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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo analisar um fenômeno presente na escola: o 

fracasso escolar. Para isso apresentamos um levantamento histórico deste tema a 

fim de entender como ele se manifesta no ambiente escolar. Ao compreender o que 

é o fenômeno e suas possíveis causas, conseguimos ter um novo olhar sobre o 

processo de ensino da disciplina matemática. Utilizamos como ferramenta 

metodológica a revisão bibliográfica e documental e a partir dos trabalhos 

selecionados podemos analisar através da visão do professor de matemática como 

eles enfrentam e entendem o fracasso escola e as propostas de possíveis soluções. 

Analisamos também o trabalho de uma psicopedagoga através do projeto classe de 

aceleração e suas contribuições.  As considerações finais esclarecem que não há 

um culpado, uma única causa, mas um conjunto de fatores seja social, seja 

emocional que podem influenciar a presença deste fenômeno na escola. Sendo 

assim, cabe a nós professores adequar a prática docente para um ensino mais 

interessante para os alunos.   

 

Palavras-Chave: Fracasso Escolar. Ensino. Matemática. 
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ABSTRACT 

The present work had as objective to analyze a phenomenon present   in     the 

school failure. For this we present a historical survey of this theme in order to 

understand how it manifests itself in the school environment. To understand what the 

phenomenon is and its possible causes, we can have a new look at the teaching 

process of the mathematical discipline. We use as methodological tool to review 

bibliographical and documentary and from the selected works we can analyze 

through the teacher's vision of mathematics as they face and understand school 

failure and possible solutions. We also analyze the work of a psychopedagogue 

through the acceleration class project and its contributions. The considerations 

conclude that there is not one culprit, a single cause, but a set of social and 

emotional factors that may influence the presence of this phenomenon at school. 

Therefore, it is up to us teachers to adapt the practice 

teacher for a more interesting teaching for students. 

 

Key words: Failure School. Teaching. Math. Mathematic 
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INTRODUÇÃO 

 

Contextualização 

 

Ao ministrar aulas para alunos de diversas faixas etárias, do ensino 

fundamental, pré-vestibular e outros que visam concursos públicos, é possível 

perceber que a matemática é vista com uma matéria de difícil entendimento, uma 

vilã, uma disciplina temida. Diversos alunos atribuem seu mal desempenho na falta 

de compreensão dos conteúdos ensinados, o que gera por vezes o abandono 

escolar, baixos índices em avaliações externas e até mesmo adultos que atribuem 

seu insucesso a essa disciplina. 

De acordo com Borsato (2013), 71% dos alunos que concluíram o ensino 

médio em 2007 e realizaram as provas do Saresp (Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), apresentavam dificuldades em 

cálculos decimais, grandezas e medidas e na subtração de número inteiros e 

racionais. 

A dificuldade com os números não é exclusividade de adolescentes que 
concluíram a 3ª série do Ensino Médio. O problema ocorre desde cedo. Na 
4ª série do Ensino Fundamental, 81% apresentam problemas e 19% 
atendem ao que é considerado adequado. Na 6ª série são 78% com 
deficiências graves na aprendizagem da matemática e 22% atendem aos 
critérios ideais. A situação caótica persiste e chega até ao último ano antes 
e o aluno ingressar no Ensino Médio. (BORSATO, 2013, P. 144) 

 

Diante do exposto, entendemos que o fenômeno fracasso escolar tem 

sido visto historicamente como algo relacionado aos resultados negativos atribuídos 

aos alunos seja em avaliações, reprovações e abandono escolar.  

Podemos aqui também levantar outras hipóteses a essa dificuldade como: 

ambiente familiar, contexto social, o não acompanhamento desse aluno pela família 

ou alguma deficiência.  

Essas explicações sofrem diversas críticas devido à complexidade do 

tema o que gerou diversos estudos como o publicado por Angelucci et al. (2004), 

onde é possível perceber que o tema “ fracasso escola” tem uma história longa.  

Ao pensar sobre a prática docente frente ao desafio do não aprendizado 

dos alunos podemos pensar novas possibilidades de solucionar o problema em 

questão. 
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Silva (2010 apud BORSATO, 2007) aponta que muitos professores 

focados apenas nos objetivos das aulas, esquecem que o aluno vem um contexto 

social e um ambiente familiar que por vezes não favorece o estudo e que isso pode 

afetar sua aprendizagem.  

