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Resumo

O presente artigo trata-se de interesse na área educacional decorrente dos impasses que surgem durante o
processo de ensino e aprendizagem gerando desconforto e preocupação com o baixo desempenho dos alunos,
assim temos por objetivo conhecer mais acerca da formação do professor e sua atuação em sala de aula,
procurando saber o que provoca o fracasso na aprendizagem dos alunos dos anos iniciais do ensino
fundamental, de duas escolas publica localizada na cidade de Arapiraca – AL. A metodologia geradora deste
artigo tem base na pesquisa bibliográfica e de campo como também na participação ativa e constante dos
indivíduos envolvidos no contexto da sala de aula. Dessa maneira, sem motivação e metodologias inovadoras
não acontece o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, ocasionando prejuízos na educação como o
fracasso na aprendizagem.

Palavras chave: Formação. Fracasso na aprendizagem. Novas Metodologias.

¿ LA FOMACIÓN DEL PROFESOR Y EL FRACASO EN EL APRENDIZAJE: FALTA DE INTERÉS DEL
ESTUDIANTE O AUSENCIA DE NUEVAS METODOLOGÍAS ?

Abstract: El presente trabajo es de interés en la área educativa que surja de las dificultades que surjen
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje facto que causa malestar y preocupación con el bajo
rendimiento de los estudiantes, así nuestro objetivo es conocer más sobre la formación del profesor y su
rendimiento en el aula, buscando conocer la causa del fracaso en el aprendizaje de los estudiantes en los años
iniciales del enseñanza fundamental, en dós escullas publicas ubicadas en la ciudad de Arapiraca-AL. La
metodología de la elaboración de este trabajo es basada en la búsqueda bibliográfica y de campo así como en
la participación activa y constante de las personas involucradas en el contexto del aula. Así, sin motivación y
metodologías innovadoras no sucede el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes, causando daños en la
educación como el fracaso en el aprendizaje.

Palabras clave: Formación. Fracaso en el aprendizaje. Nuevas metodologías.
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Introdução

Foi a partir da década de 1990, que surgiram inúmeras mudanças na área da educação escolar, causando
assim a necessidade de pensar e repensar a respeito de como fazer educação com qualidade. E dentro desse
contexto, no exercício da docência aparecem para o professor diversos desafios, dentre esses, estes surgem
os desencontros entre ensinar e aprender e isto têm provocado discussões no cenário educacional.

Como esta necessidade decorre pelas cobranças de profissionais cada vez mais preparados para atuarem em
uma sociedade em constantes mudanças, como é o caso do fracasso na aprendizagem dos alunos dos anos
inicias do ensino fundamental. Muitas vezes nos perguntamos sobre a causa desse fracasso, se é a falta de
interesse do aluno ou será simplesmente, ausência de metodologias inovadoras para motivar o aluno a querer
aprender?
A carência na implementação de novas metodologias pelo professor, termina por gerar uma relação de
desencontros entre o ensino e a aprendizagem, como a falta do interesse do aluno. Diante deste fato, o
grande desafio dos dias atuais é que os educadores devem reverter essas relações de desencontros existentes
na sala de aula, utilizando estratégias de ensino compatíveis com as demandas e interesses dos alunos.

Desse modo, o objetivo dessa pesquisa é conhecer mais acerca da formação do professor e sua atuação em
sala de aula procurando compreender o que provoca o fracasso na aprendizagem dos alunos dos anos iniciais
do ensino fundamental, se de fato é desinteresse destes ou a ausência de novas metodologias pelos
professores?
O que melhorou ou o que precisa ser melhorado, dentro da sala de aula para se alcançar de verdade um
ensino-aprendizagem de qualidade, de forma prazerosa.

