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R E S U M O 

o principal objetivo deste estudo foi investigar a 

poss{val relação entre o fracasso escolar, entendido como anos 

de repetência, e o autoconceito de alunos da 8a. série do 1 9 

grau da rede oficial de escolas de Campo Grande, no Município 

do Rio de Janeiro. 

Este trabalho foi realizado com dois grupos de alunos, 

sendo que um grupo havia tido experiência de fracasso escolar, 

isto é, repetência, -e o outro grupo nao. 

Para verificar a relação, repetência e autoconceito, 

foi utilizada a "Escala de Autoconceito Tennessee", desenvolvi-

da por H. Fitts, traduzida e reduzida por Corona em 1977. A es-

cala consta de 30 ítens com 5 alternativas de respostas para ca 

da {tem (tipo Likertl, sua amplitude é de 150 pontos, sendo o 

maior escore possível 150 (30x51 o menor 30 C30xll, indicando 

respectivamente um desestruturação do autoconceito em termos de su 

pervalorização e uma desestruturação por infra-valoração. 

o confronto das médias de autoconceito de grupos de a 

lunos com diferentes freq~ências de repetência e sem repetência 

mostrou que a repetência de serie covaria significativamente com o 

autoconceito dos alunos estudados, concomitantemente, com a 

classe social. 

Apesar de os resultados do estudo -nao serem conclusivos, 

ainda assim consideramos válida sua realização, na medida em que 

fornece mais esclarecimentos a um dos mais graves problemas da 

escola de 1 9 grau no Brasil, que é o da repetência. 
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S U M M A R Y 

The main purpose of this study was to investigate the 

possible relationship between school failure, defined here as 

years of grade repetition, and the selfconcept of 8 th 

public school pupils in Campo Grande, Rio de Janeiro. 

grade 

Two groups of pupils were used: one with and another 

without any experience with grade repetition. 

The "Tennessee Selfconcept Scale", developed by H. 

Fitts and translated and abridged by Carona in 1977, was 

employed in order to verify this possible relationship. 

This scale has 30 items with 5 alternatives to each 

questiono The greatest score possible is 150 (30x5) and the 

smallest score is 30 (30xl) denoting, respectively, a self-

concept breaking up due to overestimation ar underestimation. 

The comparison between the means af the groups studied 

shawed a significant covariance between grade repetition and the 

selfconcept of the pupils and social class as well. 

Though the results of this research are nat conclusive, 

we find it valid for it supplies more information for one of the 

most serious problems in school in Brazil; i.e. that af grade 

repetition. 
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CAPITULO I 

O PROBLEMA 

1 . 1 - I NTRODUÇAO 

Os índices de -evasao e repetência, no Brasil, vem-se 

mantendo estáveis, há cerca de 40 anos, oscilando em torno de 

50%. 

Examinanda-se a história da educação no Brasil, duran 

te este período (1940-1980), verifica-se que foi marcada por va 

rias reformas no sistema de ensino, sendo as últimas, 1961 e 

1971, bem recentes e próximas. Não foi, portanto, aparentemen-

te, por falta de legislação que o fenômeno da evasão e da repe-

tência manteve seus elevados indices. 

Examinando-se, também, a história do sistema de ensi-

no na C~dade do Rio de Janeiro, verifica-se que foram feitas v~ 

rias mudanças não só na estrutura administrativa dô própria ci-

dade e da sua Secretaria de Educação - ampliação da rede, des--

centralização - mas também várias modificações metodológicas -

classe de alfabetização, classe preparatória, abordagens curri-

culares por atividades e por áreas de estudo, classe de adapta-

çao, programa alfa, etapas de alfabetização etc .. Aparentemen -

te, ainda não foi por falta de legislação ou de metodologia que 

a situação não se alterou. 

Quando paramos para refletir sobre os fatos supracit~ 

dos, inúmeros são os fatores que se nos apresentam, deixando cla 
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ro que para o fenômeno em si concorrem elementos diversos e de 

grande complexidade que, ao mesmo tempo que nos incentivam, a

lertam-nos para o fato de não podermos relegá-los a um segundo 

plano. 

Coombs (1976) indica duas estratégias básicas utiliza 

das pelos sistemas de ensino: uma a de abrir as portas, aumen 

tar as matrículas, deixando que todos entrem e permaneçam o tem 

po que possam e/ou queirLlm, as custas de matrícula numerosa, tur

mas superlotadas e queda na qualidade do ensino oferecido; a ou 

tra, estratégia que dá oportunidade nas séries iniciais e, atra 

vés de seleção rigorosa, vai controlando o prosseguimento dos 

estudos nas areas seguintes. 

Parece que a segunda estratégia e a que tem sido uti

lizada pelo sistema educacional brasileiro, pois dados oficiais, 

depoimentos colhidos entre professores, supervisores, orientad~ 

res e administradores, reportagens publicadas na grande impren-

sa, pesquisas e estudos indicam que, historicamente, em nosso 

sistema escolar, o aluno que fracassa e aquele oriundo das cama 

das populares, das camadas mais baixas do sistema de produção. 

Por oLltro lado, é constatado que na la. série são eliminados. por 

r e p r o v a ç ã o o u e v a são a p r o x i ma da me n t e 3 8 % dos a 1 uno s (c u n h a, 1 9 81 ), 

fato conhecido que as escolas particulares, frequentadas pelas 

camadas de renda mais elevada. pouco contribuem para esta redu

ção do contingente escolar. 

A grande maioria dos jovens que abandona a escola. o 

faz por nao conseguir tolerar mais fracassos; outros nao esco-

lhem uma saída tão dramática, permanecendo na escola, sofrendo 
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interiormente e sem alarde, e eventualmente se graduam para uma 

sociedade competitiva que não só exige um nível razoável de com 

petência em algum tipo de trabalho, mas também um certo grau de 

confiança na capacidade de fazer este trabalho. Infelizmente, 

milhares de jovens se graduam depois de 13 anos de escola se 

sentindo desamparados, sem esperanças e derrotados. Provavelmen 

te esta criança foi julgada como incapaz de aprender logo nos 

primeiros meses de permanência na escola, por uma professora 

pressionada pela preocupaçao em promover. Assim sendo, este 

diagnóstico intuitivo a colocou à parte do grupo que recebia e~ 

sino e para o qual havia boas previs6es de promoçao para a se

rie seguinte. 

Sentimentos como estes, quer entre os que se e va dem 

por nao cnn~jQp;uircrn tnlerar m3is fracassos, quer entre os que 

permanecem e sofrem com isto, se iniciam durante os primeiros a 

nos de escolarização. 

Em 1971 (Pinheiro, L.M.), foi elaborado um questioná-

rio e enviado aos órgãos de cúpula de países que chegaram a 

um apreciável grau de desenvolvimento, com o objetivo de inda-

gar, outras coisas, a percentagem de crianças que se alfabetiz~ 

vam em 1 ano; como resposta foi recebido o seguinte: 

França: Todas as crianças aprendem a ler. 

URSS: Salvo casos de crianças excepcionais, a al-

fabetização é realizada no 1 9 ano escolar, 

sendo muito raro o caso de repetência. 

Alemanha: Em regra todos os alunos da la. série apre~ 

dem a ler e a escrever no prazo de um ano. 

, , 
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Africa: Na costa do marfim para 1.000 crianças na 

la. série. 666 no ano seguinte são promovi--

das para a 2a. série; em madagastar de 1.000 

passam para a 2a. série. 660. 

Não parece justo que o nosso país continue a ser clas 

sificado entre os de índice catastrófico de rendimento escolar. 

Um sistema escolar em que grande percentagem de crian 

ças. e fadada ao fracasso escolar precisa ser examinado; uma 

criança que não se alfabetiza no 2 9 ano de estudos precisa ser 

estudada. Se não fizer parte do grupo de crianças excepcionais, 

que é relativamente limitado em todos os países (e nao há razao 

para supor que o Br. seja diferente), sera um caso a estudar de 

maneira mais completa. Prudência e segurança serão necessárias 

para agirmos se não quisermos marginalizar crianças. 

t necessário encontrar soluções que. embora -nao sejam 

as mais perfeitas e adequadas, contenham possibilidades de mino 

rar o Grave problema de repetição maciça nos primeiros anos de 

escolarização. 

1.2 - FORMUlAÇ~O DA SITUAÇAO-PROBlEMA 

Se temos como certo que a educação visa entre outros 

fins ao amadurecimento do aluno, e que. o autoconceito consti--

tui-se como elemento básico nesse processo. busca-se saber da 

possibilidade dos educadores de um modo em geral - e mais espe-

cificamente do professor - desenvolverem uma estratégia que fa-

cilite o desenvolvimento do autoconceito. 
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Levando em consideração que acontece às crianças du

rante os primeiros anos de escolarização, onde se observa que o 

fracasso representa para os que o experimentam um reforço ao 

processo de autodesvalorização social, dado que sao os anos em 

que se constrói todo um fundamento, os anos durante os quais as 

raIzes da personalidade infantil ou sao firmemente estabeleci 

das em experiências de êxito, realização e orgulho de si mesmo 

ou fragilmente plantadas em areias movediças de autodúvidas, fr~ 

cassos e sentimentos de falta de valor, buscar-se-á uma maneira 

de analisar o mais sucintamente possível o fenômeno fracasso es 

colar - autoconceito. 

Ainda que seja absolutamente difícil especificar exa

tamente o que vem em primeiro lugar, se um bom trabalho escolar 

ou uma elevada auto-estima, nao nos parece irrazoável sugerir 

que cada um é mutuamente reforçador na medida em que uma mudan-

ça positiva em um facilita uma mudança positiva no outro. Em 

outras palavras, um êxito inesperado tem amplas possibilidades 

de operar uma transformação no processo, porque pode fazer mui

ta coisa pelo ego de um aluno, e isto, por sua vez o torna mais 

confiante, fato que se traduz em expectativas auto-impostas ~is 

elevadas que ele se esforçará por atingir. Por um outro lado, 

uma possibilidade igualmente plausível é a de que um aluno come 

ce o seu trabalho escolar com uma confiança elevada em se sair 

bem acaba por vivenciar um fracasso excessivo, caso em que o 

seu conceito de »self» pode diminuir. 

Parece haver pouca dúvida de que as percepçoes dos a

lunos em relação aos seus desempenhos escolares, podem influen-

ciar no conceito que fazem de si próprios para melhor ou pior. 
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A questão e quanto e de que maneira? 

Portanto. focalizar a relação entre fracasso escolar 

e autoconceito parece relevante. 

1.3 - OBJETIVOS DO ESTUDO 

Os objetivos deste estudo sao: 

1. Verificar uma possível relação entre o nível de es 

truturação do autoconceito de alunos da 8a. série 

do 1 9 grau. tendo evidências ou nao de fracasso (es 

colar) no histórico escolar; 

2. Identificar a relação entre classe social e auto-

conceito. 

1.4 - JUSTIFICATIVA 

A formação do autoconceito é fator de grande importãn 

cia para a busca de uma identidade pessoal. devendo esta harmo

nizar a auto~dentidade e a identidade que se tem para os outros 

(Asch. 1972), que por sua veZ é encontrada na medida em que o 

ser se descobre como sendo uma individualidade capaz de partic! 

pação na vida comunit~ria. 

Nas primeiras experiências está fundamentado o desen-

volvimento do autoconceito de um indivíduo; 

peito dele ou como avaliam a sua pessoa ou o 

o que dizem a res

seu desempenho, e 

altamente significativo e contribui para o desenvolvimento de 

um autoconceito positivo ou estruturado. 
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A fome, a miséria, as humilhações, o descrédito, a 

desvalorização pessoal, a segregação entre outras são formas de 

brutalização que levam ~ perda da identidade pessoal, e a pro-

pria desumanização, que culmina com a destruição da individuali 

dade e das possibilidades de identificação com o grupo social, 

sendo suas consequências imprevisíveis. 

"Uma da~ ~~ea~ mai~ ~igni6i~ativa~ da expio 
~ação p~i~olôgi~a do~ último~ 15 ou 20 ano~ 
tem lidado ~om a impo~tân~ia do auto~on~ei 
to. Sabemo~ ago~a que o que uma pe~~oa pe~ 
~a ~ob~e ~i me~ma ê o 6ato~ mai~ impo~tante 
na dete~minação de todo o ~eu ~ompo~tamento. 
Temo~ também, a~umulado evidên~ia~ que de
mon~t~am que o auto~on~eito tem ~elevante~ 
e6eito~ ~ob~e a inteli9ên~ia, ~aúde mental, 
delinqUên~~a, ~u~e~~o e~~ola~, t~abalho p~o 
6i~~ional e no al~an~e da auto-~ealização
e ~el6-atualização" (Comb~, 1980, p. 10). 

Se um dos grandes problemas enfrentados atualmente p~ 

las autoridades educacionais, encontra-se no 1 9 grau, quanto ao 

elevado nível de repetência e evasao, e se as primeiras experi-

ências são fundamentais no desenvolvimento do autoconceito de 

um indivíduo, isto significa que a retroalimentação que o estu 

dante recebe de seus companheiros e dos adultos, especialmente, 

adultos significativos como pais e professores tende a ter um 

impacto maior. 

Destaca-se aí a importância deste estudo; a escola de 

1 9 grau deve proporcionar a descoberta pessoal que permita a 

participação harmoniosa e consciente na vida social; deve repe~ 

sar seu modelo no que diz respeito principalmente dos critérios 

de avaliação e promoçao, para que pelo menos haja uma redução 

no índice de reprovaçao, repetência e evasão, que podem ser 
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considerados como conseq~ências de todo um processo evidente de 

marginalizaç~o do aluno dentro da escola. 

1.5 - QUESTOES A INVESTIGAR 

1. Estudantes que apresentam evidências de reprovaçao em 

seus históricos escolares possuiriam um nível de estru 

turação em seus autoconceitos mais desfavorável do que 

aqueles que nao apresentam tais evidências de 

cia? 

repetê~ 

2. Estudantes oriundos de classes sociais mais desfavore

cidas teriam seus autoconceitos igualmente desfavoreci 

dos. ou seja. possuiriam um conceito de si tendendo a 

desestruturação por infravaloração? 

