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RESUMO  
Em meados do século XX ressurge a discussão a cerca do fracasso escolar no cenário das 
escolas públicas brasileiras, por causa de um conjunto de variáveis intra e extra-escolares que 
acabaram por contribuir com este processo. Como muitas escolas nacionais, as da cidade de 
Laranjeiras/SE também passam a conviver com esta problemática. Na tentativa de entender o 
porquê do fracasso escolar neste município, o referido projeto procurou estudar como os 
professores desta cidade percebiam esta questão e como o relacionavam a escola e a 
comunidade. Assim, foi verificado que os docentes acabam responsabilizando somente os 
alunos e seus problemas cotidianos ao fracasso escolar, não refletindo sobre as práticas e 
metodologias aplicadas durante o processo de ensino aprendizagem, as quais, assim como 
outras dimensões, podem contribuir para o fracasso escolar.  
 
Palavras-chaves: Fracasso escolar, comunidade e percepção.     
 
ABSTRACT 
In the mid-twentieth century comes back the discussion about school failure in the scenario of 
Brazilian public schools, because of a set of variables within and outside the school that 
eventually contribute to this process. Like many national schools, the schools of Laranjeiras 
/SE also come to live with this problem. In an attempt to understand why the school failure in 
this city, this project sought to study how teachers of this city realized this issue and how it 
related to school and community. So, was found that teachers end up blaming only the 
students and their daily problems to school failure, not reflecting on the practices and 
methodologies for the teaching and learning process, which, like other dimensions, can 
contribute to school failure. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em meados do século XX, quando as classes dos trabalhadores industriais e rurais têm 

acesso a escola pública gratuita, e as políticas de ensino passam a ser revistas por quem faz a 

escola, a discussão a cerca do fracasso escolar reaparece nos debates sobre a escola público 

brasileira.      

Normalmente a expressão “fracasso escolar” é utilizada quando a escola passa a ser 

insuficiente no que se refere a seu objetivo primário, que seria transmitir o saber no intuito de 

formar cidadãos críticos capazes de modificar o meio em que vivem (FORGIARINI et al., 

2009). 

Para Oliveira (2002) o fracasso escolar é concebido através de diferentes outros 

fracassos, tais como o das políticas educacionais, das práticas pedagógicas, do currículo 

escolar, dos projetos políticos-pedagógicos, dos valores sociais e familiares e das condições 

de estudo. 

Nessa perspectiva considera-se um conjunto de variáveis intra e extra-escolares que 

intervêm no processo de produção do fracasso escolar indo desde a as condições econômicas 

e culturais dos alunos, passando pelas dinâmicas e práticas pedagógicas e chegando até as 

condições de ensino e aprendizagem (DOURADO, 2005).      

Refletindo sobre o assunto Queiroz (2002) identifica duas abordagens para o fracasso 

escolar, uma externa a escola (trabalho e problemática familiar) e outra interna (linguagem do 

professor), este último devido a o professor normalmente não levar em consideração o capital 

cultural dos alunos. 

A educação desenvolvida sem levar em consideração as vivências, história de vida e as 

representações dos alunos é percebida, por estes, como se não houvesse ligação alguma com o 

cotidiano, tornando-os apáticos à problemática sócio-política da contemporaneidade, sem 

autonomia cultural e intelectual para interferir ou pensar em problemas locais 

(RUSCHEINSKY, 2001).  

É através dos convívios comunitários e familiares cotidianos, que ocorrem as maiores 

influências educativas do cidadão, o professor que é capaz de perceber e valorizar este 

processo educativo sócio-comunitário pode intervir, com maior prioridade, como facilitador 

da aprendizagem, mediador da construção de sentido para a aprendizagem, no âmbito escolar 

(GUARÁ, 2003).  
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A percepção do educador em relação à comunidade onde a escola esta inserida é de 

extrema importância para que o mesmo tenha uma aceitação crescente da diversidade e da 

consequente necessidade de diversificar a oferta educativa, de inovar e experimentar com 

modelos diferenciados, sensíveis a cada contexto e momento (TORRES, 2003).  