A fim de atender aos objetivos propostos procedemos de três formas: a primeira através da pesquisa
bibliográfica de alguns teóricos como: Ambrosetti e Ribeiro (2005), Carvalho (1996), Esteban (2013), José e
Coelho (2008) Papi (2005), entre outros. No segundo momento, através da pesquisa de campo realizada na
Escola Estadual Professor Pedro de França Reis e na escola de Ensino Fundamental Professor Jaime de
Altavilla localizadas no município de Arapiraca – AL, contando com a colaboração de quatro professoras para
entrevista. Na terceira etapa, buscamos à participação ativa e constante dos indivíduos envolvidos na escola.

Assim, iniciamos este estudo falando sobre a formação de professores como um fator importante em uma
sociedade em constantes transformações que exige cada vez mais profissional capacitado e atualizado, que
lance mão de metodologias de ensino no seu dia a dia, na sala de aula, para proporcionar o desenvolvimento
e a aprendizagem como também o incentivo e a motivação pelo conhecimento.

Discorreremos ainda, sobre os alunos e o fracasso tanto no ensino quanto na aprendizagem, considerando
toda a carga que o aluno traz consigo e ao chegar ao ambiente educacional este precisa de informações que
sejam significativas para sua vida em todos os aspectos, e ainda, que os educadores vejam a avaliação como
um instrumento utilizado para auxilia-los a guiar seus alunos e não para apenas classificá-los como bons ou
ruins.

Concluiremos dizendo que necessitamos de profissionais preparados, com metodologias diversificadas e aulas
atrativas para que alunos gostem de estar na escola e possam superar o fracasso na aprendizagem tendo
consciência que através de novos conhecimentos se podem alcançar a possibilidade de uma educação de
qualidade para o ensino público.

A formação de professores e as metodologias de ensino.

É interessante ressaltar que a profissão docente é uma das profissões mais antigas do mundo, e com o passar
dos anos ficou manifesto a construção ou reconstrução da identidade profissional, pois ser professor não é
uma tarefa apenas técnica tornou-se uma tarefa distinta e ética. Ser educador é ser transformador em uma
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sociedade excludente, é aceitar grandes desafios propostos pela constante demanda de formação do ser
humano, em seu desenvolvimento pessoal, social, afetivo, ou cognitivo, de modo geral por ser completo. Papi
afirma que: (2005, p. 19 e 20) “[...] a profissão docente tem origem histórica, sendo situada de uma
construção política e social [...]”. E ainda ressalta que: “[...] a profissionalização docente torna-se um
processo necessário, para os professores, pois a evolução da sociedade demanda um profissional da educação
que não seja alienado, mas participativo e comprometido com a sociedade e com o trabalho que
desenvolve”.Com isso, ele nos aponta que estamos numa época em que os alunos percebem as ações do
professor e reagem de forma positiva ou negativa, demonstrando interesse ou desinteresse pela aula, isto
ocorre na realização de atividades individuais ou até mesmo grupais.

A formação docente se encontra no dilema se seguir propondo o processo de
ensino-aprendizagem nos estreitos limites da sala de aula, o que significa continuar a
busca por conhecimentos, métodos e técnicas que possam produzir melhores
resultados escolares, ou assumir a prática pedagógica como prática sócial, portanto
conectando a realidade que está além dos muros escolares (ESTEBAN, 2013, p.94).

Assim acreditamos nos aspectos da formação, da observação, do entendimento e da intervenção do professor
sobre os fracassos que seus alunos apresentem na aprendizagem, sendo o mesmo quem pesquisa, planeja e
executa a aula, sabendo-se, pois, que algumas marcas ocorrerem pelo resultado da formação inicial que o
professor obteve, de como ele aprendeu a ensinar e também de sua vivência no ambiente escolar no qual
está inserido.