Diversos questionamentos foram apresentados, sendo assim queremos 

investigar: O que é o fracasso escolar e as possíveis causas? Como a matemática é 

vista nesse contexto? Queremos propor ideias e possíveis soluções para que o 

processo de ensino e aprendizagem seja tenha uma melhoria.  

 

Objetivo Geral: 

 

Compreender como o tema do fracasso escolar vem sendo abordado na 

literatura nacional no período de 2004 a 2013, a partir da realização de um 

levantamento bibliográfico.  

 

Objetivos Específicos:  

 

● Compreender o que é o fracasso escolar, segundo a literatura. 

● Analisar as possíveis causas da não aprendizagem dos alunos; 

● Compreender como o professor entende o fracasso na disciplina 

matemática; 

● Propor possíveis soluções para compreensão dos conteúdos pelos 

alunos. 

 

METODOLOGIA 

 

Segundo Souza (2010), a revisão integrativa é um método que possibilita 

a síntese do conhecimento, é uma forma de mostrar aplicabilidade dos resultados de 

estudos na prática.  

Devido à quantidade de informações sobre o tema buscou-se um método 

de estudo por meio de levantamento bibliográfico, capaz de propiciar a melhor forma 

de apresentar vários estudos: ora de caráter experimental, ora com dados de 

literatura teórica. 
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Para levantamento de trabalhos na literatura, realizou-se uma busca nos 

seguintes sites: Sielo.com e google.com.  

 

À compilação de informações em meios eletrônicos e um grande avanço 
para pesquisadores, democratizando o acesso e proporcionalizando 
atualização frequente. O propósito geral de uma revisão de literatura de 
pesquisa é reunir conhecimentos sobre um tópico, ajudando nas fundações 
de estudo significativo (...) tarefa crucial para pesquisadores. (SOUZA, 
2010, p. 103) 

 

Para a busca foram utilizados os seguintes descritores “ Fracasso 

escolar”, “Fracasso escolar e Matemática”, “ Dificuldades de Aprendizagem” e “ 

Soluções para o fracasso escolar”. 

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos trabalhos foram: O 

período de 10 anos: 2004 a 2013, publicados em português, e que retratasse a 

temática escolhida. O critério de exclusão foram os trabalhos que estavam fora do 

período delimitado. 

 

Quadro 1: Especificação dos trabalhos selecionados 

 

 

RESULTADOS 

 

A mostra desta revisão foi constituída por 4 trabalhos de acordo como o 

critério de inclusão previamente estabelecido. O quadro 1 nos mostra a 

especificação de cada trabalho selecionado: 

Procedência Tipo de publicação Autores Publicação 

Scielo.com Artigo ANGELUCCI, B. et al. 2004 

Google.com Artigo 
BORSATO, S. R.; 

REDLING, J. P. 
2007 

Google.com 
Trabalho de conclusão de 
curso 

SANTOS, J. A.; FRANÇA, 
K. V.; SANTOS, L. S. B 

2007 

Google.com Dissertação de mestrado DALSAN, J. 2013 
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Os dados encontrados nos trabalhos selecionados foram organizados em 

áreas temáticas, sendo elas apresentados a seguir no quadro 2.  

 

Procedência Titulo Autores Temática 

Scielo.com 

O estado da arte na 
pesquisa sobre o fracasso 

escolar (1991-2002): um estudo 
introdutório. 

ANGELUCCI, B. 
et al. 

Fracasso escolar 

Google.com Fracasso escolar e 
matemática: o que acontece? 

BORSATO, S. R.; 
REDLING, J. P. 

A matemática e o 
fracasso escolar 

Google.com Dificuldades de 
aprendizagem de Matemática 

SANTOS, J. A.; 
FRANÇA, K. V.; 

SANTOS, L. S. B 
Possíveis soluções 

Google.com 
O enfrentamento do 

fracasso escolar em uma escola 
pública: análise crítica na 
perspectiva do cotidiano escolar. 

DALSAN, J. 
Enfrentamento do 

fracasso escolar 

Quadro 2: Temática abordada  

 

 As discussões e conclusões das temáticas serão apresentadas de 

forma detalhada nos próximos capítulos deste trabalho. 
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1 O FRACASSO ESCOLAR  

  

1.1 Revisão bibliográfica 

 

Ao longo dos anos a educação brasileira vem passando por uma grave 

crise, seja por altos índices de reprovação, evasão escolar, baixos índices em 

avaliações externas. É um desafio para pesquisadores entenderem a complexidade 

do sistema de ensino o que torna um objeto de pesquisa intenso, com diversas 

discussões e conclusões. Para compreender o objeto de estudo hoje é necessário 

relaciona-lo a estudos anteriores, perceber quais caminhos já foram percorridos, 

buscar entender onde houve acertos, se esses podem ser usados como parâmetros 

e entender os erros e buscar possíveis soluções que trazem novos avanços ao 

objeto de estudo. O conhecimento sobre o que venha a ser o dito “fracasso escolar”, 

tem uma história longa. Vamos ao presente trabalho buscar entender como 

pesquisadores entendem e apresentam esse objeto de estudo ao longo dos anos. 

