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                             RESUMO 
 

Compreender as múltiplas dimensões responsáveis pelo fracasso escolar 
se configura um desafio a ser aceito por todos. Neste artigo, de 
abordagem qualitativa e enfoque exploratório, buscou-se, através de 
estudos bibliográficos: definir o fracasso escolar; deslindar suas causas e 
iniciar o aponte de ações para a sua superação. Diante do insucesso da 
escola pública burguesa – os filhos dos trabalhadores não estavam 
aprendendo e ascendendo socialmente – passa-se, a partir do século 
XVIII, a justificar as desigualdades sociais, sequencialmente, através das 
teorias do determinismo racial, Psicologia Diferencial e culpabilização da 
cultura familiar do proletário. Distanciando-se de enfoques reducionistas, 
autores como Bossa (2002), veem os problemas de aprendizagem em 
suas causas culturais, sociais, familiares, pedagógicas, orgânicas e 
intrapsíquicas. Outros pesquisadores, como Charlot (2013), centram suas 
investigações no sentido dado pelo aluno aos atos de ir à escola e 
estudar. Fecha-se o estudo com a consideração da educabilidade de 
todos. Em nossas ações educativas, devemos ser profundos e 
multidimensionais nas análises realizadas e intervenções propostas.  
 
Palavras-chave: Fracasso escolar. Reducionismo. 
Multidimensionalidade. 

ABSTRACT 
 
Understanding the multiple dimensions responsible for school failure is a challenge to be accepted 
by all. In this article, with a qualitative approach and exploratory approach, we searched through 
bibliographical studies: to define school failure; Uncover their causes and start the action point for 
their overcoming. Faced with the failure of the bourgeois public school - the children of the workers 
were not learning and socially advancing - from the eighteenth century onwards, it became 
necessary to justify social inequalities, sequentially, through theories of racial determinism, 
Differential Psychology and culture blame Of the proletarian. Distancing themselves from 
reductionist approaches, authors such as Bossa (2002) see learning problems in their cultural, 
social, family, pedagogical, organic and intrapsychic causes. Other researchers, such as Charlot 
(2013), focus their investigations on the student's sense of going to school and studying. The study 
is closed with consideration of the educability of all. In our educational actions, we must be deep and 
multidimensional in the analyzes and interventions proposed. 
 
Key words: School failure. Reductionism. Multidimensionality. 
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INTRODUÇÃO 

INÍCIO: UM DEBATE PERTINENTE 

 

O estudo comparativo é imperativo para nos entendermos enquanto grupos 

sociais. Partindo do comparar grupos, infere-se que o estudo das distintas percepções 

dentro de uma mesma sociedade também se faz indispensável. Das questões abstratas 

às concretas, nossas análises devem apreciar conjecturas, variáveis, explicações e 

culturas (modos de conceber, organizar e lidar) que englobam o que se pretende 

conhecer; “relativizar” é palavra-síntese do que nos propõe a Antropologia (MATTA, 

1981). 

Neste artigo, tem-se por objetivo abordar o Fracasso Escolar em suas 

múltiplas dimensões. Em diversos níveis de aprofundamento, estudantes e suas 

famílias, profissionais do ensino, secretarias de educação, Estado e Organismos 

Internacionais Multilaterais1, perguntam-se sobre os baixos níveis de aprendizagem dos 

filhos, estudantes e cidadãos brasileiros2. 

Diante das discussões sobre o assunto, questionamo-nos: Segundo a 

literatura científica especializada, o que pode ser definido como fracasso escolar? Quais 

são os fatores, elencados pela academia, responsáveis pelo insucesso de muitas 

crianças, adolescentes e adultos brasileiros, especialmente nas escolas públicas do 

país? O que a escola, enquanto instituição responsável pela busca do pleno 

desenvolvimento do educando, sua qualificação para o mundo do trabalho e preparação 

para o exercício da cidadania (BRASIL, 1996), pode realizar para vencer os desafios 

impostos pelas conjunturas que produzem e reproduzem tal fracasso? 

Tais indagações nos conduziram ao objetivo de deslindar, à luz de parte do 

referencial teórico disponível para pesquisas sobre o tema em questão, as causas do 

fracasso escolar. Para tanto, é necessário defini-lo; elencar, contextualizar e relacionar 

os principais fatores tomados como seus responsáveis, bem como iniciar o aponte de 

superação desse insucesso. 