Ao discutir a formação de professores, é preciso considerar a natureza da atividade
docente. A docência é uma prática social institucionalizada que se origina na
necessidade de preparar as crianças e jovens das novas gerações para a vida adulta,
garantindo-lhes o acesso aos conhecimentos culturais e ao uso dos sistemas
simbólicos produzidos pelo grupo humano ao qual pertencem. Ao ensinar, portanto,
o professor o faz com suas convicções, suas formas de pensar e se relacionar com o
conhecimento, suas crenças e expectativas em relação aos alunos e ao seu papel
como docente. (AMBROSETTI E RIBEIRO, 2005, p.40).

Dessa forma, os professores tem a compreensão teórica de sua estratégia docente na sua prática diária,
analisando os processos de aprendizagens, bem como, o seu desenvolvimento profissional recebe grande
importância na compreensão de como esses profissionais da educação irão construir seu caminho de
informações ao longo da sua carreira, buscando ampliando sua base de formação, dedicando-se aos novos
conhecimentos que surgirão ao longo da sua carreira, como requisito para administrar e superar ações
complexas e continuamente obstáculos para o pleno aproveitamento do processo de ensino e aprendizagem,
ora desenvolvidos dentro da sala de aula, como afirmam Estrela e Freire (2009, p.13): “ser um bom professor
pressupõe um longo processo”.

De acordo com o art. 32 incisos I, II e III da LDBEN (1996) a educação básica tem por finalidade:

I-O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;

II- a compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia,
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;

III- o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição
de conhecimentos e a habilidades e a formação de atitudes e valores;

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_formacao_do_professor_e_o_fracasso_na_aprendizagem_falta_de_int.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



O desejo de formar pessoas é continuo, por isso não podemos envelhecer em um mundo cheio de inovações e
mudanças, permanecendo com práticas ultrapassadas querendo continuar utilizando conteúdos que não
fazem sentido para o publico de hoje. É preciso ter autonomia para recusar aquilo que não serve, e buscar
formação continuada e adequada, hoje são muitos os meios que podemos utilizar na sala de aula, não temos
somente quadro, caderno e caneta.

Cada vez mais os instrumentos contemporâneos chegam à sociedade e os alunos se encantam com as
novidades tecnológicas. Sabemos que grande parte das escolas já dispõem de tais equipamentos, então,
porque não os usar para beneficio e desenvolvimento da aprendizagem dos mesmos?
Será que a questão passa pelo despreparo dos docentes em manusear tais equipamentos?
A quem pertence a responsabilidade de preparar tais profissionais para o uso das tecnologias e/ou
metodologias inovadoras dentro desse processo de ensinar para garantir a aprendizagem?
Essa é uma questão que precisa de reflexão, uma vez que a aprendizagem depende de quem ensina e este
precisa ter clareza das transformações e exigências de um novo paradigma de educação que atenda as
demandas sociais.

Os alunos e o fracasso tanto no ensino quanto na aprendizagem.

Considerando que o professor junta os conhecimentos sistematizados com os conhecimentos do senso comum
que os alunos trazem de sua vida cotidiana, entendemos que ao planejarmos deve ser pensando no que é
melhor e significativo para o aluno, sem perder de vista as reais condições da escola e do próprio professor,
para o educando aprender e desenvolver, levando para seu dia a dia um conhecimento significativo, deixando
o professor com satisfação por ver resultados bons e positivos na sua prática pedagógica. Este aspecto é
definido por (JOSÉ e COELHO, 2008, p.11):

Para que a aprendizagem provoque uma efetiva mudança de comportamento e
amplie cada vez mais o potencial do educando, é necessário que ele perceba a
relação entre o que esta aprendendo e sua vida. O aluno precisa ser capaz de
reconhecer as situações que aplicara o novo conhecimento ou habilidade. Tanto
quanto possível, aquilo que é aprendido precisa ser significativo para ele. Uma
aprendizagem mecânica, que não vai além da simples retenção, não tem significado
para o aluno.