1.6 - HIPOTESES 

A hipótese substantiva do estudo antecipou nao haver 

efeito do fracasso escolar (repetência) sobre o autoconceito dos 

alunos da 5a. série do 1 9 grau da rede oficial de escolas do mu 

nicípio do Rio de Janeiro. bem como. não haver efeito da classe 

social sobre o autoconceito desses alunos. 

As hipóteses estatísticas. derivadas da substantiva. 

foram formuladas em suas formas nula e alternativa: 

Existe diferença significativa entre o nivel de 
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estruturação do autoconceito dos alunos repeten-

tes da Ba. s~rie do 1 9 grau e o nível de estrutu 

ração do autoconceito dos alunos não repetentes. 

Não existe diferença significativa entre o 

vel de estruturação dos alunos repetentes da 8a. 

série do 1 9 grau e o nível de estruturação dos 

alunos não repetentes. 

H2 : Existe diferença significativa entre o autocon--

ceito dos alunos de diferentes classes sociais. 

H Não existe diferença significativa entre o auto-
o 

conceito dos alunos de diferentes classes so-

ciais. 

1.7 - PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS 

Três pressupostos ficaram subjacentes na execuçao do 

estudo: 

1. O autoconceito é desenvolvido na interação com o 

outro, e fundamentado no que dizem e pensam ares 

peito de determinada pessoa; experiências bem po-

sitivamente sobre si e suas capacidades e, assim 

sendo, está intimamente relacionado ao rendimento 

escolar. 

2. A classe social do indivíduo contribui no desenvol 

vimento de um autoconceito bem estruturado. 
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3. A escola de 1 9 e 2 9 graus deve estar atenta ao 

desenvolvimento de autoconceitos bem estruturados 

para que seus alunos estejam aptos a perceber a 

complexa realidade social, econômica e política, bem 

como a dar respostas significativas. 

1.8 - DEFINIÇAO DE TERMOS 

Fracasso escolar: 

Definido como repetência, situação decorrente da ava-

liação no regime escolar seriado, no qual, o aluno, no fim de 

um tempo previsto (série), é considerado inapto para cursar a 

série seguinte, devendo repetir a série cursada anteriormente. 

Aluno repetente 

Aluno sobre o qual incidiu o fenômeno da repetência. 

Nlvel de autoconceito 

Grau de valorização que cada pessoa se atribui em fa-

C8 da conscientização de qualidades individuais e da interação 

nos diversos grupos sociais. Nesta pesquisa sera medido pela 

Escala de Autoconceito Tennesse8, traduzida, adaptada e reduzi

d a p o r C o r.o n cJ (1 9 7 7) . 
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1.9 - DELIMITAÇAO 

Com base na própria justificativa do problema que re~ 

salta a importância de uma descoberta pessoal para uma busca de 

uma identidade pessoal, sendo fator de contribuição para a for

mação do autoconceito, podemos evidenciar a amplitude e comple

xidade do tema, bem como os diversos campos de interesse que a-

brange. Seria impossível estudarmos neste trabalho todos os fa 

tores que colaboram na formação do autoconceito, bem como todos 

os fatores que contribuem para que haja fracasso escolar, por 

exemplo, aqueles da vida familiar e todos aqueles ligados a es-

cola. As limitações de condições materiais e de tempo nao per-

mitiriam um exaustivo estudo de todos esses e outros 

que podem estar relacionados ao problema. 

aspectos 

Isto posto, optamos então pelo estudo do fenômeno do 

fracasso escolar (repetência), de alta incidência na escola de 

1 9 grau em termos de Brasil e sua relação com o autoconceito. 
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CAPITULO rr 

REVISAO DE LITERATURA 

A revisão de literatura a ser apresentada neste Capítulo estará 

limitada à consideração dos estudos que interessam ao problema 

apresentado. Ela será apresentada em seis partes. nas quais se 

rá elucidado o autoconceito como resultante das percepções do 

sujeito. 

2.1 - O COMPORTAMENTO E A PERCEPçAo, SEGUNDO BRUNER E HEBB 

Ao reduzirmos o comportamento humano a um simples a

cervo de respostas a determinados estímulos. ignoramos o papel 

ativo e criador da pessoa humana. Trata-se pois. de preconi-

zar um sistema S-R. ou seja. provocação de um estímulo e obser

vação de uma resposta que é determinada pelas características do 

estímulo em questão. 

o papel desempenhado pela pessoa no sistema S-R e um 

papel totalmente passivo - registrador de estímulos e campo pa~ 

sivo de processos fisiológicos - que e desencadeado por determ~ 

nados est{mulo5 8 responsáveis pela emissão de certas respostas. 

Assim sendo. todo o comportamento seria. em última análise. cons 

tituido de respostas aprendidas que se seguiriam necessariamen-

te aos estímulos apresentados. Entretanto. o ser humano é ca-

racterísticamente racional. criador. organizador. causador e 

nao simplesmente reativo. passivo. determinado e manipulado por 
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agentes internos e/ou externos. 

Desta maneira nao há possibilidade de negarmos uma 

participação da subjetividade. o mundo não é apenas revelado 

para o indivíduo, este desempenha um papel ativo na criação de 

suas experiências, nao se trata, portanto, de ser mero tradutor 

passivo, na realidade, é processador ativo de informações 

vindas do meio. 

pro -

ceptivo; 

Cada pessoa se comporta de acordo com seu campo per-

o comportamento, qualquer que seja a sua forma de ex-

pressao, depende em última instância rio modo pelo qual o indivíduo 

percebe o meio em que deve agir. 

Daí, ressaltarmos o sentido cognitivo dos proces--

sos perceptuais, a estruturação destes processos e sua estreita 

relação com a organização do comportamento de um indivíduo. 

Observamos nos estudos de J.S. Bruner, citados por 

Penna (1984), componentes não cognitivos da percepçao, ou se-

ja, aspectos emocionais, conceituais e volitivos na investiga--

çao destes processos. Segundo ele, a percepção seria conceitu~ 

da como um processo de categorização de estímulos, isto é, des-

taca a natureza categorial da percepção, que se expressa pela 

inclusão do objeto percebido numa classe ou categoria. Tal con

ceituação vem registrar uma considerável aproximação entre os 

processos perceptuais e os do pensamento, isto e, os chamados de 

intelectuais, fato de que o autor revela plena consciência, es

clarecendo ele próprio, que não encontra diferenças profundas. 

Bruner destaca ainda a condição de processamentos de-
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cisórios, os quais sempre estariam implicados, pela necessidade 

de se adotar uma posiçao diante das várias possibilidades de 

inclusão em classes abertas ao sujeito envolvido na experiên-

cia perceptiva. A tomada de decisões diz respeito ao fato de 

que, frente a alternativas que se abrem à atividade perceptual, 

o sujeito opta por uma e não outra possibilidade categorizadora. 

Um conceito, ainda de Bpuner, que merece atenção pela 

sua relevância, é o de sintonia perceptiva, em que faz referên-

cia ao fato de que, sempre o indivíduo que percebe, se apresen-

ta frente ao objeto, já com expectativas, sejam elas definidas 

ou nao. Convém ressaltarmos que tais expectativas são nada mais, 

que hipóteses que v~m justificar possíveis distorç6es percep-

tuais. Convém, ainda, que assinalemos que tal conceituação te-

ve influ~ncia na Teoria da Dissonância Cognitiva de Festinger. 

mo 

Hebb (apud Penna, 1984, p. 61) define a percepçao co-

"a at-iv-idade do.6 pJtoc.e.6.6 0.6 de med-iaç.ã.o d-iJte 
tamente de.6enc.adeado.6 pela .6en.6aç.â.o". 

Sendo, portanto, entendida dentro de uma perceptiva neurofisio 

lógica, isto é, em função do modo como se compreende o papel do 

sistema nervoso. 

Diz ainda que: 

"Nem toda.6 a.6 Jte.6po.6ta.6 pJtoduz-ida.6 pelo.6 -in 
d-iv1.duo.6 .6 upõ em at-ividade.6 peJtc.eptuai.6" ([:: 
bidem) . 



15. 

Desta maneira faz distinção entre dois tipos ou categorias de 

respostas que podem os individuos produzir: as controladas di-

retamente pelos sentidos e as que teriam como pressuposto, ati-

vidades perceptuais envolvendo participação mediacional. Susten 

tando, portanto, a dualidade entre sensação e percepção. 

Segundo o autor, o s processos mediadores seriam res-

ponsáveis pela manutenção da excitação iniciada por um evento 

sensorial qualquer, mesmo depois deste ter cessado para permi-

tir, então que um estímulo tenha seu efeito mais tarde. 

No que concerne a influ~nciada aprendizagem, esta 

so ocorreria nas respostas que implicassem a intervenção de pr~ 

cessos de mediação, sendo portanto, afetadas pela experi~ncia. 

Por outro lado, nas respostas controladas diretamente pelos sen 

tidos, não se revelariam efeitos da aprendizagem. 

2.2 - FUNÇOES DA PERCE~Q 

o termo percepçao refere-se primariamente a uma apre-

ensao de qualquer natureza, distinguindo-se basicamente da sen-

saçao e da intuição intelectual, e se situando de forma eq~idi~ 

tante de ambas. 

nA pencep~~o vem a ~en de 60nma abnangente, 
a apneen~ao dineta de uma ~ituaç~o objeti
va que ~upõe a ~upne~~~o de ato~ intenmediã 
nio~, ma~ também, a apne~entaç~o do compte~ 
xo objetivo como algo e~tnutunadon (Fenna
tenMona, 1966, p. 391). 
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o ser humano toma conhecimento do mundo que o rodeia, 

através da percepção, mundo este que é constituído não -so de 

coisas, mas de pessoas e acontecimentos. Assim sendo, está ex-

posto a alterações contínuas que tanto podem ocorrer no meio ex 

terno quanto no interno, ou seja, no próprio indivíduo. 

Prescott L e c k y (194 5, p. 1 35) f o i um dos p r i me i r os 

psicólogos a desenvolver a idéia de que o ser humano "funciona~ 

do normalmente" procura atingir a consistªncia em todos os as-

pectos da sua vida. Sugere ainda, que uma das mais poderosas m~ 

tivações na vida é a de manter a unidade deste sistema, um con-

ceito que se reflete na seguinte afirmação: 

"O compoJttamento Jte 6lete o e-66oJtço de man
teJt a ~ntegJt~dade e a un~dade da oJtgan~z~ 
ção ... " (Ib~demJ. 

Percebemos pois, que esta consistência, nada mais e 

que, recuperar o equilíbrio destruído, ocasionado pelas consta~ 

tes alterações intra ou extra organismo. Em virtude disto, qua~ 

to mais corretas forem as informações sobre o meio no qual o 

indivíduo está inserido, maior a possibilidade de uma adequação 

ao meio. 

Em penna (1973, p. 18), 

"PeJtcebeJt de 6ato, ~ conheceJt paJta, com ba
-6e nO-6 dado-6 Jtecolh~do-6, pJtomoveJt--6e a cOOJt 
de nação da conduta" - "a conduta é. e-6-6enc-i.-=
almente, um pJtoce-6-6o de Jteadaptação". 

Entretanto, convem ressaltar que a percepçao -nao se 
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limita simplesmente a fornecer material para contemplação do in 

divíduo, mas convida-o à ação, permitindo o seu ajustamento ao 

mei o. o mundo não é revelado, é experienciado, assim a maneira 

pela qual a pessoa se comporta estar subordinada a esse mundo. 

A estruturação do mundo da experiência pode ser des--

crito como um processo de classificação, onde se desempenha um 

papel de ativos processadores de informação. Daí a razao por 

que destacamos a relevância da função adaptativa da percepçao. 

Numa tentativa de promover a sobrevivência de quem pe~ 

cebe, ou seja, de proteger contra eventuais estímulos que pos -

sam ser perigosos para o perceptor, caracteriza-se uma segunda 

função: a defensiva. Tal papel defensivo se realizaria tanto 

em termos de total impermeabilização do organismo frente a estí 

mulos ameaçadores, quanto sob a forma de uma resistência. Vale 

assinalar que a concepçao defensiva é destacada entre outros 

por Sullivan, quando faz menção a desatenção seletiva, na qual 

a defesa ocorreria na medida que, não havendo discriminações das 

informações, a auto-estima de quem percebe, nao seria atingida. 

Hebb menciona uma terceira função, representada pela 

promoçao e sustentação da atividade de vigilância, que seria a-

tivada sempre que ocorressem reduções nos potenciais excitató--

rios do perceptor, expondo-o a processos de desordem. Um tipo 

de comportamento exploratório seria uma forma de se realizar a 

elevação desses níveis de excitabilidade. Segundo Bindra 

pud Penna, 1973, [lo 20), 

"A~ excltaç5e~ ~en~o4lal~ dete4mlnam a oco4 
4êncla da~ 4e~po~ta~ de dol~ modo~. Em p4l-

(a -



me~~o IU9a~, 6o~ne~e o~ ~~na~~ pa~a ~e~po~
ta~ d~~~~~m~natõ~~a~ em 6unção da~ qua~~ ~e 
de6la9~a uma ~e~ta ~onduta, Em ~e9undo lu-
9a~, p~oduzem alte~açõe~ no e~tado de v~9~
lân~~a do an~mal, a6etando-Ihe a~ ~e~po~ta~ 
de modo ~~9n~6~~at~vo", 
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E, finalmente, a última função que faz referência ao 

sentido prospectivo dos processos perceptivos, isto é, apesar 

do passado e do presente estarem ligados ao ato de perceber, o 

que é evidenciado é a orientação para o futuro, daí ser design~ 

da função preditiva. Esta questão da predição é abordada por 
(uno) 

Heider'quando fundamenta sua teoria da atribuição em três prop~ 

sições básicas em que uma delas diz respeito ao fato de que to-

das as pessoas na verdade, desejam predizer e controlar o meio 

ambiente. 

2.3 - OS DOIS POlOS DO PROCESSO PERCEPTIVO: A PERCEPÇAO DO MUN 

DO E DO OUTRO E A PERCEPÇAO DO PROPRIO 

Cada indivíduo vive em seu próprio mundo, sendo este 

mundo aquilo de que tem experiência interior, ou seja, o que 

percebe, sente, pensa e imagina e tudo isto está subordinado ao 

ambiente físico e social em que vive, e à sua própria natureza 

biológica. 

