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RESUMO 

A compreensão do fracasso escolar a partir de um viés atribucional é de grande importância 
para o sistema educativo, pois direciona a intervenção de profissionais no sentido de atuar 
sobre a maneira pela qual o aluno se comporta diante do processo escolar.   Dessa forma, este 
presente estudo tem o objetivo de verificar se os estilos atribucionais, ou seja, os fatores 
internos ou externos atribuídos ao insucesso escolar pelos alunos, se associam às 
características dos mesmos - como gênero, raça e classe social. Para isso, uma amostra de 45 
alunos de 2 escolas estaduais de Sergipe responderam a um questionário sobre sua percepção 
acerca do fracasso escolar. As análises foram realizadas no SPSS e apontam para associações 
significativas entre gênero e estilos atribucionais, e classe social e estilos atribucionais. 
 
Palavras-chaves: escola; fracasso escolar; estilo atribucional 

 

ABSTRACT 

The comprehension of the school failure starting from a attributional bias is of great 
importance for the educational system, because it addresses professionals’ intervention in the 
performance on the way which the student if floodgate in front of the school process. Thus, 
this present study has the goal of verifying if the attributional styles, in other words, the 
internal and external factors attributed to the school failure by the students, associate 
characteristic ace of the same as gender, race and social class. For that, a sample of 45 
students of 2 Sergipe’s state schools answered to a questionnaire about its perception 
concerning the school failure. The analyses were held in SPSS and point to significant 
associations between gender and attributional styles and social class and attributional styles. 
 
Key words: school, school failure, attributional styles 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A escola é uma superestrutura social organizada com o intuito de proporcionar, a todos 

que utilizam seus serviços, um crescimento igualitário pautado na valorização e 

aperfeiçoamento de atributos pessoais para que, dessa forma, o indivíduo tenha acesso à vida 

em sociedade. Para isso, o sistema escolar se utiliza de formas de controle social através de 

regras aplicadas ao cotidiano escolar – e essas regras institucionais, por sua vez, operam de 

modo simbólico, refletindo e legitimando outros espaços sociais comprometidos com as 

instâncias de poder.  

 Nesse sentido, em que medida a escola se compromete com fenômenos 

psicodinâmicos que afetam o desenvolvimento saudável da subjetividade da criança? A escola 

contempla o contexto no qual o aluno está inserido de modo que, se ele não ‘vai bem’ na vida 

escolar, todas as implicações disso são levadas em conta ou o olhar patologizador sobre esse 

aluno o acompanha durante todo seu processo escolar? 

Os estudos de Carvalho (2004) revelam que o fracasso escolar associa-se de modo 

imediato às categorias gênero, raça e classe social, sendo estas variáveis importantes na 

observação do problema, enfatizando que há todo um contexto em volta do aluno que deve ser 

cuidadosamente esmiuçado com afinco.  No estudo a autora se propõe a realizar uma análise 

sobre algumas variáveis que possivelmente acarretam o processo de baixo desempenho, 

reprovação e conseqüente fracasso escolar. Nesse sentido, Carvalho (2004) expõe a hipótese 

de que: fatores como identidade racial de meninos e meninas, além dos aspectos fenotípicos e 

posição socioeconômica, estariam também envolvidas na atuação escolar. 

 Sobretudo, o estudo chama atenção para a inversão encontrada na estatística referente 

à população estudantil que agrega a classe do fracasso escolar. Atualmente, alguns surveys 

consultados indicam que as taxas de analfabetismo e evasão escolar estão mais concentradas 

no sexo masculino quando comparado ao feminino. Não raro, este indicativo revela a raça 

como variável que se sobrepõe à questão. De acordo com a pesquisa, uma possível explicação 

seria que pelo menos no âmbito da escola, a identidade racial das crianças seria construída 

tendo como referência não apenas características fenotípicas e status socioeconômico, mas 

também o próprio desempenho escolar. 