Sabemos e vivenciamos na prática que parte do fracasso na aprendizagem ocorre por falta de um bom
planejamento resultando na insuficiência de novas metodologias, aulas atrativas que despertem o interesse
do aluno pela escola. O professor é o mediador na sala de aula, portanto, precisa do apoio dos coordenadores
pedagógicos, na busca de novas formas para ensinar, pesquisar, se informar, participar de formações
continuadas, estando sempre atualizado, pois o professor não é dono absoluto do saber e não faz tudo
sozinho, precisa de apoio interno e externo, que traga subsídio tanto dentro da equipe escolar como na
família dos educandos.

De acordo com as novas Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental (1996) apontam para a grande
importância de o professor considerar o aluno em sua dimensão por completo, onde no seu capítulo III diz
que:

III - As escolas deverão reconhecer que as aprendizagens são constituídas na
interação entre os processos de conhecimento, linguagem e afetivos, como
conseqüência das relações entre as distintas identidades dos vários participantes do
contexto escolarizado, através de ações inter e intra-subjetivas; as diversas
experiências de vida dos alunos, professores e demais participantes do ambiente
escolar, expressas através de múltiplas formas de diálogo, devem contribuir para a
constituição de identidades afirmativas, persistentes e capazes de protagonizar ações
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solidárias e autônomas de constituição de conhecimentos e valores indispensáveis à
vida cidadã.

Todos envolvidos na educação precisam fazer com que os alunos gostem da escola por ser um ambiente de
troca de experiências, conquista de novos saberes e assim despertando o gosto por querer saber cada vez
mais, não se satisfazendo com as primeiras informações recebidas antes questionando cada vez mais. É desse
modo que: “acreditamos ser necessário que todas as pessoas envolvidas com a educação da criança precisam
também ver a escola, e o ato de ensinar em si, com prazer”. (CARVALHO 1996, p. 7). Assim, podemos dizer
que desde a entrada da escola os alunos devem ser bem recebidos, e todos os funcionários precisam
entender o espaço escolar como meio para múltiplas aprendizagens dos alunos daquela instituição.

Não aprendemos sozinhos precisamos de alguém, este alguém é o professor, e para se ensinar precisa-se do
aprendiz este é o aluno, e nesta relação de ensino- aprendizagem que precisa existir, respeito, estímulo,
motivação, diálogo, espaço adequado, objetos. São passos dado de mãos dadas um precisando do outro.

Antes mesmo de ensinar a criança a ler e escrever o professor deve ter a
sensibilidade de conhecer o seu aluno. Ele precisa de conhecer suas dificuldades,
seus medos, traumas e desejos. A aprendizagem deve ser construída em cima dos
desejos e do contexto de vida da criança, ela precisa sentir prazer em aprender, já
que suas dificuldades, medos e traumas devem ser superadas com ajuda do
professor [...]. (GOBETI E TAVARES, 2010 p.251).

A autora ratifica a importância do conhecimento prévio que o professor deve ter sob seus alunos e
pontualmente, de alguns casos mais específicos que corroboram para o fracasso destes alunos, na escola.
Considerando as mudanças que venham a ocorrer na vida da criança, em sua conduta pessoal, seus costumes
e valores como cidadão, muitas vezes o fracasso na aprendizagem está relacionado a problemas familiares,
de ordem emocional ou até mesmo na dificuldade de assimilar o assunto dado na aula, além disso, surge o
sistema escolar através da avaliação o que termina rotulando os alunos como bons ou ruins. Algumas vezes,
gerando uma prática motivada, a respeito de interesses particulares onde professores no momento da
avaliação demonstram quem manda e tem o poder, ou esperam esse momento para reprovar aos alunos que
não se saiam bem, algumas atitudes revelam isso. Dessa maneira a avaliação não é um instrumento de
diagnóstico da aprendizagem do aluno.

