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RESUMO 
 

Com o objetivo de estudar o fracasso escolar e compreender as suas 

implicações para os alunos de escola pública, neste trabalho foi feito uma 

pesquisa bibliográfica em textos e artigos publicados desde 1990 até os dias 

atuais, demonstrando um histórico sobre o fracasso escolar, a questão do 

fracasso e a psicopedagogia e pesquisas atuais sobre esse assunto, 

demonstrando que os fatores causadores do fracasso escolar são diversos e 

que não houve avanço considerável na forma de compreender o fracasso 

escolar no decorre dos últimos anos. As atribuições causais e os alunos que se 

consideram fracassados são causas dos acontecimentos que guiam o 

comportamento do aluno.  

 

 

Palavras-chave: Fracasso Escolar; Professor; Aprendizagem; Aluno. 
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INTRODUÇÃO  

Este trabalho tem como objetivo estudar o fracasso escolar e 

compreender suas implicações para os alunos de escolas públicas. 

Durante todo o Curso de Pedagogia, modelos e formas de 

aprendizagem são ensinados com o foco na importância do trabalho do 

professor. No Estágio Supervisionado do Curso, realizado em escolas públicas, 

é possível observar e constatar o discurso de professores, quase sempre, 

excludente, para se referir a alunos que não aprendem conforme o esperado e 

que os professores consideram como alunos com fracasso escolar.  

Por esse motivo tive um grande interesse de pesquisar e estudar o 

fracasso escolar, para melhor compreensão a questão que continua tão atual e 

tão difícil ainda hoje.  

Para isso, realizei um estudo bibliográfico, através de livros e artigos 

científicos, partindo de pesquisas realizadas desde os anos 1990 até os dias 

atuais.  

O estudo foi iniciado com a pesquisa de Patto (1996) que mostra a 

trajetória do fracasso escolar no contexto da escola pública brasileira.  

O trabalho é dividido em quatro capítulos: um estudo histórico sobre a 

questão do fracasso escolar, a metodologia usada, a questão do fracasso e a 

Psicopedagogia e pesquisas atuais sobre o fracasso escolar.   

Durante toda a pesquisa foi-se estudar e aprofundar sobre os saberes da 

sociedade, tentando compreender os acontecimentos atuais em sala de aula, 

por este motivo o presente trabalho é caracterizado não só pela pesquisa 

bibliográfica, mas também explicativa, onde “visa aprofundar o saber sobre a 

realidade”. (SANTOS, 2005) 
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1 O FRACASSO ESCOLAR NA ESCOLA PÚBLICA: UM 

ESTUDO HISTÓRICO 

O objetivo deste trabalho é compreender a história do fracasso escolar 

no Brasil até os dias atuais e identificar como o fenômeno tem sido tratado. 

O trabalho de Patto (1996), descreve a produção do fracasso escolar ao 

longo da história brasileira. É nele que será baseada esta analise, para 

posteriormente, localizarmos as concepções mais recentes sobre o fracasso 

escolar. 

Patto (1996) lembra que a primeira lei que determinou a criação de 

escolas primárias em todo o território brasileiro, é datada de 1827, ou seja, 

mais de trezentos anos após o descobrimento do Brasil e, ainda assim, com 

foco no segundo ciclo do ensino fundamental e ensino superior. Conforme 

aponta a autora “[...] garantindo aos mais ricos o diploma como passaporte 

para os altos cargos públicos e para as profissões liberais e o prestígio social 

que eles conferiam.” (PATTO.1996 p.54). A autora lembra que o grande motivo 

desta lei é que nesse período o Brasil ainda seguia os padrões europeus  

Ao pensar a realidade brasileira no início da escolarização, assinala 

Patto (1996) o que poderia ser entendido como fracasso escolar, de acordo 

com os critérios de classificações atuais, tinha demarcações claras e 

conjunturais da época segundo a qual a população sequer tinha acesso à 

escola.  Ao avançarmos para o momento em que as diferenças de classes e de 

condições sociais para o acesso à escolarização começam a ser percebidas, 

encontra-se no cerne do movimento escolanovista, explicações ao não 

aprender, centradas nas diferenças de classes. 

Patto (1996) denuncia que no ano de 1889, surgem explicações para as 

diferenças encontradas no país, tais como raça e grupos sociais. Essas 

diferenças passaram a justificar o nível de rendimento escolar em cada um 

desses grupos. A autora atribui ao surgimento da Escola Nova, essa condição 

de atrelar diferenças sociais a rendimento acadêmico e cita alguns importantes 

nomes deste movimento, responsáveis por divulgarem essa idéia 
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classificatória: “Sampaio Dória, em São Paulo (1920), Lourenço Filho, no Ceará 

(1923), Anísio Teixeira, na Bahia (1925), Mario Casassanta, em Minas Gerais 

(1927), Fernando de Azevedo, no Distrito Federal (1928) e Carneiro Leão, em 

Pernambuco (1928).” (PATTO p.1996, 58). Neste período, reforça a autora, 

inicia-se no país a psicologia das diferenças individuais. A Psicologia como 

ciência cresce no campo educacional e permite, por meio de suas práticas 

avaliativas, analisar as diferenças entre os grupos sociais e indicar como 

deveria ser a escola para que pudesse suprir essas necessidades de uma 

população tão diversificada.  

É no período de 1920 que Patto (1996) constata que o Brasil passa a se 

debruçar sobre o fracasso escolar e a estudar suas causas. Não se enxergava 

o aluno como o sujeito principal do fracasso na escola, mas localizava-se nos 

métodos de ensino, chamados de fatores intra-escolares, a principal razão para 

o insucesso dos alunos. Por esse motivo, foi atribuída grande importância ao 

conhecimento das fases do desenvolvimento humano nesse período, e se 

buscava estabelecer uma educação coerente com a natureza humana, visando 

os processos individuais. 

