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RESUMO: 

Em busca do êxito profissional e competência extrema, algumas escolas adotam posturas que 
ressoam em êxito a alguns alunos, e fracasso para muitos outros, e, para corrigir a distorção 
idade/série, programas de correção de fluxo vêm sendo utilizados. Objetivou-se investigar o 
fracasso escolar na percepção dos docentes, e em que medida julgam eficazes tais programas. 
Para isso, foram entregues questionários a professores atuantes ou não, de dois programas: o 
“Se Liga” e “Acelera Brasil”. Como esperado, os professores vêem a idéia do fracasso escolar 
como algo negativo para o aluno e sociedade, e, mesmo apresentando algumas falhas, tais 
programas amenizam as dificuldades na aprendizagem. Conclui-se que o atendimento 
diferenciado, por parte do professor, aos alunos em processo de fracasso escolar, valoriza a 
capacidade intelectual e consequente entusiasmo do discente em aprender. 
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ABSTRACT: 

In search of professional success and extreme competence, some schools have adopted 
positions that resonate in some successful students, and failure for many others, and to correct 
the distortion age/grade, flow correction programs have been used. This study focused school 
failure in the perception of teachers, and to what extent such programs judged effective. For 
this, questionnaires were given to teachers working or not in two programs: "Se Liga" and 
"Acelera Brasil." As expected, the teachers see the idea of school failure as a negative thing 
for the student and society, and even with some flaws, such programs alleviate the difficulties 
in learning. This study concludes that the differentiated service, by the teacher, to students in 
the process of school failure, enhances the intellectual capacity and the consequent 
enthusiasm of students in learning. 

Keywords: Academic Failure, Correction of Flow, Learning. 

 

 
                                                           
1
 Graduandas em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe – UFS.  

2
 (tatissbio@yahoo.com.br) 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 

2 

2 

INTRODUÇÃO 

 

A aprendizagem pode ser definida como “o processo pelo qual uma atividade tem 

origem ou é modificada pela reação a uma situação encontrada, desde que as características da 

mudança de atividade não possam ser explicadas por tendências inatas de respostas, 

maturação ou estados temporários do organismo” (HILGARD apud CAMPOS, 1987). 

Esta, é um processo que se dá num vínculo entre ensinante e aprendente, que ocorre 

subjetivamente (MEIRA, 2002). A aprendizagem tem um caráter subjetivo, pois o ato de 

aprender implica em vários fatores intrínsecos e extrínsecos, que inclui o grau de maturação 

do aprendiz, a experiência anterior, o seu grau de motivação e sua atitude ativa diante o 

processo de aprendizagem (PILETTI, 1997).  

Em contrapartida, no fracasso escolar pode ser evidenciada uma falha na relação 

vincular entre professor e aluno. Para Fernández (1994), no fracasso escolar a “criança não 

tem um problema de aprendizagem, mas eu como docente, tenho um problema de ensinagem 

com ele”. Mas, obviamente, o problema de aprendizagem pode ser um sintoma de muitos 

outros conflitos, ou uma inibição cognitiva, ressaltando que a deficiência mental tem 

incidência pequena na população brasileira (FERNÁNDEZ, 1994). 

Inúmeras vezes o diagnóstico é centrado no aluno, chegando ao máximo até sua 

família, e a instituição escolar e a política educacional raramente são questionadas no 

cotidiano da escola (COLLARES & MOYSÉS, 1994), como se o professor e seu ambiente de 

trabalho não tivesse nenhum acesso, nem responsabilidade com a aprendizagem do aluno.  

Para Piletti (1997), o que mais prejudica a aprendizagem livre e criativa é a própria 

escola e o sistema social da qual faz parte. “O sistema social em que vivemos produz uma 

escola inadequada ao desenvolvimento da criança, que a anula para adaptá-la à sociedade, que 

reproduz na criança a desigualdade social”. A instituição de ensino pode também fracassar em 

seus objetivos, sendo responsabilizada por não tratar ou não saber tratar seus alunos com 

igualdade.  

