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RESUMO 

 

O fracasso escolar surgiu, quando a maioria da população, formado por membros das 

classes trabalhadoras urbanas e rurais, teve acesso à escola pública e gratuita tornando assim 

uma educação de massa, assim a democratização do ensino aumenta o número de escolas, 

professores e alunos. No Brasil o ensino público se inicia teoricamente no século XIX, más a 

expansão do acesso à escola no estado de São Paulo foi somente em 1960 com a 

democratização do ensino Público a qual suponha o princípio da igualdade, más devemos 

considerar os aspectos socioeconômicos dos alunos para que consiga criar uma adaptação nas 

estratégicas de ensino com o objetivo de evitar uma possível cultura excludente e seletiva a 

qual infelizmente inúmeras vezes está presente na estrutura do sistema escolar, apesar de 

inúmeros avanços na pedagogia, encontramos uma instituição excludente e elitista por parte 

de alguns diretores e professores na rigidez de suas avaliações, não considerando um conjunto 

de saberes e habilidades para uma formação sociocultural. O estudo de caso será realizado 

com alunos do ensino médio da Escola Estadual Professora Maria Vera Lombardi Siqueira, 

localizada no bairro do Itaim Paulista extremo da zona leste de São Paulo o qual é um bairro 

periférico que ainda carece de inúmeros serviços Públicos. Os objetivos presentes nesta 

pesquisa são de captar os significados do fracasso escolar e identificar suas causas; executar 

uma investigação com alunos do Ensino Médio; Compreensão das classes sociais dos alunos. 

A metodologia que está sendo utilizada nesta pesquisa é o método quantitativo com uma 

abordagem de pesquisa teórica, principalmente com as fontes bibliográficas de Maria Helena 

Souza Patto e Marília Pontes Sposito. Em aberto a conclusão que a classe social do aluno 

pode afetar e ou influenciar os rendimentos acadêmicos dependendo de sua inclusão no 

contexto socioeconômico da sociedade. 

Palavras-chave: Fracasso escolar; Escola pública; Democratização do ensino; Classe social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

SUMÁRIO 

 

 

1 Introdução............................................................................................. 4 

2 Revisão de Leitura................................................................................ 6 

2.2 Problematização......................................................................................... 7 

2.3 Problematização -Bairro................................................................................ 9 

2.3 Problematização Escola................................................................................ 11 

2.4 Objetivo Geral............................................................................................... 12 

2.4.1 Objetivos específicos................................................................................. 12 

2.5 Metodologia.................................................................................................. 12 

2.5.1 Metodologia.................................................................................................. 14 

2.5.2 Metodologia.................................................................................................. 17 

3.0 Referência Bibliografica................................................................................... 20 

4.0 Cronograma..................................................................................................... 21 

5.0 Orçamento....................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1 - INTRODUÇÃO 

 

A palavra “fracasso” é explicada, no dicionário Online Priberam (2017), como mau 

resultado; ruína; desgraça; ter mau êxito, etimologicamente a palavra vem do verbo latim 

“frangere” 
1
que significa mais ou menos “quebrar”, “romper”. Então, fracasso escolar seria o 

mau êxito na escola, caracterizado, na compreensão de muitos, como sendo a reprovação e a 

evasão escolar. Sabendo que tal fracasso inúmeras vezes atinge não somente as classes mais 

baixas más também as classes elevadas. O fracasso escolar surgiu, quando a maioria da 

população, formado por membros das classes trabalhadoras urbanas e rurais, teve acesso à 

escola pública e gratuita tornando assim uma educação de massa, esses ideais da escola 

pública e gratuita são ideias da revolução Francesa, assim a educação em massa aumenta o 

número de escolas, professores e alunos. 

Como Danton
2
 relata na convenção de 13 de agosto de 1793, sobre a educação 

comum, ou seja, a democratização do ensino. 