A experiência que a pessoa tem do mundo e dominada por 

objetos que se salientam no espaço e que tem vários atributos 

como, por exemplo, forma, cor e tamanho; no entanto, o mundo 

que nos rodeia, não inclui somente simples atributos do objeto, 

mas também suas qualidades expressivas, significativas e mutá-
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ve is . 

Percebemos que este mundo e composto nao so de coisas, 

mas de pessoas e acontecimentos. o perceber não está condicio-

nado a apenas objetos concretos, como o termo sugere, mas sim 

toda uma gama de objetos que -nao podem ser enquadrados na cate-

goria "concretos". 

Esse alargamento do conceito de objeto, devemos a 

Meinong (apud Penna, 1973), apesar de terem sido os ges-

taltistas, no entanto, os que mais exploraram tal contribuição, 

à proporção que consideram que as relações são passíveis de pe~ 

cepção ao invés de pura conceituação só acessível ao pensamento, 

aproximando, portanto, o perceber e o pensar. 

Nuttin (ibidem) mostra que percebemos outros objetos 

além destes que o próprio termo designa. o próprio ego seria 

um e x e m p 1 o di s to, a s sim c o mo,] p re e n demo s 'J sob j e tos que nos c e r -

cam, também apreendemos a nos mesmos. 

Rogers (in Hall e Lindizey, 1974) concorda com Nuttin 

quando em sua teoria diz que o "self" é a tomada de consciªncia 

que a pessoa tem de sua própria existência e do seu próprio fu~ 

cionamento, em outras palavras, é o self-como-objeto, um conju~ 

to de experiências que possuem a mesma referªncia, o "eu" ou o 

"me". 

Para que seja possível discutirmos percepçao de pes-

soas e necessário incluir neste tema a percepção do outro e a 

percepçao do próprio. 
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A experiência que a pessoa tem do mundo e em parte s~ 

melhante à experiência de pessoas na medida que características 

tais como estrutura, estabilidade e sentido também são levadas 

em consideração; no entanto, a percepç~o do noutro n difere dos 

demais objetos perceptivos. Apesar de alguns autores não con-

cordarem ser o noutro" um objeto de percepçao diferente dos de-

mais, este apresenta características não comuns a outros obj e-

tos. Vejamos pois em que se baseia tal colocação. 

Heider (1970), por exemplo, aponta como uma peculiari-

dade o fato do "outro" ser raramente simples manipulanda. ao 

contrário do que acontece com outros objetos, esse "outro" e 

-percebido como centro de açao, e como tal, pode intencionalmen-

te, fazer-nos benefícios ou maus-tratos. Este "outro n faz par-

te da categoria "pessoas" e como tal é dotado de habilidades, de 

sejos e sentimentos, pode agir com intenç6es; este "outro" tem 

consciência de seu ambiente que, às vezes, nos inclui. 

r'-,_,torf e outros (1973) sustentam, que os "outros" sao 

percebidos por ncis como "agentes causais", causas potenciais de 

nosso comportamento. A percepç~o da intencional idade dos ou-

tros, leva o indivíduo que percebe a organizar o comportamento 

de outras pessoas em segmentos de intenção-efeito que formam u-

nidades perceptlJais. 

Além de S8 inferir a intenção de outrem e se esta e 

percebida em várias oportunidades, a tendência é perceber o ou-

tro como possuidor de uma característica duradoura de persona-

lidade. 

Outra característica seria a de que para conhecermos 
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adequadamente esse "outro" e imprescindível um tempo de convi--

vencia maior do que o exigido por qualquer outro objeto. 

Antes de falarmos a respeito da percepçao do próprio, 

convem fazer algumas considerações sobre esta pessoa que se pe~ 

cebe. 

A pessoa e algo que se desenvolve, nao está presente 

no nascimento, surge no processo da experiência e atividades so 

ciais, resulta de suas relações com este processo e com outros 

indivíduos presentes neste processo; tem a caracteristica de 

ser um objeto para si, o que o distingue de outros objetos; as-

sim, a pessoa é objeto para si, é ao mesmo tempo sujeito e obj~ 

to, sendo que este objeto refere-se à própria pessoa, o que re-

vela pois, uma experiência com ela mesma. o indivíduo se expe-

rimenta a si mesmo a partir dos outros membros do grupo social, 

entra em sua própria experiência como pessoa ou indivíduo, na 

medida que se converte primeiro em objeto para si do mesmo modo 

que outros indivíduos -sao objetos para ele. 

Assim sendo, devemos ressaltar, no entanto, que "o se 

perceber" n~o se restringe a bases estritamente perceptivas, o 

conhecimento de si próprio implica em outras peculiaridades. Ve 

jamos pois, como se reveste tal questão: o que possibilita a 

nós nos conhecermos é o fato de aliarmos a avaliação de nossos 

próprios resultados ao modo como somos percebidos e julgados p~ 

lo grupo a qual pertencemos; p o r ta n to, a s p e s s o a s c o m quem c o n -

vivemos s~o de grande importância para a formaç~o -de nos s o pro-

prio conhecimento, ou seja, da nossa imagem. 

Convém ressaltar que, a questão da percepçao do ou-
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tro. envolve aspectos importantes. sobretudo. quando abordada na 

obra de Max Scheler (1971). A tese que se refere ao fato de 

que o processo perceptivo do outro se faz em termos de conheci-

mento do seu corpo e a que aborda. o problema da auto-apreensão 

perceptiva como sendo prioritária e precedente a percepçao do 

outro. segundo Scheler. derivam de Descartes e tanto uma como ou 

tra s~b preconceituosas e falsas. 

Entralgo (apud Penna. 1986) diz que 

"a-6 d..t-6toJe.çÕe-6 que -6 e Je.evelam no pJe.oc.e-6-6a
menta da auto-apJe.een-6ão peJe.c.eptual -6ão mu..t
to ma..t-6 ac.entuada-6 do que a-6 que -6e Je.e~..t-6-
tJe.am na peJe.c.epção do outJe.o e na peJe.c.epçao ~ 
pJe.ópJe...to mundo exteJe...toJe." (p. 2). 

Segundo Scheler. a consciência da existência do outro 

é um dado inerente à nossa própria constituição. ou seja. o ou-

tro e a comunidade se revelam como condição "a priori" em nossa 

experiência. de modo algum resultante de experiências concretas 

ou de processos de aprendizado. A respeito disto escreve: 

"Em meu l..tvJe.o "FoJe.mal..t-6mo na tt..tc.a", peJe.gun 
te..t-me, c.oloc.ando-me un..tc.amente -6ob o ponto 
de v..t-6ta da TeoJe...ta do Conhec...tmento, -6e um 
Rob..tMon, ..t-6-to ~, um homem que jama..t-6 t..tve-6 
-6 e encoHtJe.ado um -6emeihante a ele pJe.ópJe...to fã 
ma..t-6 tendo peJe.ceb..tdo o menoJe. tJe.aço ou o me~ 
note. -6..tnai te-6temunhando a ex..t-6tênc...ta de um 
-6eJe. -6emeihante, pO-6-6u..t ou não a ..td~..ta da e
x..t-6tênc..ta de uma -6oc...tedade e de -6uje..tto-6 ..tn 
telectualmente e p-6..tqu..tcamente análogo-6 ao 
que ele pte.ópJe...to ~, e. -6e ele pode ou não -6a
bete. que ele 6az paJe.te de uma c.omun..tdade 6e~ 
ta de homen-6 -6emeihante-6. A e-6-6a-6 dua-6 qu~ 
tõe-6 ac.Je.ed..tte..t que pod..ta Je.e-6pondeJe. a6..tJe.matI 
vamente, ac.ne-6centando que, longe de pen-6aJe. 
que 'não há -6oc...tedade e eu não 6aço pa.Jtte 
de nenhuma comun..tdade' um tal Rob..tn-6on, ao 



qual não 6alta~ia nem a intuição ~ub~tanci
al, nem a idéia de comunidade, ~e~ponde~ia 
mai~ adequadamente.. "Sei que e.xi~tem comuni 
dade~ e que pe~tenço a uma de.la~ (ou a vâ~ 
~ia~), ma~ não conheço nem o~ ~e~e~ indivi
duai~ de que ela~ ~e compõem, nem o~ g~upo~ 
e.mpZ~ico~ do~ quai~ e.la~ 6o~mam o quad~o" 
(ibidem, p. 1). 
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Heidegger (idem, 1966) sustenta, nao ser a presença 

concreta do outro, condição imprescindível para a consciência de 

sua existência, mesmo porque, como s e e x p 1 i c a r i a o s e n t i me n t o de 

abandono e solidão, mesmo estando em meio de uma multidão? 

Duas teorias tentam resolver o problema da percepçao 

do outro: a do depois, ou seja, a da percepção do depois de 

nos, dos movimentos análogos através dos quais exprimimos a ati 

vidade do nosso próprio eu individual, que nos permitiria admi-

tir julgamentos correlatos, a existência de atividades análogas 

no eu do "outro" - teoria da analogia - e a t e o r i a p r o p o s tapo r 

Lipps (apud Scheler, 1971) que é a da "fusão afetiva", na qual 

a c r e di t a mos n a e x i s t ê n c i a d e o u t r o s "e u s" p s í qui c os, o use j a , a 

crença e baseada no fato de que o próprio "eu" está em "fusão a 

fetiva" com as manifestaç6es corporais do "outro". Scheler re-

jeita ambas as teorias, alegando que pela analogia, estaríamos 

presos a nos próprios, o outro seria nada mais, nada menos que 

"o próprio". Além disto, se não temos acesso as nossas próprias 

expressoes, como, por analogia, compreender a expressa0 do ou-

tro? Ressalta ainds, que o conhecimento do outro nao e essenci 

almente o do seu corpo, nao é captação de reaçoes físicas o que 

se conhece, é uma individualidade total e nao apenas o corpo,mas 

também uma expressão. 
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No que concerne a teoria da fusão afetiva de Lipps,ta~ 

to quanto a do julgamento analógico, escreve Penna (1986): 

»Fo~mulam unicamente uma hip5te~e ~ob~e o 
p~oce~~o em óunção do qual chegamo~ a aói~
ma~ a ex,,{ ótência de out~o~ indivlduo~ p~l
quico~» (p. 5). 

Mas elas sao incapazes de fornecer uma justificativa para a fu-

sao do meu "eu" com o "eu" do "outro", vale dizer, sao incapa-

zes de dar conteúdo (qualquer que seja) a hipótese na qual se 

postula a exist~ncia do "eu" exterior. Essa teoria pode, somen 

te, fornecer um apoio a crença de que se pode achar o próprio 

"eu" ao longe, no outro, nas sem convencer que este "outro" e 

representado por um "eu" exterior a pessoa, diferente dela. 

Ao apreendermos o outro, nao e seu corpo que percebe-

mos, mas sim uma totalidade subjetiva que se mostra como expre~ 

sao, pois não percebemos um corpo dissociado de sua mente, e 

sim uma estrutura supersomativa e expressiva, de modo direto e 

imediato. 

Scheler (1971) diz que o erro das teorias que prete~ 

dem deduzir o conhecimento do "eu" exterior atrav~s de julgame~ 

tos "analógicos" ou da "fusão afetiva", consiste em subestimar 

as dificuldades inerentes ~ percepção interna do próprio "eu" e 

exagerar, ao mesmo tempo, aquelas que são inerentes ~ percepção 

do outro. Elas ignoram o "conhecimento de si mesmo" o que dev~ 

ria ser considerado como "o mais difícil". Nietzsche (apud 

Scheler, 1971,p. 341) S8 refel.'e a L;to, com a frase: "Cada um e pa-

ra ele mesmo o "ser mais distante". ~ ao outro que prioritaria-
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mente conhecemos. 

2.4 - OS EFEITOS INFLACIONARIaS E DEFLACIONARIOS DOS DESEMPENHOS 

I: Nuttin (apud Penna, 1973) quem mostr:a que percebemos 

outros objetos além destes que o próprio termo designa. D pro -

prio ego seria um exemplo disto, assim como apreendemos os obje-

tos que nos cercam, também aprendemos a nos mesmos. 

Assim sendo, um fator que merece ser considerado e a 

história de êxitos e fracassos que o indivíduo tem, ou seja, a 

história de seu desempenho: de como repercute uma experiência 

plena de êxitos e fracassos vividos anteriormente sobre expecta-

tivas concernentes a resultados posteriores. Experiências fra-

cassadas ou bem sucedidas irão influenciar diretamente as percep-

ções de resultados em situações que ainda estão por vir. Tal fa-

to encontra suporte em pesquisas, em que há confirmação de que 

experiências de insucesso conduzem a um efeito deflacionário so-

bre a estrutura do ego, forçando distorções nas apreensões de r~ 

sultados eventualmente satisfatórios, que nao são adequadamente 

sentidos corno positivos. Da mesma forma, uma sequência de êxi-

tos P o d e r i a 1 e va r a um e f e i t o i n f 1 a c i o n á r i o, em q ue e v e n tua i s fr~ 

cassos seriam negligenciados, a fim de ceder lugar u interpreta-

çao favorável. Digamos com Penna (ibidem, p. 13) que 

"Podem06 n06 ap~eende~ em te~m06 in6lacion~ 
~i06 como em te~mo6 de6lacion~~io6, i6t~ é~ 
tanto em pe~6pectiva altamente 6avo~avel 
quanto 60b a6pecto6 ba6tante negativo6". 



.26. 

Ainda segundo Nuttin, tais distorções explicam o fato 

de que sempre tentamos nus sentir ~adequados~, precisamos ser 

coerentes com nossa própria estrutura individual observada, ou 

seja, ser autoconsistentes. A maneira como nos percebemos e 

nos valorizamos é muito em função da forma como percebemos e va 

lorizamos os efeitos de nossa própria atividade. 

Assim sendo, baseados na assimilação, que fazemos do 

julgamento que os outros fazem de nós, concomitante, às avalia

çoes que fazemos de nos mesmos, pode resultar uma certa ~inade

quaç~o~, originando imagens distorcidas que tanto podem tender 

para uma supervalorizaç~o quanto para uma subestima. 

A apreensao de um mau resultado distorcido como bom, 

poderia ser explicado como função de um recurso defensivo, cujo 

objetivo é a preservaç~o da auto-estima. 