 

Laranjeiras 

 

As escolas públicas da cidade de Laranjeiras, estado de Sergipe, assim como muitas no 

Brasil vivenciam o fracasso escolar, o qual pode ser identificado através das estatísticas 

educativas deste município.1 

Este município está situado a 18 quilômetros da capital Aracaju, considerado de 

pequeno porte (com cerca de 23.000 habitantes) e com renda média de R$ 380,00 por pessoa 

(IBGE, 2010). Por estar muito próxima da capital, cerca de 70% dos professores que lecionam 

no município são oriundos de Aracaju.  

Assim, reconhecendo que as vivências da comunidade onde a escola está inserida são 

de extrema importância para se contextualizar o ensino formal e, ainda, levando em 

consideração os aspectos discutidos sobre fracasso escolar, surgem algumas questões. Na 

cidade de Laranjeiras, onde a maioria dos professores do ensino básico são oriundos de 

Aracaju, como estes acabam por perceber a comunidade onde a escola esta inserida? Seriam 

estas percepções semelhantes as dos professores residentes na comunidade? E estes 

professores, como concebem o fracasso escolar no município? Sendo assim, o seguinte 

projeto visou verificar como os professores do ensino básico da cidade de Laranjeiras 

percebem a escola e a comunidade onde esta se encontra, e se estas percepções podem estar 

relacionadas a o fracasso escolar no município.  

No intuito de estudar as diferentes percepções, o estudo foi baseado na fenomenologia 

existencial de Merleau-Ponty (1945 apud GOMES, 1997), através de entrevistas 

fenomenológicas semi-estruturadas. Para Gomes (1997) a entrevista fenomenológica é a 

melhor formar para que o entrevistado seja realmente entendido. 

Neste sentido a metodologia da entrevista foi baseada no artigo de Gomes (1997) a 

cerca da entrevista fenomenológica e o estudo da experiência consciente, sendo aproveitadas 

as suas sugestões para este tipo de entrevista através dos passos que seguem abaixo:     
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1º passo: Descrição do objeto 1. Assim foi solicitado do entrevistado a descrição exaustiva da 

comunidade onde a escola esta inserida no intuito de que as mais sutis percepções a cerca do 

objeto fossem relatadas na entrevista. 

2º passo: Descrição do objeto 2. Neste momento foi solicitado ao entrevistado a descrição da 

escola na qual leciona e a ligação da escola com a comunidade.  

3º passo: Descrição dos alunos, da relação destes com a escola e com os professores. 

4º passo: Buscou identificar se houve percepções conscientes a cerca do fracasso escolar por 

parte dos entrevistados.   

Os professores foram escolhidos aleatoriamente, através de lista cedida pela Secretaria 

de Educação do Município de Laranjeiras, sendo dois professores residentes na Capital e dois 

professores residentes na comunidade. Este número reduzido se deu devido ao pouco tempo 

para o estudo do projeto.  

Os dados coletados foram analisados individualmente no intuito de categorizá-los 

quanto às diferentes percepções. Em seguida foram feitos comparativos entre as percepções 

dos professores no intuito de identificar convergências e divergências entre as mesmas. 

Foi verificado, também, junto à direção em quais disciplinas ocorria o maior número 

de repetência, na tentativa de achar alguma ligação com as entrevistas.  

 

RESULTADOS  

 

Em primeiro lugar foi constatado que a repetência esta diretamente ligada às 

disciplinas de cálculo (matemática, química e física) e português, não havendo ligação direta 

com professores residentes ou não do município.   

Em seguida, foram selecionados quatro professores do ensino básico da Escola 

Municipal Alcino Manoel Prudente, localizada no Conjunto Manoel do Prado Franco, 

Laranjeiras – SE. Sendo dois moradores da cidade de Laranjeiras e dois residentes na capital 

Aracaju. Por não haver necessidade de identificá-los estes serão aqui reconhecidos pelos 

números de 1 a 4, sendo as pessoas 01 e 02 residentes na cidade em questão e as 03 e 04 na 

capital. 