Vale destacar também as relações emocionais no âmbito escolar no que se refere à 

autoconceito e autoconceito acadêmico. O primeiro “postula a idéia do eu como objeto de 

conhecimento em si mesmo, e atualmente tende a ser concebido como uma noção 

pluridimencional, que engloba representações sobre diferentes aspectos da pessoa” (MIRAS 

in COLL, 2004). O segundo componente segundo Marsh et al. (1988 apud MIRAS in COLL, 

2004, p. 211) “refere-se à representação que o aluno tem de si mesmo como aprendiz, como 
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pessoa dotada de determinadas características ou habilidades para enfrentar a aprendizagem 

em um contexto de ensino”. Provavelmente, alunos taxados como “problemas” e 

“fracassados” tendem a se comportar como tal de acordo com estes conceitos. 

Para enfrentar os problemas da deficiência na aprendizagem Oliveira (2004), trás em 

seu livro “A Pedagogia do Sucesso” algumas análises a cerca de intervenções em prol de 

amenizar as conseqüências geradas pelo o fracasso escolar. As análises por ele descritas 

buscam enfrentar os problemas da repetência, conseqüência do fracasso escolar, apontando 

contribuições significativas apresentadas a partir do julgamento da dificuldade ao 

aprendizado.  

Segundo este autor, as soluções podem estar no professor, nos métodos e técnicas 

pedagógicas, no treinamento do professor, na mudança do ensino, na pré-escola e por fim na 

temerária promoção automática.  

Vários programas, de origem governamental ou não, vêm sendo desenvolvidos com a 

finalidade de corrigir o fluxo escolar; combatendo dessa forma o fracasso na escola. Esses 

programas podem estar voltados à alfabetização ou à aceleração da aprendizagem. 

Programas de Alfabetização se destinam aos alunos das quatro primeiras séries que 

não estejam alfabetizados. Programas de Aceleração da Aprendizagem se destinam a alunos 

das três primeiras séries, que estejam realmente alfabetizados, e que tenham dois ou mais anos 

de defasagem em relação à idade considerada como regular para a série na qual se encontram. 

O presente trabalho destacará um programa de alfabetização, o “Se Liga”, e um 

programa de aceleração da aprendizagem, o “Acelera Brasil”. Vale ressaltar que ambos os 

programas estão voltados a trabalhar as causas do fracasso escolar e dessa forma resgatar o 

aluno à sua condição de aprendiz capacitado. 

O projeto “Se liga”, comporta alunos que ao realizar sucessivas provas se revelam não 

alfabetizados. Os professores recebem instruções básicas e informações gerais, no início do 

ano e são acompanhados durante todo o ano. O Programa possui materiais diferenciados, 

livros de literatura infanto-juvenil e outros materiais de apoio. Mensalmente são gerados 

relatórios de acompanhamento.  

 Em geral, no final do ano, os alunos que participaram com afinco do projeto estão 

alfabetizados e, pelo nível alcançado, podem até ser promovidos para uma série mais 

avançada. Muitos desses alunos são encaminhados para programas de aceleração 

(OLIVEIRA, 2004). 
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O programa de aceleração da aprendizagem conhecido por Acelera Brasil foi adotado 

e aprofundado pelo Instituto Ayrton Senna. Segundo Oliveira (2004), os principais 

componentes dessa proposta incluem: vontade política, priorização da correção de fluxo 

escolar, critérios baseados na efetiva aprendizagem, criação de uma classe efetivamente 

especial e não atrasada. Este programa foi desenvolvido para alunos que apresentam baixo 

nível de auto-estima proveniente principalmente da dificuldade no aprendizado.  

O planejamento das aulas no programa é desenvolvido para que as atividades de cada 

dia letivo sejam registradas num cronograma que os alunos cumprem, objetivando avaliar o 

avanço dos alunos e mantê-lo no ritmo acelerado do projeto, permitindo que ele exerça o 

controle de sua aprendizagem (OLIVEIRA, 2004). 

Vale ressaltar que qualquer proposta objetivando amenizar os problemas de 

deficiência na aprendizagem se deparará com dificuldades, sendo assim, não podem ser 

consideradas determinantes para solucionar o fracasso escolar. Os programas “Se Liga” e 

“Acelera Brasil” manifestam possíveis soluções.  

