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RESUMO 

Atualmente, com os avanços científicos e tecnológicos, a qualidade da educação 
ainda é um desafio. Dentre as diversas fragilidades, selecionamos o fracasso 
escolar como tema de pesquisa e estudo. O presente Projeto de Intervenção 
Pedagógica tem como objetivo desenvolver um trabalho didático-pedagógico junto 
aos professores da Educação Básica do Colégio Estadual Professora Roseli Piotto 
Roehrig, situado no município de Londrina – PR. Espera-se com isso contribuir para 
a diminuição do fracasso escolar, a fim de promover a melhoria do desenvolvimento 
humano, assim como identificar as causas que levam os alunos a abandonarem a 
escola. Para tanto, utilizou-se leitura dos pressupostos da teoria histórico-cultural, 
juntamente com a concepção do Materialismo Histórico e Dialético, possibilitando 
uma discussão acerca dos referenciais teóricos para uma prática educativa 
transformadora.  
 

Palavras-chave: Fracasso escolar; Evasão; Qualidade na educação. 

 

Considerações iniciais 

 

O presente artigo trata-se de parte de um Projeto de Intervenção 

Pedagógica, elaborado como um dos requisitos necessários na participação do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), em parceria com a Universidade 

Estadual de Londrina.  
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Este projeto tem como objetivo desenvolver um trabalho didático-

pedagógico junto aos professores da Educação Básica do Colégio Estadual 

Professora Roseli Piotto Roehrig, situado no município de Londrina-PR. Espera-se 

com isso contribuir para a diminuição do fracasso escolar, a fim de promover a 

melhoria do desenvolvimento humano, assim como identificar as causas que levam 

os alunos a abandonarem a escola, causando o fracasso escolar anualmente.  

O Colégio Estadual Professora Roseli Piotto Roehrig está localizado 

na Zona Norte do Município de Londrina, atendendo sua comunidade escolar em 

três períodos: manhã, tarde e noite. O colégio iniciou suas atividades escolares no 

ano de 2004, somente Ensino Fundamental (5ª a 8ª série) e partir do ano de 2010 o 

Ensino Médio. Atualmente, o colégio tem aproximadamente 1000 alunos 

matriculados. 

Trata-se de um estabelecimento de ensino “novo”, entretanto, 

vivenciando o fracasso escolar, devido ao grande índice de evasão e repetência, 

que, apesar do trabalho desenvolvido com direção, equipe pedagógica, professores 

e agentes educacionais I e II e algumas intervenções junto aos alunos e pais, ainda 

é preocupante.  

Consequência dessa realidade vivenciada pela comunidade escolar, 

como podemos verificar no resultado do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica):  

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

29 30 31 30 30 32 36 41 45 48 50 53 

 

Apesar das intervenções realizadas não houve avanços 

significativos nos processos de ensino e aprendizagem, sendo que, nesta década de 

século XXI, a maior fragilidade é o fracasso escolar. 

Preocupados com a comunidade escolar, a maioria dos professores 

desenvolvem um trabalho de forma a contribuir com a melhora da realidade, mas 

muitas vezes se veem despreparados, apesar dos anos de experiência. 

Despreparados diante de uma realidade antes de tudo “social e econômica”, 

realidades individuais ou mesmo coletivas vivenciadas pela comunidade, mas que 
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afetam diretamente o aluno que “vem ou não” para a escola com o objetivo do 

aprendizado, do conhecimento científico. Verifica-se que tais problemas vão além 

das possibilidades da escola, que apesar de termos algumas parcerias com a Rede 

de Proteção à Criança e ao Adolescente, não conseguimos atingir os problemas 

reais no cotidiano escolar e os objetivos e metas traçadas acabam sendo 

secundarizadas. 

Diante dessa realidade apresentada, o problema de pesquisa se 

delineia a partir dos seguintes questionamentos: Quais as causas do fracasso 

escolar? Qual o envolvimento dos profissionais nas estratégias desenvolvidas frente 

a essa realidade? Como fazer para melhorar tal problema? Será que o fracasso 

escolar de nossos alunos está ligado à forma que a escola o recebe e se apresenta? 