Seguindo os passos citados na metodologia a entrevista ocorreu de forma clara, através 

de conversa informal com todos os entrevistados, tendo como ponto de partida as questões 

citadas anteriormente. Para construção deste artigo, foram apenas considerados pontos 
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importantes dos fragmentos das entrevistas, evitando assim uma longa transcrição das 

mesmas.  

 

Comunidade 

 

Em relação ao 1º ponto da entrevista sobre a comunidade onde a escola esta inserida, 

responderam que a: 

 

Comunidade é carente de recursos financeiros e estruturais, como 

saneamento básico, moradia, pavimentação. Desinteressada quando as 

problemáticas que envolvem a escola (Entrevistado n.01). 

 

Comunidade com vícios comportamentais, tais como falar da vida 

alheia, estagnação, comodismo, preconceitos que acabam por vezes 

em interferir no bom convívio entre professores e cidadãos moradores 

deste local (Entrevistado n.02). 

 

Historicamente falando, os moradores desta comunidade são oriundos 

das fazendas da Usina Pinheiro. Grande parte da população que aqui 

reside é analfabeta. Os que ainda tentam estudar apresentam grande 

dificuldade de aprendizagem, pela falta de acompanhamento familiar 

e por conta dos vícios incutidos nesta comunidade, como o que o 

estudo não é lá grande coisa para se conseguir trabalho (Entrevistado 

n.03). 

 

Comunidade pobre, mas com pessoas que apresentam força de 

vontade em melhorar. As ruas são despavimentadas, não há 

saneamento básico para todos e os recursos ligados a saúde pública 

são escassos. Pouco interessadas no cotidiano escolar (Entrevistado 

n.04) 

  

 Neste primeiro ponto que trata da comunidade, as falas dos professores não se 

diferenciam muito, todos relatam a precariedade de moradia da comunidade Manoel do Prado 
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Franco e o desinteresse dos moradores deste local pela educação e pela escola. Dois dos 

entrevistados, sendo um morador da comunidade e outro da capital, relatam que este 

desinteresse constitui uma espécie de vicio social, que vem perdurando por algumas gerações.   

 

Escola  

 

No 2º ponto, sobre a escola onde lecionam. Os professores ressaltaram que:  

 

Preocupada com o bem estar dos alunos e seus interesses futuros. 

Dedicada não só a o ensino como também as questões sociais 

(Entrevistado nº 1).  

 

Escola limpa, organizada, bem localizada, uma verdadeira segunda 

casa (Entrevistado nº 2).  

 

Como todas as outras escolas da rede municipal de ensino, esta se 

encontra em péssimo estado de conservação, falta sala de aula, sala de 

professores e material didático. As instalações que se encontram 

disponíveis estão degradados pelo tempo e pelo mau uso (Entrevistado 

nº 3). 

 

Escola com grande espaço físico, mas sem espaço de lazer para os 

alunos, as salas são muito cheias, sem refeitório ou cantina, não 

apresenta sala de professores e está em péssimo estado físico 

(Entrevistado nº 4).  

 

Os professores moradores da comunidade percebem a escola como um local 

agradável, com boa infra-estrutura preocupada e capaz de ajudar os alunos nas problemáticas 

educacionais. A fala é sempre positiva. 

Os professores residentes na capital relatam principalmente a problemática estrutural 

da escola (espaço físico precário e falta de material didático). A fala apresenta-se com uma 

negatividade relativa, quando se observa que foram relatados somente pontos a serem 
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melhorados. Não se falou da atuação profissional ou do envolvimento da escola na tentativa 

de modificar a situação atual.  

 

Alunos 

 

Sobre o 3º ponto em relação aos alunos, os professores afirmam que são:   

Pouco interessados no contexto escolar, mas muito interessados na 

vida alheia. Por morarmos no mesmo local se acham íntimos demais 

(Entrevistado nº 1). 