“Quando se semeia no vasto campo da república não se deve ter em conta o 

preço dessa semente. Depois do pão, a educação é a primeira necessidade do 

povo... Caminhemos, portanto, para a instrução comum. Tudo se torna 

estreito na educação doméstica, tudo se engrandece na educação comum”. 

 

(Agostinho dos Reis Monteiro, Pg. 763, 2003). 

 

No Brasil a educação em massa se inicia teoricamente no século XIX 
3
, más a 

expansão do acesso á escola no estado de São Paulo foi somente em 1940 com a 

democratização do ensino Público a qual suponha o principio da igualdade, más devemos 

considerar os aspectos socioeconômicos dos alunos para que consiga criar uma adaptação nas 

                                                           
1
 O termo “frangere” vem de um verbo em latim que deriva de duas palavras as quais são “quebrar” e 

“quassare”. Em Francês e Italiano elas têm um significado bem diferente do Português: querem dizer “ruído, 

estrondo como de algo a se quebrar”. E “quassare” gerou uma palavra de uso militar: casco, “capacete antigo”, 

relacionado a “pedaços quebrados de potes”, ligado à imagem de um crânio quebrado. 

 
2
 Georges Jacques Danton foi um político da Revolução, que em 13 de Agosto de 1793 em um congresso 

realizou um discurso no qual se apoio – se nos preceitos da fé do republicanismo francês que, ao conceber a 

educação como único instrumento capaz de garantir ao povo sua soberania. 

 
3
 A constituição do Império do Brasil (1824) – garante que a instrução primaria é gratuita a todos os cidadãos, 

embora não sido considerado viável a educação em massa somente em meados das décadas de 80 e 90 que tenha 

sido aplicada. 
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estratégicas de ensino com o objetivo de evitar uma possível cultura excludente e seletiva a 

qual infelizmente inúmeras vezes está presente na estrutura do sistema escolar, apesar de 

inúmeros avanços na pedagogia, encontramos uma instituição excludente e etilista, por parte 

de alguns diretores e professores na rigidez de suas avaliações, não considerando um conjunto 

de saberes e habilidades para uma formação sociocultural.  

Hoffman
4
 concordar que o aluno deve ser instigado em sua aprendizagem e que cabe 

ao docente, orientar e oferecer condições para que o mesmo desenvolva suas potencialidades 

e o docente não deve estabelecer padrões preestabelecidos, em bases comparativas entre 

alunos com seus critérios de avaliação. 

“Na concepção de avaliação classificatória, a qualidade se refere a padrões 

preestabelecidos, em bases comparativas: critérios de promoção (elitista, 

discriminatório), gabaritos de respostas às tarefas, padrões de 

comportamento ideal. Uma qualidade que se confunde com a quantidade, 

pelo sistema de médias, estatísticas, índices numéricos dessa qualidade.” 

(Jussara Hoffman, pág. 31) 

 

Este estudo será estruturado inicialmente com elementos pré-textuais, no qual a 

introdução terá apontamentos de alguns pensadores sobre o tema, após uma pesquisa 

bibliográfica do fracasso escolar com ênfase nas dificuldades financeiras, será realizado um 

estudo estatístico com alunos do 2° e 3° do ensino médio da Escola Estadual Professora Maria 

Vera Lombardi Siqueira
5
, localizada no bairro do Itaim Paulista extremo da zona leste de São 

Paulo o qual é um bairro periférico que ainda carece de inúmeros serviços Públicos e em 

segunda parte da pesquisa, identificará situações de evasões escolares e seus motivos a partir 

do ponto do fracasso escolar e da vida do aluno, a pesquisa a ser desenvolvida tanto com os 

discentes quantos os docentes são de riscos mínimos, pois a pesquisa não realiza nenhuma 

                                                           
4 Jussara Hoffman é Mestre em Educação – Linha de Pesquisa Avaliação Educacional pela UFRJ e Graduada em 

Letras pela UFRGS, em sua obra Avaliação Mediadora: Uma prática em construção de pré – escola á 

universidade toma por base a avaliação como uma atividade que faz com que o aluno seja instigado a 

desenvolver seu processo cognitivo. 