Com base nisso, o estudo da percepção do aluno acerca do fracasso escolar pode 

contribuir para a intervenção de profissionais que atuam nessa área, através de um olhar 

direcionado aos prejuízos que esses fracassos sucessivos podem acarretar ao seu processo 
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educativo. Dessa forma, o objetivo desse estudo é analisar os estilos atribucionais de alunos 

na explicação do fracasso escolar, bem como associar a essas explicações características dos 

alunos como gênero, raça e classe social.   

 

1.1  Fracasso escolar e estilos atribucionais 

 

A respeito de alguns estudos, Ferreira (2002) realizou uma pesquisa tendo por linha 

de base o viés atribucional em que estudantes da localidade referida acima emitiam suas 

posições quanto ao sucesso e fracasso escolar. De acordo com seu estudo, o esforço foi 

considerado o grande motivador tanto para o sucesso como para o fracasso escolar dentro da 

amostra de alunos analisados, mas outros pontos notórios podem estar diretamente ligados a 

esse grau de rendimento, que são: o tipo da escola, a faixa etária, o sexo, o grau econômico 

familiar, o grau escolar familiar, entre outros (Idem, 2002). 

Tradicionalmente o ser humano cria percepções e avaliações do seu desempenho. Na 

escola a realidade não poderia ser outra, pois os alunos buscam justificativas que lhes façam 

entender e aceitar seus resultados escolares. É possível destacar seis fatores que, segundo os 

alunos, são responsáveis pelo sucesso e/ou fracasso escolares, são eles: capacidade, esforço, 

estratégias, tarefas, professores e sorte (ALMEIDA; MIRANDA; GUISANDE, 2008). 

Na tentativa de sistematizar, distinguem-se entre fatores internos e externos, instáveis 

e estáveis, e controláveis e incontroláveis. Esses fatores são de extrema relevância tanto para 

o sucesso ou fracasso do aluno quanto para o auto-conceito e auto-estima do mesmo, pois 

existem alunos que tendem a se justificar a partir dos fatores internos, esses são levados para 

o pessimismo, enquanto que os tendenciosos aos fatores externos são mais otimistas (Idem, 

2008).  

Dessa forma, estudos comprovam que as meninas tendem a classificar suas 

habilidades e capacidades de maneira mais negativa, atribuindo aos fatores internos, enquanto 

os meninos tendem aos fatores externos, preservando seu auto-conceito. Neste estudo fica 

claro também que alunos mais novos valorizam mais os métodos e, até, a pessoa do professor 

- ao mesmo tempo em que usa o recurso das causas internas para justificar-se (Idem, 2008). 

Outros estudos relatam ainda o ego-defensivo, onde os alunos aprendem a assumir a 

responsabilidade pelos seus sucessos e rejeitar a responsabilidade dos fracassos (Idem, 2008). 

Pois, desde a década de 1970, diversos autores da Psicologia Educacional têm estudado 

cuidadosamente o fracasso escolar – afinal, a compreensão desse fenômeno engloba uma 

análise do processo educativo, a fim de que seja possível conhecer os múltiplos determinantes 
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que fazem parte de um contexto sócio-histórico concreto e que favorecem o fracasso escolar 

(CALDAS, 2005).   

Falar em fracasso escolar apenas remetendo a um baixo rendimento acadêmico ou 

abandono prematuro dos estudos é restringir muito o sentido do termo; pois, fracasso escolar, 

na verdade, tem 3 vertentes: baixo rendimento escolar, dificuldade na adaptação às normas de 

convivência e a destruição da auto-estima (MARCHESE et al, 2004)  

A conjuntura da queixa escolar da criança pode dizer muito do seu processo de 

aprendizagem visto que, conhecendo melhor o aluno, é possível desconstruir mitos e 

preconceitos a respeito dele e estabelecer novas relações entre a criança, a escola e a 

aprendizagem (CALDAS, 2005). Pois, originada nos preconceitos sociais veiculados pelo 

professor, a profecia auto-realizadora é anterior ao contato com os alunos – sendo que os 

considerados ‘capazes’ recebem mais atenção e oportunidades de participação em sala de 

aula; em contrapartida, os outros são vistos como incapazes e, então, desestimulados, 

mostram-se indiferentes ao processo educativo – podendo até querer sobressair pela sua 

indisciplina ou falta de interesse (OLIVEIRA, 2007).  