Ressaltamos ainda, que, para Rogers, a neurotização p~ 

de ser considerada como uma consequência destas distorções, que 

incidem tanto sobre a realidade exterior quanto sobre a interi-

ar J contudo, ~egundo ele, se corrigidas tais deformações per-

ceptuais, talvez haja uma possibilidade maior de sucesso em ten 

tativas de recuperação. 

2.5 - EFEITOS DECORRENTES DOS SUCESSOS E FRACASSOS ACUMULADOS 

o problema da percepçao do sucesso ou do fracasso es-

tá intimamente ligado à concepçao que o homem tem de si mesmo, 

ou seja, do seu autoconceito. A maneira pela qual o homem ve 

a si próprio, se desenvolve estreitamente em relação com a ma-
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neira de perceber aquilo o que ele faz, e mais especialmente, com 

os resultados de sua atividade. o homem é aquilo o que ele faz. 

Oeste modo, o sentimento que ele tem de si mesmo, sera baseado, 

pelo menos em parte, na impressão que lhe dão os resultados da-

quilo que ele faz. o indivíduo que "percebe" como sucesso sua 

atividade terá um autoconceito diferente daquele que percebe co 

mo um fracasso. 

Os sentimentos de autovalor e auto-estima decorrem em 

parte das percepções de como nos vemos em relação a pessoas cu

jas habilidades, aptidões, talentos e capacidades são semelhan-

tes as nossas. O grupo em que o indivíduo está inserido, desem 

penha uma parte importante, na medida que ajuda na percepção de 

como sente e pensa a respeito de si mesmo. 

Os níveis pessoais de aspiração também sao importan-

tes para os sentimentos de auto-estima, porque ajudam a estabe-

lecer o que entendemos por sucesso ou fracasso. Uma experiên--

cia bem sucedida para uma pessoa pode não ser para outra e vi-

ce-versa. 

Apesar do nível de aspiração dB cada pessoa determi-

nar, em grande parte, o que ela interpreta como êxito ou fracas 

so e portanto, aumentar ou diminuir a sua auto-estima, um outro 

fator que merece ser considerado é a história pessoal de êxitos 

e fracassos; fracassar em alguma coisa e mais tolerável e me-

nos tendente a ameuç~r a auto-estima da pessoa se ela tiver uma 

hist6ria de êxitos nDste empreendimento em particular. O impac

to de não se alcançar as aspirações pessoais será uma experiên

cia menos frustrante Sl~ a lista de sucessos nesta determinada 
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area exceder a de fracassos. 

E x p e r i ê n c i a s de ê x i t o te n de m a e 1 e va rum se n t i me n t o de 

sucesso e de segurança, bem como, o fracasso, apesar da afirma

tiva "n~o me importo", tende a elevar um sentimento de fracasso, 

gerando como conseqOência a insegurança. 

Sawrey e Telford (1971) apresentam importante conce~ 

çao, consoante a qual, os desajustamentos de comportamento sao 

originados de fracassos na vida social. Cada pessoa precisa o~ 

ter êxitos, uns mais outros menos, dependendo da necessidade. AI 

gumas vivem uma "falência psico16gica", ou seja, nao apagam com 

facilidade um fracasso, dificultando assim, um "recomeçar". 

A pessoa percebe ao seu redor objetivos, porem, nao 

existe apenas a intenção de atingir este objetivo, mas a inten

ção de consegui-lo de uma determinada forma, dentro de certo tem 

po. com certo grau de esforço e num certo nível de realização. 

Nas tarefas ligadas a sentimentos de auto-realização, é estabe

lecido um padrão que procura atingir um nível de aspiração, que 

por sua vez, está intimamente ligado a uma realização do eu,se~ 

do uma tendência natural, estabelecê-lo tão alto quanto possí-

vel de maneira ~ue proporcione o máximo de satisfação; mas há 

a existência de um tender a restrição que impede a sua coloca

ç~o em ponto demasiado alto, devido ao medo do fracasso. Geral

mente há um equilíbrio bem realista entre essas duas tendências 

na maneira de avaliar a situação. o nível é situado numa altu-

ra suficiente para dar o sentimento de êxito, mas não tão eleva 

do que exclua a probabilidade de atingi-lo. 
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Experiências passadas de êxito e fracasso em determi

nada tarefa contribuem para que um novo nível de aspiração seja 

estabelecido de acordo com as anteriores divergências entre os 

níveis de aspiração e o desempenho real. 

Pessoas com história, de fracasso, estabelecem ou ob

jetivos t~o baixos de maneira que nao corram riscos ou demasiada 

mente altos de forma a ser o sucesso inatingível. Segundo de-

monstração de Alkin-on D Moulton (apud Hamackeck, 1978, p.206J 

o que parece acontecer é que tais pessoas tendem a elevar o ní

vel de aspiração depois do fracasso e diminuí-lo depois do su-

cesso. Em aumentando o nível, diminuem-se os riscos criando 

a possibilidade de justificar seu mau desempenho pela dificulda 

de da tarefa. 

Por outro lado, pessoas com história de êxitos anteri 

ores, tendem a escolher experiências em que as suas chances de 

sucesso se encontrem na amplitude média das geralmente encontra 

das, e com isto, satisfazem suas necessidades de 

contrando chance razoável de êxitos. 

realização,e~ 

Outro fator que merece atenção e a perspectiva de 

tempo, em que a capacidade para julgar a duração temporal, per-

mite que seja desenvolvida uma dimens~o do tempo. A pessoa a-

preende a si mesma como localizada em algum lugar, dentro de 

um mais amplo quadro de referência de tempo. Para os que estão 

habilitados ao sucesso, a perspectiva é ampla,o progresso e o 

traço predominante, para os Ufracassados U a perspectiva e es-

treita, o futuro é vago. podendo representar a morte do ueuu. 

Histórias de êxitos são casos em que a motivação e in 
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fluenciada positivamente, permitindo a clareza da estrutura da 

perspectiva de tempo. 

Os estudos de disposição mostram que os indivíduos e 

os grupos agem mais eficientemente quando existe clareza em re

lação as etapas que ainda estão por vir, possibilitando saber as 

conseq~ências de cada um de seus atos, qual a sua posição quan

to a seus objetivos etc .. 

2.6 - ESTUDO DO FRACASSO E DO SUCESSO AO NrVEL DE ESCOLA 

A maneira como uma pessoa pensa a respeito dela pro-

pria está muito relacionada à sua capacidade de'aprender e ter 

êxito escolar, o seu desempenho na escola, bem como em outro lu 

gar depende não apenas do quanto é realmente capaz, mas também 

do quanto sente que e. As qualidades pessoais são bem menos i~ 

portantes do que como se sente a respeito destas qualidades. 

Experiências de êxito na escola elementar sao impor-

tantes porque podem ser enumeradas entre aqueles acontecimentos 

positivos precoces sobre os quais se pode construir uma supere~ 

trutura psicológica cada vez mais complexa. 

Tudo o que acontece ao aluno durante sua escolariza-

çao e também incorporado como parte da formação da personalida

de, a retroalimentação recebida por parte dos companheiros e 

doi adultos, especialmente adultos significativos como os pais 

e professores, tende a ter um impacto maior. 

A auto-imagem e desenvolvida a partir da interação com 
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o meio na experiência. Entre as muitas discriminações que um 

indivíduo sofre e/ou apreende estão aquelas que o habilitam a 

distinguir-se a si mesmo como objeto à parte do meio, e quando 

isto ocorre, pode perceber que algumas coisas lhe pertencem e 

outras pertencem ao meio, começando então a construir um concei 

to de si mesmo, relacionado com o meio. Desta maneira, tais 

experiências -vao sendo, valorizadas positivamente ou negativa-

mente. 

Na ausencia de uma auto-imagem consolidada e razoavel 

mente bem integrada, crianças na idade da escola elementar, ten 

dem menos a usar mecanismos ativos e afirmativos como a negaçao 

e a projeção como meio de defesa contra experiências nocivas p~ 

ra o ego, tendendo cada vez mais à utilização de medidas passi-

vas e mais primitivas da regressao, que lhes permite maior seg~ 

rança e, por outro lado, maior dependência. Cumpre ressaltar, 

no entanto, que, na realidade, tanto nas crianças quanto nos a-

dultos, o comportamento regressivo nao e um fenômeno incomum a-

pós experiências de fracasso. 

Kolbert (apud Hamachek, 1978, p. 184) dia que a esta-

bilização do rendimento escolar se baseia não so na estabiliza-

ção de fatores de interesse pela aprendizagem e atenção, mas 

tamb~m em um Usentimento de competência u
• Tudo isto, durante 

os anos escolares, leva a uma disposição atitudinal podendo ter 

valência positiva ou negativa, bem como influenciar para o bem 

ou para o maIo rendimento escolar ulterior. 

Quando se trata de avaliar a importância das experiê~ 

cias de êxitos precoces para o comportamento adulto ulterior, 
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Bower observa: 

" eJcL6te uma ev-idên.c.-ia c.iZn.-ic.a e. e.mpZJt-i
c.a paJta apo-iaJt a h-ipõte~e. de. que. a~ c.Jt-ian.
ç.a~ que. de.Jt-ivam ~at-i~6aç.õe.~ ~ad..[a~ n.M Jte.ia 
ç.õe.~ c.om a ~ua 6amZi..[a, a v..[z..[n.han.ç.a e. a e.~ 
c.oia ..[Jtão, c.omo aduito~, e.n.c.on.tJtaJt e.~ta~
me.~ma~ ~at..[~6aç.õe~, e. que. a~ c.Jt..[an.ç.a~ que. 
~e. de.nJton.tam c.om a nJtu~tJtaç.ão e. a de.JtJtota 
n.e.~ta~ ..[n.~t"[tu..[ç.õe.~ pJt..[mãJt..[a~ também ten.de.m 
a ~ e.Jt de.JtJtotada~ c.omo aduito~" (-ib-ide.m). 

Isto significa que como já foi visto anteriormente. existe uma 

certa consistência no comportamento que perdura ao longo do tem 

po. E muito difícil minar a convicç~o de um aluno que se "pre~ 

de" a uma percepçao do que e e n~o ~ capaz de "fazer". especial 

me nt e se a percepçao teve tempo para se consolidar em uma cren 

ça estabelecida. 

As tarefas escolares. quantitativamente significati--

vas na vida do sujeito. em nossa cultura. são situações em que 

o aluno vivencia experiências de sucesso ou fracasso. 

De [ecco Capud medeiros. 1979) observa que. em psico-

logia. os estudos sobre nível de expectativa ounível de aspira-

ç~o têm-se concentrado na maneira pela qual experiências com 

suas conseqQências. alteram a forma de antecipar sucesso ou fra 

casso. apresentando-nos três conclusões preliminares: 

a) a experiência de sucesso ou fracasso pode aumentar 

reAlisticamente a expectativa do aluno; 

b) a experiência de fracasso no passado. vivenciada 

por certo período de tempo. pode levar os alunos a 

diminuírem suas expectativas. como proteção contra 
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o fracasso; 

c) parece que a esperança de sucesso pode diminuir o 

fracasso e conduzir ao sucesso. 

Wall, Schonell e Olson (lQ62) em obra publicada pela 

UNESCO, oferecem um estudo aprofundado sobre o fracasso escolar. 

são vários os aspectos analisados; afirmam que: 

"A an-6iedade a Jtejeiç.ão da e-6c..o.ta, a oc..iO-6i 
dade de6en-6iva ou o tJtabafho de-6inteJte-6-6ado 
in6fuenc..iaJtão toda a c..aJtJteiJta e-6c..o.taJt pO-6te 
JtioJt e, em algun-6 c..a-6O-6, c..on-6tituiJtão a ba~ 
-6e de um modelo de peJt-6onalidade que não -6e 
modi6ic..aJt~ pOJt toda a vida" (ibidem, p.35J. 

Os autores se referem ainda a outros estudos sobre re 

tardo e delinq~ência (Burt, 1950), confirmados por vários tra-

balhos posteriores, segundo os quais 

"O 6Jtac..a66o c..ontInuo -6e a-6-6oc...{.a c..om peJttuJt
baç.õe-6 dUJtadouJta-6 da peJt-6ona.tidade; -6ua-6 ma 
ni6e-6taç.õe-6 mai-6 6JteqUente-6 -6ão a peJtda da 
c..on6ianç.a em qua.tqueJt -6ituaç.ão que lembJte a 
e-6c..ola, a 6afta de de-6ejo de c..ontinuaJt e-6tu 
dando apô-6 a e-6c..olaJtidade obJtigatôJtia e a 
Jtejeiç.ão da-6 nOJtma-6 c..ultuJtai-6 que -6ão e-6ta
befec..ida-6 pela e-6c..ola. O e-6tudo de popula-
ç.õe-6 adulta-6 ana.t6abeta-6 ou -6emi-anal6abe-
ta-6 -6ugeJte que e-6-6a-6 peJttuJtbaç.õe-6 c..au-6ada-6 
pefo 6Jtac..a-660 c..ontinuado podem c..hegaJt ati 
a neuJtO-6e dec..laJtada; e uma vida e-6c..olaJt in
-6ati-66atôJtia pode Jtelac..ionaJt--6e ã delinqU~n 
c..ia na adoee-6c..~nc..ia e na juventude (ibidem~· 
p. 81). 

~ grônrle a incirlência do fracasso em varios paises do 

mundo, como é rnr)~,trLldo por eSé'ie esturlo, bem como, as conseq~ên-

cias emocionais desse fracasso: 



"0 êx.ito .6igni6ic.a ac.eitação e a6eto; o 6Jta 
c.a.6.6O, Jtejeição, JtepJtovação e peJtda do a6~ 
to" (ibidem, p. 36). 

34. 

A autoconfiança para dominar novas situações e vencer fracassos 

que por ventura ocorram, depende de experi~ncias anteriores de 

~xito; fracassos continuos provocam estado de ânimo que gera 

sempre novos fracassos. 

A transcrição das idéias e dos resultados de estudos 

mostram suficientemente a importância do fracasso escolar na 

formação da personalidade. 