Segundo Borsato (2013), fracasso escolar ficou submetido a uma falta de 

adaptação do aluno à escola. Há uma busca por possíveis culpados, seja o próprio 

aluno, a família, o professor, distúrbios de aprendizagem.   

Angelucci et al. (2004), apresenta um estudo sobre o estado da arte e da 

pesquisa sobre o fracasso escolar no Brasil, partindo de uma retrospectiva histórica.  

As autoras nos mostram que nos anos de 1970 houve um aumento de 

estudos e pesquisa educacionais na área de psicologia. No INEP (Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), financiava diversas 

pesquisas sobre elaboração de currículo, avaliação de cursos. A autora descreve 

que houve uma predominância em estudos que caracterizavam de forma psicologia 

e social os sujeitos ou ambientes em que viviam e sua influência.  

 

Em relação aos estudos de avaliação psicológica dos alunos, que marcaram 
a primeira metade dessa década, a novidade é a disseminação de uma 
concepção de fracasso escolar e de saídas preventivas e remediativas para 
as altas taxas de reprovação e evasão na rede pública de ensino 
fundamental. Foram tempos de chegada ao Brasil da “teoria” norte-
americana da carência cultural. (ANGELUCCI, p. 56, 2004). 

 

Nessa fase surge as pesquisas vão para além da formação acadêmica 

dos professores. Começa a ser levantadas outras hipóteses sobre a produção do 
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fracasso escolar como condições salariais, qualidade do trabalho docente, a cultura 

escolar e seu distanciamento da cultura do aluno, material escolar inadequado e a 

presença das classes especiais.  

 

A maioria das pesquisas que levavam em conta as chamadas variáveis 
intra-escolares estava centrada num aspecto da tese da carência cultural: a 
escola é inadequada às características psíquicas e culturais da criança 
carente. O que se destacava, portanto, era o desencontro entre professores 
e alunos, entre a escola e seus usuários. (ANGELUCCI, p. 56, 2004). 

 

A década de 1980 foi marcada com as pesquisas realizadas pela 

Fundação Carlos Chagas, que investigava mecanismos de seletividade estruturais 

da escola, essa abordagem levou a investigação de relações e práticas que 

estruturam a vida escolar e as dificuldades na escolarização. (Angelucci et al., 

2004).  

Teorias como de Bourdieu, Gramsci e Althusser passam a ser referência, 

houve uma mudança do olhas das pesquisas. O Fracasso escolar passa a ser visto 

de forma diferente. Antes era o fracasso do aluno na escola, agora os estudos se 

voltam as relações de classe e cultura dentro da escola, caminhando contra a 

medicalização dos alunos.  

Após apresentar a retrospectiva histórica, seguimos para a análise feita 

pelas autoras. Foram analisadas 71 obras, dissertações e tese defendidas entre os 

anos de 1991 a 2002 na Faculdade de Educação e Instituto de Psicologia, ambos na 

Universidade de São Paulo.  

As quatro vertentes apresentadas sobre o fracasso escolar são: 

  

1.2 A culpabilização das crianças e de seus pais 

 

Esta vertente diz que o fracasso escolar vem de prejuízos da capacidade 

intelectual dos alunos, decorrentes de “problemas emocionais”. A criança imatura, 

tem dificuldades de atenção, psicomotora e intelectual trazendo prejuízos a 

aprendizagem escolar. Aqui são crianças que tem inibição intelectual causada por 

dificuldades emocionais em relações familiares.  

Nos trabalhos analisados, compreende-se que o fracasso escolar pode 

ser analisado sem considerar a estrutura do espaço escolar. É feito um recorte, a 



 

20 
 

análise é feita de forma isolada, não se considera o social e nem o cultural. Não há 

uma ligação do aluno que não aprende com a escola que não ensina.  

É nessa concepção que os pesquisadores atribuem uma relação entre a 

saúde mental e o mal desempenho escolar. Cabe o aluno a adaptação do que é dito 

“normal”, dentro do ambiente escolar. 