O (a) professor (a) avalia e classifica cada aluno (a) sem considerar o processo
global do individuo e da sua turma, tendo como base modelos de aprendizagem e
desenvolvimento idealizados que não apontam fundamentos teóricos que permitam
uma reflexão profunda sobre os fatos observados. Como consequência desta
fragmentação, não encontram meios para estabelecer as conexões necessárias e
perceber que são poucas as crianças que conseguem responder as exigências [...].
(ESTEBAN, 2013 p.25).

Quando nos referimos ao fracasso na aprendizagem, estamos do mesmo modo falando sobre dificuldade no
ensino e na aprendizagem. Nesse contexto todo o “[...] fracasso escolar parece resumir toda a insatisfação e
insucesso decorrente de posturas docentes e discentes vivenciadas no dia a dia da sala de aula” (Madalóz, et
al 2012, p.2). E assim os professores apenas classificam os seus alunos, mas não os conhece de fato, o que
faz com que a metodologia que utilizam as práticas mecânicas muitas vezes não entre em sintonia com o
processo cognitivo do aluno, podendo paralisá-lo. Professores e alunos não fracassam ao errar mais sim ao
desistir de tentar novamente.

A compreensão do que se entende por fracasso escolar muitas vezes é reduzida a
ideia de avaliação. Nesse sentido, o aluno fracassa quando é incapaz de reproduzir o
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que “aprendeu” ou “construiu” ao longo do processo. Para isso, professores
utilizam-se ainda de testes, provas e exames, seguindo moldes tradicionais que
imprimem no sujeito o status de bom ou mau aluno, classificando-o, valorando-o e
emitindo juízos de valor sobre sua (in) capacidade. (MADALÓZ, et al, 2012)

Todavia, o professor não pode se contentar com a forma que trabalha e saber o que apenas já sabe, ao
contrário, ele deve se incomodar com a rotina, buscar novos conceitos, com vistas a ambientar a nova
realidade da prática do ensino observando suas necessidades e a carga emocional e cultural de suas vivências
além da atenção mais social.

Resultados e discussões

As informações foram recebidas através das professoras que atuam nas escolas Estaduais Professor Pedro de
França Reis e escola de Ensino Fundamental Professor Jaime de Altavilla que participaram desse estudo nos
auxiliando na compreensão da temática pesquisada e que aqui recebem nomes fictícios a fim de preservar
suas identidades. Categorizamos nossa pesquisa nos seguintes questionamentos: Por que acontece o fracasso
na aprendizagem?
Por que o aluno é desinteressado ou desmotivado para aprender?
Quais as melhores formas de intervir e motivar seus alunos a querer aprender e como avaliar o aluno?
Os professores responderam da seguinte forma:

“Enquanto professoras, necessitamos planejar as aulas, variando os métodos, dando opções ao aluno criando
tarefas desafiadoras, mostrando entusiasmo, comunicando-se reconhecendo bons trabalhos. Diagnóstico e
análise – pensando em caminhos para que todos alcancem seus objetivos.” (ISABEL 2014). É preciso
entender que razões os aluno tem para aprender, devemos lhes dar motivos para poder aprender. Enquanto
professores, necessitamos resgatar o valor do conhecimento, pois o aluno quer reconhecer aquele
ensinamento dado na escola como algo que servirá no seu mundo fora da escola. “No ensino fundamental os
alunos estão numa fase bastante dinâmica, precisam de métodos que chamem atenção e aticem a curiosidade
deles. Isso pode acontecer pela forma que é passado o conteúdo. Os métodos tradicionais não incitam, nem
chamam atenção do aluno dificultando aprendizagem”. (JULIA, 2014).

O aluno quando não vê nenhuma perspectiva de utilizar aqueles conteúdos vistos na sala de aula em sua vida
prática, ficam desmotivados pela aprendizagem e ao mesmo tempo não encontra causas para se dar bem nos
estudos chegando assim ao fracasso de sua aprendizagem.