 
5 A Escola Estadual Professora Maria Vera Lombardi Siqueira está localizando na Rua José Alexandre Machado, 

n° 619, CEP – 08160-460 São Paulo – SP, E-mail: mariavera@sp.gov.br e telefone (11) 2963-0852. A escola 

possui 11 salas de aula no período matutino, vespertino e noturno. 

 

mailto:mariavera@sp.gov.br
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intervenção ou modificação intencional nas variáveis fisiológicas ou psicológicas e sociais 

dos indivíduos que participam deste estudo. 

2 – Revisão de Leitura  

Com a análise do tema proposto por esse estudo de caso utilizei alguns pensadores 

sobre o tema fracasso escolares como, por exemplo, as obras de Aquino, Patto, Hoffman, 

Groppa e Campos (dissertação de mestrado).  Todas as obras que utilizei como base para o 

inicio deste projeto relata sobre fracasso escolar e suas muitas vertentes no mundo escolar. A 

obra de Patto relata que o ser humano não está totalmente a mercê de um “destino” pré-

determinado, como colocaram as teorias reprodutivistas, já a dissertação de Campos trata de 

questões relativas da vida cotidiana do aluno, preconceitos e estereótipos. Com a obra de 

Groppa o qual coloca algumas questões no ar a qual é respondida por conceituados teóricos de 

diferentes áreas, as respostas fornecidas por estes teóricos fornecem algumas alternativas para 

um estudo aprofundado e para o enfrentamento pratico do erro e do fracasso no cotidiano 

educacional.  

A obra de Hoffman trata sobre a questão mediadora e relata a questão do professor 

como sujeito mediador de processo avaliativo o qual muitas vezes o professor não está 

preparado para está mediação, relata também que a escola tem a função de passar 

conhecimento. 

Em suma com está revisão bibliográfica do assunto pretendo compreender se 

necessariamente a classe social do aluno pode afetar os rendimentos acadêmicos ou se a 

situação financeira só é mais uma vertente do contexto social e escolar, assim como a 

infraestrutura escolar, metodologia de ensino, coordenação e professor. 

Por fim pretendo realizar uma pesquisa quantitativa na Escola Estadual Professora 

Maria Vera Lombardi Siqueira
 
com os alunos do 2° e 3° ano do ensino médio, está pesquisa 

será realizada com um questionário com base nos critérios de classificação econômica, 

desenvolvido pela ABEP – Associação Brasileira de Empresa e Pesquisa. A metodologia do 

questionário está descrita no livro “Estratificação socioeconômica e consumo no Brasil”
6
 dos 

                                                           
6 O livro disponibiliza ferramentas práticas para a classificação de domicílios nos vários estratos, possibilitando a 

estratificação social de qualquer amostra de uma pesquisa de mercado, de opinião, de mídia, acadêmica e na 
análise de vida do consumidor brasileiro. Como definir a "nova classe média" e identificar seus reais padrões de 
consumo dentro da sociedade brasileira atual? Esse desafio foi encarado pelos autores de Estratificação. 
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professores Wagner Kamakura (Rice University) e José Afonso Mazzon (Fea/Usp), baseado 

na Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do IBGE. 

2.2 Problematização 

O fracasso escolar está posto pela nossa sociedade como uma realidade social e 

econômica, onde no qual sempre os mais empobrecidos perde, uma cultura de fracasso, que 

inúmeras vezes se alimentamos e o reproduz. Assim sendo trazemos uma questão para 

reflexão, o fracasso escolar pode está ligado com a situação financeira do estudante? Como 

Campos
7
 nos diz: 

“O fracasso escolar tem como causa primeira a 

inferioridade cultural e econômica das crianças que 

não aprendem devido aos problemas familiares e 

intelectivos que enfrentam.” 