 

Animados, envolvidos em festejos culturais, mas são extremamente 

individualistas e preconceituosos, não estão preocupados, em sua 

grande maioria, com as questões educativas. Temos uma boa relação 

dentro e fora da escola (Entrevistado nº 2).   

 

Filhos de pais desempregados, que quando estão trabalhando 

desenvolvem sub-empregos. Por passarem necessidades de 

alimentação e moradia, como podem estar preocupados com a 

problemática escolar e educativa?Nossa relação normalmente se 

resume há que temos dentro da escola (Entrevistado nº 3). 

 

Pais normalmente separados, desempregados e vivem de “bicos” e 

sem residência própria. Grande parte do alunado esta envolvido com 

drogas e com o tráfico, sendo que grande parte destes já tiveram 

problemas com a polícia. Fico receosa quanto às relações de amizade 

fora da escola, pois com essa violência nunca sabemos o que esperar 

deles (Entrevistado nº 4). 

  

 É possível notar que todas as falas destacam a falta de interesse dos alunos pela 

educação e pela escola. Os professores morados da capital tentam relatar o porquê do 

desinteresse, demonstrando ainda que suas relações com o alunado é normalmente 

profissional, enquanto os professores residentes da cidade se prendem a problemáticas 
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relacionadas ao convívio do cotidiano e por morarem na comunidade apresentam uma relação 

mais intima com alunos.  

 

Fracasso Escolar 

 

Assim no tópico do fracasso escolar os professores afirmam que:  

  

Como em toda escola, esta também apresenta alunos com fracasso 

escolar como desistência e reprovação, mas, nós professores nos 

esforçamos para resolver estes problemas juntos com os alunos. 

Sempre tentamos conversar quando percebemos o aumento das faltas, 

mas poucos se abrem conosco. Infelizmente os que têm boa 

freqüência normalmente temos que aprovar independente se achamos 

que devem ou não estar na série seguinte (Entrevistado nº 1).  

Depende do ponto de vista. Existem pessoas que já sabemos que não 

vão para frente dentro das escolas... não sabem para quê estudar, mas 

nós professores trabalhamos para tentar mudar esse processo, que não 

é tarefa fácil (Entrevistado nº 2).  

 

Existe de todo o tipo. A maioria tem dificuldade de aprendizado e por 

não terem incentivos dos pais, acabam por desistir de estudar ou 

passam a não levar a escola a sério. Existem pessoas que estão 

matriculadas, mas não freqüentam e muitas crianças analfabetas 

dentro da escola, que escrevem e não sabem o que escreveram. Um 

grande problema é a cota de aprovação exigida pelos governantes, 

fazendo com que aprovemos alunos sem capacidade de estar na série 

seguinte (Entrevistado nº 3).  

 

Alto índice de evasão e reprovação, acredito que por falta de apoio 

familiar diante das problemáticas educacionais. Se evadem 

dificilmente a escola consegue recuperar, enquanto os que têm 

presença, algumas vezes, temos que aprová-los para manter o índice 

exigido pela prefeitura (Entrevistado nº 4).  
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 Todos os professores entrevistados apresentam em suas falas a reprovação e a evasão 

como principais causas do fracasso escolar ocorrente nesta escola, falam ainda que a 

problemática da evasão é mais preocupante que a reprovação, pois se evadem, normalmente, 

não voltam a estudar enquanto que a reprovação acaba sendo amenizada pela cota de 

aprovação que as instituições públicas devem manter.  

Os dois professores moradores da região reproduzem esforço frente a essas 

problemáticas, na tentativa de amenizar a evasão escolar e a reprovação, enquanto que os 

residentes da capital, somente descrevem os problemas, não se incluindo como participantes 

ou responsáveis, mas todos os entrevistados não agregam responsabilidades de suas práticas e 

métodos de ensino diante da problemática em questão.  

 Uma comunidade considerada de baixa renda esta propicia a apresentar alunos com 

problemas relacionados à escola e a aprendizagem. A salubridade do lar, dos convívios 

familiares apresentam influências muito fortes quanto a o desenvolvimento cognitivo e o 

desempenho do aluno diante do currículo escolar (CARVALHO, 2004).  