Enfatizando o fracasso na aprendizagem que acontece por fatores variados
dependendo de cada aluno, pode estar relacionados a problemas psicológicos,
sentimentais, indisciplina ou cognitivos e dificuldade de aprendizagem, assim o
professor pode usar metodologias que envolvam o aluno e incite-os a aprender,
procurar melhorar a autoestima, incentivar e acreditar na capacidade de cada um
deles. (JULIA 2013).

Diante das respostas das professoras podemos perceber que o professor é o principal agente no sistema
educacional ele é quem pesquisa, se atualiza e busca novidades para sua turma, é quem prepara o caminho a
ser percorrido pelas crianças e pode proporcionar de forma comprometida o sucesso escolar de seus alunos.
“Estamos cada vez mais competindo com o mundo lá fora e nossa maneira de ensinar influi bastante no
processo de aprendizagem das crianças.” (RITA 2014).

Será que podemos dizer que o aluno ideal é aquele que participam da aula?
mas será que existe um mau aluno ou aluno desinteressado?
Ou será que a questão passa pelo despreparo do professor que não consegue despertar o aluno para o mundo
da curiosidade e do aprendizado?
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Contudo, nos reportarmos a citação abaixo:

Com efeito, a implicação do professor na construção do sucesso dos alunos deverá
compreender aspectos positivos da prática pedagógica e da prática profissional que
possibilitem a elaboração e desenvolvimento de estratégias educativas adequadas
aos alunos em situação de insucesso. O professor não deverá ser entendido apenas
como transmissor de conhecimentos, mas estabelecer uma relação facilitadora das
aprendizagens [...] (SIL E LOPES, 2005, p.6).

Como também a importância dos responsáveis pela criança estar mais presentes na vida escolar de seus
filhos para que possa auxiliar o professor no processo de ensino e aprendizagem, como nos fala a professora:
Uma vez que: “[...] os fatores que contribuem para uma boa aprendizagem dentre eles é a metodologia
utilizada pelo professor em sala de aula e o acompanhamento que as crianças têm dentro de casa [...].”
(RITA, 2014).

Enquanto a escola estimula e desenvolve uma perspectiva mais universal e ampliada
do conhecimento científico, a família transmite valores e crenças e, como
consequência, os processos de aprendizagem e desenvolvimento se estabelecem de
uma maneira coordenada. Os benefícios de uma boa integração entre a família e a
escola relacionam-se a possíveis transformações evolutivas nos níveis cognitivos,
afetivos, sociais e de personalidade dos alunos. (POLÔNIA E DESSEN, 2005, p.03).

Dessa forma o ato pedagógico ultrapassa o âmbito da escola, como veremos nas palavras dos autores:

Nesse quadro todo, o papel do professor é fundamental. Sua atitude para com os
alunos pode influenciar de maneira decisiva a construção da autoimagem deles, de
sua maneira de ver a si mesmos. Você pode promover ou estimular o crescimento
[...] seus alunos todos os dias, de mil maneiras [...] seu método de ensinar, suas
atitudes, o jeito de se relacionar com cada um deles o interesse e o carinho que
demonstra até sem querer, [...]. E em consequência, ele estaria influindo sobre a
formação do autoconceito, sobre a motivação e a capacidade de aprendizagem das
crianças (JOSÉ E COELHO, 2008 p.15).

Acreditamos que um dos papéis do professor é motivar o aluno. A formação profissional para docência deveria
conter este aspecto de motivação, uma vez que esta é um fator de grande importância para aprendizagem e
a autoestima do individuo, haja visto que o aluno vai ter mais motivação para aprender se os fatos tiverem
um significado para ele, assim como, outra maneira para auxiliar o aluno é informá-lo quando ele foi bem
sucedido e quais os pontos que ele precisa melhorar, orientando-o para que tente novamente até acertar,
sempre elogiando e incentivando.Na perspectiva de Rojas, (2007, p.32):

Os professores percebem também a importância da elaboração de instrumentos de
modo que os alunos demonstrem melhor seus conhecimentos e suas dificuldades.
Algo importante que devem perceber é que exista uma relação estreita entre o
trabalho em sala e a avaliação que será realizada, porque a avaliação não pode mais
ser apresentada como uma ação à parte, como um fim em si mesmo. Ela deve
auxiliar na identificação de dificuldades e na proposição de novos caminhos para a
ação pedagógica. Sabe-se que não está nela a solução dos problemas de
aprendizagem dos alunos, mas por meio dela é possível identificar boa parte do que
não vai bem ao processo ensino-aprendizagem.

