da escola mais cedo 

para entrar no mercado de trabalho e pela pouca escolaridade recebem baixos salários. 

 

 

3.2 A Percepção dos Professores 

 

Neste segundo momento ressaltaremos a percepção dos professores. A principio 

investigamos a formação profissional dos docentes. Na escola A todos os profissionais têm 

graduação em instituições de nível superior e apenas um com especialização. Este dado é 

importante porque ainda persiste em algumas cidades e povoados do interior do Nordeste os 

chamados professores leigos, aqueles que mesmo sem formação universitária atuam como 

decentes no Ensino Fundamental e Médio. 

Estes profissionais lecionam português, educação física, historia, geografia, educação 

artística e matemática no 5º e 6º do Ensino Fundamental, seu tempo de docência varia entre 

02 a 22 anos de experiência em sala de aula. 

Na escola B participaram da pesquisa 05 professores e com exceção de um, com 

nível médio, os demais têm nível superior com especialização. As disciplinas que lecionam 

são geografia, matemática, ciências e dois, desses professores, atuam como polivalente no 5º 

ano do Ensino Fundamental e seu tempo de docência varia entre 10 e 27 anos de atuação. 

Foi perguntado aos professores se eles gostam da profissão e qual a função do 

professor. 

100% dos profissionais questionados disseram que gostam da profissão. Quanto à 

função de professor, deram significativa importância a formação cidadã e intelectual do aluno 

com ênfase nas possibilidades futuras de trabalho. A função do professor, segundo estes 

profissionais, é transmitir o conhecimento historicamente acumulado, facilitar e mediar a 
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aquisição destes saberes, possibilitando aos alunos um futuro seguro do ponto de vista 

econômico e profissional. Segundo um dos professores: “nas últimas décadas a função do 

professor vem sendo modificada... o professor vem perdendo seu espaço diante de políticas 

assistencialistas, focadas no voto e que usam a educação como massa de manobra.” De acordo 

com o mesmo esta prática vem dificultando o cumprimento da verdadeira função do professor 

que é o compromisso com a formação da cidadania das crianças e do jovem. Estas respostas 

indicam posturas críticas e reflexivas bem elaboradas, fundamentais nas boas práticas 

pedagógicas. 

As dificuldades enfrentadas no dia a dia desses professores são segundo suas 

opiniões, as deficiências na estrutura familiar, que interfere no processo de escolarização dos 

estudantes. Segundo os professores, os pais não acompanham o processo educativo dos filhos, 

sendo uma das causas da indisciplina, tendo como consequência o desinteresse, o desrespeito 

ao professor, ao colega e ao patrimônio da escola. 

A violência por parte dos alunos, também foi muito enfatizada pelos professores. A 

família sem a devida formação, não cultiva no seu filho o hábito de valorizar a escola e seus 

profissionais; alunos chegam à escola com vícios, medos, revoltas, agressividades e 

desesperança. Alguns dizem: “para que estudar se não vou conseguir nenhum emprego bom”. 

Outra dificuldade citada pelos professores, diz respeito à alfabetização. Os alunos 

chegam ao 5º e 6º anos semi-analfabetos o que compromete a transmissão do conteúdo e 

consequentemente atraso no processo escolar. A estrutura física da escola e as poucas 

condições materiais, também contribuem para dificultar o trabalho pedagógico. 

Observamos que os professores atribuem a questões externas à escola as causas de 

suas dificuldades no cotidiano escolar, ou seja, a família, a comunidade, em outras palavras ao 

contexto social. No entanto, as práticas pedagógicas não foram lembradas. Não podemos 

deixar de registrar que muitas práticas dos professores contribuem para a desmotivação dos 

alunos e até mesmo para situações de violência que acontecem na escola. Outros problemas 

internos da instituição também foram pouco citados. 

Questionamos aos mestres se seus alunos aprendem nas aulas. Na escola A todos os 

professores responderam que sim, eles aprendem. Segundo os mestres esta aprendizagem está 

relacionada ao interesse e ao compromisso do aluno. Os professores dizem que planejam as 

aulas, explicam o conteúdo, trabalham a auto-estima das crianças e dos jovens, mas as opções 

de diversão fora da escola atraem mais que as aulas sistematizadas. 
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Na escola B os professores também afirmaram que seus alunos aprendem, mas não 

100% e que o interesse do aluno é maior, quando ele percebe o valor social daquilo que foi 

aprendido. 

Observamos uma contradição na fala dos professores da escola A quando afirmam 

que seus alunos aprendem, mas esta aprendizagem está relacionada ao interesse do aluno. 

Segundo esses profissionais as maiores dificuldades no exercício da profissão está justamente 

na falta de interesse dos alunos. Os pais que não auxiliam suas crianças nas tarefas escolares, 

contribuem para a desmotivação dos alunos, na medida em que não estimulam nem cobram 

dos filhos um bom desempenho na escola.  O professor deve ser um motivador no processo 

educacional. Conteúdos ditos como desinteressantes podem ser atraentes, depende também da 

motivação do professor ao ministrar as aulas e interagir com o aluno.  

Perguntamos aos professores se a reprovação e a evasão escolar representam grandes 

problemas para a instituição escolar e para os professores enquanto agentes no processo 

educacional. Na escola A dos cinco professores questionados, dois disseram que repetência é 

um grande problema. A reprovação, segundo eles, representa um perfil improdutivo e pouco 

promissor da escola diante da sociedade. Porém, três profissionais relataram que a reprovação 

não é um problema por ser impossível conseguir 100% de aprovação, esses professores 

relatam que a escola possui atrativos que estimulam o gosto do aluno pela escola, contudo o 

índice de reprovação ainda é elevado.  