Seria possível reavaliar aspectos relevantes como: planejamento, avaliação e 

relação professor/aluno? 

Frente a essa realidade, a oportunidade de participar do PDE é um 

meio de desenvolver um Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, que 

realmente venha contribuir no sentido da melhoria da situação ora vivenciada.  

 

Fundamentação Teórica  

 

Análise da Sociedade Atual  

 

Os homens ao saírem da caverna foram transformando a natureza, 

dependendo cada vez menos dela, essa dominação da natureza pelo homem, 

proporcionou a sua independência. Ao mesmo tempo em que o homem domina a 

natureza, vai se tornando alienado, quando tem o poder da dominação.  

Com o início da revolução industrial, começa a era da abundância e 

com ela entra em cena a propriedade privada, que traz o individualismo e que dá 

origem à alienação, poder que tem a sua forma específica no capitalismo, que 

transforma o ser humano em produto, ou seja, torna o indivíduo uma mercadoria.  

A partir daí o homem passa de dominador a dominado, surge então 

a divisão de trabalho, surgem as classes sociais, temos então uma sociedade 

capitalista que se preocupa com o produto e não com quem o produz. 



 

166 

 

A revolução industrial transforma a sociedade, o poder fica nas mãos 

de poucos, a sociedade torna-se consumidora, capitalista, a cada dia. Para Marx 

(1978, p. 13),  

 

As ciências naturais desenvolveram uma enorme atividade e se 

apropriaram de um material que aumenta sem cessar. A filosofia, no 
entanto, permaneceu tão estranha para elas, como elas para a 
filosofia. A momentânea união foi apenas uma fantástica ilusão. 

Existia a vontade, mas faltava a capacidade. A própria historiografia 
só de passagem se ocupa das ciências naturais enquanto momento 
de ilustração, de utilidade, de grandes descobrimentos particulares. 
Mas quanto mais praticamente a ciência natural, através da indústria, 
se introduziu na vida humana, transformou-a e preparou a 
emancipação humana, tanto mais teve que completar diretamente a 
desumanização. 

 

Convivemos numa sociedade do século XXI, capitalista, sendo que 

essa sociedade mostra-se individualista, preocupada com o ser/ter. A sociedade 

atual não pensa por si própria, encontra-se alienada, cria-se necessidade e torna-se 

dependente desta, vivendo num completo alheamento, sendo que a necessidade 

criada por si própria, é que o faz “ser” diante de outros indivíduos. Devido a esta 

realidade vivenciada, as pessoas são conhecidas pelo que vestem, comem, bebem, 

o carro que dirige, o espaço onde moram, o lugar que frequenta.  

Para Franco et al (2008, p. 166), 

 

[...] esta sociedade pós-moderna trabalha muito com a imagem, 
explorando o gosto pelo espetáculo visual, predominando o virtual 
sobre o texto. Realiza-se no indivíduo uma busca desenfreada pelo 
prazer e pelo consumo, vê se a cultura visual dissolvendo os nexos 
da história, o imagético amparando-se, apenas, nas coisas e não 
mais nas idéias, o texto tornando-se sem contexto. 

 

Dessa forma, o indivíduo deixa de pensar por si próprio, está 

preocupado em viver o momento em que se encontra e desfrutar daquilo que lhe é 

oferecido e produzido. Sendo essa sociedade imediatista, preocupada com o agora, 

não valoriza o conhecimento construído ao longo da história da humanidade, 

conforme Franco et al. (2008, p. 166), “[...] o sujeito da história desintegra-se, [...] o 

indivíduo realiza-se vivendo o momento, [...] o ser humano deste século dissolve-se, 

sua identidade não tem mais valor.” 
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De acordo com Franco et al. (2008, p. 165), “A concepção atual do 

ser humano é a de um homem moderno, o qual desaparece como sujeito, querendo 

apenas a autonomia do gosto e do consumo.” 