 

1.3 A culpabilização do professor 

 

Essa vertente diz que o fracasso escolar é causado pelo uso inadequado 

de técnicas de ensino por parte do professor ou pela falta de uso correto destas 

técnicas.  Parte da ideia que crianças vindas de classes populares trazem para a 

escola dificuldades, porém o foco agora não são mais as crianças e sim o professor 

que não utiliza a forma correta de ensinar. A escola aqui é vista de forma isolada a 

sociedade na qual está inserida. Os trabalhos analisados fazem referência a má 

formação destes professores e reduz o fracasso escolar a questões individuais. 

Aponta que o fracasso escolar surge na escolar, mas mantem a capacidade do 

professor como a variável a ser investigada.  

Essa concepção vê que os professores que usam as técnicas adequadas, 

podem sanar os problemas dos alunos que apresentam alguma dificuldade 

emocional. O professor deve realizar intervenções psicopedagógicas, a fim de 

manter a crianças de acordo com a escola na qual está inserida.  

Assim, ser bom professor é refletir, planejar, estar motivado, garantir o 

aprendizado das crianças.  

As pesquisas que veem o fracasso escolar desta forma, entendem que as 

técnicas de ensino se bem aplicadas resolverá o desempenho dos alunos.   

 

1.4 A lógica excludente da educação escolar 

 

Essa vertente diz que a escola é uma instituição contraditória quando 

reproduz e transforma a estrutura social. Aqui o fracasso escolar é visto um 

fenômeno presente desde a implementação do ensino público no Brasil. A escola é 

uma instituição inserida numa sociedade dividida em classes, onde há interesse 

para que este fracasso escolar permaneça. Para que esse quadro seja revertido são 
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necessários a criação de políticas públicas que vão contra a ideia de privatização do 

ensino, ou seja, visando a igualdade de conhecimento que ali serão transmitidos.  

As pesquisas mostram que a falta de sucesso de projetos inovadores e de 

reformas educacionais se deve a resistência de alguns professores, que prejudicam 

sua implementação.  

 

A saída apontada é o investimento na formação intensiva dos professores, 
de modo a levá-los a conhecer em profundidade as propostas 
governamentais e, assim garantir a realização do objetivo final de reformas 
e projetos oficiais: a reversão do fracasso escolar. (ANGELUCCI, p.62, 
2004). 

 

Sobre as reformas os pesquisadores divergem, alguns acreditam que a 

construção de políticas educacionais deve ser feita de forma coletiva com 

participação de educadores e movimentos sociais, para outros deve ser elaborada 

por especialistas em educação que conhecem diversas teorias de aprendizagem. 

 

1.5 A cultura escolar, cultura popular e relações de poder 

 

A última vertente trata da dimensão política. Aqui pesquisadores 

entendem que a lógica de poder e a estrutura da sociedade de classes se mantêm 

no interior da escola. Há uma desvalorização da cultura popular, a escola está 

estruturada com base na cultura dominante. Temos uma critica a ideias tradicionais 

de que crianças de classes populares são carentes de cultura ou que possuem 

problemas emocionais e cognitivos. As pesquisas fazem uma crítica a polarização 

entre indivíduo e sociedade e questionam os que dizem que a dificuldade dos alunos 

de classes populares se dá devido a sua posição social. Há uma quebra de ideias 

abstratas como “problema emocional”, “indisciplina”, “carência cultural”, que deixa de 

ser fenômeno individual, mas um conflito de classe na escola. Os professores que 

são vistos como incompetentes, os alunos como fracassado, e as famílias 

desestruturadas, passam a ter voz numa proposta de resgatar experiências e 

percepções destes sujeitos. 
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2 MATEMÁTICA E FRACASSO ESCOLAR 

 

2.1 O fracasso escolar na matemática 

 

O fracasso escolar como tem sido apresentado, nos mostra que não 

existe uma única causa, um único fator que faz com que esse fenômeno se 

manifeste no ambiente escolar. Por muitos anos, buscou-se analisar as diversas 

situações didáticas e entender o que faz com que os resultados obtidos no processo 

de ensino e aprendizagem não sejam satisfatórios.  

No capítulo 2, podemos ver que na tentativa de entender e superar a 

exclusão social causada pelo fracasso escolar surge diversos trabalhos que mesmo 

tratando de forma diversificada o tema, sempre buscaram a sua superação.  