Nos 30 primeiros anos do século XX surgiram na literatura especializada 

as primeiras discussões acerca do fracasso escolar, em textos que veiculavam 

as idéias da Psicologia e da Pedagogia.  Este material tinha como objetivo 

identificar as causas do fracasso escolar que eram predominantemente 

tratadas como distúrbios do desenvolvimento psicológico. Estudos feitos na 

época dedicavam-se a compreender a mente humana, assinala Patto (1996) 

Nas primeiras décadas do século XX, os médicos diagnosticavam os 

“anormais”, mas a partir dos anos 30 esse diagnóstico começou a ser feito 

também pelos psicólogos, em busca de “classificar” e tratar as anormalidades, 

por serem agora considerados responsáveis por uma pratica de diagnóstico e 

tratamento escolar. Patto (1996, p.63) denuncia  

 

“[...] as especificidades do processo de desenvolvimento infantil 
enquanto procedimento fundamental ao aprimoramento do 
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processo de ensino, substituindo-a pela ênfase em 
procedimentos psicométricos frequentemente viesados e 
estigmatizadores  que deslocaram a atenção dos 
determinantes propriamente escolares do fracasso escolar para 
o aprendiz e suas supostas deficiências; de outro, propiciou 
uma apropriação do ideário escolanovista no que tinha de mais 
técnico, em detrimento da dimensão de luta política pela 
ampliação da rede de ensino fundamental e por sua 
democratização que o movimento também continha.”  

 

Nessa época os testes de QI eram muito utilizados para explicar o 

processo de aprendizagem, como uma forma de identificar os alunos que se 

encontravam com dificuldades. Porém, seu uso por vezes indiscriminado 

acabou por sedimentar uma prática classificatória e excludente. Outra 

descoberta importante da época foi a relação entre afetividade e 

aprendizagem, como necessidade das crianças. A literatura indicava que 

quando essas necessidades eram supridas, ocorria o desenvolvimento 

intelectual. A incorporação das questões relativas à afetividade nas avaliações 

de aprendizagem trouxe como uma das implicações a alteração da 

classificação dos alunos que não aprendiam de anormais escolares para 

criança problema.  

Decorre desta compreensão da época a consideração de que as 

causas das dificuldades de aprendizagem são mais amplas, podendo ser 

físicas, emocionais, de personalidade e intelectuais. Entretanto, apesar do 

avanço nesse sentido, ainda predominava nas avaliações o foco voltado mais 

para a criança em particular e para o meio no qual estava inserido a família. 

 

“Inicialmente circunscrita à avaliação médica segundo os 
quadros clínicos da época, a avaliação dos “anormais 
escolares” tornou-se, durante os trinta primeiros anos do século 
XX, praticamente sinônimo de avaliação intelectual.” (PATTO, 
1996, p. 43)  

 

É importante lembrar que mesmo depois de algumas modificações no 

tratamento de crianças consideradas com problemas de aprendizagem, a 

classe desfavorecida continuava sendo a predominante na classificação de 
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grande número de crianças com anormalidades escolares, dando a entender 

que a classe social ainda era tida como principal fator para que o sujeito tivesse 

um QI menos desenvolvido ou, até mesmo, fosse considerado “problemático” 

perante a sociedade. 

Assim, acompanhando a descrição histórica, pode-se perceber que 

desde a origem do processo de escolarização formal brasileiro, alternaram-se 

práticas segregadoras. Se no início isto ocorria porque a educação destinava-

se à elite europeia e, portanto, não estava vinculada aos anos iniciais do 

desenvolvimento infantil, posteriormente, quando isso é assumido pela escola, 

a educação prevaleceu centrada em uma prática classificatória e excludente, 

visando atender apenas uma camada social, como assinala Patto (1996) 

Patto (1996) analisa também a literatura brasileira e observa que em 

obras tais como Casa grande e Senzala (Gilberto Freyre), Jeca Tatu e Velha 

Praga de Monteiro Lobato, por exemplo, os autores imprimiram uma nova 

construção do pensamento educacional brasileiro. Nestas obras em especial, é 

possível perceber temas sociais relevantes implícitos que permitiam reflexões 

acerca da raça negra, cultura, ambiente rural, etc. Entretanto, ainda hoje as 

teorias racistas ocupam relevante lugar social, evidenciando que apesar 

dessas e de outras denúncias que a elas se seguiram, ainda há muito o que 

evoluir, em termos sociais, políticos e ideológicos no sentido de romper com a 

explicação racista para o fracasso social e escolar. Segundo Patto, as teorias 

racistas tornam-se visíveis após a metade do século XIX. A autora também 

aponta que esse pensamento preconceituoso é reflexo da bagagem que 

recebemos durante nossa colonização. Nesse período ainda seguíamos 

padrões externos, como por exemplo, a França, que não tinha a igreja como 

poder de influencia, podendo então, classificar os indivíduos de forma racial e 

excludente, já que nessa época a igreja tinha grande poder sobre a sociedade.  

Abramowicz e Moll (2002), apontam que no Brasil vigora há algumas 

décadas a lei que proíbe a discriminação racial de qualquer forma, havendo 

punições para quem descumprir a lei, mas infelizmente ainda encontramos 

violações e descumprimento durante o processo escolar.  