Em nosso trabalho, de abordagem qualitativa e enfoque exploratório (GIL, 

2002; NEVES; DOMINGUES, 2007), apoiamo-nos na pesquisa de natureza 

bibliográfica; estudos e discussões baseados nos referenciais científicos disponíveis. 
                                                           
1 Banco Mundial, Organização das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Organização das Nações Unidas para a 
Educação e Cultura (UNESCO). 

2 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), principal indicador da qualidade da Educação Básica no 
Brasil, mostrou-nos que, em 2015, última edição do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), responsável pela 
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) e Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), o Brasil atingiu 
suas metas de aprendizagem apenas nos anos iniciais do Ensino Fundamental (INEP, 2017).  
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Após leituras e análises, selecionou-se as fontes que contemplassem o nosso 

direcionamento, destacando os estudos de Bossa (2002), Charlot (2013) e Patto (2015), 

dentre outros. 

 

HOMEM CERTO NO LUGAR CERTO 

 

A exigência por escola pública e gratuita teve início na Revolução Francesa 

(1789). Embalada por seu lema, L'égalité, la liberté et la fraternité, a classe trabalhadora 

foi levada a acreditar que a educação seria o meio pelo qual sua ascensão ocorreria. A 

burguesia, arauto de tal ideário, passou a proclamá-lo como máxima liberal; através da 

educação, todos poderiam ascender social e economicamente (PATTO, 2015).  

Os diferentes segmentos da sociedade veem as instituições educacionais 

como importantes. O trabalhador braçal a enxerga como possibilidade de mudança de 

condições de vida. Os acumuladores de capital e investidores, em sua posição nas 

relações econômicas, percebem-nas “Como instituição a serviço do desenvolvimento 

tecnológico necessário para enfrentar as primeiras crises do novo modo de produção, 

de modo a racionalizar, aumentar e acelerar a produção [...]” (PATTO, 2015, p. 50).  

Contudo, o século XIX e seus acontecimentos mostraram para os setores 

mais conscientes da classe trabalhadora que o ideal capitalista propagado detém, na 

verdade, acentuadas contradições. Diante das diferenças de riquezas entre o 

operariado e a alta burguesia, a tarefa das então nascidas e oficializadas Ciências 

Humanas (Sociologia, Psicologia e Antropologia) passa a ser justificar as desigualdades 

(PATTO, 2015).  

Na explicação do fracasso escolar, a Ciência, e sua influenciada Pedagogia 

Liberal/Pedagogia Nova, atribuem às características raciais, pessoais ou individuais os 

diferentes rendimentos escolares e, consequentemente, a ascensão patrimonial. 

Já na França do século XVIII, encontramos o nascer das teorias do 

determinismo racial. Sua época de maior prestígio, porém, encontrou-se entre os anos 

de 1850 e 1930. O médico e filósofo francês Pierre-Jean George Canabis (1757 – 

1808), o maior ideólogo entre os anunciadores da doutrina, 

 
[...] defende teses poligenistas segundo as quais a origem da espécie 
humana é múltipla, o que autoriza a conclusão de que existem raças 
anatômica e fisiologicamente distintas e, por isso mesmo, 
psiquicamente desiguais. [...] o físico determina o moral [...] a presença 
da teoria antropológica de Canabis nas teorias sobre a natureza 
humana se fará sentir pelo menos nos cento e trinta anos 
subsequentes: a afirmação das desigualdades com base em teses 
antiquíssimas sobre a relação entre clima e temperamento e em sua 
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crença na herança de caracteres adquiridos é o denominador comum 
das teorias racistas formuladas em várias partes do mundo até pelo 
menos os anos 30 do século XX (PATTO, 2015, p. 55 – 56).  
 

Após o declínio das teorias racistas, o fracasso escolar passou a ser 

justificado pela Psicologia Diferencial – Ciência que tinha por finalidade realizar 

investigações quantitativas e objetivas das diferenças existentes entre indivíduos e 

grupos. Seu principal expoente, Francis Galton (1822 – 1911), foi o primeiro a trazer 

para os estudos da inteligência humana os princípios de Charles Darwin (1809 – 1882) 

de variação, seleção e adaptação (PATTO, 2015).  

