
Revista Educação Básica em Foco, v.2, n.4, outubro a dezembro de 2021

1

Associação Nacional de Política e Administração da Educação

A PROBLEMATIZAÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR1

INTRODUÇÃO

Cássia de Lourdes Lopes Batista2

É preciso sair da ilha para ver a ilha.
Não vemos se não saímos de nós.

(José Saramago)

Depois de 25 anos em sala de aula, como docente dos anos iniciais da

educação básica, pela primeira vez saí do meu lugar de conforto-desconforto,

para ocupar uma outra função, a vice direção da escola, com outros desafios e

outros  lugares-espaços  de  reflexão  sobre  as  alegrias  e  angústias  que

permeiam o processo formativo de crianças nessa etapa de escolarização. 

Essa  mudança  de  cargo,  no  mesmo  momento  em  que  ingresso  no

mestrado em Educação, tem me proporcionado outros olhares em relação a

diferentes  assuntos,  mais  especificamente,  aos  que  se  referem  ao

sucesso/fracasso  escolar,  muito  discutido  em uma  das  disciplinas  da  pós-

graduação.

Sinto  grande  identificação  com as  palavras  de  Arroyo  (2000,  p.  33),

quando afirma que “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”.  E  nessa  nova  realidade

pandêmica que estamos vivendo, o pesadelo do fracasso escolar se agravou

ainda mais, como um fantasma que nos assombra e aterroriza. A necessária

reflexão sobre a cultura do fracasso escolar em uma sociedade excludente

nos  leva  a  problematizar  seus  fatores,  fundamentando,  com  o  aporte  de

Arroyo (2000) e Freire (1995; 2000; 2006), um Projeto Político-Pedagógico que

1 Este  texto  foi  elaborado  para  a  disciplina  “Fracasso  escolar:  fundamentos,  debates  e
pesquisas”, ministrada pela Profa. Dra. Elisabete F. Esteves Campos, no PPGE da Universidade
Metodista de São Paulo. E-mail: elisabete.campos@metodista.br.
2 Vice-diretora escolar.



Revista Educação Básica em Foco, v.2, n.4, outubro a dezembro de 2021

2

Associação Nacional de Política e Administração da Educação

viabilize outros percursos escolares. 

DISCUSSÕES

O documento “Enfrentamento da cultura do fracasso escolar” (UNICEF,

2021) revela que mais de 5,5 milhões de crianças e adolescentes não tiveram

atividades escolares em 2020. Esse estudo também informa que em outubro

de 2020, 3,8% das crianças e dos adolescentes de 6 a 17 anos (1,38 milhão)

não iam mais à escola no Brasil – remota ou presencial. Além disso, 11,2% dos

estudantes, que diziam frequentar a escola, não haviam recebido nenhuma

atividade escolar e não estavam em férias (4,12 milhões). 

Por  trás  desses números,  está a  naturalização  do fracasso  escolar.  A
maioria da sociedade aceita que um perfil específico de estudante passe
pela escola sem aprender, sendo reprovado diversas vezes até desistir.
Essa cultura do fracasso escolar acaba por excluir sempre os estudantes
em situação de maior vulnerabilidade, que já sofrem outras violações de
direitos dentro e fora da escola (UNICEF, 2021, p. 6).

A cultura do fracasso escolar sempre nos perseguiu, como já afirmava

Arroyo em suas publicações, desde o século passado. Ao se referir ao tema, o

autor  afirma que “o fracasso escolar  é uma expressão do fracasso social”

(ARROYO, 2000, p. 34).

Fracassamos como sociedade quando naturalizamos as desigualdades,

as exclusões, os preconceitos, o racismo, as injustiças. E esse fracasso social,

como afirma Arroyo (2000), está presente na escola, inserida em uma política

de exclusão que nem sempre é objeto de análise por parte da equipe escolar.

O fracasso ainda recai sobre os mesmos estudantes das classes populares –

aqueles que são vítimas da negação de seus direitos. 

A cultura do fracasso, incrustada nas instituições escolares, reafirma seu

caráter de seletividade, de reprovação e de exclusão, e se materializa nas

políticas de seriação, nos currículos graduados e padronizados, nas disciplinas

fragmentadas,  nas  provas  institucionais,  formando  um conjunto  de  fatores

internos e externos à escola que levam à expulsão desses alunos (FREIRE,

1995). Na sua lógica seletiva e “peneiradora” (ARROYO, 2000, p. 35), a escola

presta grande serviço para a manutenção da desigualdade social. E é por isso
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que, mesmo reconhecendo que o fracasso escolar é expressão do fracasso

social, a escola tem um papel a cumprir. 

Para  Arroyo  (2000,  p.  34),  “desescolarizar  o  fracasso  não  significa

inocentar a escola nem seus gestores e mestres, nem seus currículos, grades

e processos de aprovação/reprovação”. Reconhecer que a escola está inserida

em uma sociedade de classes, e é condicionada pelo sistema, pela conjuntura,

pelas políticas, não justifica determinismos, por isso, mudar é possível, como

ensina Freire (2000).   