Objetivou-se investigar o fracasso na percepção de professores que trabalham nestes 

projetos e que lidam diretamente com estes alunos. Buscou-se analisar como o professor 

estabelece relação com estes alunos, as estratégias e incentivos que o docente adota ou deseja 

utilizar para amenizar as dificuldades na aprendizagem, averiguar a opinião do professor 

acerca das principais causas responsáveis pelo fracasso, e principalmente conhecer suas 

opiniões sobre a eficácia dos programas, pois discutir e explorar formas maximizar sua 

eficácia constitui fator de essencial importância para o meio social como um todo. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Foram entregues questionários com perguntas objetivas e subjetivas a seis professores 

dos projetos “Se Liga” e “Acelera Brasil” de Lagarto-SE e Simão Dias-SE, atuantes e ex-

atuantes. Optou-se por questionário pela facilidade de ser respondido e por permitir maior 

confiança nas respostas pelo anonimato. Com os questionários respondidos, decorreu-se uma 

análise qualitativa dos dados e suas interpretações. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como esperado, foi unanimemente inferido pelos professores a idéia do fracasso 

escolar como algo negativo para o aluno e para a sociedade, como pode ser evidenciado na 

colocação de um dos professores: É um problema que necessita de atenção especial, pois o 

fracasso escolar refletirá com muita evidência na vida futura do discente. 

De fato, o problema do fracasso escolar vai muito mais além dos gastos adicionais do 

poder público com a repetência dos alunos em questão. Este fracasso pode suscitar sérias 

conseqüências à vida pessoal e profissional do educando. O aluno que é percebido como 

fracassado pelos professores, pela escola, pelos próprios colegas ou mesmo seus familiares, 

por exemplo, pode vir a cultivar um autoconceito acadêmico destruído, que o leva a 

comportamentos de insegurança e incapacidade. 

Quando se trata da própria definição do fracasso, as respostas vão em geral à mesma 

direção, não incluindo o aluno como único culpado por este evento: está ligada a fatores 

diversos, dependentes da vida de cada aluno, e a má qualidade do ensino, da cultura da 

repetência.  

Quanto aos fatores responsáveis pelo fracasso escolar, 34% dos docentes responderam 

que os principais causadores desse problema são a relação familiar e a condição financeira, os 

outros 66% afirmaram que o próprio professor e a escola são os principais responsáveis pelo 

fracasso escolar. O aluno, os materiais didáticos e os conteúdos em nenhum momento foram 

citados como fatores principais de fracasso escolar.  

Segundo Angelucci et al. (2004), vários aspectos são abordados quando se questiona a 

concepção do fracasso, pode ser visto como problema psíquico das crianças ou de seus pais; 

técnico, com a culpabilização do professor; institucional, com a lógica excludente da 

educação escolar, ou como questão política na cultura popular e relações de poder 

Soma-se a isso a questão da auto-estima dos alunos, sobre a relação professor-aluno e 

a compreensão sobre o tempo necessário que cada educando tem, de modo particular, para a 

construção de conhecimentos e a incorporação de aprendizagens (BAHIA, 2004), pois muitos 

professores tratam todos os seus alunos uniformemente, como se todos tivessem o mesmo 

tempo de aprendizagem.  

Como era de se convir, a relação familiar também está entre os fatores mais 

prejudiciais a aprendizagem dos alunos, uma vez que se constitui um vínculo social de 
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extrema importância na vida do aluno. Sem a família para acompanhar e incentivar o 

desempenho do aluno, este certamente se dispersará em suas atividades em sala de aula.  

A condição financeira se constitui também um componente interferente na 

manifestação de um aprendizado satisfatório, pois o aluno muitas vezes não renderá o 

necessário sem estrutura, sem um apoio adequado. No entanto estes fatores são apenas 

adicionais ao fracasso e não determinantes a ele. 

Quanto às estratégias que os professores e a escola adotam para reduzir o fracasso 

escolar, percebeu-se a existência de um consenso entre alguns. A saber, as principais medidas 

ou técnicas citadas foram: 50% de incentivo para a elevação da auto-estima do aluno (...); 

16,6% a conscientização dos alunos da importância dos estudos para realização de seus 

objetivos (...) e 33,3% crêem no programa “Se Liga” junto com a forma de ensino do 

professor (...) como recurso para elevação de aprendizagem. 