Um estudo também impor~ante para a fundamentação des 

te trabalho é o de Glaser (1972), em que analisa o papel do fra 

casso escolar na vida da criança, relecionando interesse e au-

toconceito: 

"Somente numa e.6c.ola em que pJt06e.6.6oJt e e.6-
tudante .6e inteJte.6.6am um pelo outJto e igual 
men~e .6e inteJte.6.6am pelo c.uJtJtlc.ulo, atJtav~~ 
do Jtac.ioc.lnio e da .6olução de pJtoblema.6 6lo 
Jte.6c.e a educ.ação que pJtepaJta 0.6 e.6tudante.6-
paJta viveJtem 6elize.6 no mundo" (ibidem, p. 
33) . 

o fracasso gera o fracasso, ninguém e feliz se os 

seus esforços no sentido de crescimento pessoal e de aceitação 

grupal são sempre fracassados: 

"ex.i.6tem apena.6 dua.6 e.6p~c.ie.6 de 6Jtac.a.6.60 : 
a inc.apac.idade de amaJt e a inc.apac.idade de 
teJt c.on.6c.iênc.ia do pJt6pJtio valoJt" (ibidem, 
p. 26). 
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CAPITULO III 

M E T O D O L O G I A 

Este capítulo ocupar-se-a dos procedimentos metodológ~ 

cos utilizados no presente estudo. 

A primeira parte apresenta o esquema da pesquisa, as 

demais abordarão aspectos referentes à instrumentação, ao proc~ 

dimento de coleta de dados e aos modelos para a análise. 

ESQUEMA DE PESQUISA 

A P esq u i s a f o i do ti P o e x [lO s t f a c to, b u s c o u a i n v e s ti -

gaçao da relação fracasso escolar e autoconceito de um grupo 

de alunos da 8a. série do 1 9 grau da rede oficial de escolas de 

C a m p o G r a n de, d n m l J n i c í p i o d o R i o d e J a n e i r o. O esq u e ma adota-

do foi o de grupos não equivalentes, em que a condição examina

da foi representada pelo fenômeno da repetência no histórico e~ 

colar. O grupo foi constituído de 200 alunos, sendo 100 re pe-

tentes e 100 não repetentes. 

I NSTRU~IENTAÇAO 

O autoconceito dos alunos foi medido através da »Esca 

la de Autoconceito lennessee» (EAl). Esta escala, em sua for-

ma original (Fitts, 1965) constava de 100 ítens. Em 1977 Corona 

a reduziu para 30 ítens mantendo as5 alternativas de respostas 
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para cada ítem (tipo Likert). 

A validade foi estudada através do julgamento de três 

juízes por ter sido traduzida e adaptada à realidade brasileira. 

A fidedignidade foi estimada pelo método das metades e pelo te~ 

te reteste. obtendo-se no 1 9 caso. um coeficiente de 0.86 e. no 

segundo caso, um coeficiente de 0,72. 

A amplitude da escala é de 150 pontos: o maior escore 

possível e 150, indicando um nível virtual máximo de desestrutu 

raçao do autoconceito em termos de supervalorização (30x5) e o 

menor escore possível é 30 (30xl), indicando um autoconceito de 

sestruturado por infra valoração. 

A EAT tem sido largamente utilizada tanto em psicolo-

gia como em educação. Roger e outros (UJ771. Sobel. Harry, J. 

(1975). Yakichuck, Albert (1978) usaram a EAT em suas pesqui-

sas, obtendo resultados significativos. Possuindo uma tradução 

e adaptação franco-canadense (Toulose, 1968) e uma tradução he-

braica (Frankel, 1968, Weil. 1974) a EAT foi usada no B ra s i 1 

por Carona em 1977, Pascoal 1978 e Sobral 1979 . 

Para a aplicação do EAT neste trabalho, sentimos a 

necessidade de uma outra adaptação em virtude de haver no 

trumento palavras supostamente de interpretação duvidosa, 

ins-

tais 

como: atraente, moral, autocontrole, ilícitos. rancoroso. pre-

viamente, honesto, sociável, proceder e assumir. Assim sendo, 

aplicamos o inst~umento a 3 grupos de 1 amostra de alunos de 

8a. série num total de 60 alunos, sendo 20 de cada grupo. A um 

grupo foi entregue o instrumento com a folha de instruções e na 

da mais explicado (grupo I) 1 a outro - instrumento com instru 
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çoes e prévia explicação das 10 palavras de interpretação duvi-

dosa (grupo 111); e, por fim, a um terceiro grupo que recebeu 

somente as frases, ou seja, 30 enunciados sem as alternativas p~ 

ra as respostas, com a instrução de sublinharem as palavras, cu 

jos significados fossem desconhecidos para eles (grupo 111). Co 

mo resultado, obtivemos o seguinte: grupo I - o menor escore 

foi 83, o maior 131; grupo 11, o menor foi 102 e o maior 154; 

portanto, parece ter havido alteração nos escores em decorrên-

cia da explicação das palavras. No grupo 111, apenas 4 das 10 

palavras foram apontadas como desconhecidas para eles. Em pri

meiro lugar tivemos a palavra ilícitos com 12 marcações, previ~ 

mente com 10, rancoroso com 6 e autocontrole com 4, 

6 alunos não sublinharam nenhuma palavra. 

sendo que 

A situação escolar de cada aluno dos grupos pesquis~ 

dos no referente à repetência, foi verificada através de uma 

ficha, chamada "ficha branca", existente no fichcirio das esco-

las. 

Outros dados, tais como dados pessoais, profissão, ins 

trução e interesse dos pais pelo estudo do filho, forcJm colhidos 

em ~m questioncirio respondido pelo próprio aluno. 

A classe social foi verificada, segundo o critério e~ 

tabslecido pela Associação Brasileira de anunciantes 'e pela As

sociação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado, que 

em vez de usar o salcirio como indicador da classe sócio-econômi 

ca a que a pessoa pertence, usa-se o grau de instrução e os 

bens de consumo que as famílias possufm. De acordo com esse pa

drão, as classes se dividem em cinco segmentos, onde: 
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A 35 pontos ou mais; 

B - de 21 a 34; 

C - de 10 a 20; 

O de 5 a 9; 

E - menos de 5 pontos. 

Para classificar os sujeitos por faixas, o Instituto Gallup so

ma os pontos obtidos por eles segundo os indicadores abaixo. 

INSTRUçAo PONTOS NA CASA TEM ... PONTOS 

Analfabeto O rá dia 1* 

prim~rio 1 televisor 2* 

ginásio 3 automóvel 4* 

colégio 5 banheiro 2* 

superior 10 asp. de po 5** 

maq. de 1 a var 2** 

empregada 6* 

* Por unidade 

** Para qualquer quantidade. 

As profissões foram agrupadas, segundo a escala de 

"Hierarquia de Prestígio" (Hutchinson, 1961), modificada pela 

equipe do C.R.P.E. (Dias, 19671, que é formada por sete níveis: 

Categorias nao agrícolas 

1. Altos cargos políticos e administrativos; proprie

tãrios de grandes empresas e assemelhados (banque~ 
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r o, de p u ta do, d i r e t o r s u p e r in t e n de n te de g r a n d e com 

panhia com 50 ou mais subordinados, etc.) 

2. Profissões liberais; cargos de gerência ou dire--

-çao; proprietário de empresas médias (médico, en-

genheiro, industrial com 11 a 99 empregados, comer 

ciante com mais de 10 empregados, etc.). 

3. Posições mais baixas de supervisao ou inspeção de 

- -ocupaçoes nao manuais; proprietários de pequenas 

empresas comerciais ou industriais (agente de cor-

reio, chefe de pessoal, comerciante, etc.). 

4. Ocupações -nao manuais de rotina e assemelhadas (aI 

moxarife, caixa de firma comercial, técnico de la-

boratório, prof. primário, etc.). 

5. Supervisão de trabalho manual e ocupaçoes asseme--

lhadas (apontador de obras, chefe de trem, etc.). 

7. Ocupações manuais especializadas e assemelhadas (aI 

faiate, cabelereiro, ferreiro, ourives, técnico de 

TV, zelador de edifício, etc.) 

8. Ocupações manuais naO especializadas (coletor de 

lixo, cobrador de ônibus, contínuo, feirante, ven-

dedor ambulante, etc.). 

Categorias agrícolas 

1. Proprietário com grande extensão de terra e grande 

numero de empregados em função da área em questão. 
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2. Proprietário de area menor, porem ainda um grande 

fazendeiro do tipo senhor ruralJ 

3. Proprietário rural: trabalho com maquinária ou 

com pequeno numero de empregados. 

ministrador de grande fazenda; 

Inclui-se o ad-

4. Pequeno proprietário rural; 

zenda média: 

administrador de fa-

5. Proprietário da area pequena que faz todo o traba

lho manual com um ou nenhum empregado, inclui-se o 

capataz de grande fazenda; 

6. Agricultor que trabalha em terra alheia e que div! 

de os lucros com o proprietário, parceiro, meeiro. 

7. Trabalhador rural assalariado. 

8. Trabalhador rural assalariado entrar com procedi-

menta da coleta de dados. 

PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

o estudo foi feito em 2 fases: 

l~) Aplicação do questionário contendo dados pessoais 

e outros, e aplicação da medida de autoconceito 

nos alunos que constituiram os grupos de pesquisa. 

2~) Coleta de dados na "ficha branca" de cada 

através do fichário da escola. 

aluno, 
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A aplicação do questionário, bem como a medida de au-

toconceito foi feita coletivamente com grupos de aproximadamen-

te 30 alunos, pela autora deste trabalho e colaboradores nas es 

colas onde os alunos estudam. 

Foi explicado aos sujeitos que suas respostas seriam 

mantidas em sigilo absoluto. Primeiramente, passamos 
, ~ 

as maos 

do aluno o questionário em seguida, antes de entregarmos a 

EAT, acham.os conveniente discutir com os grupos o significado de 

algumas palavras, seus conceitos e uso. o procedimento foi o 

de deixar o grupo dizer aquilo que entendia a respeito de dete~ 

minada palavra (ilícitos, previamente, rancoroso e autocontro--

le) . Perguntamos se sabiam o que significava, ao mesmo tempo 

que escrevíamos no quadro negro; a cada tentativa que o grupo 

d a va, e x p r e s s õ e s d o t i P o " mui t o ·b em", " ó t i mo" e r a m usa das. A pós 

algum tempo, dávamos o significado segundo o Dicionário de Lín-

gua Portuguesa, de Aurélio Buarque de H. Ferreira com pequenas 

alterações, como pode ser visto abaixo: 

1. ilícito - que é proibido pela lei, contrário 
, 
a mo-

ral e/ou ao direito; nao lícito; proibi-

do pela lei. 

2. prévio previamente - que se faz ou diz antes de 

outra coisa; antes. 

3. rancor - ressentimento profundo; magoa. 

rancoroso - que tem rancor, raiva, magoa. 

4. autocontrole - que ou quem possui domínio de si 

mesmo; moderação, poder de se controlar. 
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Em seguida, o grupo era solicitado a exemplificar; u

ma vez tendo sido certificado que todos haviam entendido o sig

nificado da palavra em questão, passávamos a seguinte, usando o 

mesmo procedimento. 

Após a explicação das quatro palavras, entregamos o 

instrumento de autoconceito (E.A.T.), juntamente com as instru-

çoes e solicitamos que não fosse aberto o material antes da or 

demo A leitura das instruções foi feita pela pesquisadora em 

voz alta e acompanhada em silêncio pelos alunos. A fim de exem 

plificar como responder, foi feito um pequeno exercício no qua

dro-negro para em seguida ser solicitado que começassem a res

ponder o material. 
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CAPITULO IV 

R E SUL T A DOS 

Para o estudo em questão, a análise dos dados cons-

tou, em geral de: 

l~ Parte - cálculos de porcentagem e algumas compar~ 

ções das médias dos autoconceitos dos alu-

nos e outros aspectos; 

a 
2 Parte - "Teste t" para comparação de médias entre 

grupos e regressao múltipla com introdu-

ção de 2 preditores (anos de repetência e 

classe social). 

Os resultados apresentados na l~ parte, -sao mais para 

efeito de registro de dados e descrição do grupo; 
a 

2- parte se 

refere especificamente às hipóteses deste estudo. 

Lembramos mais uma vez, que tais resultados devem ser 

entendidos como apenas descritivos e sugestivos para novos tra-

balhos. 
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1~ PARTE 

o grupo estudado foi constituído de 200 alunos, assim 

distribuidos de acordo com o número de anos de repetência e se-

xo. 

A idade média ficou em torno de 15 anos e 7 meses, va 

riando de 14 à 21 anos. 

TABELA 01 

DISTRIBUIÇAO DE ALUNOS POR ANOS DE REPETt~CIA E SEXO 

ANO 
REPETtNCIA 

O 

2 

3 

4 

23 

1 7 

1 2 

O 

23 46 

1 9 36 

5 1 7 

Como pode ser observado na Tabela Dl, "zero" anos de 

repetência diz respeito aos alunos que não possuem em seus his-

t6ricos escolares 8vidências de fracasso escolar, sendo consti-

tuído de 48 alunos do sexo masculino e 52 do sexo feminino. Um 

outro grupo, em contrapartida, apresenta uma hist6ria escolar di 

ferente na medida que, seus integrantes vivenciaram o fracasso 
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na escola. num mínimo de 1 e num máximo de 4 vezes. 

Pode se observar na Tabela 02 que os alunos com "ze-

ro" anos de rep8tªncia. apresentaram uma m~dia de autoconceito 

superior em relação aos alunos com 1, 2, 3 ou 4 anos de repetê~ 

cia. Os resultados indicam ainda que, o autoconceito tende 

diminuir na medida que aumenta o tempo de repetência. 

TABELA 02 

DISTRIBUIÇAO DE ALUNOS POR ANOS DE REPETtNCIA E 

MtDIAS DO AUTOCONCEITO DOS ALUNOS 

ANOS DE ~ X DO 
REPETtNCIA AUTOCONCEITO 

O 100 146.00 

1 46 115.69 

2 36 107.41 

3 1 7 103.58 

4 122.62 

a 

Com relação a escolaridade dos pais e maes desses alu 

nos. verificou-se que, de uma maneira em geral. ~ baixa. perce-

be-se que a maior porcentagem. tanto para o pai, quanto para a 

mae ~ a nível do curso primário (2) correspondendo a 37,5% e 

43.5% respectivamente. A concentração nos níveis: "nunca foi 

a escola" (1). "primário" (2) e "ginásio" (3). foi para os 

pais de 84,5% e 91% para mães. sendo portanto, maior. em compa-

raç,30 aos níveis "colegial ou similar" (4) e "superior" (5) que 



46. 

corresponderam a 9,5% da escolaridade dos pais e 4% das maes. 