As equipes escolares têm responsabilidade em relação ao sucesso de

todos os estudantes, mas assumir tal encargo requer compreender os fatores

políticos  e sociais  que atuam fortemente para manter a lógica excludente,

reconhecendo  que  a  escola  pode  assumir  um  posicionamento  político-

pedagógico  contra  hegemônico,  construindo  percursos  formativos  que

considerem as necessidades e possibilidades de aprendizagem.  

Nesse sentido, ocupando a função de gestora, questiono-me sobre “qual

seria  a  minha  contribuição  para  o  enfrentamento  do  fracasso  escolar  no

contexto em que vivo atualmente?”. Afasto-me da ingenuidade de aguardar

pacientemente  a  mudança  de  um sistema capitalista  cristalizado  em uma

educação de e para o mercado, e me apoio em possibilidades de intervenção.

É  possível  intervir  no  espaço  escolar,  acreditando  que  pode  ser  mais

democrático, deixando de ser seletivo e excludente.

Está em nossas mãos de educadores fazer essas intervenções. Jogar a
responsabilidade  sobre  a  sociedade,  o  Estado,  os  governos  é  uma
forma de não assumir com profissionalismo responsabilidades que são
do  coletivo  dos  educadores.  Supõe  um processo  de  reeducação  de
nossa cultura profissional, concomitante a intervenções estruturais do
coletivo (ARROYO, 2000, p. 34-35).

 

Considero que, como gestora, uma de minhas tarefas precípuas – ou de

intervenção,  como  citado  por  Arroyo  –,  é  trazer  para  o  debate,  para  a

discussão  com a  equipe  escolar,  a  realidade  do  País  e,  especialmente,  a

realidade  dos  alunos  e  alunas  das  classes  populares.  Estudantes  que têm

cultura, que têm saberes, mas que sofrem as consequências da ausência de

políticas  sociais  que  garantam seus  direitos  constitucionais.  É  meu  papel,

como dirigente, discutir objetivos que não sejam excludentes nem seletivos,
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baseados em princípios filosóficos e fundamentos didático-pedagógicos, para

que  sejam  assumidos  coletivamente  no  Projeto  Político-Pedagógico  e  que

possam, de certa forma, transformar a escola, o ensino e a aprendizagem,

para que todos alcancem sucesso em seu percurso escolar,  transformando,

por  conseguinte,  a  comunidade  local,  incluindo-a  como  participante  nos

debates e discussões e fortalecendo a construção de um PPP que resista aos

programas  e  políticas  contrários  a  uma  educação  humanizadora  que

reconhece os direitos de todos os estudantes. 

Como  ensinou  Freire  (2000,  p.  67),  “se  a  educação  sozinha,  não

transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. E a mudança

é coletiva, para que a formação integral,  humanista, não seja apenas uma

retórica vazia. 

A retomada de uma concepção mais humanista  de educação básica
orientada para o pleno desenvolvimento humano dos educandos e para
o  acompanhamento  pedagógico  de  suas  temporalidades  aponta
horizontes  promissores  para  o  equacionamento  radical  do  fracasso
escolar, para a superação da cultura da exclusão e da lógica e estrutura
seletiva de nosso sistema escolar (ARROYO, 2000, p. 35).

Essa utopia, no sentido freireano, nos impulsiona e leva a acreditar que

Os sonhos são projetos pelos quais se luta. Sua realização não se verifica
facilmente,  sem  obstáculos.  Implica,  pelo  contrário,  avanços,  recuos,
marchas às vezes demoradas. Implica luta. Na verdade, a transformação
do mundo a que o sonho aspira é um ato político (FREIRE, 2000, p. 61-
62). 

Ler  a  realidade,  reconhecer  nossos  limites  e  possibilidades  é  um

caminho que nos permite enfrentar os obstáculos na concretização de sonhos

possíveis.  

CONSIDERAÇÕES 

A cultura  do  fracasso  escolar  nos  acompanha  e  perturba.  A  rigor,  o

fracasso escolar não existe, mas são as políticas e práticas internas e externas

à  escola  que  dificultam  a  aprendizagem,  levando  milhões  de  crianças  à

experiência  negativa  de  não  aprender,  de  tal  forma que o  vínculo  com a
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escola vai se rompendo de forma gradativa.   

Problematizar  essa  realidade  com  a  equipe  escolar  é  um  caminho

necessário,  trazendo para o campo da ação,  da práxis,  a compreensão da

educação como ato político, recusando programas e projetos formulados por

especialistas  de  forma  autoritária  que  levam  milhões  de  estudantes  ao

fracasso escolar, repercutindo em suas vidas. 

É a partir da análise da realidade, do estudo teórico, do debate coletivo,

que  construiremos  Projetos  Político-Pedagógicos,  em  cada  escola,

comprometidos com a construção de uma sociedade democrática que garanta

os direitos fundamentais de todos os brasileiros e brasileiras. 

É um dever ético-político, que assumimos coletivamente. 
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