14 

 

 

“É verdade que os maiores índices de reprovação e exclusão 
escolar ocorrem dentre os alunos de nível socioeconômico 
baixo, em que se situa a maioria da população negra. Contudo, 
dentre esses reprovados, ainda são os alunos negros que mais 
lentamente são absorvidos pelo sistema educacional ou mais 
cedo são dele excluídos. A situação discriminatória é, portanto, 
mais forte do que a diferença socioeconômica.” 
(ABRAMOWICZ e MOLL, 2002, p. 31)  

 

As autoras também discutem sobre o desemprenho de alunos pobres e 

negros, havendo grande reprovação dessa classe social, muitas vezes 

caracterizados e excluídos, sendo nítido o preconceito da sociedade. Os alunos 

negros tem o maior índice de reprovação em relação aos alunos brancos. 

Contudo podemos concluir juntamente com Abramowicz e Moll (2002) que eles 

fazem parte do fracasso escolar aqui pesquisado: “a consciência do direito à 

educação básica universal avançou, porém não conseguimos que a escola se 

estruturasse para garantir esse direito, ela continua como instituição seletiva e 

excludente” (ABRAMOWICZ e MOLL, 2002, p. 13) 

A construção desse pensamento se encaixa também na diferença por 

classe social. Patto (1996) aponta que a classe social é dividida em duas 

importantes partes, o proletariado e a burguesia. Neste contexto, as diferenças 

no rendimento escolar, emergem após a revolução politica francesa de 1789  a 

1792, juntamente com a revolução industrial inglesa, que teve inicio em 1780, 

tendo como marco o primeiro sistema fabril do mundo moderno, surgindo então 

as relações de produção com a nova modalidade na relação de empregado e 

empresário, onde cada um possui um poder econômico diferenciado, inicia-se 

algumas teorias a respeito das dificuldades do alunos que pertence ao grupo 

dos proletariados, sendo eles a classe c ou até mesmo a classe d. Esses 

alunos demonstravam rendimento inferior aos alunos de família da classe a e 

b. Isso era justificado na época pela economia de cada aluno, sendo a pobreza 

principal justificativa para o fracasso escolar. Filhos de funcionários 

frequentavam escolas diferentes dos filhos de donos de fabricas, sendo 

também o ensino diferenciado Os filhos de funcionários tinham como principal 
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foco de estudo o preparo para o mercado de trabalho, garantindo assim, bons 

empregos. Já a classe dominante aprendia sobre cultura e os conhecimentos 

necessários para sua faixa etária, sendo preparada para a sociedade à qual 

pertence. Essa justificativa para o fracasso escolar ao decorrer dos anos sofreu 

modificações. Nos dias atuais a diferença de classe não é a principal 

justificativa para o fracasso escolar.  

A contradição entre os propósitos de implantação de escolas e a 

realidade do cotidiano escolar, permitiu que pelo fato de a escola não ser um 

ambiente frequentado por todos os trabalhadores, a indústria ocupou o lugar da 

profissionalização, onde patrões tiveram que tomar decisões e readequar 

atitudes para que pudessem ensinar seus funcionários a trabalhar em 

indústrias, abrangendo suas necessidades. Por esse motivo a relação entre 

dominante e dominado foi sendo moldada para se adequar às necessidades 

das indústrias. Até mesmo as relações com as mulheres e crianças foram feitas 

de forma diferente, pelo fato de que a indústria teria necessidade dessa mão de 

obra.  

A classe desfavorecida tinha oportunidade de entrar em serviços 

públicos que exigiam apenas o ensino básico gratuito oferecido pelo governo. 

Esta era a única forma dessa classe estar aparentemente ligada à burguesia 

por exercer um trabalho do governo, mas por outro lado havia grandes 

dificuldades para ocupar essa vaga, pois, na época o que prevalecia era o 

vinculo do estado com determinadas pessoas da burguesia, e muitas vezes 

eram oferecidos cargos, sem necessidade de concurso público.   

Esse período pode ser caracterizado como a luta pelos direitos iguais e 

justiça social, o que permitiria uma vida digna de estudo e trabalho. 

 

“A reprovação escolar, entendida pedagogicamente, deveria ter 
a finalidade de possibilitar ao aluno refazer seu aprendizado, 
superando as possíveis dificuldades. O que encontramos, 
todavia, é a estigmatização do aluno reprovado, que passa a 
ser visto como diferente ou deficiente. Ou ainda, a 
estigmatização de sua família, considerada desinteressada e 
desestruturada, portanto, incompetente para educá-lo e 
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acompanhá-lo nas tarefas escolares (54% dos professores 
atribuem ao aluno, à sua família e à suas condições 
socioeconômicas a causa da reprovação escolar).” 
(ABRAMOWICZ e MOLL, 2002, p. 38) 

 

 

Patto (1996) conclui que é através do cotidiano da escola que se 

constrói socialmente a produção do fracasso escolar, onde dificuldades são 

impostas, dificultando assim a realização dos objetivos. As relações 

hierárquicas no poder, burocratização e a segmentação faz com que muitos 

desistam de estudar/fracassam, sendo vistos como desinteresse social.  
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2 A PSICOPEDAGOGIA E A QUESTÃO DO FRACASSO 

ESCOLAR 

Rubinstein (1999), analisa a trajetória histórica da Psicopedagogia, área 

do conhecimento que estuda a aprendizagem e seus problemas. Possui um 

amplo campo de estudo, já que lida diretamente com o humano e seus 

processos de desenvolvimento. 

A Psicopedagogia é algo antigo, muito antes de se falar nela já era 

trabalhada, de forma pessoal por cada professor que buscava sempre uma 

forma de aprendizagem. A autora mostra que já no século XIX podíamos 

encontrar na França e na Inglaterra a Pedagogia Curativa, que era utilizada 

para alcançar seus objetivos, neste caso, compreender e tratar o fracasso 

escolar ali existente. Educadores através das diferentes áreas, como por 

exemplo, a medicina, buscaram maneiras de solucionar os problemas de 

aprendizagem encontrados em sala de aula.  