 Carência de necessidades básicas (alimentação, moradia e saúde), falta de estrutura de 

saneamento e pavimentação, desemprego de familiares são influências que neste caso podem 

estar diretamente ligadas a o fracasso escolar na cidade de Laranjeiras. Neste sentido, não se 

pode esperar que alunos que vivenciam todas essas problemáticas em seu cotidiano consigam 

desvencilhar estes problemas, sozinhos, do processo de aprendizagem na escola, para que não 

haja um reflexo no seu desenvolvimento cognitivo. 

 Para Carvalho (1997) seria ingenuidade e preconceito conceber somente a o aluno a 

responsabilidade do fracasso escolar e não responsabilizar também as práticas e metodologias 

que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem.  

 Um processo educativo está dividido, a grosso modo, em três grandes blocos, “quem 

ensina”, “o que se ensina” e “a quem se ensina”. É dito que o ensino foi bem sucedido quando 

“o que se ensina” foi aprendido pelo “a quem se ensina”, da mesma forma atrelamos o 

fracasso a este mesmo processo, quase sempre responsabilizando somente “a quem se ensina” 

(alunos), esquecendo da parcela de responsabilidade de “quem ensina” e “do que se ensina” 

(CARVALHO, 1997). 

 Aplicar práticas e metodologias de ensino o qual não se consegue atingir o alunado ou 

ensinar conteúdos o qual os mesmos não consigam fazer ligação com o cotidiano vivenciado 
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por eles, além da precariedade da estrutura escolar reafirmam a parcela de responsabilidade da 

escola e dos professores no processo de fracasso escolar. 

 Assim, é perceptível que a escola em questão também tem sua responsabilidade diante 

da problemática que assola a educação neste município.  Apesar de os professores 

moradores da região demonstrarem em suas falas, determinado esforço para sanar tais 

problemas estes não se referem em nenhum momento a suas práticas ou métodos como 

também sendo possíveis contribuintes para o fracasso escolar, sendo essa fala comum a todos 

os entrevistados.  

O professor deve ser capaz não somente de perceber a comunidade e seus processos 

educativos, mas também a sua demanda e capacidade de aprendizagem e assim ser flexível 

para diversificar, inovar e experimentar com modelos diferenciados, sensíveis a cada contexto 

e momento fazendo com que o ensino e conteúdo sejam atraentes e reais para os alunos 

(TORRES, 2003). Caso contrário, este acaba por contribuir com o fracasso escolar.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS          

  

Não houve aqui a intenção de achar culpados pelo fracasso escolar na cidade de 

Laranjeiras – SE, mas sim de tentar entender a problemática e demonstrar que não se pode 

unicamente culpar o aluno pelo fracasso na escola. Problemas externos a ela, métodos 

ineficazes para aquela comunidade, precariedade física, falta de material didático, o que se 

ensina e como se ensina são também vetores que podem levar ao fracasso escolar.  

 Diante deste caso pode-se concluir que este fracasso é de todos, de quem ensina, do 

que se ensina, de quem se deve ensinar e de todos os outros integrantes da comunidade.  

 Assim, cabe a escola firmar parcerias com a comunidade, para minimizar estas 

problemáticas, pois por definição a escola é parte da comunidade, deve-se a ela, existe em 

função dela e serve a ela. Neste sentido, professores, coordenadores e alunos devem participar 

da formação e construção dos processos de ensino e aprendizagem atrelando a escola à 

comunidade. 

1 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB em 2007 foi de 2,3 (em escala de 0 a 10) sendo a 

média brasileira de 4,3. O percentual de alunos do ensino básico que aprendeu o que era esperado em 

matemática foi de 1,0% e em português de 4,2% (ROTAS DA EDUCAÇÃO, 2010). 

Laranjeiras têm em média 68% dos alunos do ensino básico acima da idade adequada, por causa do alto índice 

de reprovação. E a evasão escolar do município no ano de 2005 foi de 23,5% (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2010). 
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