Sugestionados por tais ideias, psicólogos e pedagogos do século XX 

concentraram seus esforços em educar de acordo com aptidões inatas; a justiça social, 

seguindo este princípio, dar-se-ia à medida que as diferentes posições oferecidas pelo 

mercado social fossem ocupadas não segundo o critério da origem familiar, como 

ocorria antes da Revolução Francesa, mas das capacidades inerentes a cada indivíduo, 

orientadas e adaptadas pela educação escolar. Agindo dessa forma, esses profissionais 

acreditavam estar contribuindo para o estabelecimento de uma sociedade fraterna, livre 

e igualitária.  

 
[...] muitos foram os que se dedicaram com afinco a tentativas de medir, 
com objetividade e precisão, as verdadeiras aptidões das pessoas, 
independentemente das influências ambientais, entre elas as de 
natureza socioeconômica. [...] muitos dos pesquisadores [...] o fizeram 
imbuídos de ideais democráticos e compartilharam da esperança de 
que era chegado o tempo da sociedade igualitária, livre e fraterna. Em 
outras palavras, fazem parte do grande contingente de intelectuais que, 
neste período, sob a nítida influência das concepções de Durkheim, 
criticam os caminhos pelos quais a nova ordem social envereda e 
denunciam as injustiças sociais em vigor numa sociedade que, de 
acordo com a visão durkheimiana, se encontrava desregulada ou 
anônima. Através da especificidade de seu trabalho, propõem-se a 
destinar os mais aptos, e não necessariamente os mais ricos, aos 
níveis mais altos da pirâmide social (PATTO, 2015, p. 66).  
 

A partir de 1930, com a introdução da Psicanálise aos estudos sobre o 

fracasso escolar, passou-se a Psicologia considerar o ambiente familiar, bem como a 

dimensão emocional do sujeito, determinantes na construção de habilidades ou 

inabilidades acadêmicas.  

Segundo Patto (2015), com a incorporação de tal referencial teórico, atribui-

se às famílias e suas culturas às causas do fracasso de seus filhos. Tendo os pais papel 

fundamental na educação, Santos (HOLANDA; MORATO, 2016), por exemplo, orienta 

quanto aos cuidados a serem observados nas relações familiares. Em seu pensamento, 

assim como o encontrado nos demais discípulos da Psicanálise, observa-se que “ [...] a 
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família e, em especial, a relação mãe-filho, tem aparecido como referencial explicativo 

para o desenvolvimento emocional da criança” (SZYMANSKI, 1995, p.23). 

Cercada por afetos positivos, ela explorará o mundo ao seu redor com maior 

segurança. Favorecendo o estágio piagetiano sensório-motor (0 a 2 anos), os sujeitos 

criarão e reestruturarão esquemas que os permitirão alcançar maiores avanços 

cognitivos (DAVIS; OLIVEIRA, 1994; DOLLE; BELLANO, 1997; WADSWORTH, 1997).  

Desse modo, “é necessário que a escola admita que a aprendizagem não pode ser 

exclusivamente racional, porque a razão tem, geneticamente, um pouco de partida 

emocional” (SANTOS, 1991, p. 48 apud HOLANDA; MORATO, 2016, p. 48). 

À escola caberia a missão de sanar todas as diferenças e deficiências dos 

estudantes pobres, carentes culturalmente. O seu papel seria o de compensar. Como, 

todavia, esperar que instituições de ensino que adotam esse olhar obtenham êxito se, 

em seu cerne, reside a crença de que seus esforços pedagógicos se esbarrarão em 

aspectos individuais sobre os quais não têm controle? Teoria e prática estariam, mais 

uma vez, em frequências distintas de consenso e coerência?  

 

FRACASSO ESCOLAR: UM SINTOMA DA CONTEMPORANEIDADE 

 

Em artigo, Angelucci et al (2004), transcrevem as vertentes investigativas, de 

1991 a 2002, do Fracasso Escolar, sendo elas: o fracasso escolar como problema 

psíquico; o fracasso escolar como um problema técnico; o fracasso escolar como 

questão institucional e o fracasso escolar como questão política. 

Partindo da Psicanálise e, ao mesmo tempo, fugindo de enfoques 

reducionistas como os expressos até aqui, Bossa (2002) apresenta-nos seu olhar 

psicopedagógico sobre os problemas de aprendizagem que, em sua análise, têm 

causas culturais, sociais, familiares, pedagógicas, orgânicas e intrapsíquicas. Em seu 

escrito, são considerados fracasso escolar, denominados de sintoma escolar:  

[...] dificuldades de aprendizagem escolar, problemas de aprendizagem 
escolar, distúrbios de aprendizagem escolar, problemas específicos da 
aprendizagem escolar, déficit de atenção, distúrbios de leitura, 
distúrbios de escrita, dislexia, distúrbios de conduta e outros (BOSSA, 
2002, p. 12). 
 