Queremos uma sociedade emancipadora, sujeitos que sejam 

capazes de posicionar-se na situação atual, nesse momento histórico. A 

emancipação humana torna a sociedade livre, liberta o indivíduo da sua alienação e 

o trabalho é o fundamento da emancipação. Mas para isso, é necessário acabar com 

a exploração do homem trabalhador. 

Segundo Marx (1978, p. 14), “Um ser só se considera autônomo, 

quando é senhor de si mesmo, e só é senhor de si, quando deve a si mesmo seu 

modo de existência. Um homem que vive graças a outro, se considera a si mesmo 

um ser dependente.” 

 

Concepção do Materialismo Histórico Diáletico  

 

Se, convivemos numa sociedade individualista, para haver uma 

mudança, é essencial conhecer a realidade social, para transformá-la, mas para isso 

precisamos ter teoria. 

A partir da realidade do cotidiano, podemos refletir e sistematizar o 

conhecimento, considerando que a ciência procura compreender, elucidar e alterar o 

cotidiano, a partir de um estudo sistemático.  

De acordo com Netto (1987, p. 65), “A vida cotidiana, [...] é um dos 

seus níveis constitutivos: o nível em que a reprodução social se realiza na 

reprodução dos indivíduos [...]”, dessa forma, podemos dizer que no interior da 

escola também reproduzimos. Ainda, de acordo com o autor a vida cotidiana impõe 

aos indivíduos a heterogeneidade, a imediaticidade e a superficialidade.  

Se quisermos entender como um indivíduo age, precisamos saber 

as suas razões individuais. Um fato social explica-se a partir de um indivíduo. O 

indivíduo representa as necessidades sociais. Para Marx (1978, p. 10), “O homem – 

por mais que seja um indivíduo particular, e justamente é sua particularidade que faz 

dele um indivíduo e um ser social individual efetivo [...].” 

Para Netto, (1987, p. 67), “[...] a cotidianidade impõe aos indivíduos 
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um padrão de comportamento que apresenta modos típicos de realização, que tem 

características específicas que cristalizam uma modalidade de ser social no 

cotidiano, figurada especialmente num pensamento e numa prática peculiares.” 

Segundo Marx (1978, p.10), 

 

Deve-se evitar antes de tudo fixar a “sociedade” como outra 
abstração frente ao indivíduo. O indivíduo é um ser social. A 
exteriorização da sua vida – ainda que não apareça na forma 
imediata de uma exteriorização de vida coletiva cumprida em união e 
ao mesmo tempo com outros – é, pois, uma exteriorização 
confirmada da vida social. 

 

Precisamos conhecer o cotidiano e a partir desse conhecimento do 

indivíduo, o senso comum, buscar ações organizadas na construção de teoria e 

prática, de uma pedagogia que fortaleça o trabalho de produção direta e intencional 

no domínio dos conhecimentos necessários ao pleno desenvolvimento do indivíduo, 

como seres humanos.   

Lefebvre (1963, p. 35-36), escreve que:  

 

Marx, [...] afirma que a ideia geral, o método, não dispensa a 
apreensão, em si, de cada objeto; o método proporciona apenas um 
guia, um quadro geral, uma orientação para o conhecimento de cada 
realidade. Em cada realidade, precisamos apreender suas 
contradições peculiares, o seu movimento peculiar (interno), a sua 
qualidade e as suas transformações bruscas, a forma (lógica) do 
método deve, pois, subordinar-se ao conteúdo, ao objeto, à matéria 
estudada; permite abordar, eficazmente, o seu estudo, captando o 
aspecto mais geral desta realidade, mas jamais substitui a pesquisa 
científica por uma construção abstrata. 
 

Segundo Duarte (2012), na perspectiva do materialismo histórico e 

dialético a essência passa a ser vista como algo que é gerado ao longo do processo 

histórico e, portanto, algo que só pode ser devidamente compreendido com base em 

uma perspectiva histórica.   

Para que uma teoria marxista da educação possa ser também uma 

pedagogia marxista, Saviani (2012) menciona, que é necessário assumir um 

posicionamento afirmativo sobre o que significa educar seres humanos. 