Especificamente sobre a disciplina matemática queremos no presente 

trabalho entender como se comporta os agentes internos e externos na escola.  

Borsato (2013), nos mostra que é recentes estudos na educação 

matemática sobre o processo de aprendizagem escolar. Pesquisadores têm 

apresentado trabalhos voltados prática docente, o relacionamento entre professor e 

alunos, a gestão do ambiente escolar. 

Outra vertente sobre o tema é analise dos possíveis erros dos alunos 

como uma ferramenta a ser utilizada na melhoria da aprendizagem.    

 

O erro, neste caso, é visto como uma pista para o aluno e o professor 
identificarem as dificuldades a serem superadas em vez de um indicio de 
impossibilidades de aprendizagem por parte do aluno. A visão de 
professores do Ensino fundamental e Médio sobre o erro no processo de 
ensino e aprendizagem de matemática mostrou que os mesmos 
reconhecem a importância dos erros como oportunidades de diagnósticos 
para melhoria da aprendizagem. (BORSATO, 2013, P. 150) 

 

Moraes e Caetano (2013) mostram que o uso dos resultados de 

avaliações externas e que os erros dos alunos, podem ser utilizados na prática 

educativa como uma forma de melhoria na qualidade de ensino. Isso mostra à 

necessidade de os professores estarem atentos as atividades aplicadas em sala de 

aula e seus resultados. O momento de avaliação deve ser pensado. É uma forma de 

entender como o aluno aprende como tem dado esse processo e seus resultados 

não devem ser utilizados de forma que exclua aquele que não teve o desempenho 

esperado.  
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2.2 A prática docente frente o fracasso escolar. 

 

 Com o intuito de entender com as possíveis causas do fracasso escolar, 

vamos analisar como mais detalhes o trabalho de Borsato (2013), a autora 

entrevistou docentes da rede pública que ministram a disciplina matemática e 

buscou entender como eles lidam com as situações didáticas no ambiente escolar.   

A maioria dos professores é experiente, fizeram pós-graduação e se dedicam 

de 6 a 10 horas por dia as aulas. Eram questões abertas e cada um respondeu de 

forma livre.   A seguir iremos elencar as questões e apresentar algumas respostas 

obtidas pela autora em seu trabalho.   

A figura a seguir nos mostra as respostas dos professores quando foram 

questionados sobre o que entende por fracasso escolar suas causas e 

consequência 

 

Figura1: Crenças a respeito do fracasso escolar e Causas e consequências do 

fracasso escolar. 

 

FONTE: BORSATO (2013). 
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Podemos perceber pelas respostas dos professores de matemática que 

acreditam que o fracasso escolar do aluno são as suas dificuldades, a deficiências 

de aprendizado. Como vimos no capítulo dois, as causas atribuídas a esse 

fenômeno são diversas. Os professores em suas falas reproduzem em suas falas as 

causas já apresentadas por alguns pesquisadores.  

Outra questão para os professores foi sobre o que eles entendem que 

influencia e contribui para o fracasso escolar.  Segundo eles, os conteúdos que 

ministram são distantes da realidade, os alunos não se sentem estimulados a 

aprender. Outros admitem a falta de preparo do professor e a ênfase ao vestibular 

também é vista como algo negativo. 

 

Diversas pesquisas apontam para uma forma de aprendizagem significativa 
que é preferível à aprendizagem mecânica, ou imposta”. Esta possibilita a 
compreensão de significados, relacionando-se as experiências anteriores e 
vivências pessoais dos alunos, permitindo a formulação de problemas de 
algum modo desafiantes que incentivem o aprender. (...). Uma 
aprendizagem significativa está relacionada à possibilidade dos alunos 
aprenderem por múltiplos caminhos e formas de inteligência permitindo o 
uso de diversos meios e modos de expressões. (BORSATO, 2013, P. 155) 

 

Como uma possível solução dessa falta de interesse dos alunos ou até 

mesmo o não entendimento do que se aprende, cabe aqui a sugestão de que os 

professores durante as aulas de matemática estejam abertos ao dialogo, que os 

alunos possam interagir e descobrir que é possível construir ideias e superar suas 

dificuldades. Segundo Santos (2007), a matemática deve estimular o pensamento 

autônomo e a criatividade dos alunos, nós como educadores devemos buscar 

alternativas que estimule e os motive a aprendizagem.  