TABELA 03 

DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL DO PAI E MAE, 

NOMERO DE INDIVTDUOS POR NIvEIS DE ESCOLARIDADE 

NTvEL DE I PAI JI MAE J 
ESCOLARIDADE 0~0~ 

1 33 1 6 . 5 48 24.0 

2 75 37.5 87 43.5 

3 61 30.5 47 23.5 

4 11 5.5 4 2.0 

5 8 4.0 4 2. O 
9 1 2 6.0 1 O 5.0 

,--T_O_T_A_L __ ~ ~ ~ ~ ~ 

TABELA 04 

ESCOLARIDADE DO PAI E MAE, NOMERO DE INDIVIDUOS E 
MtDIA DO AUTOCONCEITO DOS ALUNOS 

I PAI 
NTVEIS DE 

I L-1 ____ i-í_A_E ____ --I 

ESCOLARIDADE 0 X DE 
AUTOCONCEITO 0 X DE 

AUTOCONCEITO 

1 33 115.93 48 116.06 

2 75 114.50 87 116.41 

3 61 118.18 47 117.72 

4 11 118.36 4 125.00 

5 8 119.75 4 124.75 
a 

9 12 124.54 10 11 4 .00 

--

a nive1 - referente as omissões. 
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Comparando-se as médias dos autoconceitos e a escola-

ridade do pai e mae, podemos verificar na Tabela 04, acima, que 

quanto maior o nível de escolaridade, tanto o dos pais, quanto 

o das maes, maiores são as médias dos auto conceitos dos alunos. 

No que diz respeito a profissão, de acordo com as ca-

. (* ) 
tegorlas , a do pai, como pode ser observado na Tabela 05, va 

riou da categoria 2 a 7, estando localizado o maior índice de 

porcentagem na categoria 6 (ocupações manuais especializadas e 

assemelhadas), correspondendo a 41,5% e o menor índice na cate-

goria 2 (profissões liberais e assemelhados), sendo apenas de 

2%. Das 200 mães, 67%, o maior índice, localizou-se na categ~ 

ria 8 (não trabalha fora), categoria encontrada somente no gru
~ 

po de maes, restando portanto, 33% distribuidos pelas demias ca 

tegorias, variando da 3 (posições mais baixas de supervisão ou 

inspeção de ocupações não manuais, proprietários de pequenas 

empresas comerciais ou industriais) -a categoria 7 (ocupações 

manuais não especializadas). 

(*) Ver categorias de profissões, Capo 111, pags. 38 e 39 



TABELA 05 

DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL POR CATEGORIAS DE 

MtDIA DO AUTOCONCEITO DOS ALUNOS 

I CATEGORIAS /8 6 
2 2.0 xxx 

3 4.5 1 • O 

4 6.0 2.5 

5 8.0 0.5 

6 41 .5 9.0 

7 31.0 12.0 

8a xxx 67.0 

9b 7.0 8.0 
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acategoria - referente somente ~ classe mae que não trabalham fu 
ra 

bcategoria - referente ~s omissões 

Na Tabele 06, observamos que, na medida que as ocupa-

çoes vao se tornando cada vez mais "desqualificadas", mais bai-

xas são as médias dos autoconceitos dos alunos. 



TABELA 06 

PROFISSAO DO PAI E MAE, NOMERO DE INDIVIDUOS E 

MEDIA DO AUTOCONCEITO DOS ALUNOS 

CATEGORIAS 
DE 
PROFISSOES 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

PAI JI L-___ M_AE __ ---l 

0 X DE 
AUTOCONCEITO ~ I rU~~CON:~~ 

4 119.25 xx xxxxxx 

9 118.22 2 117.50 

12 1 20.91 5 121.60 

16 109.31 1 143.00 

83 118.42 18 117.83 

62 115.27 24 117.12 

xx xxxxxx 1 34 116.55 

14 117.21 16 113.81 
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Fazendo-se referência ao interesse do pai e da mae p~ 

lo aluno, pod~mos constatar pelo quadro a seguir que os alunos 

p esq ui s a dos ,s e n tem i n t e r e s s e d e seu s p a i s, no que diz e m r e s p e i -

to a eles. -' Em uma variação de "nunca", "às vezes" e "sempre" , 

observa-se que o aluno percebe o interesse do pai "sempre" em 

uma porcentagem de 52.5%, o da mãe de 76%, diferindo o interes-

se de um e de out~o em 23.5%, sendo o interes~e "sempre" da mãe 

maior que o do pai. O decrêscimo do interesse ª acompanhado por 

um descr~scimoda porcentagem, sendo, no entanto, o interesse da 

mae, sempre maior que o do pai. 
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TABELA 07 

DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL POR INTERESSE DO PAI E DA MAE 

~BB8EJ8 a 52.5 32.5 11.5 3.5 8 
a 76.0 19.0 3.0 2.0 8 

Na Tabela 08, podemos evidenciar que quanto maior o 

interesse dos pais pelos seus filhos, maior é a média dos auto-

conceitos destes alunos. 

TABELA 08 

INTERESSE DO PAI E MAE, NOMERO DE INDIVIDUOS E 

MtDIA DO AUTOCONCEITO DOS ALUNOS 

PAI JI r~AE 

01 !U~gCONCEITJ 0 Uu~gcONCEITOJ 
NUNCA 23 106.34 6 87.66 

As VEZES 65 113.29 38 109.89 

SEMPRE 105 121.24 152 119.83 

OMISSAO 7 116.71 4 110.25 

o grupo pesquisado, em termos de classe social, é ca-

racterizado pelos segmentos B, C e O, onde juntos correspondem 
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a 98.5% do grupo em questão, restando 1.5% para as classes A e 

E, podendo ser desconsideradas, na medida que não sao represen-

tativas, constituindo uma parcela inexpressiva do grupo. 

TABELA 09 

DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL, NOMERO DE INDIVIDUOS POR CLASSE SOCIAL 

CLASSE SOCIAL 80 CLASSE SOCIAL 80 
B 20 10.0 

A 2 1.0 
C 94 47.0 

E 1 0.5 
D 83 41.5 

L-____________ ___ 

L-TO_T_A_L_' __ J [3 G I TOTAL 2 -==J ~ B 

Verificando também as médias dos autoconceitos e fa-

zendo-se uma comparação com os referidos segmentos da classe so 

cial B, C e O, como indicado na Tabela 10, percebe-se que um 
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-autoconceito mais favorável e encontrado em classes sociais i-

gualmente mais favorecidas. 

TABELA 10 

CLASSE SOCIAL E MtOIA DO AUTOCONCEITO DOS ALUNOS 

CLASSES SOCIAIS 8 X DO 
AUTOCONCEITO 

B 20 120.75 

C 94 120.74 

O 83 111.31 
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2a PARTE 

HIPOTESES DE ESTUDO 

Hl Existe diferença significativa entre o nível de estrutu

ração do autoconceito, no sentido de ser mais desfavorá-

vel, nos alunos repetentes da Sa. série do 1 9 grau e o 

nível de estruturação do autoconceito dos alunos -nao re-

petentes, no sentido de ser mais favorável. 

H 2 E x i s t e d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i va e n t r e o s a u t o c o n c e i tos do s 

-do sao: 

alunos de diferentes classes sociais. 

As variáveis diretamente pertinentes ao presente estu 

autoconceito, anos de repetência e classe social. 

NOMENCLATURA 
DA 

VARIAVEL 

V. 1 5 

v . 1 3 

v . 1 2 

CONTEODO DA VARIAvEL 

autoconceito 

anos de repetência 

classe social 

Considerou-se à partir das hipóteses o autoconceito 

eV.15l como variável dependente e as demais, anos de repetên-

c i a C V • 13 1 8 C 1 a CJ :, 8 "O c i iJ 1 (V. 12 l, c o mo va r i á ve i s in d e p e n d 8 n-

teso 
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Tomando-se por base a la. hipótese deste trabalho utl 

lizou-se inicialmente o "Teste t" para se verificar estatístic~ 

mente, se houve diferença significativa entre o autoconceito dos 

alunos repetentes (R) e não repetentes (NR) 

TABELA 11 

"TESTE til - AUTOCONCEITO NOS GRUPOS REPETENTES/NAO REPETENTES 

VARIAm I B EJ 0 8 BD 
I V. 15 I 

R 
R 

6.02 198 ~ .001 

110.9600 100 

NR 122.6200 100 

Os resultados apresentaram diferença significativa 

(T = 6.02, 198 g.l. e p ~ .001) entre as respostas nos dois gr~ 

pos de alunos (R e NR). O autoconceito no aluno repetente ~ m~ 

nos (X
R 

= 110.96) no que o autoconceito -do aluno nao repetente 

( X I'J R = 1 2 2 . 6 2 ), 1 e v a n d o - nos p o r t a n to, a a c e i t a r H l' t e n d o e m v i s 

ta os resultados e consequentemente a rejeitar sua respectiva hl 

pótese nula. Os alunos repetentes, possuem um autoconceito mais 

desfavorável que os nao repetentes. 

Com relação a 2a. hipótese, tamb~m se recorreu ao "Tes 

te t" para se verificar se estatísticamente, houve diferença si~ 

nificativa entre o autoconceito dos alunos, nas diferentes clas 

ses sociais. 
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Como já foi citado na la. parte deste capítulo, des-

considerou-se as classes A e E por constituirem uma parcela i-

nexpressiva representando apenas 1.5% do grupo em questão. Tra-

balhou-se, portanto, apenas com as classes S, C e O que se mos-

traram representativas do grupo estudo. 

TABELA 12 

"TESTE til - AUTOCONCEITO'NOS GRUPOS DE CLASSE SOCIAL B, C e O 

VARrAm IEJ88D0D 
V.15 

(EAT) 

v . 15 

(EA T) 

v .1 5 

(EAT) 

B 

C 

B 

O 

C 

O 

120.7500 

120.7447 

120.7447 

111.3132 

120.7447 

111.3132 

20 

94 

20 

83 

94 

83 

-0.00 

-2.23 

-4.39 

112 0.999 

101 0.025 

1 75 0.000 

A partir da Tabela 12, podemos constatar que B 

C > O então B ; C > O. 

C e 

TABELA 13 

MtOIA DOS AUTOCONCEITOS DAS CLASSES SOCIAIS B, C e O 

I CLASSE SOCI~ I MtOIA DO AUTOCONCEITOi] 

B 120.7500 
C 

O 

120.7447 
111.3132 
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De acordo com a Tabela 12, simplificada pela 13, em 

termos de média, observa-se que, o autoconceito do aluno da 

classe 8 (X = 120.75) é relativamente igual ao autoconceito do 
8 

aluno da classe C (XC = 120.74), sendo portanto, maiores que o 

da classe O (XC 111.31) • Assim sendo, se 8 = C e C > O, en-

tão 8 e C sao maiores que O. Por esta demonstração podemos cons 

tatar que a diferença em relação aos autoconceitos dos alunos 

se verificou somente em termos das classes 8 e C contrastadas 

com a O, levando-nos a concluir que os alunos de classe social 

8 e C, possuem um autoconceito mais favorável que os da classe 

O . 

A partir dos resultados obtidos referentes a la. e 

2a. hipótese deste trabalho, sentimos a necessidade de aprofun-

darmos um pouco mais o trabalho com o intuito de se conhecer 

mais sobre a influência do fracasso escolar (anos de repetência) 

e classe social no autoconceito, ou seja, de como anos de repe-

tência e classe social afetavam o autoconceito. Recorreu-se, en 

tão inicialmente a regressão múltipla com 2 preditores anos 

de repetência (v. 13) e classe social (V. 12). Esta técnica nos 

possibilitou observar, no caso as duas variáveis independentes 

(V. 13) e (V. 12) ao mesmo tempo e, concomitantemente SUas cap~ 

cidades de predição ou explicação. 

Obtivemos a seguinte - -equaçao de regressao Y' = 107.96 -

5.64 (anos de repetência)+ 5.20 (classe social) R = 0.47. 

O R de 0.47 nos informa a respeito da correlação en-

tre o Y' preditos fornecido pela equação que incluiu 2 variá-

veis independentes anos de repetência e classe social e os Y's 

observados (escores do autoconceito). 
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Em um segundo momento, foram calculadas as análises 

de regressao separadas, uma entre autoconceito e anos de re pe-

tência e outra entre autoconceito e classe social. De acordo com 

a tabela 14, a seguir verificamos que, para anos de re-

petência e classe social o R
2 

foi de 0.22, o que significa que 

22% da variância do autoconceito foi explicado por anos de rep~ 

tência em combinação com classe social. Da mesma, maneira para 

anos de repetência e classe social separadamente foram encontra 

dos 
2 . 

os R respectlvamen+e de 0.17 e 0.07. Obteve-se estimati-

vas das influências separadas de cada uma dessas variáveis, sub 

2 . 2 traindo-se seus R obtldos separadamente do R obtido das duas 

juntas. Desta maneira podemos dizer que 15% do autoconceito foi 

explicado apenas pela variável anos de repetência, da mesma for-

ma 5% da variância de autoconceito foi explicado apenas pela 

classe social. 

Os efeitos separados de anos de repetência e classe 

social, somam apenas 0.15 + 0.05 = 0.20, sobrando portanto 0.22 -

0.20 = 0.02, sendo parte da variância total resultante tanto 

de anos de repetência, tanto da classe social e que é devido a 

ambas as variáveis trabalhando juntas, sem poderem ser separ~ 

das. 

c o n si d [3 r a n d o a i n d a o s valor e s da Ta bel a 14, P o d e mo s o~ 

servar que tanto os anos de repetência quanto a classe social 

parecem ter considerável "influência sobre o autoconceito espe-

cialmente quando trabalham juntos" (22%). A influência dos a-

nos de repetência é maior que a influência da classe social 

(15%x5%). 
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TABELA 14 

VARIÃNCIAS EXPLICADAS POR ANOS DE REPETtNCIA E CLASSE SOCIAL 

VARIAvEL 
DEPENDENTE 

Autoconceito 

VARIAvEL 
INDEPENDENTE 

Anos de rep. + classe social (A) 

anos de repetência (B) 

0.22 

0.17 

classe social (C) 0.07 

Efeito dos anos de repetência apenas = C - C = 0.15 

Efeito da classe social apenas = A - B = 0.05 
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CAPITULO V 

DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

o aspecto que o presente estudo propos-se a inves-

tigar foi o da relação entre fracasso escolar e autoconceito,com 

parando o auto conceito de alunos repetentes com os -nao repeten-

teso Na Tabela 12, podemos verificar o quanto um sucesso ou 

fracasso pode fazer na vida de um aluno. Analisando os resulta 

dos, verificamos que neste grupo estudado o fator repetência 

mostrou-se relevante no autoconceito do aluno, no sentido de 

ser mais desfavorável no aluno repetente do que no aluno nao re 

petente; observamos ainda que os autoconceitos no grupo repe-

tente também diferiram entre si (Tabela 03) em função dos anos 

de repetência (1, 2, 3 ou 4), quanto maior a repetência, menor 

foi o autoconceito encontrado. 