Confirmado por Lefebvre (1963, p. 9), “O marxismo dá-se por uma 

vasta concepção do homem e da história, do indivíduo e da sociedade, da natureza 
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e de Deus; por uma síntese geral, ao mesmo tempo teórica e prática, em suma, por 

um sistema totalitário.” 

Nesse sentido, o indivíduo deve ter claro qual é a sua concepção de 

mundo. Mas para que isso aconteça, é necessário que se desenvolva um trabalho 

racional, em que esse indivíduo possa conceituar o mundo em que vive por meio de 

suas experiências pessoais e historicizadas. 

Segundo Lefebvre (1963), concepção do mundo constitui o que 

chamamos tradicionalmente uma filosofia, trata-se, antes, do produto e da expressão 

de uma época. Para o autor, as grandes concepções do mundo que se apresentam 

em nossos dias são três: a concepção cristã, definida através da conceituação de 

uma hierarquia estática dos seres, atos, “valores”, “formas” e pessoas; concepção 

individualista do mundo aparece em fins da Idade Média, no século XVI, até os 

nossos dias, o individual e o universal; e a concepção marxista do mundo, o 

marxismo rejeita a subordinação do homem e da sociedade, constata contradições 

no homem e na sociedade. 

Na visão de mundo do marxismo o sujeito está sempre em ação, 

numa luta constante, mas com possibilidades de vitória, o marxismo evita o 

pessimismo, bem como o otimismo fácil, relaciona-se com uma forma de atividade 

humana que tornou aberta a luta do homem contra a natureza: a grande indústria 

moderna com todos os seus problemas e com uma nova realidade social, que 

resume as contradições desta realidade moderna: o proletariado, a classe operária.  

De acordo com Lefebvre (1963), o método dialético descobre as 

condições concretas desta determinação simples, ao invés de isolá-la e de 

considerá-la em separada; tais condições, tomadas em seu movimento real, são 

históricas. De um modo mais geral, a dialética mostra que o humano tem de se 

desenvolver no curso da história.  

O marxismo afirma que devemos criar, em nossos dias, uma nova 

ética, livre da alienação moral e da ilusão ideológica – recusando assentar valores 

fora do real, e procurando, por conseguinte, no real, o fundamento das avaliações 

morais. 

Para Lefebvre (1963, p 43),  
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O homem só se pode desenvolver através de contradições; logo, o 
humano só pode constituir-se através do inumano, de início a êle 
misturado para, em seguida, distinguir-se, por meio de um conflito, e 
dominá-lo pela resolução dêste conflito. [...] Assim, o conhecimento, 
a razão e a ciência humanas tornam-se e remanescem instrumentos 
do poder inumano. Assim, a liberdade só pode ser pressentida e 
atingida através da escravização. E, assim, o enriquecimento da 
sociedade humana só se realizou mediante o empobrecimento e a 
miséria das grandes massas humanas. Da mesma forma, o Estado, 
meio de libertação, de organização, também foi e continua sendo um 
meio de opressão. 

 

Nesse sentido o homem só será livre quando tiver condições de sair 

de sua alienação, tornando-se um sujeito emancipado com condições de intervir na 

sua realidade.  

 

Educação Materialismo Histórico e Escola  

 

No início do processo histórico da humanização do homem pelo 

trabalho a educação realiza-se como decorrência imediata da produção material e 

da apropriação coletiva dos meios de existência humana. A educação coincidia com 

o próprio ato de agir e existir, ou seja, com o trabalho. 

No presente século, a educação passa por mudanças que fazem 

parte das transformações ocorridas na sociedade. Desse modo, a escola é 

atravessada pelos conflitos vivenciados pela sociedade, torna-se um espaço que 

atende e reproduz interesses de uma sociedade capitalista, em que as pessoas 

estão pensando e vivendo individualmente, acostumada a ter e não ser. De acordo 

com Padilha (2002, p. 11):  

 

Esta prática social se materializa na escola e no processo ensino-
aprendizagem que enfatiza a mera escrita, sem reflexões, que 
valoriza a matemática como fórmula bem aplicada e não como o 
estabelecimento de reflexões, que se preocupa com exercícios e 
problemas mecânicos, desligados das lutas contemporâneas, manejo 
exaustivo de fórmulas sem contexto e sem significado. 
 