Para a autora, a Ciência pouco tem contribuído para o entendimento e 

superação do fracasso escolar. Isso se dá pela fragmentação das investigações e dos 

conhecimentos científicos. É preciso superar a tradição científica moderna. O caminho é 

a adoção de perspectivas pós-modernas.  

Foi preciso estudar as partes para compreender o todo. [...] Todavia, 
não perdemos de vista que cada um desses aspectos estudados 
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separadamente faz parte de um todo indivisível, que constitui uma 
estrutura. [...] Cumpre-nos, porém, hoje uma nova postura relativa à 
produção de conhecimento. As aproximações teóricas dos fenômenos 
estudados devem ser pensadas como interpretações relativas ao 
arcabouço conceitual com o qual o observador olha a realidade 
(BOSSA, 202, p. 21).  
 

O não aprendizado discente é um fenômeno recente, surgido com a 

expansão dos sistemas de ensino e a obrigatoriedade em sua frequência. No Brasil, o 

ensino público foi ampliado apenas na Ditadura Militar (1964 – 1985); repercutindo tão-

somente em termos quantitativos, o modo como se deu tal extensão é um dos 

responsáveis pela proletarização do trabalho docente e produção do fracasso escolar 

(FERREIRA JR; BITTAR, 2006).  

Bossa (2002) e Charlot (2013) apresentam um resgate histórico que explicita 

e discute a evolução filosófica da concepção de infância e criança ao longo do tempo. 

De momento da vida humana indiferenciado da vida adulta, na Modernidade, as 

crianças passam a ser paparicadas e, posteriormente, disciplinadas. A finalidade é 

desenvolver comportamentos, caráter e condutas irrepreensíveis. 

As famílias passaram a ser auxiliadas pela Ciência. Esta, diante da 

incapacidade paterna e materna de educar e cuidar adequadamente dos filhos gerados, 

ensinam-nos os caminhos a serem trilhados (BOSSA, 2002). Padrões e normas para 

orientar a educação dos indivíduos são arbitrariamente construídos. Como não são 

todos os sujeitos que atingem aos ideais esperados, o fracasso escolar é iniciado.  

Ao estabelecer crianças ideais, ilusão para Freud e ficcionais, para Foucault, 

as instituições educacionais, não raras vezes com aval científico, produzem infâncias 

“inadaptadas”. Evidentemente, para a convivência em sociedade e a construção de uma 

personalidade que se autocontrola em suas pulsões e desejos, o aprendizado escolar e 

a disciplina, pautada em uma educação com princípios normativos, se faz necessária. 

Contudo, não se deve cair nas ilusões de uma educação sem desdouros (BOSSA, 

2002).  

Seguindo o raciocínio apresentado, a autora associa o fracasso escolar aos 

novos sintomas histéricos. Estes se relacionam às conjunturas contemporâneas. Em 

sociedades capitalistas e consumistas, o acesso aos mais diferentes produtos e 

mercadorias sugere sucesso. Para adquirir poder de compra, no geral, é necessário ter 

ido bem à escola. Não aprender os conhecimentos, habilidades e atitudes ensinadas em 

tal instituição representarão, muito provavelmente, fracassos de maiores alcances.  

Ao sintetizar ideias de Cordié (1997 apud BOSSA; 2002 p. 66 – 67), vemos: 

 
O autor afirma ainda que não é somente a exigência da sociedade 
moderna a causa da problemática escolar, como se pensa muito 
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frequentemente; a causa estaria também em um sujeito que expressa 
seu mal-estar na linguagem de uma época em que o poder do dinheiro 
e o seu sucesso social são valores predominantes. A pressão social 
serve de agente de cristalização para uma patologia que se inscreve de 
forma singular na história de cada um. 
 

Com base neste pensamento, a autora sai em defesa de uma análise do 

fracasso escolar que, para além do contexto social, também leve em consideração a 

subjetividade dos indivíduos, que inovam em suas tentativas inconscientes de alertar 

que algo não vai bem (MALUF; BOMBONATTO, 2007). Por envolver singularidades, o 

fracasso escolar, diferente do pensado por muitos, também está presente, nas palavras 

da autora, nas classes sociais mais abastadas (BOSSA, 2002).  

