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INTRODUÇÃO
A história da educação brasileira tem demonstrado que a escola pública tem historicamente
sido palco de muitas vivências de fracasso e insucesso escolar. Pensadores como Patto (1984,
1990), Saviani (2002), Facci, Meira e Tuleski (2012), Leonardo, Leal e Rossato (2012),
Boarini (2013) entre outros, tem demonstrado que a ausência de um olhar crítico e histórico
da educação e do fracasso escolar desencadeou uma culpabilização individual, centrada no
aluno, ou da família, ou do professor, ou da instituição escolar descolado da realidade
econômica, social, cultural e histórica de cada elemento e mais do que isto de sua interrelação na educação brasileira. O presente trabalho tem como objetivo realizar um Estudo
Crítico do Projeto Político Pedagógico de algumas escolas da Região noroeste do Paraná
analisando dados de Aprovação, Reprovação e Abandono à luz do debate sobre o Fracasso
Escolar. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, tendo como referência teórica os
fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica possibilitando
uma visão crítica acerca do fenômeno educacional.
O acesso ao ensino público pós década de 1930 foi de forma crescente sendo
resolvido, seja pelos condicionantes políticos e sociais dentro do próprio país, sejam pela
força da lei (como pode ser comprovada nas Constituições Federais e posteriormente pelo
texto do Estatuto da Criança e Adolescente) ou por pressão de organismos internacionais
financiadores de políticas públicas, tendo a educação como um de seus alvos de
“manipulação”.
No interior das necessidades educacionais nota-se a solicitação de uma nova forma de
ensinar, forma esta nascida no movimento de crítica da pedagogia tradicional e de proposição
de uma nova pedagogia a “Nova”. Nova porque trazia em seu contexto uma nova concepção

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
de educação, agora voltada para as necessidades dos alunos e não mais com centralidade no
professor. Esta centralidade no aluno desencadeou o imperativo de se conhecer
profundamente a pessoa do aluno em todos os seus aspectos.
Além do acesso ao ensino público a permanência do aluno na escola também tem sido
alvo de muitas ações desenvolvidas por políticas públicas e identificada como uma das
mazelas1 da educação. Esta preocupação demandou um olhar para outro fenômeno a que se
encontrava atrelado - o da repetência, que seguramente era perpetuado pela evasão e
desistência do aluno na escola. Contudo o combate a evasão, a repetência, a garantia da vaga
para todos os alunos em idade escolar como reza a Constituição Federal desde 1934, e as
demais constituições como a de 1988 não tem resolvido um dos graves problemas da
educação brasileira que se pode identificar pelo aspecto da qualidade do ensino.
Ao nos depararmos com o grande número de alunos reprovando, com números cada
vez maiores de alunos aprovados por colegiados em conselhos de classe, com o aumento
significativo de alunos com “laudos” e consequentemente medicalizados, também, aqueles
que têm, segundo os professores, engrossado a lista dos que apresentam “falta de interesse”,
“problemas familiares”, “falta de compromisso com os estudos” – em especial os alunos
adolescentes - que tem sido ainda definidos como “indisciplinados”, com “distúrbio de
comportamento fica a necessidade urgente de retomarmos o primeiro papel da Educação ”a de
que progressivamente , cada individuo singular realize, na forma da segunda natureza, a
humanidade produzida historicamente” ( Saviani, 2012, p.13)
Mediante esta realidade este estudo selecionou sete instituições de ensino da rede
pública da região noroeste do Paraná. O material analisado estava disponível em sites
institucionais sendo de domínio público para consulta. O documento Projeto Político
Pedagógico (PPP) é uma produção coletiva de cada escola, contudo de cidades diferentes
desta região do Paraná. Os documentos foram produzidos pelas escolas pesquisadas nos anos
de 2010, 2011 e 2012. A denominação das escolas será organizada por números de 1 a 7.
Dados apresentados nesta tabela foram retirados dos Documentos Oficiais
Escola
1