Assim, a escola se configura num lugar que não atende aos 

interesses daqueles que dela necessitam, os alunos. Esses alunos que chegam à 

escola com ou não interessados em aprender, trazem para o interior da escola e da 
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sala de aula toda a fragilidade vivenciada no seu dia a dia, mas, com muitas 

expectativas que esse espaço escolar possa lhe oferecer de melhor. Mas quando 

suas expectativas não são atendidas mostram-se desmotivados e apresenta-se por 

meio de suas ações a fragilidade social da sociedade em que vivem.  

Para Saviani e Duarte (2012, p. 31), “A educação não é outra coisa 

senão o processo por meio do qual se constitui em cada indivíduo a universalidade 

própria do gênero humano”. 

Mesmo assim, a escola que deveria ser um espaço do conhecimento 

científico, torna-se um espaço de fragmentação de conhecimentos, de classificação, 

de exclusão, pois agindo neste contexto pouco sobra para os alunos que aqui 

chegam, pois não atende às suas necessidades básicas nos processos de ensino e 

de aprendizagem. 

De modo que, quando dizemos que a escola é um espaço de 

conhecimento, não estamos desprezando o conhecimento construído historicamente 

pelos alunos, estamos falando da valorização desse sujeito como um todo e o papel 

da escola é, tornar esse indivíduo em sujeito, com condições de atuar na sociedade, 

que tenha como objetivo interferir na sua realidade, criando melhores condições de 

vida para si mesmo e para os outros. 

Neste cotidiano escolar, deparamo-nos com situações reais, de luta 

de classes, como é vivenciado na sociedade, onde as pessoas estão preocupadas 

com o seu cotidiano, ou seja, a sua sobrevivência. Confirmado por Duarte (2012, p. 

41), “No início do processo histórico de humanização do homem pelo trabalho, a 

educação realizava-se como decorrência imediata da produção material e da 

apropriação coletiva dos meios de existência humana”. 

O espaço escolar não é diferente de outros espaços de luta, 

deparamo-nos com as diversas fragilidades sociais, econômicas e culturais e como 

profissionais temos a ansiedade de resolvê-los. Todas essas situações que nos 

afligem, faz com que nos tornamos pessoas não menos preocupadas, mas talvez ou 

infelizmente mais ansiosos em resolver e devido a isto, não paramos para refletir 

nossas práticas pedagógicas, até porque fazemos parte de um sistema educacional 

em que se tem metas estabelecidas e quando não são atingidas, a educação torna-

se ainda mais frágil.  
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É neste contexto, que procuramos “os culpados”, seriam eles os 

alunos, os pais, os professores, os gestores, os governos? Quem seriam os 

culpados por tudo o que acontece na educação? 

Segundo Padilha (2002), o cotidiano escolar, está preocupado em 

como utilizar os recursos tecnológicos, em melhorar a estrutura física da escola, em 

realizar atividades nas datas comemorativas, enfim, com um fim em si mesma e no 

“fazer pedagógico” esquecendo-se de um ensino de qualidade, em que não se tem 

definido o que realmente se quer ensinar e como será o aprendizado dos alunos. 

Para Padilha, ( 2002, p. 6):  

 

[...] o conteúdo escolar que se encontra nos livros, nos manuais, nos 
módulos descritos de maneira linear, anistórica e descontextualizada, 
promove o processo ensino-aprendizagem centrado na reprodução 
[...]. Nesta tendência, o exercício escolar é um trabalho do aluno para 
a escola, para conseguir nota, para passar de ano. É como escrever 
a fala do outro, já que a cópia é o princípio didático. 