(Campos, 1995, p. 98) 

O determinismo condicionante que envolve a vida do aluno da periferia do Itaim 

Paulista é muito grande, pois ainda algumas famílias não consegue retirar estes alunos desse 

ciclo vicioso que muitas vezes a mídia etilista reproduz, mas não podemos responsabilizar 

somente eles por isso. A educação é a saída para tudo isso, o que concordo. Más estão no 

alcance de todos? Impreterivelmente que não.  

A doutrinação é tão forte nos bairros periféricos e também não só presentes neles, 

que o mesmo individuo que levanta a bandeira para o professor ser reconhecido, em muitos 

casos quando o professor entra em greve pra reivindicar seus direitos, são os primeiros a 

insulta - lós de “vagabundos que não trabalha”, “Não trabalha? Só dá aula?”. 

O insucesso escolar e ou fracasso escolar se referem tradicionalmente ao resultado 

positivo ou negativo obtido pelos alunos ao final do ano letivo, más não relevantes a 

terminologias utilizadas para referir-se a este problema do sistema escolar, o que é de mais 

relevância á este estudo será a questão financeira do aluno, para compreender se 

                                                           
7 Nilce Maria Altenfelder Silva de Arruda Campos – Tese de Mestrado, publicado em 1995 pela UNICAMP com 

a professora Orientadora Ana Luiza Bustamante Smolka. A tese consiste em um estudo sobre as formas de 
existência material que as concepções, transmitidas pela escola e sociedade, assumem para os pais de crianças 
que vêm sendo apontadas como portadoras de dificuldades na aprendizagem e, também, sobre como estes pais, 
enquanto sujeitos, experimentam, reproduzem, conhecem e transformam estas concepções. 
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necessariamente a classe social pode afetar a vida do aluno, levando – o ao fracasso 

acadêmico. 

A escolha da Escola Estadual Professora Maria Vera Lombardi Siqueira, foi por ela 

está localizada no extremo da zona leste com índices socioculturais condicionantes altíssimos 

e condições escolares não tão boas, o levantamento estatístico sobre os resultados 

apresentados ao final do ano letivo do ano de 2016 apresenta que o ensino médio teve 5,55% 

de alunos retidos, 3,76% de evasão escolar, 21,86% de alunos transferidos pra outras unidades 

escolares e 94,44% de alunos aprovados em suas séries escolares, já no ensino fundamental 

apresenta 1,52% de alunos retidos, 1,83% de evasão escolar, 16,16 % alunos transferidos pra 

outras unidades escolares e 98,47% de alunos aprovados em suas séries escolares. 

ENSINO FUNDAMENTAL 

APROVADOS 98,47% 

EVASÃO ESCOLAR 1,83% 

TRANSFERIDOS 16,16% 

RETIDOS 1,52% 

ENSINO MÉDIO 

APROVADOS 94,44% 

EVASÃO ESCOLAR 3,76% 

TRANSFERIDOS 21,86% 

RETIDOS 5,55% 

*Tabela apresenta valores reais do ano letivo de 2016 da escola estadual professora Maria Vera Lombardi Siqueira. 

A escola estadual professora Maria Vera Lombardi Siqueira não possui espaços como 

refeitório, sala de vídeo e nem laboratório de ciências para as aulas de ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias, apresenta também como perfil de classe econômica dos alunos 

predominantemente a classe C. 
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2.3 Problematização – Bairro  

 

Imagem: Domínio Público – Google Maps. 

 

O bairro do Itaim Paulista é o maior distrito da zona leste de São Paulo, e é um 

distrito mais populoso da capital com uma população estimada em 373.127 habitantes (Censo 

2010), o bairro faz divisa com três municípios: Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá. 

A origem do nome do bairro é Tupi, a qual significa “pedrinha”, pela junção de “Itá” e “im”. 