Chamou nossa atenção o fato de 50% dos profissionais afirmarem que reprovação 

existe, mas não é problema. Observando as respostas dos alunos quanto à reprovação, nesta 

escola mais de 60% dos alunos já haviam sido reprovados. É preocupante um índice de 

reprovação tão alto e professores não se dando conta da gravidade do problema. 

Na escola B um professor respondeu que a reprovação não é problema por serem 

casos isolados. Os demais consideram um transtorno para professores e dirigentes, o problema 

demonstra que algo vai errado e que se faz necessário refletir as práticas pedagógicas. 

É preocupante o fato de haver um considerável número de profissionais que não 

percebem a gravidade da questão da reprovação no processo educacional do aluno. Justificar e 

aceitar a repetência e evasão escolar é condenar o aluno ao fracasso e legitimar a contribuição 

da escola para perpetuar as desigualdades sociais existentes no nosso país. 

Questionamos os professores se havia alunos com dificuldades de aprendizagem nas 

suas classes. Todos da escola A responderam que sim, há alunos com dificuldades. Segundo 

os professores o fato acontece por diversos fatores; entre eles: falta de estrutura das 

instituições escolares e as deficiências intelectuais que não foram corrigidas nas séries 
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anteriores. Alguns profissionais afirmam que muitos alunos conseguem superar as 

dificuldades, quando percebem o valor e a importância da escola para suas vidas.  

Na escola B apenas um professor respondeu que não existe tal problema em sua 

classe. Os demais deram respostas semelhantes as da escola A. 

Mais uma vez observamos que os professores se colocam numa posição de omissão 

em relação aos problemas da dificuldade dos estudantes em aprender os conteúdos 

ministrados na aula. Nos seus discursos está implícita a ideia de que todos os problemas 

relacionados ao fracasso escolar são alheios à escola.  

Os professores da escola A relataram que a escola poderia resolver os problemas da 

reprovação e evasão, dando oportunidade ao aluno para que esse possa desenvolver seu 

potencial, envolvendo a comunidade e a família. Projetos educacionais voltados para 

valorização docente e discente. O trabalho coletivo envolvendo a comunidade escolar, a 

família, a comunidade da qual esses alunos participam também, foi sugerido como proposta 

para solução dos problemas de repetência e evasão.   

Ao perguntar se os professores propõem atividades extraclasses, todos responderam 

positivamente. Eles proporcionam aos alunos: excursões, visitas a biblioteca municipal, 

internet, apresentação de filmes em DVD e outros. 

As respostas dos professores nos leva a acreditar que as atividades extraclasse são 

apenas sair da sala de aula ou mudar a rotina da aula expositiva. Esses professores 

enfatizaram que a função docente é conduzir o aluno a uma liberdade social para que ele 

possa ascender social e profissionalmente. As atividades extraclasse praticadas em nosso dia a 

dia contribuem para que a função docente seja legitimada? Se tais atividades levar o aluno a 

refletir sobre o seu contexto social e a partir daí, esse aluno possa ser capaz de perceber e 

transformar sua realidade. Então as atividades fora do ambiente escolar cumprem seu 

objetivo. 

Os professores da escola B responderam que o primeiro estímulo para solução do 

problema, deveria vir de casa; a escola apenas teria um papel secundário na solução do 

problema. Os demais professores defendem uma prática que envolva a comunidade, a família 

e a escola, trabalhando a formação educacional dos envolvidos. 

Reiteramos que a importância das práticas pedagógicas não são devidamente 

enfatizadas por muitos professores. Os profissionais em educação não se sentem responsáveis, 

também, pelos problemas enfrentados na escola. Estes, não assumem a tarefa de conhecer os 

processos pelos quais os alunos aprendem e como consequência não obtêm êxito na 

alfabetização de seus alunos. 
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4 CONCLUSÃO 

     

Consideramos, portanto, que a escola deve elaborar propostas pedagógicas 

direcionadas aos interesses do aluno e de sua comunidade, valorizando o conhecimento prévio 

do aluno e que deve ser observado e reconhecido pelo professor. 

Cada um tem sua parcela de responsabilidade que precisa ser assumida. Os pais 

devem procurar incentivar e apoiar seu filho, educando-o na necessidade de respeitar ao 

próximo e ao bem público. O governo deve continuar cumprindo seu papel no que se refere às 

leis de incentivo a educação, com financiamento e principalmente com a devida fiscalização 

da aplicação do dinheiro público. A participação da sociedade civil organizada é relevante 

para a organização social. A cidadania é construída a partir da conscientização de que o 

sujeito deve ter os seus direitos respeitados pelo governo e pela sociedade e também honrar 

seus deveres de cidadão.    

Os professores devem rever suas práticas pedagógicas, não se isentando das 

responsabilidades que lhes são cabíveis. Suas colocações, quanto às dificuldades no exercício 

da profissão, mostram-se contraditórias, em relação às respostas dadas pelos alunos. Segundo 

esses, suas famílias ajudam nas atividades escolares, mas devemos considerar as limitações de 

cada um. Os compromissos devem ser revistos e os métodos também. As estratégias 

metodológicas utilizadas para a construção do cidadão, função docente defendida pelos 

professores, devem ser colocadas em prática. Nós professores, devemos avaliar nossa postura 

profissional diante dos problemas enfrentados pela categoria, analisando nosso 

comportamento diante das políticas que desvalorizam a profissão docente e não nos eximindo 

da responsabilidade de que somos agentes de transformação social.      
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