  

A escola, no seu “fazer pedagógico” rotineiro, na vontade de cumprir 

suas metas e ações previstas e na pretensão de resolver as fragilidades 

apresentadas, não para com seus pares para rever as ações pedagógicas. Obstina-

se em continuar fazendo do mesmo jeito na esperança que o fazer por fazer irá 

resolver as situações que se apresentam, mas na verdade é uma falsa ilusão, pois 

essa correria traz mesmo, frustrações, quando nos deparamos com os objetivos não 

atingidos. Para Padilha (2002, p.6) “[...] este trabalho pedagógico permeado pela 

alienação caracterizada pela ausência total da reflexão em torno da prática docente 

que não forma consciência crítica em torno da prática educativa [...]”. 

Desta forma, o que poderíamos fazer seria realmente repensar as 

nossas práticas pedagógicas.  Segundo Padilha (2002, p. 13), “Nesse sentido, 

compreender a prática pedagógica faz parte de um processo que pressupõe o 

estudo e a compreensão da totalidade da realidade social, [...] definir o que estudar, 

quem estudar.”  

Definir o que estudar, talvez seja óbvio se pensarmos que faz parte 

da ação escolar: planejar a sua proposta pedagógica curricular e rever sempre que 

necessário. É importante ressaltar que o que se irá ensinar deve ter significação 

para a vida do aluno. 
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Para Padilha (2002, p.14), devemos “[...] encaminhar estudos que 

favoreçam uma reformulação de nossa prática pedagógica no sentido de buscar um 

novo método de trabalho, com novos conteúdos e novas abordagens dentro das 

matérias escolares [...]”. 

Nunca se falou tanto a respeito da qualidade da educação no Brasil, 

em especial que esta depende quase que exclusivamente da formação do professor, 

como se esta fosse a única maneira de resolver a situação educacional nacional. 

Não podemos dizer que a formação do professor não seja importante, porém, não 

pode ser o único fato a ser melhorado.  

Portanto, é necessário rever algumas considerações a respeito da 

qualidade na educação, conforme assegura Barros e Moraes (2002, p.15) 

 

É importante ressaltar que a busca de “qualidade para o ensino”, 
defendida pela proposta neoliberal, acaba reduzindo-a a mera 
instrumentalização, desconsiderando outros aspectos da realidade, 
tais como: condições de trabalho (salários, qualificação e 
reconhecimentos profissional, etc); a descentralização de poderes, 
tanto pedagógico quanto financeiro; a política educacional 
excludente. 

 

A formação continuada do professor é essencial, pois a formação 

não se dá apenas com um curso, ou em função de interesses de um grupo, ela deve 

ser contínua e com qualidade, de maneira que atenda as necessidades do professor 

e dê condições para que possa intervir na sua realidade escolar. 

Ressaltamos que o trabalho realizado no interior da escola deve ser 

pensado, refletido e planejado, para isso, faz-se necessário que o professor tenha 

conhecimento do próprio conteúdo que está abordando.  

É preciso que o professor saiba o que o aluno está aprendendo, e se 

não tiver aprendendo o que fazer para que possa aprender, “[...] quem é o homem 

que se pretende formar e qual modelo de educação faz esta mediação.” (DUARTE, 

2004, p. 54). 

Nesse sentido, a educação deve proporcionar ao indivíduo 

conhecimento para que seja capaz de conhecer e entender o processo histórico da 

humanidade e, dessa forma, crie condições de intervir na sua realidade. 
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Fracasso Escolar: planejamento, avaliação e relação professor/aluno  

 

Quando falamos da escola, falamos de um espaço que sofre toda a 

influência positiva ou negativa da sociedade, a qual está inserida, é um espaço de 

conhecimento, mas também de socialização e inclusão dos diversos grupos sociais. 

Para Gasparin (2005, p. 97),  

 

A escola, como instituição, é sempre uma expressão e uma resposta 
aos desafios da estrutura social como um todo. Ela não existe em e 
para si. Existe para cumprir uma função dentro dessa sociedade. 
Redescobrir, hoje, a função as escola, nesse cenário, é o primeiro 
passo fundamental para definir seu novo papel, bem como a 
importância da ação docente. 