 

A ATIVIDADE DO ALUNO E O PAPEL DA ESCOLA  

 

Se estudantes das classes sociais abastadas podem enfrentar dificuldades 

em seus processos de aprendizagem, os discentes das escolas públicas, advindos de 

famílias sem tradição nos estudos, podem obter sucesso escolar? Para Charlot (2013), 

a resposta é sim.  

Na defesa de tal posicionamento, o autor parte da Sociologia Reprodutivista 

de Bourdieu (1998). Geradora de impactos nas reflexões sobre as funções da escola, 

nos anos 1970, os estudos deste sociólogo trazem conceitos importantes para a 

compreensão do sucesso e do insucesso acadêmico: habitus – “conjunto de disposições 

psíquicas, duráveis e transponíveis, que foram estruturadas socialmente e funcionam 

como princípios de estruturação das práticas e das representações” (CHARLOT, 2013, 

p. 136) – e capital cultural – “conjunto de conhecimentos e relações com a cultura e a 

linguagem” (CHARLOT, 2013, p. 135).  

Em suas teses, Bourdieu defende que, em sociedade, temos posições e 

lutamos para preservá-las ou atingir níveis mais altos. Para tanto, utilizamo-nos dos 

recursos que temos ao mesmo tempo que somos influenciados pelo habitus que 

adquirimos em nossos grupos sociais. Isso significa que, em termos probabilísticos, 

tendemos a repetir a posição de nossa família; a escola não contribui para as 

transformações das condições de vida e trabalho dos sujeitos (BOURDIEU, 1998; 

CHARLOT; 2013).  

Todavia, essa reprodução pode cessar se, respectivamente, nos 

conscientizarmos que as representações e práticas que temos foram socialmente 

condicionadas e entrarmos em atividade. Para Charlot (2013), a atividade 

desempenhada ou não pelo aluno, em sala de aula, é balizar para entendermos o seu 
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percurso escolar. O estudante precisa estar em atividade, compreendida como ações e 

operações fundamentadas em motivo (Por que faço isso?) e objetivo (Para que faço 

isso?) (LEONTIEV, 1984 apud CHARLOT, 2013).  

 
Por que e para que um aluno estuda? Em minha opinião, essa é a 
questão básica, inclusive quando se pesquisa a questão das 
desigualdades sociais ou de gênero frente à escola. Afinal de contas, 
quando um aluno fracassa, não é diretamente por causa da sua 
condição social, embora essa possa influir também na avaliação do 
professor; é, antes de tudo, porque ele não estudou o suficiente. Por 
que não estudou o suficiente? Esta questão remete ao sentido que o 
aluno atribui ao estudo. (CHARLOT, 2013, p. 144).  
 

As relações que os alunos constroem com o saber são influenciadas pelas 

mensagens que nós, enquanto pais, professores, autoridades e instituições emitimos, 

explícita ou implicitamente. Em sociedades que, cada vez mais, valorizam o sucesso e 

estimulam a competição desde a mais tenra idade, é inviável a associação entre escola 

e conhecimento. Excetuando os estudantes “transgressores”, vamos à escola para ouvir 

ao professor, fazer o que ele diz, tirar boas notas, passar no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) e conseguir um bom trabalho. 

Nessas configurações, como o aluno entrará em atividade intelectual 

verdadeira se o motivo que deveria fazê-lo frequentar a escola (conhecer) não condiz 

que o seu objetivo (que acaba resumindo-se ao alcance de trabalhos e melhores 

posições sociais)? Infelizmente, nessas condições, muitos discentes sequer 

compreendem o que é a escola e suas especificidades frente às demais instituições 

educativas (CHARLOT, 2013).  

 

FECHAMENTO: TENTATIVA DE SÍNTESE 

 

O ser humano está por se fazer. Somos incompletos, infindáveis vir a ser. 

Diante de nossa educabilidade, refletir sobre os contextos e disposições pessoais e 

institucionais que colaboram, ou não, para a nossa humanização, socialização e 

individuação, deve ser a primeira atividade intelectual de uma nação, em termos 

universais ou locais.  

A educação, em termos amplos, é um direito de todo sujeito e um dever de 

toda sociedade. Devemos educar os alunos concretos em suas múltiplas dimensões, e 

não os platônicos. Se algo não vai bem, reduzir o campo de análise das causas desse 

insucesso não se faz uma saída inteligente. Indivíduo, família, profissionais da 

educação, Estado e sociedade devem tomar para si suas responsabilidades e educar a 

todos, em parceria.   
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