Outro questionamento é como os professores avaliam e entendem o 

conhecimento do aluno, eles argumentam que os alunos não compreendem 

conceitos simples, e que a cada conceito novo eles entendem que os alunos 

apresentam mais dificuldades. Suas justificativas também estão ligadas nos 

resultados de avaliações em larga escala como o SARESP, sistema de avaliação 

cuja finalidade é trazer um diagnóstico da situação escolar e dar uma orientação aos 

gestores.  
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3 POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

 

Segundo Santos (2007), não existe uma formula, uma receita que todos 

os professores possam seguir para enfrentarmos os desafios de ensinar 

matemática.  

Como professores podemos buscar alternativas, formas que auxilie e 

ajude o aluno no processo de aprendizagem. Não podemos afirmar que as 

estratégias didáticas vão resolver o problema do fracasso escolar, são opções que já 

existem e que podem contribuir nesse processo. 

Podemos destacar algumas estratégias utilizadas por professores, tais 

como: 

● Resolução de situações problemas; 

● Livros didáticos e paradidáticos; 

● Sólidos geométricos; 

● Calculadoras; 

● Computadores; 

● Ensino interdisciplinar; 

● Tratamento matemático de temas transversais; 

● Uso de resultados de avaliações externas como diagnostico das 

dificuldades dos alunos e superação das mesmas; 

● Jogos. 

Diante de possíveis estratégias apresentadas cabe ressaltar que o 

professor não deve apenas trabalhar com um único material ou método, mas 

propomos uma combinação das estratégias diante de um novo conteúdo, diante das 

dificuldades apresentadas pelos alunos.  

O uso destes recursos vem de forma que o professor reflita sua prática de 

ensino, que o aluno possa aprender a fim que entenda o significado do que está 

sendo ministrado e não mais de forma mecânica. 

 

Podemos perceber ainda, que hoje, cientes disso, os professores de 
matemática em sua maioria têm investido na busca por recursos que tornem 
a sua aula cada vez mais atrativa e estimulante, embora usem sim o 
material cedido pelo governo e o livro didático como apoio. (BORSATO, 
2013, P. 157). 

 

Santos (2007), elenca sugestões para melhoria no ensino, tais como:  
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● Fornecimento de cursos de capacitação e aperfeiçoamento para os 

professores, visando a melhoria do ensino; 

● Momentos de discussão entre os professores na busca de soluções 

para as dificuldades encontradas em sala de aula; 

● Tempo para planejamento de atividades e projetos na busca de uma 

aproximação da matemática como o dia-a-dia dos alunos. 

● Valorização financeira do professor, para que o mesmo não tenha que 

se deslocar para várias escolas a fim de complementar sua renda e por 

consequência não consiga refletir sobre a educação matemática. 

Acreditamos que não só o professor especialista, mas a gestão escolar, 

demais docente, alunos e a comunidade também podem contribuir para uma escola 

melhor, a fim de elevar a qualidade do ensino, visando à inclusão e o acesso de 

todos ao ambiente escolar. 
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4 ENFRENTAMENTO DO FRACASSO ESCOLAR: UM OLHAR 

PSICOPEDAGÓGICO 

 

Dando continuidade, a análise dos trabalhos sobre o fracasso escolar, 

conheceremos o texto desenvolvido por Dalsan (2007), sobre o enfrentamento do 

fracasso escolar em uma escola pública.  A autora inicia seu trabalho tratando o 

fracasso escolar como um fenômeno estudado tanto pela educação quanto pela 

psicologia.  

A autora tem como base de seu trabalho os livros Psicologia e ideologia: 

uma introdução critica a psicologia Escolar (1984) e A psicologia do fracasso 

escolar: histórias de submissão e rebeldia (1990) ambos da Profa. Dra. Maria 

Helena Souza Patto.  

Segundo Dalsan (2007), os livros são resultados de pesquisas que 

analisam as bases teóricas e métodos psicológicos na escola na década de 1980 e 

os processos escolares na produção do fracasso escolar na década 1990, 

respectivamente. Resultados esses que trouxe avanços na área de estudo e 

estratégias como classe de aceleração, reforço escolar. 

No decorrer de seu embasamento teórico Dalsan (2007) denuncia as 

péssimas condições de trabalho docente e critica o que ela chama de 

“naturalização” do fracasso escolar atribuído a crianças problemáticas, com 

problemas cognitivos, emocionais e sociais.  

Para a autora apenas as teorias psicológicas como o desenvolvimento 

infantil da teoria psicogenética de Piaget, não são suficientes para atender a 

complexidade do ambiente escolar em sua totalidade e nortear as possíveis 

intervenções, pois não tratam do contexto da instituição escolar. 