 

Das diversas fragilidades existentes na escola, o fracasso escolar é 

um fator extremamente presente nas escolas e tem sido motivo de uma série de 

estudos, pesquisas e discussões, embora não apresentassem grandes perspectivas 

para compreensão e resolução desta problemática. 

 

Há problemas em nossas escolas que nos perseguem como um 
pesadelo. Não há como ignorá-los, nem fugir deles. Entre os 
pesadelos constantes está o fracasso escolar. Alguém dirá, mas está 
quantificado: altas porcentagens de repetentes, reprovados, 
defasados. O pesadelo é mais do que quantificamos. Podem cair as 
porcentagens, que ele nos persegue. O fracasso escolar passou a 
ser um fantasma, medo e obsessão pedagógica e social. Um 
pretexto. Uma peneira que encobre realidades mais sérias. Por ser 
um pesadelo nunca nos abandonou, atrapalha nossos sonhos e 
questiona ou derruba nossas melhores propostas reformistas. 
Quanto se tem escrito sobre o fracasso ou sobre o sucesso e a 
qualidade, seus contrapontos, e continuamos girando no mesmo 
lugar (ARROYO, 2000, p.33). 
 

Rotineiramente, escutamos que a educação no Brasil precisa 

melhorar, até observamos campanhas nacionais, estaduais e municipais com o 

objetivo de informar ou alertar a população das metas da educação. Podemos citar 

como exemplo, a campanha nacional a respeito do IDEB, lançado pelo MEC 

(Ministério da Educação) com apoio do Governo Federal.  

Observamos também a existência de algumas políticas públicas que 

objetivam a qualidade na educação. Mas, como haverá uma qualidade na educação, 
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se o fracasso escolar ainda é muito presente nas escolas, demonstrado por meio da 

evasão e da repetência, comprovado por meio dos resultados anualmente. 

Se a escola é um espaço de conhecimento, deveria ser adequada 

para a formação do indivíduo, deveria contribuir para melhorar, ampliar 

conhecimentos, socializar experiências de vida, oportunizar ao indivíduo, de diversas 

formas, condições de tornar-se um ser humano capaz de intervir na sua realidade. 

Mas, infelizmente, ainda se reproduz a cultura do fracasso escolar, anualmente, na 

maioria das escolas. 

 

[...] um aspecto da teoria escolanovista que constitui uma das 
vertentes da pesquisa educacional sobre o fracasso escolar: em suas 
origens, a nova pedagogia não localizava as causas das dificuldades 
de aprendizagem no aprendiz, mas nos métodos de ensino (PATTO, 
1996, p.59). 

 

Ao iniciarem seus estudos, ainda na educação infantil, os alunos o 

fazem com entusiasmo, contudo, no decorrer dos anos escolares, deparam-se com 

as diversas formas de ensino, diversas práticas pedagógicas, conteúdos sem 

significações, a realidade social em que vivem, e aí, este mesmo aluno que chegou 

à escola entusiasmado vai vivenciando as dificuldades escolares, as frustações, os 

conflitos diários e começa então o seu fracasso escolar, por meio da reprovação, e, 

quando esta se torna frequente, vem a desistência, que em alguns casos é maior 

que a própria reprovação escolar. 

Segundo Patto (1996, p. 90): 

 

[...] a educação e sua eficácia é marcada por uma ambiguidade: de 
um lado, afirma a inadequação do ensino no Brasil e sua 
impossibilidade, na maioria dos casos, de motivar os alunos; de 
outro, cobra do aluno o interesse por uma escola qualificada como 
desinteressante, atribuindo seu desinteresse à inferioridade cultural 
do grupo social de onde provém. Estas interpretações do fracasso da 
escola são, a nosso ver, inconciliáveis. Da maneira como estão 
enunciadas, não é possível nem mesmo afirmar que uma escola 
desinteressante vem se somar um aluno desinteressado; é uma 
simples questão de lógica: enquanto a primeira não melhorar, não se 
pode afirmar a falta de motivação como inerente ao segundo. 