 Uma grande parte dos alunos matriculados em escolas da rede pública se depara com o 

fracasso escolar e, por vezes, testes e laudos psicológicos corroboram com esse fracasso. Em 

contrapartida, se a situação for analisada dentro de um contexto histórico, é possível perceber 

que todo o processo escolar também é produto da desigualdade de direitos de uma sociedade 

determinada historicamente (CALDAS, 2005). 

 De acordo com a ideologia da repetência, a dificuldade é tomada como inerente ao 

aluno, sendo assim, a repetição da série fará com que ele aprenda o que não estudou 

favoravelmente. Essa é, sem dúvida, uma saída mais fácil do que explorar as redes de agentes 

que produzem uma possível incapacidade, por parte do aluno, de aprender. Mas a escola 

parece não transitar com facilidade em meio aos fenômenos psicodinâmicos que possam 

prejudicar o desenvolvimento escolar saudável da criança, pois esse local que abriga o saber – 

em determinadas circunstâncias – funciona como um lugar onde as crianças são depositárias 

da incompetência (Idem, 2005).  

Oliveira (2004) sugere que contínuas experiências de fracasso escolar aumentam a 

probabilidade de novos fracassos, já que esse sentimento de incapacidade e desvalorização 

para consigo mesmo faz a criança acreditar que não é merecedora de aprovação. Nesse 

sentido, a relação professor-aluno é significativa para elevar ou diminuir níveis de 

autoconceito, autoestima e desempenho acadêmico, pois, paralelo ao processo de ensino-

aprendizagem, ocorre um processo que nem sempre é captado pelo professor – a criança, que 
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nem sempre consegue aprender o que é cobrado e vai nutrindo a crença de que é incapaz e 

inferior aos alunos que são promovidos para as séries seguintes (OLIVEIRA, 2004). 

Se o professor não tiver a sensibilidade para perceber o processo pelo qual cada 

criança passa de modo muito pessoal, pode acabar padronizando e alienando-as; e as 

diferenças individuais, que deveriam ser a essência da relação professor-aluno, vão dando 

lugar a supostos ‘desvios’, ‘patologias’ – que são amparados no preconceito racial e cultural. 

Nesse sentido, a intervenção por parte do educador é de grande importância. 

 Dessa forma, o fracasso escolar pode e deve ser pensado em termos sociais ao invés de 

se estabelecer uma relação causal com características individuais dos alunos – pois, ao 

contrário do que muitos afirmam, este é um problema que expande conseqüências à nível 

individual e social. E, assim como a sociedade, a escola deve estar sempre em movimento, 

acompanhando uma época, a cultura, a história. Afinal, o fracasso escolar incide sobre os 

alunos em particular, mas, na realidade, fracassam esses indivíduos ou a sociedade – que 

obedece a certas lógicas de exclusão – ou fracassa a escola que não está adaptada à realidade 

do aluno, ou fracassa as políticas educativas – que, muitas vezes, funcionam como paliativos; 

quem fracassa realmente? 

 Com base na discussão apresentada, o objetivo deste estudo é analisar aos quais 

fatores os alunos, da rede pública de ensino, atribuem seu fracasso escolar. Desse modo, o 

estudo propôs verificar se os estilos atribucionais dos alunos para explicar o insucesso escolar 

se associam às características dos mesmos, como etnia, gênero e classe social.  

 

2 METODOLOGIA 

 

 Sujeitos/amostragem 

 

A pesquisa foi realizada em 2 escolas da rede Estadual do interior de Sergipe, a partir 

de uma amostra composta por 45 alunos no total, que cursam a 7ª série do Ensino 

Fundamental – pela tarde, e possuem, em média, 14 anos. Os alunos que compuseram a 

amostra são 21 meninos e 24 meninas e, em sua maioria, são não-brancos e de classe baixa. 

 

 Instrumentos 

 

 Para responder aos objetivos da pesquisa, aplicou-se um questionário, 

predominantemente objetivo. Em relação ao questionário, as questões “O que você considera 
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como importante no processo de aprendizagem?’, “O que pode gerar o fracasso escolar?” e a 

segunda parte da questão “Você passa ou já passou por uma experiência de fracasso escolar? 