Aprovação

Reprovação

Abandono

A palavra mazela esta sendo usada com o sentido de grande problema a ser enfrentado, como no sentido literal
trazido pelo dicionário como doença, enfermidade.
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16%

1
2

75%

11%

14%

3

73,70%

17,80%

8,30%

4

68%

16%

Não informou

5

72,60%

24,20%

3,10%

6

64%

21%

15%

7

88%

7%

5%

Resultados Obtidos no ano de 2009. A escola 1 apresentou Reprovação apenas da 3ᵃ série do Ensino Médio.
A escola 2 apresentou os Resultados apenas da 3ᵃ série do Ensino Médio. As demais escolas apresentaram os
Resultados gerais de 1ᵃ série, 2ᵃ série e 3ᵃ série do Ensino Médio.

Consultando a tabela acima verificou-se que duas (2) escolas apresentaram seus
índices em número de alunos, caso que passarei a apresentar separadamente. Em 2009 a
instituição de ensino Escola 1 tinha 338 alunos matriculados no Ensino Médio nos três anos
dos quais 55 (16%) reprovaram ao final do ano letivo. Um dado importante e significativo se
refere à quantidade de alunos do 1° ano - 152 e do 3° ano - 85. A quantidade de alunos entre
os que estão no primeiro ano e os que concluem o Ensino Médio nos permite refletir sobre o
processo de escolarização do adolescente e seus entraves.
Muitas explicações são apresentadas no discurso para justificar essa diferença. Muitos
abandonam pela necessidade precoce do trabalho, pelas repetidas situações de fracasso
escolar, pela condição social em que muitos estão sujeitos entre outras. No caso da Escola 2 o
número de abandonos excedeu o número dos reprovados, situação que nos chama atenção. O
abandono caracteriza-se nesta instituição de ensino aspecto de fracasso escolar, já que tais
alunos ficam expropriados da oportunidade efetiva de se apropriar do conteúdo escolar.
Observou-se que apenas uma escola apresentou aprovação superior a 80%. Pode-se
considerar que há uma naturalização da reprovação dos matriculados haja vista que todas as
escolas apresentam números de reprovados, observa-se que é “natural”, “normal” um
percentual de reprovas. Conviver com índices de reprova tem sido uma prática conformadora.
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Considerando estes dados retomamos os textos dos Projetos Políticos Pedagógicos
para compreender se as escolas possuíam uma explicação para tais resultados ou se havia
algum tipo de debate presente no entendimento dos dados. As dificuldades apontadas pelas
escolas incluem: pouca participação dos pais na escola ou pouca participação da família na
escola, contudo uma escola apresentou a seguinte explicação:
Ademais, as condições socioeconômicas interferem negativamente no completo
aproveitamento escolar do alunado, uma vez que os responsáveis não tem condições
de oferecer às crianças e adolescentes o acesso aos bens culturais (teatro, cinema e
literatura) e aos meios impressos de informação (livros, revistas e jornais) devido
aos baixos salários que recebe ( Escola 5, 2012, p.20)