Identificar esses alunos e classificá-los era o primeiro passo, para 

posteriormente montarem um plano de intervenção. Identificá-los não era muito 

difícil, pois, 

 

“Geralmente as pessoas que vivem o fracasso escolas vêm 
marcadas por múltiplos insucessos nos vários lugares que 
ocupam: na família, na escola, no grupo social, onde percebem 
que não dão conta de responder as expectativas dos outros, 
estando sempre aquém. Ou são constantemente criticadas, ou 
se autocriticam.” (Rubinstein,1999. p.21) 

 

O psicopedagogo tem como papel fundamental na educação, tratar 

principalmente da questão do fracasso escolar, tendo que compreender os 

obstáculos que interferem na aprendizagem, para que possa intervir no 

processo atual e conseguir favorecer o aluno. Por esse motivo o papel do 

psicopedagogo é complexo, Rubinstein (1999), lembra que a formação de um 

psicopedagogo influencia na sua forma de agir e intervir diante de um desafio 
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na aprendizagem, por ter sua formação em diferentes áreas e focos como em 

pedagogia, psicologia, fonoaudiologia, entre outros.  

No final do XIX e inicio do XX encontramos o inicio do trabalho dos 

psicopedagogos, que acreditavam encontrar a ajuda e a solução do fracasso 

escolar através dos recursos pedagógicos.  

Rubinstein 1999 cita Chassagny (1977) que entende essa forma de agir 

como padronização do ensino. 

[...]essa posição tem a ver com paradigmas de uma sociedade 
industrializada que buscava, pelo controle de qualidade, a 
padronização da educação. Essa tendência repercutiu também 
na padronização da avaliação e do tratamento das dificuldades 
de aprendizagem. (RUBINSTEIN, 1999, p. 19) 

 

Durante muito tempo classificar e nomear as causas da dificuldade de 

aprendizagem era considerado a melhor forma de se trabalhar com o aluno e 

de mostrar que havia sido encontrada uma solução para o problema das salas 

de aulas e, assim, motivar professores, alunos e pais a procurarem ajuda, e 

sanar o fracasso em sala de aula. 

Os psicopedagogos encontram novas formas de explicar o fracasso, 

utilizando de palavras chaves como "Tolerância, Flexibilidade, Medicalização, 

Pedagogia Relacional da Linguagem, Potencial de Aprendizagem, Efeito 

Terapêutico, Psicopedagogia” Rubinstein (1999). 

Um grupo de pesquisadores da França que trabalhava com a “dislexia” 

percebeu que a relação entre terapeuta e paciente (aluno) e paciente e 

produção era muito importante para o resultado final do processo de 

aprendizagem. Quando o paciente não possuía relações boas com seu 

terapeuta ou com sua aprendizagem, seus resultados não eram positivos. Aqui 

no Brasil os psicopedagogos também perceberam que uma das grandes 

dificuldades encontradas pelos alunos estava relacionada à produção da 

escrita e leitura.  

“Espinha dorsal da escolaridade, a linguagem é o veículo pelo 
qual o fracasso se manifesta. A Pedagogia Relacional da 
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Linguagem foi, talvez, a mãe do modelo atual de 
Psicopedagogia, pois aponta para uma visão mais dinâmica na 
compreensão dos problemas de aprendizagem que se 
manifestam por meio da linguagem, ao contextualizá-los na 
relação do sujeito com esse conhecimento” (RUBINSTEINS, 
1999, p. 20)  

 

A crença do educador na mudança do educando também possui grande 

influencia no resultado final do processo de ensino. Feuerstein (1980 apud 

RUBINSTEINS, 1999) diz que a condição permanente do ser humano é a 

capacidade de mudança. Acredita que o aluno que é rotulado como 

incapaz/problemático passa a desacreditar de si mesmo e, neste momento, um 

dos papeis principais do psicopedagogo é mostrar para esse aluno que sua 

capacidade continua em alta, levando-o a sempre melhorar, obtendo assim 

resultados positivos.  

 

“Em síntese, aprendizagem é um processo complexo, que 
envolve toda uma gama de componentes. Assim a 
compreensão das dificuldades de aprendizagem exige 
capacidade de considerar os múltiplos fatores envolvidos.” 
(RUBINSTEIN, 1999, p. 24)  

 

Durante o processo de intervenção psicopedagógico deve ser trabalhado 

a importância do não saber e também a importância de buscar novos 

conhecimentos, lembrando sempre que não somos munidos de total 

conhecimento sobre todos os assuntos, incentivando assim o aluno a buscar 

soluções para seus problemas e duvidas, construindo então um aluno 

autônomo, produtivo e criativo.  

Bossa (2002) escreveu sobre a criança no fracasso escolar 

 

“Estruturada em torno de um conceito imaginário – a criança 
ideal -, projeta na criança real a culpa pela impossibilidade de 
concretização dos fins a que se destina. A criança que não 
aprende o que a escola determina suporta toda a rejeição 
destinada àqueles que questionam o ideal narcísico. Se, por 
um lado, o resultado do não-aprender em nossa cultura é uma 
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imagem excessivamente desvalorizada de si mesmo e uma 
deterioração do eu; por outro, a condição biológica do ser 
humana é mais um agravante na urgência determinada pela 
natureza do sistema” (BOSSA, 2002. pg. 12) 

 

A autora acredita que não só os professores, as escolas, familiares, mas 

também “a biologia”, isto é, os médicos, desconhecem os fenômenos do 

fracasso escolar e seus reflexos por parte da criança. 

Mas uma pergunta importante e obrigatória é: por que os médicos são 

chamados para tratar crianças e adolescentes que não aprendem como é 

esperado? Isso mostra que ainda hoje o fracasso escolar está centrado na 

criança e no adolescente e é neles que se busca um “defeito” físico ou 

neurológico. 