       A subprefeitura do bairro do Itaim Paulista/Vila Curuçá, cuida de espaços 

públicos, manutenção de praças e vias, limpezas de córregos e incentiva atividades de cultura 

e lazer, em uma analise com os dados obtidos com a pesquisa do Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social – IPVS (2000) mostra que os responsáveis pelos domicílios do Itaim 

Paulista, obtém, em média, a renda de R$ 525, sendo que 58% ganhavam no máximo três 

salários mínimos, esses responsáveis pelo domicilio tinham em média 5,8 anos de estudos, e 

35,5% deles completaram o ensino fundamental, e 8,9% eram analfabetos, a idade média 

desses responsáveis era de 42 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 18,5% do 

total. As mulheres responsáveis pelo domicilio correspondiam a 27,2% e a parcela de crianças 

com menos de cinco anos equivalia a 10,7% do total da população 
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O índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS analisa as situações de maior ou 

menor vulnerabilidade da população, através das condições socioeconômicas e do perfil 

demográfico do local, assim o índice consegue apresentar os resultados através de seis grupos 

do qual vai de nenhuma vulnerabilidade até muito alta. 

O IPVS do Itaim Paulista apresentou que 41,2 % da população estão enquadradas no 

grupo quatro de vulnerabilidade média, neste grupo encontramos que o rendimento médio dos 

responsáveis pelo domicilio era de R$ 486 e 59,3% possuía renda de até três salários 

mínimos, no quesito de educação os chefes do domicilio apresentaram em média 5,8 anos de 

estudos e 91,9% eram alfabetizados e somente 35,7% completaram o ensino fundamental. Em 

relação aos índices demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 41 

anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 21,3%. As mulheres chefes de 

domicílios correspondiam a 27,5% e a parcela de criança de 0 a 4 anos equivalia a 11,5% do 

total da população desse grupo. 

FONTE: IBGE: Censo Demográfico. Fundação Seade 2000. 

 

Segundo o censo demográfico de 2000 e 2010 o índice de analfabetismo do bairro do 

Itaim Paulista no ano de 2000 era equivalente á 6,4% e em 2010 era equivalente á 4,6%, no 

ano de 2000 a população estimada pelo censo demográfico era de 247.784 e em 2010 era de 

279.578, já a taxa de alfabetismo deste mesmo período era equivalente de 93,56% em 2000 e 

95,70% em 2010. Analisando estes índices estatísticos, pode ser observar que a taxa de 

analfabetismo de 2000 á 2010 o índice diminuiu 1,8% e a taxa de alfabetismo aumentou 2,14 

%. 

 

 

 

ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL – ITAIM PAULISTA 

Percentual 

Da 

População 

1- Nenhuma 

Vulnerabilidade 

2- Muito 

Baixa 

3- Baixa 4- Média 5- Alta 6- Muito 

Alta 

TOTAL 

0,5 % 5,0% 29,3% 41,2% 10,0% 14,0% 100,00% 
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2.3.1- Problematização – Escola 

A escola estadual “Professora Maria Vera Lombardi Siqueira” localizada no estado 

de São Paulo no distrito do Itaim Paulista, zona leste da cidade, foi fundada em 1988 e se 

chamava EMPG – Vila Simone. A população desse distrito começou a ser formada no século 

XVII em um misto de chácaras, fazendas e sítios. Na década de 70, devido ao aumento 

populacional desta região o então bairro Itaim Paulista foi emancipado do Distrito de São 

Miguel Paulista. 

              A escola atende o Ensino Fundamental ciclo II (6º ano ao 9º ano) e o Ensino Médio, 

os alunos ingressam na escola a partir do 6º ano, remanejados em sua maioria da Escola 

Estadual Adolpho Pluskat, localizada aproximadamente a 3 quilômetros, a escola Maria Vera 

fica em triangulo escolar onde encontramos a escola da prefeitura EMEF General Newton 

Reis e a Escola Estadual Adolpho Pluskat. 