Nossas experiênCias com o mundo se dão inicialmente 

com a família, o primeiro grupo que conhecemos e mantemos rela-

çoes, é o primeiro referencial que um indivíduo tem e que poss! 

bilita iniciar a organização de seu comportamento e a formação 

de seu autoconceito. 

A entrada para a escola dá prosseguimento ao processo, 

começando ou dando continuidade a "via crucis" de cada um, na me 

dida em que diz respeito ao período em que as crianças apren-

dem a ser diligentes, produtivas e autônomas, ou a ter sentimen 

tos de inferioridade, retraimento e dependência. 



"0 ma,toJt pe.Jt,tgo de.-6te. pe.Jtlodo, ê. O de.-6e.nvol 
v,tme.nto de. um -6ent,tmento de ,tnade.quaç~o e. 
,tnóe.Jt,toJt,tdade. e.m cJt,tança-6 que. n~o Jte.ce.be.m o 
Jte.conhe.c,tme.nto de. -6e.U-6 e.-6óoJtÇO-6; o t,tpo de. 
Jte.tJtoa{,tme.ntaç~o que. Jte.ce.be. dO-6 adulto-6 que. 
lhe.-6 -6ao ,tmpoJttante.-6 ne.-6ta óa-6e. da-6 -6ua-6 v,t 
da-6 - pa,t-6 e. pJto fi e.-6-6 oJte.-6, e.-6 pe.c,talme.nte. - ~ 
de. te.Jt um ,tmpacto ,tncJtlve.l, paJta me.lhoJt ou 
paJta p,toJt" !Hamache.k, 1979, p. 184). 
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Muitas vezes, o que acontece e que normalmente as cri 

anças que são reprovadas apresentam na história de suas vidas 

uma certa seq~~ncia de "insucessos" que a escola faz de certa 

forma, questão de reforçar, na medida em que faz uso de um sis-

tema de promoçao cujo objetivo parece ser selecionar alunos, a 

través da reprovação dos que julga "incapazes". 

Conforme foi visto no primeiro capítulo deste estudo, 

sao alarmantes as estatísticas de promoção de alunos, nada me-

nos do que seis em cada dez crianças que freq~entam a primeira 

série não conseguem "passar de ano". Estas crianças -que sao r~ 

provadas se encontram numa epoca de suas vidas em que são mais 

suscetíveis aos efeitos do insucesso. 

Cada um de nos possui um sistema de idéias que se re-

lacionam; sao atitudes, valores e compromissos que são influen 

ciados pelas nossas experiências passadas, nossos ~xitos e fra-

cassos, humilhações e a maneira pela qual as outras pessoas rea 

giram a nos, especinlmente durante os anos de formação. Eventu-

almente, cada um de ncis atinge um quadro de refer~ncia de cren-

ças a nosso respeito mais ou menos estável e passa a viver da 

forma mais consistente possível dentro deste quadro de refer~n-

cia. 
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Agimos de acordo com o "tipo de pessoa que concebemos 

ser". o aluno por exemplo, que se concebe como sendo um "aluno 

destinado ao fracasso", pode encontrar desculpas para evitar 

vivenciar um sucesso freq~entemente seu prognóstico é adequado 

seu fracasso e certo, e cada vez mais ele tem a "prova" de que 

e menos capaz. 

Quando a criança aprende a se distinguir a si 

começa a construir um autoconceito relacionado ao meio. 

"A educ.aç.ão, que deveJtia .6eJt um do.6 bloc.o.6 
6undamentai.6 de c.on.6tJtuç.ão de identidade, 
muita.6 veze.6 pJte.6ta e.6c.a.6.6a c.ontJtibuiç.ão po 
.6itiva ã identidade do.6 que tJtiun6am, ma~ 
inóelizmente pJte.6ta gJtandZ.6.6ima c.ontJtibui
ç.ão ã identidade de 6Jtac.a.6.6o do.6 que óJta
c.a.6.6am" !Gla.6.6eJt, 1972, p. 55). 

mesma, 

Desde os primeiros anos de vida, a pessoa apresenta 

-comportamentos que correspondem ou nao as expectativas dos ou-

tros, nesse período destacam-se inicialmente a influência dos 

pais e posteriormente a dos professores, desenvolvendo assim, 

um conceito de si e das possibilidades de seu desempenho, basea 

do nas informações que ela recebe dos outros. 

Com fundamento nessa imagem de si, ela vai definindo 

seu nível de aspiraç~o em relação ao seu desempenho. E é desta 

maneira que um escolar vai definindo ~ . os nlvelS de realização nas 

tarefas escolares. A medida que ele vai se desempenhando ~ ao nl 

vel de sua aspiração e vai -correspondendo as expectativas do 

seu grupo, ele vai experimentando sucesso e, - -a medida que nao a 

tinge sua aspiração ou não corresponde as expectativas, vai vi-

vendo experiênCias de fracasso. 
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Se o autoconceito é definido em termos dos valores que 

um indivíduo tem de si mesmo - e sendo estes valores dependen--

tes das experiências de sucesso ou fracasso - é imprescindível 

que a escola repense o seu papel, para que não funcione como a-

gente frustrador e desestruturador. 

Os resultados obtidos na Tabela 12, mostram que nada 

é tão bem sucedido quanto o sucesso; nos adverte da importância 

do êxito numa situação de aprendizagem como uma contribuição p~ 

ra o crescimento psicológico positivo e indica que este senti--

menta de sucesso e provavelmente mais decisivo em seu efeito so 

bre o autoconceito do aluno do que como um indivíduo é agrupado 

para receber a instrução. 

Tais resultados -sao apoiados por Dyson (1967) , em um 

trabalho, que o levou a concluir que alunos de alto rendimento 

relatavam autoconceitos significativamente maiores do que os 

alunos de baixo rendimento. Conclusões semelhantes foram as 

de Callison (1974), quando, em um estudo registrou que algumas 

retro-informações positivas ou negativas sobre o desempenho de 

alunos, em um teste de matemática, modificaram os escores de au 

toconceito na direção positiva ou negativa, e que as diferen--

ças nas mudanças negativas, resultantes de retro-informações ne 

gativas foram significantes. 

A convicçao de que existe uma estreita relação entre 

classe social baixa e autoconceito negativo tem sido freqcrente-

mente apontada, notadamente a partir da década de 60, com a pr~ 

liferação de estudos sobre carência cultural como os de Deutsch 

e Colaboradores (1964): Um estudo recente, no entanto, mostra 
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resultados diversos, como o de Trowbridge (1972), que afirma 

ser mais positivo o autoconceito nas crianças pobres do que o 

das de classe média. 

No que diz respeito a 2a. hipótese deste trabalho, de 

acordo com a Tabela 14, verificamos que os resultados seguem a 

mesma direção das pesquisas apontadas nos trabalhos anteriores 

ao de Trowbridge, mostrando haver uma diferença entre os grupos 

com relação ao autoconceito, sendo este mais desfavorável na 

classe social O do que nas classes B e C. 

Tal resultado talvez se deva ao fato, de que a 

estima da criança é baseada, em grande parte, no grau de 

auto

auto-

estima de seus pais, onde um pai de classe baixa, independente

mente de suas características pessoais, nao e um modelo satisfa 

tório de identificação, na medida em que ele próprio não só a

ceita, como assume o julgamento depreciativo que a sociedade faz 

dele. Infelizmente, em nossa cultura, o sucesso economico e 

considerado como uma prova conclusiva de superioridade indivi--

dual. Status social é um dos índices mais fortes de prestígio 

e de sucesso e os indivíduos que o possuem ainda recebem cons-

tantes reforços na forma de benefícios culturais que os 

a se autoconceher como mais capacitados do que os outros. 

levam 

Essa 

constante realimentação de uma visão positiva de si mesmo se 

reflete na formaç~o da auto-imagem dos filhos, acontecendo o 

mesmo no desenvolvimento do autoconceito negativo das 

provenientes de ambientes desfavorecidos. 

crianças 

No que se refere a influência do fracasso escolar (a

nos de repetênCia) associada à classe social no autoconceito,ob 



64. 

servamos que estes 2 fatores influiram, explicando 22% da vari-

ância total do 3utoconceito, restando 88% que não foi explicado, 

devendo ser atribuído a outros fatores além destes que inegavel 

mente interferem no autoconceito. Considerando a Tabela 15 po-

demos fazer duas ou três afirmações. Tanto os anos de repetên-

cia 8 classe social parecem ter considerável influência sobre o 

autoconceito, especialmente quando "trabalham juntos" (22 por 

cento) . Suas contribuições em separado embora não enormes sao 

apreciáveis (15 por cento e 5 por cento). A influência dos a-

nos de repetência independente da classe social é maior que a 

da classe social independente dos anos de repetênCia. Uma li-

nha de causalidade hipotética, pode ser levantada, para tal di-

ferença de influência entre um e outro fator: a classe social 

discriminaria o indivíduo, afetaria o ajustamento da criança, 

seu autoconceito seria desfavorável e isso faria com que nao con 

seguisse competir escolarmente com alunos de outro nível social 

não onerados com esse tipo de prOblemática. 

"Se. O autoc.ol1c.e.Lto e: ba.6.-tc.ame.l1te. um p/toduto 
da ap/te.l1d.-tzage.m .6oc..-taf do .-tl1d.-tvlduo, c.omo a 
ma.-to/t.-ta do.6 te.ô/t.-tC.O.6 da pe./t.6ol1af.-tdade. aé.-t/t
mam, e.l1tão tafve.z .6e.ja pO.6.6Ive.f e.11c.ol1t/ta/tcü 
6e./te.l1ça.6 .6.-t.6te.mát.-tc.a.6 110.6 autoc.ol1c.e..-tto.6 de 
pe..6.6 oa.6 c.uj a.6 e.xpe./t.-têl1c..-ta.6 .6 oc..-ta.-t.6 te.l1ham d:!: 
6e./t.-tdo de. éo/tma éUl1dame.l1taf" IB.-te./tj, J. e. 
Lobe.c.k, 1961, p. 96). 

Temos entcio a classe social refletindo experiências di 

ferentes de aprendizado do autoconceito, bem como o vivenciar de 

experiências de fracasso (anos de repetência), contribuindo ne-

gativamente no pensar do aluno sobre si e suas capacidades. 

Assim, a responsabilidade da escola torna-se ainda 
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maior, na medida em que, supostamente, na epoca da entrada na 

escola, muitas crianças de classes sociais desfavorecidas têm, 

já em desenvolvimento uma auto-imagem igualmente tendendo ao 

desfavorecimento, que experiências escolares frustradoras so 

vêm reforçar. 
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CAP!TULO VI 

c O N C L USA O 

o principal objetivo deste estudo consistiu em verifi 

car a existência ou não de relação entre fracasso escolar, tra-

duzido como anos de repetência, bem como da possível influência 

da classe social neste contexto em alunos da Ba. série da rede 

oficial de ensino de Campo Grande, no município do Rio de Janei 

ro. Tal interesse partiu da preocupação de se minimizar o gra-

ve problema da repetição, cujos índices são alarmantes. 

Convém ressaltar, que outras variáveis que -nao foram 

abordadas por nos, obviamente interferem no autoconceito, daí 

qualquer tentativa de f,~neralização tornar-se imprópria a par-

tir dos resultados obtidos. Os resultados a que chegamos devem 

ser considerados sugestivos para pesquisas futuras. 

Apesar dessas limitações, algumas conclusões sao per-

tinentes e algumas sugestões poderão ser profícuas, tanto para 

os planejadores dos sistemas educacionais, como, principalmen-

te, para seus executores - os professores. 

Mediante os resultados apresentados. concluímos que: 

os alunos repetentes apresentaram autoconceito mais desfavorá--

vel que os não repetentes; foram encontradas diferenças quan-

to ao autoconceito, no que diz respeito as classes sociais B/C 

e O. os alunos da classe O demonstraram um autoconceito mais des 

favorável que os das classes B e C, nao tendo sido verificado en 

tre estes dois grupos nenhuma diferença em seus autoconceitos 

que merecesse nossa atenção. 
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Uma questão ampla se coloca, ao se analisar os resul-

tados: até que ponto a ação da escola está sendo eficiente no 

que se propõe? 

Não parece justo que a escola continue a selecionar a 

lunos, através da reprovação dos julgados incapazes de prosse-

guir. fi (J B r a s i 1, e s tu dos sob r e a 5 c o n s e que n c i as da repetência 

têm sido explorados do ponto de vista econômico e social, embo-

ra 3uas implicações sobre variáveis do ajustamento psicológico 

do aluno, sejam praticamen~e ignoradas. 

o sistema de promoçao precisa ser reavaliado, a "no -

ta", como e atribuida, uma quantificação do aproveitamento esc~ 

lar, não deve ser dissociada de uma avaliação de desempenho, a 

"nota" que faz aprovar ou reprovar tende a se tornar um referen 

cial, criando ou reforçando sentimentos de sucesso e de fracas-

so. O aluno passa a se ver como capaz ou não capaz, pelas notas 

sem ter tido a oportunidade de analisar seu desempenho e sua s 

possibilidades. 

E como fica aquele aluno proveniente de ambientes de~ 

favorecidos, de classes baixas, cuja história de vida já refle-

te alguns insucessos? 

" ... a~ c~iança~ mai~ p~ejudicada~ pe~tencem, 
natu~almente, ã~ cla~~e~ ~ociai~ meno~ 6avo
~ecida~ no ~eto~ econômico, ~ob~etudo da 
zona ~u~al" (We~ebe, 1963, p. 100). 

