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Pesquisa revela que professores da rede municipal isentam escolas de problemas 

 

Um levantamento da Secretaria municipal de Educação, com cerca de três mil professores da 
rede da prefeitura, mostra que a falta de participação da família e o desinteresse dos alunos 
são apontados pelos docentes como as principais causas para as dificuldades de aprendizagem 
dos estudantes. Para 97% dos ouvidos na pesquisa, a pequena assistência dos pais é fator 
decisivo no baixo desempenho escolar. E mais: 87,3% culpam também a falta de esforço dos 
alunos. Por outro lado, apenas 17,4% acreditam que a falta de infra estrutura nos colégios 
seja decisiva. 
 
A prefeitura está distribuindo 650 mil cartilhas com o objetivo de orientar os pais a colaborar 
com os estudos dos filhos. 
 
O levantamento reforça a tese de outras pesquisas, que mostram que a escolaridade dos pais 
tem um peso importante no desempenho dos alunos. Mas, se a criança não está aprendendo, 
é porque não estamos adequando o aprendizado à necessidade desse aluno. A origem 
atrapalha, mas há o desafio do aprendizado a ser superado — comenta a secretária de 
Educação, Claudia Costin. 
 
Críticas à aprovação automática 
 
O levantamento derruba alguns mitos.Para os professores que responderam ao questionário 
em outubro do ano passado, durante a Prova Rio  teste aplicado em toda a rede, a sobrecarga 
de trabalho deles também não influiria diretamente no baixo desempenho dos alunos. Para 
57,5% dos docentes, o cansaço provocado pelo excesso de horas na sala de aula não é 
determinante no resultado final dos estudantes. 
 
A baixa auto estima de crianças e jovens foi considerada fator fundamental para o insucesso 
escolar por 80,7% dos participantes da pesquisa. 
 
Se os professores acham que falta esforço dos alunos, por outro lado, acreditam que os 
estudantes têm capacidade de aprender: apenas 28,3% concordam que a falta de aptidão 
natural é fundamental para o baixo desempenho. 
 
A aprovação automática, da forma como vinha sendo implantada, estimulou a falta de esforço, 
não havia um sistema de mérito. É bom associar a evolução de um aluno a um esforço. Como 
mudamos o sistema só a partir de fevereiro, é natural essa associação dos professores com o 
desinteresse dos alunos  analisou Claudia Costin. 
 
Para alunos, há incentivo em casa 
 
O baixo nível cultural dos pais foi apontado por 71,6% dos professores como fator de fracasso 
na escola, assim como o meio em que o aluno vive (86,6%). Na cartilha distribuída pela 
secretaria, produzida em parceria com a ONG Todos pela Educação, há uma série de conselhos 
sobre como colaborar para o bom desempenho do filho na escola. Os textos explicam, em 
linguagem popular, o conteúdo que cada estudante deve aprender por idade e como os 
responsáveis podem auxiliar, por exemplo, no dever de casa. 
 
Apesar de os professores colocarem a família dos alunos na berlinda, o mesmo não acontece 
com os próprios estudantes. Em questionário respondido por cerca de 45 mil matriculados no 
7º ano do ensino fundamental, também durante a Prova Rio, 97% dos jovens afirmaram que 
os pais os incentivam a estudar sempre. Segundo 78% deles, os responsáveis também os 
estimulam a ler livros. 
 
Para Bertha do Valle, professora do Departamento de Educação da Uerj, a falta de interesse do 
aluno e da família influi no desempenho, mas cabe à escola colaborar para mudar esse quadro: 



Claro que a família e os pais fazem diferença. Mas quem vai fazer o interesse despertar? Se a 
escola não corresponder, a família não vai conseguir. 
 
Por que há escolas em que as coisas funcionam? É porque há uma direção, uma equipe que 
conseguem implementar um bom trabalho. 
 
Outro tema abordado pela pesquisa foi a aplicação do conteúdo curricular. 
 
Apenas para 6,5% dos professores o cumprimento desse currículo é fundamental para o bom 
desempenho do aluno. E 73,2% dos docentes admitiram só ter dado até 80% do conteúdo 
previsto para o ano letivo. 
 
Mais importante do que o conteúdo são as competências. O professor pode até não dar aposto 
e vocativo, mas promover o desenvolvimento da leitura. O fato de o currículo não estar sendo 
cumprido, no entanto, é algo que acende a luz amarela: ou é conteúdo demais ou o professor 
não está preparado. 
 
Coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe), Beatriz Lugão 
disse estar surpresa com os dados da pesquisa, que, para ela, não refletem o que está 
acostumada a ver em sala de aula. 
 
Surpreende que os professores apontem fatores externos como a família do aluno como os 
principais problemas. 
 
O que vemos na prática é uma insatisfação muito grande com as condições de trabalho  
afirma. 
 

 
 
 



Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 26 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 17. 