 

(...) a escola ocupa um espaço na sociedade que transcende a dimensão 
psicológica da criança. Entendemos que este objetivo até pode estar 
presente desde que como parte do projeto da escola como um todo. Agora 
os objetivos finais da educação pública não podem ficar restritos ao aspecto 
psicológico do desenvolvimento infantil. (DALSAN, 2007, P. 36). 

 

Carvalho (2001 apud DALSAN, 2007), o ponto de vista do contexto 

escolar, seria desenvolver tradições públicas presentes nos conteúdos, valores e 

procedimentos da instituição. 
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4.1 Estratégias governamentais: HTPCs 

 

Devidos os altos índices de evasão escolar e reprovação, principalmente 

no estado de São Paulo, por aluno de classes populares na escola pública, temos a 

criação de Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). Segundo Dalsan 

(2007), este espaço foi criado para que os professores pudessem discutir os 

problemas enfrentados na sala de aula e encontrar possíveis soluções. Porém 

trabalhos como de Roman (2001 apud DALSAN, 2007) aponta essa reunião virou 

palco de disputas, preenchimentos de papeis, espaço onde os professores vão 

apenas para “cumprir horário”.  

 

O autor faz um paralelo com a situação dos alunos: os professores apenas 
precisam estar presentes nas HTPCs para receberem pela hora, os alunos 
só precisam estar na escola para serem aprovados (fazendo uma crítica ao 
sistema de Progressão continuada, política pública de “progredir 
continuamente” os alunos, sem repetência de série). (DALSAN, 2007, P. 
47). 

 

Para finalizar Roman (2001) mostra que o espaço das reuniões que 

deveria se para unificar os professores, desenvolver um bom trabalho educativo, 

perde o foco e é desvalorizado. 

 

4.2 Estratégias governamentais: Classe de aceleração e apoio 

psicopedagógico 

 

Outro projeto governamental são as classes de aceleração. Para alunos 

que possuem defasagem de serie/idade, são oferecidas no período contrário as 

aulas, um estudo e metodologias diferenciadas afim de que o aluno pudesse ser 

aprovado para a série seguinte. O projeto foi criado devido os altos índices de 

reprovação, que por hora trazia uma preocupação devido o abandono escolar, 

empregos com baixa remuneração e a perpetuação da pobreza.  

Vieira (2002 apud DALSAN, 2007) faz críticas ao projeto no tocante que o 

mesmo reforça a má qualidade do ensino oferecido, uma vez que este “reforço” 

evidencia o fracasso escolar. Mas nem tudo são críticas, o autor também apresenta 

os pontos positivos da classe de aceleração onde houve uma diminuição do 

fracasso precoce e um avanço dos alunos até então marginalizados. 
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Diante do exposto vamos apresentar o trabalho de Dalsan (2007), cujo 

principal objetivo foi expor uma intervenção psicopedagógica com crianças que 

apresentavam dificuldades de escolarização numa escola pública. Participaram do 

projeto, coordenação, psicopedagoga, professores de classes regulares e 

coordenação.  

O trabalho nos mostra que a contratação da psicopedagoga se deu 

devido ao fato dos alunos da escola analisada apresentarem elevados índices de 

reprovação. Devido a escola seguira a orientação pedagógica do construtivismo, a 

intervenção teve como base essa teoria.  

Dalsan (2007), nos mostra que a pratica psicopedagógica foi dividida em 

três fases:  

● Organização dos grupos de apoio: No sentido de entender os 

encaminhamentos de alunos para atendimento psicopedagógico pelos professores 

da classe regular. 

● Capacitação dos professores: Ocorria a cada 15 dias, havia diversos 

incentivos para esses cursos, isso vem da concepção que o professor é 

“malformado”, e a dificuldade de escolarização vem do professor que não sabe 

resolver os problemas da criança. Nesse caso houve a formação de pequeno grupo 

para divulgação de estudo. 

● Por fim, a avaliação individual das crianças: consideradas pela escola 

como portadoras de dificuldades de aprendizagem. Essa avaliação era feita com 

material que analisava aspectos cognitivos. 

Como apresentado anteriormente a avaliação cognitiva de uma criança é 

diferente de um aluno (DALSAN, 2007, p. 136). A autora defende a interação com 

questões coletivas. 