Se sim, pelo qual desses motivos?” possuem uma gama de fatores que foram classificados, 

posteriormente, para facilitar a análise, em fatores internos (incontroláveis) e externos 

(controláveis). Dessa forma, os alunos que afirmaram ter passado ou passar por experiência de 

fracasso escolar compuseram uma subamostra, de modo que – de acordo com essa resposta 

afirmativa – os fatores aos quais atribuíram o seu fracasso escolar foram também analisados 

segundo a classificação em fatores internos e externos, que caracterizam os estilos 

atribucionais. Assim, para análise das variáveis dos alunos - como gênero, raça e classe social 

- associadas aos estilos atribucionais a partir dos quais os alunos explicam seu fracasso 

escolar, foi realizado um T-Test pairs (teste de amostras formando par). 

 A compreensão do fracasso escolar na percepção dos alunos foi possível, também, 

através da questão “O que é fracasso escolar, para você?” – uma questão aberta que foi 

categorizada para dar seguimento à análise dos resultados.  

 

Procedimentos 

 

O contato com as instituições se deu por meio de um termo de consentimento. O 

questionário foi aplicado coletivamente - sendo necessárias apenas 2 visitas: uma em cada 

instituição. Na aplicação do questionário, foi dito para os alunos que esta seria uma pesquisa 

para compreensão do processo de aprendizagem e as demais instruções também foram 

passadas para os mesmos verbalmente. 

 

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O perfil da maioria da amostra é de baixa renda, como é possível observar no quadro 

abaixo, sendo que 33% da amostra possui uma renda familiar menor que 1 salário mínimo, 

45% possui 1 salário mínimo e apenas 22% da amostra possui uma renda familiar de 2 a 3 

salários mínimos. Em relação a sua etnia, 47% da amostra se declararam pardos, 20% se 

consideram brancos e negros, 4% amarelos e 9% de outra etnia. 

 A maioria dos alunos (82%) não exerce nenhuma atividade remunerada, enquanto que 

18% responderam que sim. E, em relação ao indicie de repetência escolar, 70% da amostra 

declarou que já repetiu e 30% que não repetiu nenhum ano (ver quadro I).  
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Quadro I – Perfil da amostra 

 

 O perfil da amostra demonstra que a rede pública de ensino, de fato, abarca as classes 

menos desfavorecidas da população, e é composta, em sua maioria, por não-brancos.  Embora 

uma grande parte desses alunos não exerça nenhuma atividade remunerada, a taxa de 

repetência é elevada.  Isso corrobora com a idéia de que o fracasso escolar – por diversos 

fatores influenciadores - é um fenômeno comum nesses grupos sociais que têm acesso ao 

ensino público (ver quadro I).   

De acordo com a tabela abaixo, 77% dos alunos da amostra associou como um dos 

fatores importantes no processo de aprendizagem o contato professor-aluno, apresentando-se 

como um dos contribuintes básicos para a aprendizagem. Mas também 64% associou a 

inteligência como sendo uns dos principais agentes no processo, 60% assinalou, além desses, 

a relação com os colegas, 47% considerou igualmente importante ter disciplina, 33% marcou 

que as habilidades que possuem diante dos procedimentos de ensino representam uma parcela 

de sucesso no contexto da aprendizagem, 13% dos alunos compreende que o tipo de 

metodologia utilizada pelo professor em sala de aula é relevante para se aprender e 4% 

considera outros fatores. 