Tendo como base as citações acima, verifica-se que 50% dos professores questionados 

acreditam na necessidade de elevar a auto-estima do aluno, para reduzir o fracasso escolar. 

Destes, um considera que o uso de tarefas motivacionais e simples, contendo significado para 

os alunos, uma maneira eficiente de despertar o interesse destes nos estudos, possibilitando o 

aprendizado. Segundo ele, os alunos possuem um autoconceito inferior, devido às repetências 

e o desempenho escolar debilitado. Assim, o professor e a escola devem criar medidas que 

façam os discentes acreditarem na sua capacidade de aprendizado. 

Destes, somente um professor ressaltou a importância de reuniões com os pais e 

diálogos com o aluno, representam que o professor e a escola realmente importam-se com a 

situação dos discentes, e estes sentem-se acolhidos pela escola. Certamente é de muita 

importância a integração entre a comunidade escolar. Pais, professores, diretor, 

coordenadores, pedagogos, amigos da escola, e muitos outros que poderiam ser citados, 

podem e devem se unir em prol do aprendizado. 

Ressalta-se a importância da conscientização dos alunos, pela família, professores e 

escola, quanto a importância de estudar. E isso é possível através de uma relação saudável e 

de cumplicidade entre professores e alunos. Dessa forma, aqueles podem mostrar aos alunos 

que através do empenho e dedicação ao aprendizado, aos conteúdos que são transmitidos em 

sala de aula, pode-se conseguir no futuro a realização de seus projetos ou objetivos de vida.  

Somente dois professores falam da importância do Programa “Se Liga” como medida 

eficaz utilizada pela escola, para combater o analfabetismo nas quatro séries iniciais do ensino 

fundamental. Segundo eles, muitos alunos não entendem o que lêem, então mesmo 
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conseguindo ler, não sabem o significado do texto lido. Assim, com esse programa, o 

professor procura ensinar de uma forma que possibilite a compreensão do aluno acerca do 

assunto, usa uma linguagem simples, bem como incentivo a ler e procurando um sentido no 

texto.  

Quando se questionou sobre o sentimento do docente diante dos alunos que 

apresentam dificuldades na aprendizagem percebeu-se unanimemente um certo 

constrangimento por parte dos docentes, como pode ser evidenciado nesta fala: Sinto-me 

como parte do fracasso (...). Ficou evidente que todos de uma maneira ou de outra tentam 

amenizar esse processo: Sinto-me na obrigação de buscar meios para reverter esse processo 

(...).  

Dos professores questionados, diante da situação de fracasso, 50% procuram ajudar 

seus alunos mudando sua metodologia escolar e tentando se adequar a eles, e 16,6% buscando 

saber como está à relação familiar do aluno. Entretanto, somente o esforço do professor não é 

suficiente para resolver esse problema, muitas vezes mesmo procurando a família e buscando 

entender suas possíveis dificuldades, o professor pode não encontrar o apoio esperado. É 

preciso haver, uma interação da família do aluno com o ambiente escolar, para que este possa 

ser entusiasmado ao saber.  

Os 33% restantes afirmaram que esses alunos vêem a escola como uma fonte de 

experiências negativas e se isso realmente ocorre, o aprendizado é obviamente prejudicado. E, 

para que esse quadro seja revertido, faz-se necessário melhorar a auto-estima deles e 

proporcionar-lhes melhores condições para obter sucesso. 

Notou-se também, que o fracasso escolar é visto como um grande desafio, já que 

envolve vários fatores: fracasso resulta de uma falta de várias condições humanas, afetivas, 

de ordem, às vezes psicológica e que interferem diretamente no rendimento. Desse panorama 

podemos dizer que é um grande desafio mudar a condição de tal aluno.  

É notório que os professores participantes da pesquisa, sentiram-se na obrigação de 

ajudar os seus alunos em processo de fracasso escolar. Seja por se sentir como parte desse 

fracasso, seja por achar que é um processo complexo, necessitando da ajuda de todos os 

envolvidos com os alunos.  