 

Sobre a concepção de fracasso escolar, contatamos que, após mais de 
duas décadas de divulgação de diversas pesquisas em psicologia que 
criticam a culpabilização dos alunos das classes populares como portadores 
de diversas deficiências (...) essa ideologia está fortemente presente em 
nosso campo de pesquisa (...). Podemos verificar essa tese no discurso de 
todos os educadores entrevistados a na análise do projeto de intervenção 
da psicopedagoga. (DALSAN, 2007, P. 137). 

 

Diante do trabalho apresentado, vimos que a intervenção é apenas uma 

prognostico de casa aluno da forma como ele aprende ou não. Não há uma conexão 

com a classe regular. A psicopedagoga não é vista pelos demais professores como 
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alguém que pode ajudar em problemas institucionais, mas apenas dar um 

diagnóstico, uma explicação de como um possível transtorno o aluno apresenta. Não 

há desenvolvimento de trabalho em conjunto na sala de aula regular, não há o 

envolvimento de todos os responsáveis. 

Para finalizar, a autora afirma para que haja uma escola pública 

democrática e de qualidade ainda uma um processo longo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho buscou apresentar os aspectos teóricos do que 

chamamos de “fracasso” e sua permanência no âmbito escolar. Por ser um tema 

amplo e que remetem diversas analises, foram apresentados trabalhos que tratam 

da temática escolhida. Buscamos compreender o que é o fracasso escolar, como 

esse fenômeno se apresenta no âmbito escolar, as suas principais vertentes e como 

isso tem influenciado agentes no campo educacional, seja alunos, professores, 

família e sociedade.  

A princípio podemos perceber que por muitos anos o fracasso escolar foi 

visto de forma reduzida a apenas um fator. Pesquisadores nos mostram que há uma 

busca de um único “culpado”, seja o aluno por problemas afetivos, familiares, 

cognitivos, seja o professor que é visto como mal preparado, resistente a novas 

formas de ensino, essas duas são as vertentes como maior ênfase, vimos também 

que a própria instituição escolar reproduz a exclusão de alunos de classes mais 

populares e por fim, podemos ver uma escola que impõe a cultura dominante, que 

não se abre, não se relaciona com a cultura na qual está inserida.  

Sendo assim o caminho percorrido foi buscar elementos pertinentes a 

esse fenômeno, analisamos do pronto de vista do profissional da educação as 

possíveis causas e sugestões de soluções para o que vem acontecendo no âmbito 

escolar.  

As respostas apresentadas pelos professores no trabalho de Borsato 

(2013), nos mostra de forma mais realista como os professores se sentem, como 

entende o contexto do seu ambiente de trabalho. Podemos refletir a partir da fala 

dos professores sobre: crenças a respeito do fracasso escolar, suas causas e 

consequências, como funciona a avaliação em relação ao conhecimento dos alunos.  

Foram apresentadas estratégias de ensino visando o aprendizado dos 

alunos tais como: jogos, resoluções de situações problema, sólidos geométricos, 

calculadoras e computador.  

Ainda falamos sobre sugestões cerca das condições de trabalho dos 

professores e sugestões como: oportunidade de discussão sobre problemas no dia-

a-dia em sala, melhores salario, tempo para planeamento, oportunidade de realizar 

cursos de capacitação. 
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Foi apresentado um estudo de caso baseado no trabalho de Dalsan 

(2007) mostrando o trabalho de intervenção psicopedagógico na instituição escolar. 

E como isso contribui para a diminuição da defasagem escolar. 

 Por fim, o presente trabalho possibilitou uma reflexão acerca do fracasso 

escolar e suas implicações na disciplina matemática, com enfoque aos docentes. 

Podemos concluir que há uma necessidade de mais diálogo entre os professores, 

uma abordagem mais dinâmica sobre os conteúdos atualmente ministrados. 

A prática docente deve passar por reflexões e aprimoramentos 

diariamente, onde o professor deve apresentar uma metodologia diferenciada para 

os alunos com mais dificuldades. Ainda há um preconceito, um julgamento muito 

grande com a disciplina, até mesmo de docentes de outras áreas. 

O presente trabalho vem como uma forma de contribuir com o debate 

sobre o fracasso escolar e a matemática, trabalho esse que não se encerra aqui. 

Entendemos que não há um único culpado e uma única solução, mas deixamos 

nossa contribuição.  

Desta forma acreditamos que os objetivos propostos foram atingidos: O 

que é o fracasso escolar e as possíveis causas? Como a matemática é vista nesse 

contexto? Acreditamos que o debate apresentado deve ser utilizado por demais 

profissionais da área e pode servir para outras pesquisas. 
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