A explicação de que a ausência dos pais na escola para acompanhar a vida escolar dos
filhos, para ajudá-los em casa contribuindo com o professor está muito presente. Nesta citação
as questões macro foram levantadas como condicionantes para as famílias não contribuírem
com o processo de escolarização dos filhos em especial quanto à aproximação aos bens
culturais. Atribuir o sucesso escolar aos bens culturais exige a compreensão que se estes bens
culturais se transformarem em conteúdos sistematizados, compreendidos e dominados pelas
crianças e jovens, caso contrário não atingirá o objetivo da escola a partir de uma visão
crítica. Neste aspecto a Psicologia Histórico Cultural nos apresenta que o processo de
apropriação dos conhecimentos científicos, de conceitos, do que fora produzido pela
humanidade necessita da correta mediação para que seja internalizada pela criança ou jovem
no processo de escolarização ou seja aquela mediação que se localiza na Zona de
desenvolvimento proximal.
Das sete (7) escolas, cinco (5) apresentaram as disciplinas com maior incidência de
reprovas: Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, História, Biologia, Inglês,
Filosofia sendo que as que apareceram com maior freqüência são Física, Química e Língua
Portuguesa. As disciplinas escolares se caracterizam como fonte dos conteúdos
cientificamente produzidos. As disciplinas que mais contribuíram para as reprovas foram em
primeiro lugar a Física, em seguida Química e Língua Portuguesa. Notemos que no Ensino
Médio as disciplinas de Física e Química são próprias da organização curricular deste nível de
ensino, portanto é somente neste momento da educação escolar que os alunos têm contato
com seus conteúdos, contudo necessitam de conhecimentos anteriormente trabalhados por
outras disciplinas.
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Algumas escolas apresentaram a desmotivação dos alunos e sua falta de participação
como uma das causas do fracasso escolar, sua baixa expectativa para com o conhecimento
proposto pela escola demonstra como esta atrelada aos condicionantes sociais e, neste caso,
ao do trabalho. Quanto a este aspecto da relação da escola com o trabalho faz-se necessário
considerar a proximidade do capital com o processo de escolarização.
Enquanto a escola demonstra que o aluno não participa e que isto tem prejudicado seu
sucesso escolar, ainda é freqüente momentos em que a escola “concorda” com o fato de que
alunos ainda são colocados para fora da sala de aula por não participarem da aula, por
apresentarem comportamentos “inadequados” , por chegarem atrasados, entre outros. Não se
trata de permitir a falta de regras e da disciplina necessária para a aprendizagem, mas de
compreender como tais comportamentos são resultado do momento histórico em que vivem e
que esta compreensão poderá fortalecer os vínculos entre professor e aluno e o processo
ensino-aprendizagem.
A expropriação da aprendizagem tem se efetivado durante muitos anos, poderíamos
dizer desde a institucionalização da educação para todos, enquanto direito e acesso, direito a
matrícula, já que no interior das escolas alguns dizem que o aluno esta “de corpo presente”,
porém a aprendizagem dos conteúdos científicos não se efetiva como desejado.
As justificativas para as diferenças e desigualdades são postas no individuo e se
fortalecem ainda mais sob o discurso da educação para todos. Nota-se como a educação
escolar passa a ser usada como aparelho ideológico do estado2 contendo em seu interior os
interesses classistas. É na contra mão deste ideário que reflexões críticas que se pautem em
uma perspectiva histórica de educação podem favorecer um repensar o que se espera da
educação escolar.
Ainda consideramos importante destacar como a adolescência tem especial atenção
nas produções da Psicologia Histórico-Cultural. Na periodização apresentada nesta teoria à
adolescência é o período, como afirma Leal (2011, p. 48), em que ocorrem mudanças
importantes.
Elkonin (1987) afirma que no período da adolescência, a atividade fundamental
continua sendo estudar na escola e os critérios que os adolescentes continuam sendo
2

Este termo foi cunhado por Louis Althusser em “Ideologia e Aparelho Ideológico de Estado” em 1980
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valorizados pelos adultos são seus êxitos e fracassos na aprendizagem escolar. No
entanto, neste período, vai surgir e se desenvolver uma atividade especial, que
consiste no estabelecimento de relações pessoais íntimas entre os adolescentes, a
atividade de comunicação. Nessa atividade, o conteúdo fundamental é o outro
adolescente como um individuo com determinadas qualidades pessoais.

Ao apresentar a atividade de estudo ainda muito presente na vida do adolescente notase a importância da educação escolar, contudo são as relações pessoais íntimas que irão dirigir
o comportamento, a consciência, ou seja, a personalidade do sujeito. Sendo assim a escola
entendendo a dinâmica de seu comportamento poderá mediar a aprendizagem dos conteúdos
escolares a partir de atividades que valorizem as relações pessoais tornando-as o alicerce sob
o qual as demais relações acontecerão.
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