Quanto à análise da eficiência dos programas de correção de fluxo “Se Liga” e 

“Acelera”, pôde-se fazer uma avaliação comparativa entre os pontos positivos destes 

programas e os pontos que precisam ser melhorados, segundo os participantes da pesquisa. 
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Uma profissional do programa se liga afirmou que: O programa, sem dúvidas traz 

bons resultados para vida escolar do aluno, por ser estruturado de forma a valorizar a 

capacidade da criança em aprender, pois o programa está verdadeiramente preocupado em 

ensinar e educar.  

No que se refere à eficácia foi unânime, os profissionais que colaboraram com os 

dados da pesquisa concordaram que os programas de correção de fluxo contribuem 

significativamente para amenizar o fracasso escolar.  

No entanto, há uma crítica por parte de 66,6% dos participantes da pesquisa. Estes 

desapreciam a ação dos coordenadores dos programas ao afirmar que (...) existe uma maior 

preocupação por parte dos coordenadores em mostrar dados que remetam sucesso do 

programa do que na aprendizagem qualitativamente falando (...), por conseguinte, 

coordenadores dos programas podem pecar ao priorizar os aspectos quantitativos aos 

qualitativos com a intenção de “mostrar dados” conforme relata o participante. Ademais, (...) 

os coordenadores precisam ter paciência em ter os resultados, não podem colocar o carro na 

frente dos bois, não podem se preocupar com as estatísticas, mas sim com a qualidade do 

ensino.  

Outro contribuinte a nossa pesquisa também destacou a pressa da equipe organizadora 

em notar os resultados dos programas e intensificou que (...) posso dizer que é um grande 

desafio mudar a condição de tal aluno. Dessa forma, acredito que em longo prazo possa ser 

algo que venha a ter resultados realmente eficientes, afinal, o fracasso escolar é gradativo, e 

dessa forma não pode ser resolvido da noite para o dia como pretendem os organizadores. 

Conforme explicitado anteriormente, é preciso tempo para que as propostas dos 

programas de correção de fluxo expostas nos projetos sejam verdadeiramente postas em 

prática, e rendam bons resultados.  

Os 33,3% restantes, dizem ser justamente o cuidado do programa em designar uma 

equipe responsável de profissionais voltados ao acompanhamento direto do desenvolvimento 

do aluno, equipe que tenha liderança, experiência em gestão de projetos, trabalho em 

conjunto e vise à obtenção de resultados que condiz uma questão bastante positiva refletindo 

no sucesso do educando.  

Esses participantes afirmam também que a organização e responsabilidade dos 

organizadores é o ponto chave, também responsáveis pelo sucesso dos programas: (...) o 

esforço realizado por todos os envolvidos no programa visa oferecer ao aluno marcado por 

repetências sucessivas, uma escola dinâmica, interessante, onde ele possa redescobrir o 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 

9 

9 

prazer de aprender. Visa ainda, oferecer ao professor a oportunidade de vivenciar a 

pedagogia do sucesso. 

Os docentes questionados afirmaram que realmente existe uma considerável eficácia 

do programa, que reflete em resultados admiráveis em prol de amenizar ou solucionar os 

problemas de fracasso escolar, apesar de ainda existir alguns pontos negativos, mas que se 

corrigidos poderiam vivenciar melhor os seus objetivos. Apenas um dos questionados não 

identificou falha alguma na execução e desenvolvimento dos programas. 

Um participante ressaltou que o ideal seria se houvesse uma maior integração e 

adaptação após a conclusão do projeto, pois, segundo a professora: (...) o aluno do projeto é 

trabalhado com muita dedicação do professor e coordenadores, quando sai do projeto, aí 

está o problema, não têm o acompanhamento especial, muitos deles se desmotivam. 

Por conseguinte, enfatizaram a responsabilidade do professor no desenvolvimento dos 

programas, como peça insubstituível no processo ensino-aprendizagem e sendo assim, faz-se 

necessária uma boa equipe de suporte pedagógico para que possam atendê-los. Para que o 

programa renda os resultados estimados, é necessária a adoção de novas ou reestruturadas 

estratégias de atendimento aos professores que atuam nessas classes. 