 

Tabela I – Frequência de categorias associadas como importantes para a aprendizagem 

Categorias FR % 

Contato professor-aluno 35 77% 

Inteligência 29 64% 

Relação com os colegas 27 60% 

Disciplina 21 47% 

Habilidades 15 33% 

Renda Familiar Etnia Exerce atividade 

remunerada 

Repetência 

Menor que 1 salário 

mínimo 

15 33% Brancos 9 20% 

Pardos 21 47% 1 salário mínimo 

 

20 

 

45% 

 Negros 9 20% 

 

Sim 

 

8 

 

18% 

 

Sim 

 

31 

 

70% 

Amarelos 2 4% 2 a 3 salários mínimos 10 22% 

Outra 4 9% 

 

Não 

 

37 

 

82% 

 

Não 

 

14 

 

30% 
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Metodologia do professor 6 13% 

Outros 2 4% 

 

A relação professor-aluno aparece com uma maior freqüência como um fator 

importante no processo de aprendizagem (77%) (ver tabela I), bem como problemas nesse 

tipo de relação são associados às causas do fracasso escolar (62%), predominantemente (ver 

tabela II). Do mesmo modo, a relação com os colegas é bem valorizada no procedimento de 

ensino (60%), e problemas nesse tipo de relação colocam-se como favoráveis para o insucesso 

escolar (38%). Isso mostra que as relações interpessoais realmente exercem forte influência 

sobre o desenvolvimento do indivíduo.  

  Em contrapartida, apesar de estimarem seguramente a inteligência como importante 

para se aprender (64%), há uma queda significativa na freqüência de alunos que assinalam a 

mesma como geradora de fracasso escolar (36%). Dessa forma, é interessante analisar isso 

sob a perspectiva de que se admite, por parte dos alunos, que há um componente interno que 

influencia na aprendizagem – mas, em compensação, esse fator interno não é tão associado ao 

fracasso, o que contribui para que o aluno mantenha um bom auto-conceito.   

 

Tabela II – Frequência de categorias associadas ao fracasso escolar 

Categorias FR % 

Problemas na relação com o professor 28 62% 

Falta de disciplina 18 40% 

Problemas na relação com os colegas 17 38% 

Uma metodologia inadequada do 

professor 16 36% 

Falta de inteligência 16 36% 

Ter que trabalhar, além de estudar 16 36% 

Desestruturação familiar 11 24% 

Falta de habilidade 11 24% 

Outros 2 4% 

 

 De acordo com a tabela II, observa-se que se conseguiu identificar uma gama maior de 

variáveis que influenciam no fracasso escolar, sendo, na sua maioria, fatores externos. Apesar 

disso, os fatores internos e externos, de acordo com a freqüência com que apareceram, 
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ficaram relativamente intercalados. Convém frisar que o fator interno que obteve uma maior 

freqüência nas respostas relacionadas ao fracasso escolar foi ‘falta de disciplina’ (40%), que 

faz menção à falta de estratégias ou estratégias prejudiciais, por parte dos alunos, diante do 

processo de aprendizagem.  

Para entender o fracasso escolar na percepção dos alunos,  fez-se necessário, portanto, 

saber qual o conceito que eles têm acerca desse fenômeno (ver gráfico I). De acordo com a 

categorização das respostas dos alunos, apareceram as seguintes definições: não conseguir 

atingir um objetivo (33%); não se esforçar (20%); não se relacionar bem com o seu meio 

(20%); não entender os assuntos (18%); além de não entender os assuntos, reprovar (9%).  

 

Gráfico I – Porcentagem de alunos que possuem tais conceitos sobre fracasso escolar 

 

 

A percepção dos alunos sobre o objeto de estudo dessa pesquisa mostra que, na 

condição de aluno, ele está diretamente relacionado a alguns fatores que são de ordem interna 

– e isso é verificável quando o aluno deixa aparecer termos como ‘não se esforçar’, ‘não 

conseguir’, ‘não entender’.  

De qualquer forma, é interessante a diferenciação que houve na conceituação daqueles 

que entendem fracasso escolar como ‘não atingir um objetivo’ e daqueles que uniram 

‘reprovar e não entender os assuntos’. Para os primeiros, é como se o fracasso escolar 

passasse uma idéia mais longitudinal, um insucesso que se prolonga – enquanto que, para os 

últimos, de forma mais objetiva, é não passar de série, além de não entender os assuntos, 

estabelecendo uma relação de causa e consequência entre estes, muitas vezes. 