 

Uma das problemáticas da escola é quando o professor menospreza 

o aluno por este pertencer a uma classe trabalhadora. Portanto, a escola poderia se 
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tornar um espaço interessante e acolhedor aos alunos? Quem seriam os indivíduos 

que promoveriam a mudança?  

Ao se analisar o interior da escola, logo se percebe que esta escola 

reflete a sociedade, ou seja, a sua vulnerabilidade, como: uso de drogas, que faz 

com que muitos menores envolvam-se em pequenos delitos; a violência doméstica 

ou de rua; as condições sociais, as quais podem referir-se à condição de moradia, o 

subemprego ou o desemprego; a necessidade de trabalho dos adolescentes e 

jovens para o sustento próprio e da família; a gravidez na adolescência, quando é 

comum se deparar com jovens, que após engravidar, tomam como prioridade na sua 

vida o cuidado com o bebê, abandonando a escola para trabalhar. Estes fatores 

contribuem para tornar os estudos ou a escola menos importante nas suas vidas. 

 

Apesar da extensão da escola às massas populares desfavorecidas, 
essa escola não sofreu mudanças significativas em suas atribuições 
na reprodução das desigualdades sociais. No passado, a exclusão 
atingia os que não ingressavam na escola; hoje atinge os que nela 
chegam, operando, portanto, de forma menos transparente (PATTO, 
1996, p. 119) 
 

Para Palma (2007), a exclusão escolar não está apenas na 

repetência, mas são expressos nas relações e nas práticas pedagógicas que 

acontecem no cotidiano escolar, visto que a forma mais eficiente de exclusão 

efetiva-se quando a escola é esvaziada em sua função de ensinar a pensar e a ler 

criticamente a si e ao mundo. 

Portanto, não há somente um fator ou causa que identifica o 

fracasso escolar, mas a junção de diversos fatores discorridos no texto. Mas, para 

que haja uma transformação deste fracasso, é necessário uma reorganização 

curricular, comprometimento do aluno, família e escola, revisão das práticas e ações 

e formação pedagógica específica, que dê conta de fazer com que o professor reflita 

para além da sua individualidade e pense na coletividade, considerando o 

rompimento das classes sociais, que não tem relação com aceitar toda e qualquer 

atividade do aluno, mas sim propiciar uma educação de qualidade que dê condições 

ao aluno à permanência na escola, formação cidadã, melhoria no desenvolvimento 

humano, tornando-o, sujeito capaz de intervir no meio em que vive, rompendo com a 

cultura do fracasso escolar.  
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Considerações Finais  

 

 A partir das considerações presentes neste trabalho, é possível 

constatar a importância de se refletir sobre as práticas pedagógicas presentes no 

espaço escolar. Enfatiza-se a necessidade de reflexão acerca das práticas 

pedagógicas, para que se possa melhorar a realidade em que se encontra a escola 

objeto deste. 

Nesse sentido, pretende-se desenvolver um trabalho reflexivo junto 

aos professores, equipe pedagógica, direção e agentes I e II, por meio de grupos de 

estudos. Com os encontros, intenciona-se estudar os pressupostos da teoria 

histórico-cultural, juntamente com a concepção do Materialismo Histórico e Dialético, 

possibilitando uma discussão acerca dos referenciais teóricos para uma prática 

educativa transformadora; analisar os índices anuais de evasão, reprovação e IDEB, 

e, refletir sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

As ações a serem desenvolvidas neste Projeto de Intervenção 

Pedagógica na Escola serão realizadas de acordo com uma previsão de datas, com 

encontros presenciais que acontecerão quinzenalmente, com utilização de materiais 

de apoio, tais como: textos, vídeos, formulários, projetor multimídia, TV pendrive. Um 

Caderno Pedagógico com o tema “Mediação do trabalho pedagógico: um repensar 

as práticas pedagógicas frente ao fracasso escolar” será elaborado com o objetivo 

de apoio pedagógico para as atividades desenvolvidas no decorrer da 

implementação e realização deste projeto. 
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