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RESUMO

Em nossa pesquisa procurou-se entender como o aluno que passa pela escolarização não consegue atingir os resultados mínimos exigidos em sua 
série. Nesse trabalho apresentar-se-á um estudo de caso realizado em uma escola da rede pública municipal da baixada fluminense. A pesquisa 
iniciou-se em agosto de 2014 e continua em andamento. Foram avaliados/observados os seguintes aspectos: estrutura física da escola, 
organização pedagógica, relação entre funcionários, alunos e professores. Essa escola obteve os seguintes resultados no IDEB: em 2009: 3,8 cuja 
meta era de 4,5; e em 2011 – resultado 3,6 com meta de 4,9; 2013 – resultado 3,6 com meta de 5,2. As metas são estabelecidas pelo governo 
federal e como pode-se observar a escola não alcançou nenhuma das metas estabelecidas pelo MEC, e nota-se também que ano a ano as notas 
veem decrescendo. Nossa pesquisa desenvolveu-se em duas frentes: observação sistemática e entrevista individual com os professores e de outro 
lado à avaliação de aprendizagem de quarenta e cinco alunos das séries chamadas de agrupadas (crianças de 5 a 6 anos de idade) divididas em 
duas turmas. Primeira etapa: nas entrevistas individuais, foram ouvidos quinze professores, e verificou-se que 70% deles atribuem o fracasso dos 
seus alunos: a falta de compromisso dos responsáveis com relação ao apoio escolar necessário; a desestruturação familiar (os professores 
acreditam que a maioria das famílias não tem a organização necessária para cuidar de seus filhos); ao governo que não oferece as condições 
necessárias para que a escola funcione corretamente - 90%. Nas entrevistas realizadas com os alunos, eles afirmam que: a escola é legal - 90%; 
que os professores ensinam muito bem - 80%. Com relação à avaliação da aprendizagem utilizou-se duas formas diferenciadas: as provas 
operatórias de Jean Piaget objetivando verificar as condições infra lógicas para aprendizagem e as provas de classificação do nível de leitura e 
linguagem de Emília Ferreiro. Nas provas operatórias: Classe de mudança de critério (dicotomia); Conservação de pequenos conjuntos discretos 
de elementos; Seriação de palitos; Quantificação da inclusão de classes; Conservação de quantidades de líquidos; Conservação da quantidade de 
matéria. Nessas provas 100% dos alunos não obtiveram nenhum acerto. Relacionado à leitura e escrita foram aplicadas o teste de leitura de 
Emília Ferreiro para verificar em que estágio os alunos estavam, se seriam Pré-silábico; Silábico, Silábico-alfabético; Alfabético. Pela série e idade 
esperava-se que fosse alfabético. Nos resultados obtidos 100% se encontra no nível pré-silábico. Nesse trabalho pode-se observar que o fracasso 
escolar não tem apenas uma causa. Não é ele multifatorial. Algumas dessas causas seriam: as condições físicas e materiais da escola podem 
contribuir para o baixo rendimento dos alunos; a desmotivação dos professores, cansados e que não veem sentido em sua prática profissional. As 
duas avaliações realizadas confirmam o fato de que essas crianças apresentam aproveitamento escolar abaixo do que seria esperado para a sua 
idade/série. Todos esses fatores criam as condições para a produção do fracasso das crianças. Assim antes de pensar-se em problemas 
neurológicos ou cognitivos, deve-se pensar em problemas institucionais que produzem o fracasso. Nessa pesquisa pode-se observar como se 
constrói o fracasso escolar de uma criança: os professores terceirizam suas responsabilidades de educar colocando-as nos pais ou governo. 
Nenhum deles relatou sentir-se responsável pelo fracasso dos alunos. A direção da escola se diz impotente para cobrar dos professores melhores 
resultados, e por outro lado os alunos/família não conseguem formular nenhuma crítica à escola. Temos aí os ingredientes para a produção do 
fracasso escolar.
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