Apesar de já se ter o dado a respeito da repetência (ver quadro I), fez-se necessário, 

tendo em vista a concepção dos próprios alunos acerca do fracasso escolar, saber a quantos 

deles consideram passar ou já ter passado por experiência de fracasso escolar (ver gráfico II).  
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Gráfico II – Percentual de alunos que passam ou já passaram por exeperiência de 

fracasso escolar 

 

 

Como é possível observar no gráfico II, 56% da amostra total, que corresponde a 25 

alunos, afirmarmou já ter passado ou passar por experiência de fracasso escolar, de acordo 

com a concepção que têm do fenômeno. Isso indica que embora 70% da amostra tenha 

afirmado já ter repetido de série (indicado no quadro I), alguns deles, realmente, não 

consideram a repetência como manifestação do fracasso escolar – pois, um número menor, 

apenas 56%, confirmaram isso. 

Utilizando apenas essa subamostra de 25 alunos, é possível observar que eles atribuem 

seu fracasso escolar a alguns fatores. ‘Problemas na relação com o professor’, por exemplo, é 

considerada pela maioria (56%) como uma das variáveis que influenciaram negativamente no 

processo de aprendizagem – em contrapartida, os fatores internos obtiveram uma frequência 

consideravelmente maior nas respostas, em comparação à tabela II: falta de inteligência 

(44%), falta de habilidade (40%) e falta de disciplina (24%) (ver tabela III). Isso demonstra 

que os alunos, de maneira geral, tendem a atribuir seu sucesso ou fracasso escolares, muitas 

vezes, em grande parte, a fatores internos (incontroláveis). 

 

Tabela III – Categorias às quais os alunos atribuem seu fracasso escolar 

Categorias FR % 

Problemas na relação com o professor 14 56% 

Falta de inteligência 11 44% 

Falta de habilidade 10 40% 

Problemas na relação com os colegas 9 36% 

Falta de disciplina 6 24% 
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Uma metodologia inadequada do 

professor 6 24% 

Ter que trabalhar, além de estudar 6 24% 

Desestruturação familiar 4 16% 

Outros 0 0% 

 

 

Com relação ao gráfico abaixo,  11% dos alunos relacionaram o fracasso escolar à cor 

da pele, 11% relacionou ao genero, 16% a classe social, e 62% relacionaram o fracasso 

escolar a nenhum desses fatores anteriores. 

 

Gráfico III- Porcentagem de alunos que relaciona o fracasso escolar a esses fatores 

 

 

  Dentro da amostra total, 62% dos alunos não relacionam fracasso escolar a variáveis 

específicas como cor da pele, gênero ou classe social, o que vai de encontro a alguns estudos 

já mencionados que apontam para uma estreita relação entre essas variáveis e o desempenho 

escolar dos alunos.  

 Dessa forma, a fim de analisar as variáveis – gênero, raça e classe social - dos alunos 

que compuseram a subamostra (25 alunos), associadas aos estilos atribucionais a partir dos 

quais os mesmos explicam seu fracasso escolar, foi realizado um teste de amostras formando 

pares (T-Test pairs).  Esse teste de pares apontou para associações significativas entre gênero 

e estilos atribucionais (p=0,001) e classe social e estilos atribucionais (p= 0,01).  

 Desse modo, gênero e classe social apresentam-se como variáveis dependentes no 

processo de aprendizagem, pois influenciam diretamente o sucesso ou fracasso escolares. 
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Uma vez que, a depender do gênero ou classe social do aluno, ele tende a desenvolver um 

estilo atribucional - relacionado aos fatores internos e externos – o que será decisivo na 

maneira que o aluno se colocará nas mais diversas situações de ensino, durante toda sua 

trajetória escolar. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da pesquisa, procurou-se compreender aos quais fatores os alunos, de um 

contexto escolar de ensino público, atribuem algum significado para a ocorrência de fracasso 

escolar. Nesse sentido, o estudo propôs averiguar se as respostas emitidas pela amostra 

associavam-se às variáveis etnia, gênero e classe social desses alunos. 

 Ao assinalar alguns fatores referentes ao processo de aprendizagem e seus meandros, 

aparece espontaneamente a percepção do aluno a respeito de sua própria dinâmica estudantil. 