Ainda hoje o fracasso é considerado como algo irreversível, onde 

família, escola e professores procuram culpados. Na grande maioria dos casos 

a família acaba levando esse árduo fardo como sua culpa, como também 

professores e a própria escola. 

Patto (1996) já nos trazia essa afirmação, “[...] no Brasil a psicologia 

nasce no meio médico[...]”. A medicina é quem tinha a verdade sobre os 

acontecimentos com o ser humano.  

 

“Precisamos buscar soluções para que a escola seja eficaz no 
sentido de promover o conhecimento e, assim, vencer 
problemas cruciais e crônicos de nosso sistema educacional: 
evasão escolar, aumento crescente de alunos com problemas 
de aprendizagem, formação precaríssima dos que conseguem 
concluir o ensino fundamental, desinteresse geral pelo trabalho 
escolar.” (BOSSA, 2002. pg. 19)  

  

Acredito que esse seja um dos questionamentos fundamentais para a 

educação: procurar soluções pedagógicas para esses problemas modificaria o 

quadro do fracasso escolar que temos ainda nos dias atuais. Para isso, 

precisamos de uma boa formação dos professores, dos auxílios de 

psicopedagogos trabalhando nas escolas, orientações, não só para os 
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professores e para a equipe escolar, mas para toda a comunidade que a ela 

pertence.  

Bossa (2002) cita Collares (1989), com um trecho que acredito resumir o 

que discutimos até agora sobre o fracasso escolar.  

 

[...]”o fracasso escolar é um problema social e politicamente 
produzido. Segundo a autora, é necessário desmitificar as 
famosas causas externas do fracasso escolar, pela articulação 
destas àquelas existentes no próprio âmbito escolar, 
relativizando e até mesmo invertendo as muitas formas de 
compreendê-lo, dentre as quais a atual caracterização do 
fracasso escolar como “problemas de aprendizagem”, que 
dessa perspectiva seria pensado como “problema de 
ensinagem”, que não são produzidas exclusivamente dentro da 
sala de aula.” (BOSSA, 2002. p, 25)  
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3 PESQUISAS ATUAIS SOBRE O FRACASSO ESCOLAR 

 

Até os dias de hoje o fracasso escolar continua presente nas escolas. 

Neste capítulo iremos mostrar trabalhos recentes sobre o tema, e tentaremos 

compreender o motivo de sua persistência no decorrer das décadas. 

Pinheiro e Weber (2012) relatam uma pesquisa a respeito do fracasso 

escolar realizada em 2011, em todo o Brasil, que avaliou o desempenho 

acadêmico de 6 mil alunos do 3º ano (2°série) do ensino fundamental de 

escolas municipais, estaduais e privadas. 

Nesta pesquisa foi utilizada a Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de 

Alfabetização (ABC). 

 

 “Neste modelo o aluno tem que obter 175 pontos para atingir 
uma aprendizagem considerada adequada em leitura e 
matemática (IBOPE, 2011). Na avaliação da leitura, obter 175 
pontos da escala SAEB significa ter habilidade para ler textos, 
identificando o tema nele tratado, sendo capaz de nele localizar 
informações, identificar personagens, estabelecer relações de 
causa e consequência contidas no enredo e identificar 
características de personagens. Os resultados obtidos na 
avaliação da leitura na prova ABC indicam que o escore médio 
foi de 185,8 pontos e que o percentual de alunos que 
aprenderam o que era esperado para esta etapa foi de 56,1%. 
Observou-se que mais de 40% dos alunos concluíam o 3º ano 
(2ª. Série) do Ensino Fundamental sem o aprendizado 
esperado em leitura. Cabe comentar que os resultados 
demonstram uma variação entre as redes privada e a pública. 
Na rede privada, a média foi de 216,7 pontos, enquanto na 
pública foi de 175,7. O aluno que atinge o ponto 175 da escala 
SAEB, de matemática, será capaz de efetuar adição e 
subtração de números naturais, com ou sem recurso, resolver 
situações que envolvam o sistema monetário brasileiro e as 
unidades de medida padronizadas (litro e meio litro), identificar 
o número de lados de um polígono, determinar o número de 
uma sequência numérica e ler horas em relógios digitais.” 
(PINHEIRO e WEBER, p. 2, 2012) 

 

No decorrer de seu trabalho, Pinheiro e Weber (2012) apresentam o 

resultado das provas de matemática a relação entre a escola privada e a 
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pública, e o resultado da prova de língua portuguesa, o rendimento do aluno de 

escola pública também aparece baixo. 

 Patto (1996), já afirmava que a evasão da escola publica no primeiro 

ciclo do ensino era muito grande por haver grande dificuldade por parte do 

aluno no processo de aprendizagem. É importante lembrar que Patto fez essa 

constatação há mais de vinte anos atrás, e pelo que se observa, isto continua 

acontecendo ainda nos dias atuais. As mesmas causas citadas por Patto 

(1996) ainda são citadas no artigo de Pinheiro e Weber (2012), que mostram a 

“ideologia da carência ou deficiência cultural”, o que significa a falta de estimulo 

ou privações. Sabemos que isso afeta muito o desempenho de um aluno e 

sabemos também que encontramos essas características principalmente nas 

classes populares, que apresentam maior carência cultural e econômica. Patto 

(1996) já apontava a carência cultural como forma de justificar o fracasso 

escolar, mas Pinheiro e Weber (2012) afirmam que na atualidade isso não é 

mais justificável. Classificar uma parte da população dessa forma seria rotular e 

separar mais uma vez na historia da educação no Brasil uma classe social. As 

autoras também afirmam que os parâmetros usados para essa separação são 

parâmetros de culturas dominantes, que rotulam outras formas de viver como 

inferiores, quando na verdade é apenas diferente de uma da outra, não sendo 

necessariamente inferior. Com essa afirmação as autoras levantam um 

questionamento significante, “aparece aqui a ideia de que, se a escola 

acolhesse a cultura popular, talvez o fracasso escolar pudesse ser 

minimizado.”. 