            

Imagem: Domínio Público – Google Maps. 
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A escola estadual Professora Maria Vera Lombardi Siqueira conta com um total de 

11 salas de aula, sendo estas 8 com um espaço físico que comporta até 45 alunos e 3 salas 

comportam 24 alunos, a escola não possui uma infraestrutura de qualidade e nela não possui 

refeitório, sala de vídeo e nem laboratório de ciências, conta apenas com uma sala de leitura e 

um laboratório de computadores, dificultando assim o trabalho interdisciplinar dos 

professores. 

2.4 - Objetivos Gerais 

Captar os significados do fracasso escolar e identificar suas causas. 



Executar uma investigação com alunos do Ensino Médio através de observação e entrevista 

com os mesmos. 



Compreender as classes sociais dos alunos.



2.4.1 - Objetivos Específicos 

 

Compreender se a classe social do aluno influencia em seu desempenho acadêmico. 



Responder as teses levantadas nesta pesquisa, principalmente em questão do cotidiano 

escolar. 



Entender as questões socioeconômicas dos alunos do Ensino Médio.



2.5 - Metodologia da Pesquisa 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa é o método quantitativo com uma abordagem 

de pesquisa teórica. Com uma pesquisa bibliográfica sobre as questões vigentes sobre o 

fracasso escolar e principalmente questões financeiras dos alunos. Serão utilizadas várias 

fontes bibliográficas, mas, como principal obra utilizará o livro “A produção do fracasso 
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escolar: historias de submissão e rebeldia” de Maria Helena Souza Patto
8
 e o livro” o povo 

vai à escola - a luta popular pela expansão do ensino público em São Paulo” de Marília Pontes 

Sposito. 

Os procedimentos utilizados até este momento foi o de observação In Loco na escola 

estadual professora Maria Vera Lombardi Siqueira, o método de observação e conversar 

informal com alunos e funcionários da escola foi utilizado na observação do meio. Na 

pesquisa de campo será utilizada um pesquisa com questionários tanto para os alunos quantos 

o corpo docente. 

O questionário que será aplicado após aprovação terá diversas questões sobre itens 

de conforto, serviços públicos e grau de instrução do chefe de família este tipo de questão tem 

uma justificativa, com estas informações conseguirei enquadrar de qual classe social o aluno 

está inserido, neste mesmo questionário ainda terá outros questionamentos referentes ao 

trabalho do professor, relação professor/aluno, classe social do aluno, ensino público, 

desenvolvimento das aulas, estratégias e metodologias usadas pelo professor. 

Após a aplicação com todos os alunos do 2º e 3 º ano do ensino médio  e uma 

quantidade significativa do corpo docente será utilizada o método de tabulação desses 

resultados, pois através da tabulação a leitura e análise dos dados coletados será simplificado 

e claro. Todos os questionários deveram ser aprovados pelo comitê de ética da Universidade 

Cruzeiro do Sul e todos os quais foram pesquisados terão o sigilo absoluto de pesquisador e 

pesquisado garantido por esta instituição de ensino. 

O questionário dos alunos terão 15 questões corridas mais aa tabela socioeconômica 

e o questionário dos professores terão 10 questões corridas sobre os mais diversos temas sobre 

abordagem e desafios da sala de aula. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Maria Helena Souza Patto, em sua obra A Produção do Fracasso Escolar, fruto de sua livre docência em 1987, 

faz uma revisão crítica do discurso sobre o fracasso escolar, presente na literatura que se volta a esse tema. 

Examina suas raízes históricas e aborda o contexto social, econômico, político e educacional, demonstrando, por 

meio de suas análises os preconceitos e estereótipos sociais que estão na origem e no desenvolvimento do 

fracasso escola. 
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2.5.1 – Metodologia da Pesquisa – Modelo Questionário 

 

QUESTIONÁRIO - ALUNO 

 

RESPONDA O QUESTIONÁRIO COM A LETRA “X” 

 

ITENS DE CONFORTO 

NÃO 

POSSUI 

QUANTIDADE 

1 2 3 4 

Automóveis de passeio exclusivamente para uso particular      

Empregados mensalistas, considerando apenas os que trabalham 

cinco dias por semana. 