Conforme observado nos resultados descritos, evidenciou-se que uma parcela preponderante 

dos alunos consultados elegeu como fator atribucional de causa para o fracasso escolar a 

existência de problemas em suas relações interpessoais no ambiente de ensino, principalmente 

com o professor. Tendo indicado a presença de conflitos com os professores, a maioria da 

subamostra, composta por alunos que experenciaram fracasso escolar, sinaliza que não são 

apenas essas questões pessoais com os docentes que podem estar interferindo no processo de 

aprendizagem e gerando reprovações e evasões, mas, sobretudo, essa informação indica, ao 

mesmo tempo, que aspectos como métodos de ensino, recursos didáticos, técnicas de 

comunicação, aproximação e acolhimento, entre outros, articulados pelo professor estão 

inadequados. 

A gestão da sala de aula é entendida como deficitária pela amostra. Portanto, a 

qualidade do meio interno da escola enquanto organização está diretamente posta em análise 

diante de parcela majoritária da amostra, pois mesmo dispondo de um vasto leque de causas 

para atribuir o insucesso escolar, esses partilham do senso de que a interação estabelecida 

entre aluno e professor, quando conflituosa, acaba por acarretar um prejuízo no 

desenvolvimento intelectual dos estudantes na instituição de ensino. Outros fatores de caráter 

interno e externo, tais como habilidades, inteligência, disciplina e relações sócio-familiares, 

citados em menores proporções, representaram também atribuição de causa ao fracasso. 

 Os alunos estão em processo de auto-aceitação, formação de identidade, 

individualidade e outros aspectos que ocorrem, entre tantos, pela via da apropriação de 

discursos grupais. Ademais, múltiplos fatores ora não mensuráveis podem enfatizar um 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
13

provável desvirtuamento da identidade de modo que, em formação, o aluno pode se 

considerar incapaz – entre tantas dificuldades cotidianas para chegar à auto-afirmação. Em 

contrapartida, o que o adolescente deseja é corresponder às expectativas, seja na escola, seja 

na família, seja nos grupos sociais dos quais faz parte, com a finalidade de obter aceitação. 

Principalmente, o que necessita é ter o sentimento de pertença, e, sobretudo, de que está sendo 

bem assistido pela rede de ensino da qual faz parte. 

Apesar de os professores serem um elemento definidor no processo escolar, observa-se 

um aparente distanciamento dos mesmos em tal problemática. Alguns fatores implicados 

nisso pode relacionar-se ao fato de, muitas vezes, o educador estar impregnado de uma 

ideologia dominante que oprime e nega tudo que se distancia do que é o padrão estabelecido, 

impossibilitando pensar a partir de uma perspectiva multicultural. Além disso, o fato de a 

Escola ser a detentora do saber intimida alguns professores a não prejudicar tal imagem de 

modo que não questionam determinadas posturas ou a adoção de certos materiais didáticos, 

permanecendo um descontentamento que não é falado, e, por conseguinte, significado – 

dando continuidade ao silêncio e cumplicidade em relação a algumas atitudes. (MENEZES, 

2002).  

A partir do presente estudo, presumimos que boa parte da amostra consultada 

vivenciou o fracasso escolar e atribuiu essa experiência principalmente a problemas com o 

ambiente escolar. Faz-se importante salientar que na análise do problema é a percepção do 

aluno que consideramos – e, implicitamente, ela denuncia um sistema escolar que não foi 

capaz de motivar, estimular e conduzir os alunos a aprender e a obter êxito diante de sua 

realidade. Na dinâmica deste meio, entende-se que, como pré-condição para aprendizagem, 

antes mesmo de entender o conteúdo, o aluno é que deve ser compreendido dentro do seu 

contexto. 

 Deve ser, portanto, uma preocupação de estudiosos e profissionais atuantes na 

educação, sobretudo, a compreensão dos fenômenos psicodinâmicos que estão arrolados ao 

processo de aprendizagem e que, conseqüentemente, podem acarretar no fracasso escolar. 

Este fenômeno é tão complexo quanto à estrutura social que o sustenta porquanto que são 

vários os pontos que o determinam e precisam ser trabalhados para se lograr resultados 

positivos. 
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