Faria (2008) realizou um estudo sobre a concepção do fracasso escolar 

apresentado nos Cadernos de Pesquisa, publicação da Fundação Carlos 

Chagas, desde sua primeira publicação no ano de 1971 até o ano de 2006. 

Nesse estudo observa-se que a cultura é uma das culpadas pelo fracasso 

encontrado em salas de aula do ensino fundamental. 

 

 “Dentre os problemas da educação no Brasil, os referentes ao 
fracasso escolar estão entre os mais persistentes. Constituem-
se em senso comum as referencias ‘a má qualidade da escola 
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publica no país, expressas nos altos índices de repetência, nas 
taxas de analfabetismo, na baixa proficiência dos alunos, em 
suas instalações precárias, na ausência de bibliotecas. São 
recorrentes, também, a desqualificação dos professores, seus 
baixos salários, suas praticas autoritárias e preconceitos, 
reiteradamente identificados e propalados, consubstanciando o 
que tem sido divulgado como fracasso da escola pública 
brasileira.” (FARIA , 2008, pg. 12)  

  

Segundo a autora, a sociedade e até mesmo lideres educacionais 

procuram formas de explicar e culpar o fracasso escolar. Observamos que a 

desmotivação dos alunos é apontada como uma das causas do fracasso 

escolar, ligada à precariedade do ambiente escolar e aos que ali trabalham. 

Este foi um dos dados encontrados durante a pesquisa de Faria (2008).  

Faria (2008) cita a data de 2022 como prazo máximo apresentado 

neste projeto para solucionarem o problema do fracasso escolar. É importante 

lembrar que o analfabetismo também foi tratado como meta a ser solucionado 

em um determinado período, e ainda hoje está presente em nossa cultura. 

Faria questiona se um pequeno período é determinante para mudar as salas de 

aula e a forma como vemos o fracasso escolar. 

  

“A princípio, o Brasil parece caminhar para tal superação, 
especialmente quando considerados os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio de 2006 (PNAD/2006) que 
indicam a melhoria da educação no Brasil na maioria dos 
aspectos pesquisados.  A taxa de escolarização apresentava 
sensível melhora: do total aproximado de 173 milhões de 
pessoas com mais de cinco anos de idade, 32% encontravam-
se na escola. O maior número de estudantes situava-se na 
faixa etária de sete a quatorze anos, 32,5 milhões de alunos, 
cuja taxa de escolarização era de 97,6%, embora, em certas 
regiões, esse dado já indicasse quase 100% de escolarização; 
nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a frequência à escola 
era em torno de 98%; na região Norte, 96% e, no Nordeste, era 
de 96,9%. Entretanto, a média brasileira de escolarização era, 
em relação à faixa etária de cinco a sete anos, de 84,6% e à 
faixa de 15 a 17 anos, de 82,2%. Destaca-se que, em todas as 
faixas de idade, a mulher tem marcado maior presença 
escolar.” (FARIA, 2008. pg.13)  
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Faria (2008) considera “problemas na educação do país” como ponto 

de partida para entendermos o fracasso escolar, e tendo como base a 

PNAD/2006 relata 5 motivos para o fracasso, que são: redução na taxa de 

matricula, o analfabetismo, a taxa de defasagem em relação idade/série, o 

baixo rendimento dos alunos e a frequência escolar de grupos étnicos e raciais 

eram considerados inferiores.  

Faria 2008, cita Tiballi (1998), que afirmava que o distanciamento entre 

a escola e a comunidade prejudica o ensino do aluno. Para a autora a 

apropriação desse discurso foi o responsável pela naturalização do ocorrida 

nas escolas públicas, que justificava o fracasso escola pelo afastamento das 

relações culturais adquiridos na escola com a vivencia em sociedade.  

Salvador (2015) realizou um estudo sobre o fracasso escolar, e que 

discute as atribuições causais, e os alunos que se consideram fracassados. É 

papel do professor identificá-los. Esses alunos quando não identificados 

passam a entrar nos índices de alunos com fracasso escolar, o que não é a 

forma correta de se “classificar”. Salvador constata que os alunos com a 

“síndrome do fracasso” quase sempre fracassam por acreditarem que a 

inteligência seja fixa, um bem que não adquirimos, tendo sempre pensamentos 

negativos a respeito de si próprios. Com isso a autora afirma que é dever da 

escolar identificar e trabalhar com esses alunos de forma com que eles possam 

aprender e se desenvolver por completo. “É necessário conceituar a formação 

do sujeito com o saber e, para isso, é indispensável buscarmos em sua raiz 

quais atribuições estão em sua causalidade.” (SALVADOR 2015. p. 1)  

Salvador (2015) tem como base em seu estudo a teoria de Weiner 

(1984), que defende que as causas dos acontecimentos guiam o 

comportamento do sujeito. Para esses alunos deve ser mostrado a importância 

de se errar e acertar, as contribuições desses fenômenos na nossa 

aprendizagem, mostrar que o fracassar nem sempre é algo negativo, que 

podemos aprender com o erro e ajuda-los a aprender a lidar com o sentimento 

frente ao erro.  
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“O perfil do professor em sala de aula é acima de tudo o 
responsável em proporcionar conhecimento de qualidade aos 
seus alunos, colaborando com o ensino das práticas 
pedagógicas e sempre seguir os conceitos propostos dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, de modo que o mesmo 
possa alcançar sua excelência como profissional.” 
(SALVADOR 2015. p, 3) 

  

Devemos ter sempre em mente que todos são capazes de aprender, e 

possuem o direito de adquiri-lo, e a escola tem o papel de facilitar esse 

acontecimento, afirma Salvador (2015).  