A condição. o status social, fazem do aluno, na maior 

parte das vezes, um ser discriminado. e ao chegar ã escola, o 

panorama não é outro. Marginalizados passam a formar seu pro-
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prio grupo, grupo este que é desvalorizado pela escola, pelo 

professor e cada vez mais, ele é posto de lado, e cada vez mais 

e fortalecido na sua inadequação, prejudicando desta maneira o 

desenvolvimento do seu autoconceito. 

Frente a exigência de exibirem certos tipos de compo~ 

tamento, esses alunos provenientes das classes socio-econômicas 

mais baixas, fracassam e se transformam, em sua grande maioria, 

em reprovados, em "especiais" ou em evasores escolares. 

A escola deve propiciar aos alunos em geral, mas esp~ 

cialmente aos de baixo nível sócio-econômico, condições de a-

prendizado de maior flexibilidade no desempenho de papéis, ao 

invés de se preocupar só com os objetivos da área cognitiva. Co 

mo foi visto, a consciência do sujeito de que ele é capaz inte~ 

fere na realização, sentimentos de fracasso e de incapacidade, 

impossibilitam a aprendizagem de nível cognitivo. 

A ampliação de atividades que proporcionem aos alunos 

o desenvolvimento de habilidades diversificadas, deve ser leva

do em consideração, na medida que possibilitaria menores oport~ 

nidades de fracasso, pois se o aluno não se desempenhasse bem 

em uma atividade, teria oportunidade em outra, e em não experi

mentando sentimentos de fracassos sucessivos, talvez tendesse a 

apresentar um autoconceito mais favorável. 

Seria ainda interessante que o professor se procupas

se em conhecer a imagem que o aluno tem de si mesmo. Sendo pre

ciso, para tal, orientar o professor, fornecendo-lhe meios que 

permitam informá-lo sobre este aspecto, ou seja, o autoconceito. 
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Sendo o "outro" vari~vel relevante no desenvolvimento 

do autoconceito, o trabalho em grupos e a promoção de oportuni-

dades que permitissem os alunos se conhecerem um pouco mais uns 

aos outros, bem como se conhecerem na relação com os outros, p~ 

recem adequados. 

Outro fator, da mesma forma relevante na estrutura-

-çao do autoconceito, e a possibilidade de o sujeito acreditar e 

confiar em si; ele deve sentir que os "outros" confiam nele. 

Essa confiança ocorre quando o sujeito se d~ oportunidade para 

escolha e tomada de sua decisão, perante as opções e alternat! 

vas que se lhe proporcionaram. Assim, o aluno se sentindo acre 

ditado, valorizado, ter~ menores oportunidades de se sentir in-

ferior e esperar dos "outros" o veredito a respeito de si. 

" . a e~~nça da e~iança ~m ôi p~õp~ia ~ aba 
lada quando uma 6igu~a d~ auto~idad~ t~anômI 
t~ qu~ ~la, a e~iança, ê m~noô do qu~ ~la 
p~nôa qu~ ê" (Rieh, 1975, p. 97). 

Talvez conhecendo mais sobre o autoconceito e suas 

implicações, a atuação da escola fosse mais eficiente no desen-

volvimento de comportamentos, quer cognitivos, sociais e/ou emo 

cionais. 

Ficou clara a relação entre rendimento escolar dos 

alunos e seus sentimentos acerca de si mesmos. Em geral, os a-

lunos que se Séiem melhor na escolcJ, tendem a apresentar um autocon 

ceito mais favor~vel do que os que não se saem tão bem, ou se-

ja, aqueles que apresentam evidências de fracasso como por exem 

pIo a repetência, embora isto não possa se constituir uma re-

gra, bem como a de que, alunos com autoconceitos elevados ten-
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dem a se sair melhor do que os alunos de conceitos baixo pois 

como vimos no primeiro capítulo desta pesquisa, cada um e mutua 

mente reforçador na medida em que uma mudança positiva em um 

facilita uma mudança positiva no outro. O que nos interessa é que 

as atitudes que os alunos têm a respeito de si mesmos e a sua ca-

pacidade de realizar o trabalho escolar, dependem, em parte, de 

como sao tratados por pessoas que lhes são significativas, suas 

e x p e r i ê n c i a s c o mos u c e s s o e o f r a c a s s o, e a s sua s p e r c e p ç õ e s da 

escola e dos professores. 

Sendo o autoconceito aprendido em função da experiên-

cia,e evidências o sugerem, então quer os alunos tenham ou nao 

consciência disto, parte da acumulação do conhecimento acerca 

de si mesmos é adquirida em sala de aula, e se e aprendido, o 

que e aprendido, pode ser ensinado. 

O que acontece com os jovens à medida que passam pela 

escola é certamente uma das mais importantes experiências de 

suas vidas, dependendo do que ocorre na escola, crianças e adole~ 

centes aprendem que sao capazes ou incapazes, adequados ou ina-

dequados. 

E, sendo uma das preocupaçoes da escola a formação da 

personalidade do indivíduo. nao -pode e nao deve, o autoconceito, 

elemento importante para que se chegue ao objetivo acima citado, 

ser relegado a um terceiro plano. 
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ANEXO 1 

QUE S T I O N A R I O 

1 - Quantos anos voce têm 

2 - Você e do sexo: 

masculino 

feminino 

3 - Seu pai e vivo? 

sim 

nao 

4 - Qual a escolaridade do seu pai? 

nunca foi à escola 

p ri má r ia 

ginásio 

colegial ou similar 

superior 

5 - Qual a profissão dele? 

6 - Sua mãe e viva? 

sim 

nao 

7 - Qual a escolôridade da sua mãe? 

nunca foi à escola 

primaria 

ginásio 

colegial ou similar 

superior 

75. 
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8 - Ela trabalha fora? 

sim 

-nao 

9 - Qual a profissão dela? 

10 - Seu pai se interessa por você? 

nunca 

as ve ze s 

sempre 

11 - Sua ma e se interessa por você? 

nunca 

as vezes 

sempre 

12 - Você possui em sua casa: NAo SIM QUANTOS 

televisão 

rádio 

empregada 

automóvel 

banheiro 

aspirador de po 

máquina de lavar 

/ / 

Espaço destinado à complementação dos dados 

- AR -



PARTE I 

ANEXO 2 

ESCALA DE AUTOCONCEITO DE TENNESSEE 

(Instruções) 

77. 

Antes da entrega do inventário. e conveniente que se 

discuta com os grupos o significado de algumas palavras. 

conceitos e uso. o procedimento deve ser o de deixar o 

dizer o que entende a respeito de determinadas palavras, 

como: 

seus 

grupo 

tais 

A cada uma dessas palavras o pesquisador deverá diri

gir o grupo ao conceito de cada uma delas. seguindo o oicioná-

rio na lingua portuguesa. de autoria de Aurélio Buarque de Ho-

landFl Ferreira. Ao término de cada explicação o grupo sera le-

vado a exemplificar. para que se certifique do significado des

sas palavras que estarão presentes no inquérito (Escala de Auto 

conceito de Tennessee). 

Tal discussão introdutória além de contribuir para 

esclarecimento dessas palavras de conhecimento duvidoso. servi

rá tnmbém cornD "rap[lCJI't". 

INSTRUÇ~ES PARA O PESQUISADOR 

O pesquisador deverá antes da entrega do inventário 

dizer: 

"Antes de começarmos. vamos conversar um pouco sobre 
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algumas palavras. Daqui a pouco voces receberão um questioná-

rio, que não contém respostas certas ou erradas, mas que para 

respondê-lo será necessário que cada um de vocês entenda o sig-

nificado de algumas palavras. 

çar. 

Entenderam". Então vamos come-

(Palavra I - ilícitos) 

Vocês sabem o que significa a palvra ilícitos? (Escre 

ver no quadro a palavra). Quem sabe, pode dizer. (Usar expre..§.. 

soes "muito bem, 6timo", a cada tentativa de resposta que o gr~ 

poder). Ap6s algumas respostas, dar o significado, segundo o 

dicionário. Levar o grupo a exemplificar. (Certifique-se que o 

grupo aprendeu o significado da palavra em questão antes de 

passar para a próxima) 

mais palavras). 

(Usar o mesmo procedimento para as de-

ATENÇAo: 

PARTE II 

s6 continue no caso do grupo ter entendido o signifi

cado das 4 palavras de entendimento "duvidoso". Volte 

a cada uma delas se for necessário. 

"Agora que todos ja conhecem bem o significado des 

sas palavras vou entregar o questionário que deverá ser respon

dido com toda sinceridade". 

- Entregar o material (folha rle instruções e folha de 

questões) 
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algumas palavras. Daqui a pouco voces receberão um questioná-

rio, que não contém respostas certas ou erradas, mas que para 

responde-lo será necessário que cada um de voces entenda o sig-

nificado de algumas palavras. 

çar. 

Entenderam~. Então vamos co me-

(Palavra I - ilícitos) 

Vocês sabem o que significa a palvra ilícitos? (Escre 

ver no quadro a palavra). Quem sabe, pode dizer. (Usar expre~ 

soes ~muito bem, citimo~, a cada tentativa de resposta que o gr~ 

po der). Apcis algumas respostas, dar o significado, segundo o 

dicionário. Levar o grupo a exemplificar. (Certifique-se que o 

grupo aprendeu o significado da palavra em questão antes de 

passar para a próxima) 

mais palavras). 

(Usar o mesmo procedimento para as de-

ATENÇAo: 

PARTE 11 

sci continue no caso do grupo ter entendido o signifi

cado das 4 palavras de entendimento ~duvidoso~. Volte 

a cada uma delas se for necessário. 

~Agora que todos já conhecem bem o significado des 

sas palavras vou entreEar o questionário que deverá ser respon

dido com toda sinceridade~. 

- Entregar o material (folha de instruções e folha de 

questões) 
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-- Pedir para nao abrirem antes da ordem. 

- Ler err voz alta as instruç6es enquanto o grupo scom 

panha silenciosamente. 

- Fazer com eles um pequeno ~ . exerC1ClO - Escrever no 

quadro. Gosto da minra Escola. 

discordo discordo concordo concordo 
indeciso 

totalmente parcialmente parcialmente totalmente 
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ANEXO 3 

ESCALA DE AUTOCONCEITO DE TENNESSEE 

Desenvolvida por H. Fitts tradu

zida e reduzida por Lucia Cerne 

G. Carona 

I N S T R U ç O E S 

Não há nada de certo ou errado neste instrumento. Es-

tas declarações visam ajudar você a descrever-se, isto é, como 

voce se ve, ou acha que e. Responda a todos os itens deste in-

ventário, como se estivesse descrevendo-se. Não omita nenhum 

item. Leia cada declaraç~o com cuidado, depois escolha uma das 

respostas, passando uma linha em volta conforme exemplo aprese~ 

ta do abaixo. Depois de concluído, verifique se não deixou de 

responder a algum item. Todos êles s~o necessários. Se voce qu! 

ser trocar alguma resposta, ou várias delas, depois de as ter 

assinalado, não, há inconveniente. Apague-as e marque a sua nova 

resposta. D exemplo abaixo ilustra como você deveria fazer se 

"concorda totalmente" com determinado item .. 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

Respostas 

indeciso concordo 

parcialmente 



1. Sou atraente 

Discordo discordo 

totalmente p a r c i a 1 me n te 

2. Sou uma pessoa ma 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso 

indeciso 

3. Meus amigos nao tem confiança em mim 

discordo 

totalmente 

4. Sou honesto 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

discordo 

parcialmente 

5. Não sou ninguém 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso 

indeciso 

indeciso 

concordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

6. Gosto de me apresentar bem e limpo Cal sempre 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso concordo 

parcialmente 

81. 

concordo 

t o tal me n t e 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 



7. Tenho muito autocontrole 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

8. Não tenho moral 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso 

indeciso 

9. Sou importante para meus amigos 

discordo 

totalmente 

10. Sou rancoroso 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso 

indeciso 

11. Eu gosto de ser exatamente como sou 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso 

12. Sou tão sociável quanto gostaria de ser 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso 

concordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

82. 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 



13. Gostaria de trocar ôlgumas partes de meu corpo 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

14. Eu me desprezo 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

15. Gosto de fofocas, as vezes 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso 

indeciso 

indeciso 

16. Sou tão elegante quanto gostaria de ser 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso 

concordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

83. 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

17. Trato ou tratarei meus pais tão bem quanto acho que deveria tê

lo feito 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso concordo 

parcialmente 

18. Ajo desajeitadamente com muita frequência 

discordo discordo indeciso concordo 

totalmente parcialmente parcialmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 



19. Procedo mal, algumas vezes 

discordo 

totalmente 

discordo 

parci.llmente 

indeciso concordo 

parcialmente 

20. Sou cuidadoso(a) com minha aparencia pessoal 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso 

21. Faço coisas sem pensar previamente 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso 

concordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

84. 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

22. Tento mudar, quando sei que estou procedendo erradamente 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso concordo 

parcialmente 

concordo 

totalmente 

23. Algumas vezes uso meios ilícitos para obter o que quero 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso concordo 

parcialmente 

24. Tento compreender os pontos de vista dos outros 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso concordo 

parcialmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 



25. Soluciono meus problemas com bastante facilidade 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

26. Mudo muito de opinião 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso 

indeciso 

27. Tento fugir de meus problemas 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso 

concordo 

parcialmente 

co ncordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

28. Tenho sincero interesse por minha família 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso concordo 

parcialmente 

29. Não procedo bem como minha família pensa que o faço 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso 

30. Assumo a culpa. quando sou culpado 

discordo 

totalmente 

discordo 

parcialmente 

indeciso 

concordo 

parcialmente 

concordo 

parcialmente 

85 . 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 

concordo 

totalmente 



A dissertação "FRACASSO ESCOLAR E AUTO-CONCEITO" 

foi considerada 

, 

---

apJtovada. 

Ri o de Janei ro, 10 de dezerrbro de 1986. 

/ ,. .I, ' / / / 

ANTONIO GOMES PENNA 
Profe$sor Orientador 

ELIEZER SCHNEIDER 
Membro da Comissão Examinadora 

/ 
/ ,_ 'f. 

CILIO ROSA ZIVIANI 
Membro da Comissão Examinadora 