     

Máquinas de lavar roupas, excluindo tanquinho.      

Quantidade de Banheiros      

DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD      

Quantidade de geladeiras      

Quantidade de freezers independentes ou parte de geladeira duplex      

Microcomputadores, computadores de mesa, laptops, notebooks e 

netbooks. 

     

Quantidade de lavadora de louças       

Quantidade de fornos de micro - ondas      

Motocicletas, desconsiderando as usadas exclusivamente para uso 

profissional. 

     

Máquinas secadoras de roupas, considerando lava e seca.      
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SERVIÇOS PÚBLICOS 

 A água utilizada neste domicílio é proveniente de? 

1 Rede Geral de Distribuição (SABESP) 

2 Poço ou Nascente 

3 Não possui 

  Considerando o trecho da rua de seu domicílio, você diria que a rua é: 

1 Asfaltada/Pavimentada 

2 Terra/Cascalho 

3 Não possui 

 

GRAU DE INSTRUÇÃO DO CHEFE DA FAMÍLIA 

  GRAU DE INSTRUÇÃO DO CHEFE DE FAMILIA 

1 Analfabeto/ Fundamental I incompleto 

2 Fundamental I Completo/ Fundamental Incompleto 

3 Fundamental Completo/ Médio Incompleto 

4 Médio Completo/ Superior Incompleto 

5 Superior Completo 

 

I- De qual classe social, você acredita que esteja enquadrado? (CLASSE A, B, C, D, E). 

A (  )      B (  )     C (  )     D (  )      E (  ) 

II- Qual série está atualmente matriculado? 

(  ) 2ª Série do Ensino Médio 

(  ) 3ª Série do Ensino Médio 
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III- Você já ficou retido em alguma matéria ou série durante sua vida escolar? 

(  ) SIM  (  ) NÃO 

IV- A palavra “FRACASSO ESCOLAR” remete uma coisa positiva ou negativa para você? 

(  ) POSITIVA   (  )  NEGATIVA 

V- Após terminar o ensino médio pretende iniciar de imediato o ensino superior? 

(  ) SIM   (  )  NÃO 

VI- Você possui dificuldades de aprendizagem nas matérias de exatas ou humanas? 

(  ) EXATAS  (  ) HUMANAS 

VII- Apesar da escola não possuir uma infraestrutura de ponta e livros didáticos adequados, 

você considera com uma boa instituição de ensino? 

(  ) SIM   (  ) NÃO 

VIII - Mudaria de escola atual para um ensino particular? 

(  ) SIM   (  ) NÃO 

XI – Considera o ensino particular melhor? 

(  ) SIM   (  ) NÃO   (  ) PARCIALMENTE 

X – O ensino público é falho por quê? Assinale todas as alternativas que ache adequada. 

(  ) O estado não investe                                        (  ) Dificuldade de acesso ao ensino 

(  ) Os professores não ensina adequadamente      (  ) Ensino elitizado 

(  ) Os alunos não têm interesse pelos conteúdos   (  ) Escolas sem estruturas 

XI – Como seus professores aplicam os conteúdos das aulas? Por meio: (Assinale as alternativas 

que acredite que se enquadre) 

(  ) Leitura de Textos. 

(  ) Discussão em grupo sobre os temas. 

(  )Apostilas. 

(  )Somente cópia de textos aleatórios, sem explicação. 

(  ) Resumo (  ) Redação. 
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XII – Quando os alunos possuem dificuldade em aprendizagem quais meios à escola utilizada 

para auxiliar o aluno em sua dificuldade? 

(  ) Reforço. 

(  ) Grupo de Estudo. 

(  ) Atividades Complementares. 

(  ) Segundo professor em Sala. 

(  ) A escola não auxilia. 