Salvador (2015) debate sobre a “síndrome do fracasso”, onde o aluno é 

considerado fracassado. Este fracasso seria por influencias externas, como por 

exemplo casse social, desestruturação familiar ou cultural. Na “síndrome do 

fracasso” é quando o aluno se considera fracassado, por ter dificuldades de 

aprendizagem, e o professor ou até mesmo a sociedade o estimula 

indiretamente a este pensamento.  

A “síndrome do fracasso” é algo que está aumentando e Salvador 

(2015) vem mostrar o motivo da permanência do fracasso escolar e de seu 

crescimento nas escolar atuais.  

 

“Os fatores motivacionais contribuem para aumentar o poder 
explicativo dos fatores intelectuais, nas situações de 
realização, e a preocupação atual com o seu estudo resulta da 
constatação da existência de insuficiências numa mera 
explicação intelectual para explicar as diferenças de realização 
entre os sujeitos (Fontaine, 1986). As teorias da motivação 
preocupam-se, assim, com a identificação dos fatores 
psicológicos que influenciaram a iniciação, desenvolvimento e 
concretização de comportamentos aos objetivos. (SALVADOR, 
2015. p, 4)  

 

Salvador (2015) cita Brophy (1998): 

 

“[...] acredita que se pode tentar buscar a origem do fracasso 
observando as primeiras séries, por exemplo, neste ambiente 



27 

 

encontra-se um padrão mais amplo de imaturidade emocional, 
que inclui baixa tolerância a frustação, hesitação de assumir 
riscos, inibição (bloqueios), ou excessiva dependência de 
adultos, como forma de reação ao estresse.” (SALVADOR, 
2015. p, 8) 

 

Outra forma da “síndrome do fracasso” se manifestar seria na 

transferência de expectativa que professores e familiares depositam na criança, 

mostrando as dificuldades que a escola pode proporcionar. Os professores, por 

sua vez, depositam expectativas negativas em seus alunos. Isso aumenta 

quando o professor recebe alunos já com histórico de “fracassado”.  

Alunos que já se consideram fracassados, devem ser trabalhados. 

Salvador (2015) traz o termo “retreinamento cognitivo”, em que o aluno deverá 

reaprender comportamentos que lhe foram tirados.   

O retreinamento tem como papel principal a mudança de como o aluno 

se vê, modificar a visão de que lhe falta capacidade, mostrando a ele que pode 

ser a falta de esforço, estratégias erradas ou até mesmo de conhecimentos 

prévios ajudando-o a aprender a lidar com os fracassos e erros de forma mais 

simples, sem julgamentos.    

 

“O comportamento de realizações dos sujeitos vai, pois, ser 
afetado pelas causas percebidas dos acontecimentos através 
do efeito mediador de variáveis como as expectativas de 
sucesso, as emoções, a autoestima – Expectativa x Valor – 
num papel mediador das expectativas e das emoções na 
determinação do comportamento de realização.” (SALVADOR, 
2015. p, 10)  

 

Quando o aluno consegue interpretar seus resultados, sendo eles 

negativos ou positivos, ele tem a capacidade de atribuir a seus resultados 

inúmeras causas, como por exemplo, sorte, atenção, interesse, dificuldade 

para entender o conteúdo, etc. A compreensão da causa de sua dificuldade 

pode ajudá-lo a enfrentar com mais esforço, mais tenacidade e, mesmo, a 

buscar ajuda do professor.   
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A compreensão do motivo do fracasso é muito importante para lidar 

com as futuras frustações, aumentando assim as chances do sucesso. Para 

que isso acontece, é necessário uma compreensão de todos os envolvidos 

(professor, família, aluno, escola), para que juntos possam encontrar o início do 

fracasso e formas estratégias ou respostas de enfrentamento, fazendo com 

que o aluno pense a respeito de seus resultados, como por exemplo,” Por que 

tirou uma nota baixa na prova? Não estudei o suficiente/ Não compreendi a 

matéria. Com isso o aluno cria uma explicação necessário para o 

acontecimento, colaborando com o seu próprio entendimento sobre o caso.  

Salvador (2015) cita Weiner (1984), que mostra três formas de vermos 

a causalidade, representando cinco dimensões causais, sendo elas: 1 – Locus 

(interno ou externo); 2 – Constância, que implica duas fases, estabilidade 

temporal, generalidade trasn-situacional (globalidade); 3- Responsabilidade, 

controlabilidade, intencionalidade.  

A falta de esforço, ou uso de más estratégias são consideradas causas 

internas, no qual o meio não influencia nos resultados, sendo o aluno o 

responsável pelo seu fracasso, podendo ser considerado irresponsável, por 

não se esforçar.  

O estudo de Salvador (2015) mostra a importância não apenas fazer 

com que o aluno possa vir a ter sucesso, mas que também possa passar pelo 

fracasso, e que através dele o professor possa trabalhar com as perdas, é de 

suma importante para o desenvolvimento de qualquer indivíduo passar por 

momentos de sucesso, seu reconhecimento é identificado e até mesmo 

exposto, mas também é preciso passar por situações de fracasso e que a partir 

de seus resultados possa refletir sobre seus atos e criar ou reformular suas 

estratégias de aprendizagem. Aprender com o outro também colabora com 

desenvolvimento da aprendizagem, ter bons exemplos de pessoas com 

sucesso, e de tarefas realizadas com sucesso. Salvador (2015) assinala que é 

importante que o aluno tenha referência de pessoas que fracassaram, e que 

ele posso aprender com esse fracasso, tendo assim, exemplos para ajudá-lo a 

compreender melhor suas estratégias. “[...] os alunos são expostos a “modelos 
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que enfrentam” os desafios, ou seja, que lutam por superar o erro, antes de 

finalmente terem êxito.” (SALVADOR, 2015. p, 13)  

Salvador (2015) ressalta que é necessário que o professor tenha 

paciência ao trabalhar com alunos com “síndrome do fracasso”, tendo em vista 

que na maioria dos casos esses alunos carregam o desenvolvimento esta 

síndrome há anos, e que sua melhora não será imediata, sendo necessário 

várias intervenções. Modificar o pensamento a seu próprio respeito requer 

tempo e precisa ser encorajado em vários momentos, dentro e fora da sala de 

aula.  