Além da prova, o método que pode ser usado para avaliar o aluno é durante as atividades diárias que
acontecem na sala de aula. A avaliação pode acontecer simultaneamente, Julia (2014) fala que: “O aluno é
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avaliado diariamente, na interação em sala de aula é possível observar o desenvolvimento de cada um, os
que aprendem com facilidade e os que precisam de mais atenção”. Assim sucede de diversas formas, fazendo
com que a ação do professor pode ter caráter positivo ou negativo na construção do aluno. O momento da
avaliação não é para julgamento sobre sucesso ou fracasso do aluno é momento de orientar a intervenção
pedagógica, ou se tornará um momento constrangedor: pois a “[...] atuação docente no processo de
avaliação, [...] sendo o resultado desse processo determinante do sucesso ou fracasso escolar dos alunos e
alunas [...]”. (ESTEBAN, 2013, p.97).

A relação educacional é indissociável entre o ato de ensinar e aprender, já que parte do mau desempenho dos
alunos é agravada pelas reprovações e insuficiência de diálogo. A escola é um espaço de socialização, onde
deve prevalecer a troca de experiências sempre respeitando os costumes e valores de cada aluno, como
também os limites de cada um.

Considerações finais

A preocupação com a formação de professor e o fracasso na aprendizagem é constante, assim diversas
discussões aparecem sobre essas temáticas. Diante da pesquisa apresentada podemos concluir que há um
longo caminho a ser percorrido, e as mudanças trazem uma nova realidade na maneira de se formar
professores considerando a prática pedagógica como uma das ferramentas mais valiosas na formação de
cidadãos, e a relação ensino-aprendizagem na superação do fracasso escolar.

Na entrevista feita com as professoras pudemos colher informações que foram de suma importância para o
assunto pesquisado, pois de acordo as professoras o fracasso pode esta relacionado a alguns fatores como:
problemas familiares, emocionais ou na dificuldade de assimilar o assunto dado em sala de aula, e as mesmas
viram a relevância de não apenas classificar o aluno através de avaliações erradas e rotulá-los como mal ou
bom, mas pesquisar, se atualizar e passar conteúdos que os despertem para o mundo da curiosidade e do
aprendizado.

O erro pouco é considerado por parte dos professores como uma das possibilidades para o acerto, como que a
criança fosse incapaz de aprender através do seu erro e assim o professor acaba por avaliar o aluno de forma
errada. Quando avaliamos o aluno também estamos avaliando o ensino oferecido. Portanto percebemos que
através do caráter inovador nas práticas metodológicas alcançamos a superação do fracasso na
aprendizagem, assim sendo, avançando no processo de ensino-aprendizagem, logo alcançaremos a qualidade
no ensino das escolas públicas.

Contudo, os alunos da escola pública estão precisando ser preparados para o seu próprio sucesso escolar.
Uma vez que fracasso reproduz inúmeros prejuízos para o aluno e para o sistema educacional. Através do que
foi abordado podemos dizer que é necessário expandir mais esta temática, compreender a formação do
professor sobre múltiplos olhares, constantemente repensar, planejar e organizar nossa prática enquanto
educadores, pois o professor é o mediador das aprendizagens e o responsável por criar aulas atrativas, desse
modo o aluno demonstrará o interesse pelo contexto da sala de aula.
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