(  ) Não é desenvolvida nenhum artificio para auxiliar os alunos. 

 

XIII- Como você classifica a relação aluno/professor? 

(  ) Péssima.    (  ) Ruim. 

(  ) Boa.           (  ) Muito Boa. 

 

XIV- Existe relação com a explicação dada pelo professor com as atividades fornecidas por 

ele? 

(  ) Sim      (  ) Não     (  ) Parcialmente 

 

XV- De 0 á 10, qual nota você classifica os seus professores? 

(  ) 0           (  ) 4    (  ) 8 

(  ) 1           (  ) 5    (  ) 9 

(  ) 2           (  ) 6    (  ) 10 

(  ) 3           (  ) 7 

 

2.5.2 – Metodologia da Pesquisa – Modelo de questionário 

 

QUESTIONÁRIO - PROFESSOR 

I – Quais são os maiores desafio da sala de aula? (Assinale todos aqueles que acreditem que 

enquadre em sua reposta). 

(  )Motivar alunos. 
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(  ) Dar significados aos conteúdos. 

(  ) Resistir ao abandono das políticas educacionais públicas. 

(  ) Alunos desinteressados. 

 

II - Quais são as maiores dificuldades encontradas em uma sala de aula? (Assinale todos 

aqueles que acreditem que enquadre em sua reposta). 

(  )Desmotivação de alunos. 

(  ) Professores desanimados. 

(   ) Falta de condições básicas de trabalho. 

(   ) Falta de matérias didáticos. 

 

 III – Quantos anos de Magistério? 

____ Anos 

IV- A carreira professor, classificaria ela como? 

(  ) Péssima.    (  ) Ruim. 

(  ) Boa.           (  ) Muito Boa. 

 

V- Como você classifica a relação professor/aluno? 

(  ) Péssima.    (  ) Ruim. 

(  ) Boa.           (  ) Muito Boa. 

 

VI – Quais são as formas de aplicação dos conteúdos em sala de aula? 

(  ) Leitura de Textos. 

(  ) Discussão em grupo sobre os temas. 

(  )Apostilas. 

(  )Somente cópia de textos aleatórios, sem explicação. 

(  ) Resumo. 

(  ) Redação. 
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VII - Quais são os artifícios que são utilizados quando o aluno tem dificuldade de 

aprendizagem? 

(  ) Reforço. 

(  ) Grupo de Estudo. 

(  ) Atividades Complementares. 

(  ) Segundo professor em Sala. 

(  ) A escola não auxilia. 

(  ) Não é desenvolvida nenhum artificio para auxiliar os alunos. 

 

VIII- O ensino público é falho por quê? Assinale todas as alternativas que ache adequada. 

(  ) O estado não investe.                                       (  ) Dificuldade de acesso ao ensino. 

(  ) Os professores não ensina adequadamente.     (  ) Ensino elitizado. 

(  ) Os alunos não têm interesse pelos conteúdos.   (  ) Escolas sem estruturas. 

 

IX- Você possui qual titulo acadêmico? 

(  ) Licenciatura       (  ) Pós Graduado    (  ) Pós Doutorado 

(  ) Mestrado            (  ) Doutorado 

 

X - De 0 á 10, qual nota você classifica seu trabalho como professor? 

(  ) 0           (  ) 3        (  ) 6      (  ) 9 

(  ) 1           (  ) 4        (  ) 7      (  ) 10 

(  ) 2           (  ) 5        (  ) 8 
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4.0 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 

 

5.0 – ORÇAMENTO FINANCEIRO E FORMA DE CUSTEIO 

 

 O orçamento desta pesquisa é quase nulo, todo o gasto desta pesquisa ficará 

exclusivamente sobre as impressões dos questionários e as compras dos livros da referencia 

bibliográfica, toda a forma de custeio ficará a cargo do próprio pesquisador já que o mesmo é 

voluntario da iniciação cientifica e não receber nenhum beneficio do CNPq. 

 

 

 

 

 