  

CONCLUSÕES 

  

Com base em todas as abordagens teóricas feitas no decorrer do desenvolvimento do 

trabalho, constatou-se que dentre os fatores principais que levam ao fracasso escolar, na visão 

dos professores, estão a má qualidade do ensino, os próprios professores, a escola, a relação 

familiar e suas condições financeiras. Ficou evidenciado pelos professores, que eles, enquanto 

profissionais, podem interferir como causa, pois sente como parte do fracasso e também como 

reverssor do quadro de fracasso escolar. 

Eles utilizam como principais estratégias de ensino nestes programas a elevação da 

auto-estima do aluno e a conscientização dos alunos da importância dos estudos para 

realização de seus objetivos. Há o reconhecimento por parte dos professores da necessidade 

de mudanças na abordagem dos temas, para que se facilite a compreensão do aluno. Também 

segundo os docentes, a relação familiar é muito importante para o aprendizado da criança. 

Quanto à efetividade dos programas de correção de fluxo “Se Liga” e “Acelera”, 

pôde-se notar claramente a importância desses programas e como eles contribuem para 

corrigir a distorção idade/série. Como formas maximizar sua eficácia, estes professores 
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utilizam como medidas efetivas a questão do atendimento diferenciado, e o reforço do 

autoconceito do aluno, refletindo na motivação da aprendizagem. 

Em contrapartida, houve uma pequena rejeição dos professores para com a atitude dos 

coordenadores dos programas que priorizam os aspectos quantitativos aos qualitativos, se 

preocupando em demasia com as estatísticas, colocando a qualidade do ensino em segundo 

plano.  

No mais, afirmar categoricamente, que os programas de correção de fluxo são 

verdadeiramente eficientes para corrigir o fracasso escolar e erradicar a distorção idade/série 

seria de certa forma arriscado, principalmente quando se trata da sua eficácia a longo prazo. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANGELUCCI, C. B.; KALMUS, J.; PAPARELLI, R.; PATTO, M. H. S. O estado da arte 

da pesquisa sobre o fracasso escolar (1991-2002): um estudo introdutório. Educação e 

Pesquisa, v.30, N°.1, p. 51-72, Jan./Abr. São Paulo: 2004. 

 

BAHIA, N. P. Políticas de enfrentamento do fracasso escolar: Inclusão ou reclusão dos 

excluídos? Anais da 27ª Reunião Anual da ANPEd. Caxambu: 2004. 

 

CAMPOS, Dinah M. de S. Psicologia da aprendizagem.  Petrópolis: Vozes, 1987. 

 

MIRAS, Mariana. Afetos, emoções, atribuições e expectativas: O sentimento da 

aprendizagem escolar. In COLL, César; MARCHESI, Álvaro; PALÁCIOS, Jesús. 

Desenvolvimento psicológico e educação. In: MIRAS, Mariana. Afetos, emoções, 

atribuições e expectativas: o sentido da aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 

2004. 2° Ed. Cap. 12, p. 210-212. 

 

COLLARES,  C. A. L. e MOYSÉS, M. A. A. A transformação do espaço pedagógico em 

espaço clínico (a patologização da educação) Série Idéias n. 23. São Paulo: FDE, 1994 p.: 

25- 31. 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 

11

11

FERNANDES, Priscila V. Fracasso escolar: realidade ou produção? Revista eletrônica 

Urutágua. N°06. Maringá: 2004. 

 

FERNÁNDEZ, Alicia. A mulher escondida na professora: uma leitura psicopedagógica 

do ser mulher, da corporeidade e da aprendizagem. Artes Médicas, Porto Alegre: 1994. 

 

HILGARD apud CAMPOS, Dinah M. de S. Psicologia da aprendizagem.  Petrópolis: 

Vozes, 1987 

 

MEIRA, Michele de C. fracasso escolar: de quem é a culpa? Revista eletrônica Σχολη. nº 3 

Divinópolis: UEMG, 2002. 

 

OLIVEIRA, João Batista Araujo e. A Pedagogia do Sucesso. 15° Ed. São Paulo: Saraiva, 

2004.  

 

PILETTI, Nelson. Psicologia educacional. Ática, 1997. 15 ed. 