 

“O ambiente doméstico exerce um papel importante para 
determinar se qualquer indivíduo aprende bem ou mal. 
Um ambiente estimulante e encorajador, não tem apenas 
um grande impacto sobre a aprendizagem da criança, 
mas também estimula o seu crescimento e 
desenvolvimento cerebral.” (SALVADOR, 2015. p, 14)  

 

Identificar os erros dos alunos é importante, e é necessário mostra-los 

para o aluno. Mas os acertos também devem ser destacados com a mesma 

ênfase que se dá aos erros. O aluno precisa saber o motivo de seus acertos e 

erros, para assim, com ajuda do professor, formular suas estratégias de 

aprendizagem. “Os erros costumam causar emoções de frustação, que tem 

efeito nocivo.” (SALVADOR, 2015. p, 15), por esse motivo trabalhar com o erro 

é tão difícil e muitas vezes estes acabam sendo não identificados.  

Oferecer oportunidade para o aluno refazer seus erros (redação, 

problemas, tarefas, etc.) é importante, para ele que possa repensar sobre o 

assunto e perceber que os erros podem ser superados. Assumir os erros 

também colabora para o desenvolvimento, ao invés de reconhecer apenas os 

acertos como, por exemplo, mostrar apenas a quantidade de questão que 

acertou. Deve-se mostrar as questões erradas e dar a oportunidade de corrigi-

las.  
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Para que este trabalho dê certo, é necessário o entendimento das 

dificuldades do aluno, para o professor poder trabalhar da melhor forma, 

abrangendo todas as particularidades desse aluno. 

As estratégias de ensino colaboram com o desenvolvimento do aluno. 

Segundo Salvador (2015) essas estratégias modificam a forma de o aluno lidar 

com seus erros/fracassos, o professor terá um olhar diferenciado, podendo 

criar oportunidades de o aluno repensar sobre o erro ou o professor pode até 

mesmo pensar em outra forma de elaborar a proposta que o aluno errou. Essa 

forma de pensar sobre o fracasso vem mostrar que não devemos culpar um 

determinado tempo cultural, como vimos na pesquisa de Patto (1996), em que 

o fracasso escolar era atribuído à pobreza, carência, etc.. As atribuições 

causais vem contrapor essa ideia, e o aluno pode sim, superar seus erros. Com 

boas estratégias de ensino o aluno pode superar seu fracasso. 

 

“Nas últimas décadas, a atenção dos educadores, políticos e 
da sociedade tem-se voltado para a dimensão social e política 
da educação. [...] O fracasso escolar deixa descoberto as 
falhas do sistema educacional e da comunidade, uma vez que 
reprovar significa não alcançar os objetivos propostos. O 
fracasso não é somente do aluno, mas do professor, da escola, 
da comunidade e de todo o sistema. O fracasso resulta em 
evasão, que por sua vez acarreta uma baixa acentuada da 
autoestima e falta de estímulos para permanecer na escola.” 
(SALVADOR 2015. p, 19)   

 

O fracasso escolar segundo Salvador (2015), pode estar ligado à má 

rotina da escola, a não se levar o aluno a pensar a respeito de seus estudos, à 

má formação de professores, que não sabem lidar com essas situações e 

acabam atribuindo a culpa ao próprio aluno. O papel do professor, além de 

ensinar, é ensinar como aprender, o que muitas vezes é esquecido, ficando 

apenas o foco de repassar conhecimentos, não havendo um vínculo do 

professor com o aluno, nem uma troca de experiência mais enriquecedora para 

a aprendizagem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou constatar que não houve, nos últimos anos, 

muitos avanços na forma de compreender e lidar com o fracasso escolar. 

Parece que continuamos a pensar como há vinte e tantos anos atrás... 

Compreende-se, hoje, que o fracasso escolar tem múltiplas causas e 

não pode ser considerada apenas como um problema do aluno e de sua 

família. Há questões sociais, culturais, econômicas, políticas e pedagógicas 

envolvidas no fracasso escolar.  

A inquietação que motivou a realização deste estudo continua ainda. 

Embora a questão do fracasso escolar seja muito discutida nos cursos de 

Pedagogia, o discurso de professores do Ensino Fundamental parece não ter 

mudado muito ainda se busca um culpado. Quem iremos culpar dessa vez? 

Esse estudo possibilitou uma melhor compreensão do papel importante 

do professor e de sua responsabilidade de desenvolver um bom trabalho 

pedagógico. No caso dos alunos que parecem estar enfrentando experiências 

de fracasso escolar o professor pode procurar observar e compreender o que 

está interferindo negativamente e, através do seu trabalho pedagógico, ajudar 

o aluno com estratégias de enfrentamento do erro e da dificuldade, encorajá-lo 

a tentar novamente, a procurar entender por que errou, a mudar as estratégias 

de resolução das situações problemas e, assim, ir vencendo suas dificuldades.  

É com o trabalho pedagógico que o professor pode enfrentar a questão 

do fracasso escolar.  
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