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Resumo 

O objetivo da monografia é discutir a produção do fracasso escolar a partir de sua 

relação com o currículo escolar. Ademais, parte-se do argumento que o currículo e o 

fracasso escolar configuram-se como produções sociais. O reforço escolar procurado 

pelos alunos com dificuldades de aprendizagem é concebido como uma saída paliativa, 

porém necessária para essas dificuldades produzidas, principalmente, pelos currículos 

elaborados e vigentes nas instituições de ensino. Duas questões são centrais na pesquisa 

realizada: Como o currículo escolar impacta a produção e a reprodução dos fracassos 

nos discentes? Qual o papel do reforço escolar no que tange à problemática construída 

do fracasso escolar na educação básica? Como referencial teórico de análise utilizou-se 

os estudos sobre currículo de Goodson, Silva, Santomé, bem como, a obra de Berger e 

Luckman sobre a produção social da realidade. Dez discentes participantes do reforço 

escolar da rede pública e privada da cidade de Maricá são entrevistados para demonstrar 

empiricamente os argumentos discutidos na revisão bibliográfica realizada. De modo 

preliminar constata-se que os currículos escolares vigentes nas escolas incentivam a 

formação de uma identidade negativa, onde o problema que seria da escola passa 

injustamente a ser encarado como um fracasso do aluno. Neste sentido, o papel do 

reforço escolar é possibilitar um espaço dialógico, empático e de superação das 

dificuldades de aprendizagem geradas pelo currículo escolar. 

 

Palavras-chave: Currículo escolar; Fracasso escolar; Reforço escolar; Educação básica. 
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Introdução 

 

O título deste trabalho - Produções e reproduções: diálogos entre o currículo, 

fracasso escolar e reforço – revela o escopo da pesquisa qualitativa empreendida, que 

discute o seguinte suposto: O fracasso escolar é produzido pelo currículo vigente na 

escola descolado da realidade e das necessidades dos discentes, configurando-se o 

reforço escolar como instrumento paliativo, porém relevante para suprir essas lacunas.  

 Meu interesse por essa problemática para realização da monografia ocorreu em 

virtude do meu trabalho: sou professor de reforço escolar, lecionando para alunos de 

diversas idades, desde a alfabetização até o último ano do ensino médio, em todas as 

áreas de conhecimento curricular dentro da Base Nacional Comum Curricular (BNC). 

Amiúde, sou questionado por eles acerca de questões referentes ao currículo, como, por 

exemplo, a utilidade de certos assuntos para sua vida pessoal e futuro-profissional. 

Outro argumento para realização deste estudo é o fato de presenciar outros tipos de 

discursos onde a criança tem seu lado emocional abalado por motivo de falha, já que a 

tendência por muitos nesse tipo de caso não é ensinar com os erros, mas criticar e não 

correr atrás daquele aluno, ou simplesmente, ignorá-lo. 

As perguntas centrais da pesquisa são: (1) como o currículo escolar impacta a 

produção e a reprodução dos fracassos escolares? (2) qual é o papel do reforço escolar 

no que tange à problemática construída do fracasso escolar na educação básica? Busca-

se refletir sobre a articulação dialógica entre os temas – currículo, fracasso escolar e 

reforço - a fim de captar as consequências emocionais para o alunato.  

Como já foi explicado, meu trabalho como explicador de reforço escolar me fez 

perceber que a elaboração dos currículos escolares depende da BNC, cujo processo está 

voltado para a realização das provas de vestibulares ao final do ensino médio. Neste 

sentido, a proposta da BNC oferece pouco espaço para trabalhar as/nas subjetividades 

de uma turma qualquer, ainda que o professor tente fazer uma intervenção na intenção 

de produzir diferenças qualitativas no relacionamento com seus alunos.  

O processo de criação do fracasso escolar é sutil e velado. A BNC defende uma 

qualidade da educação fundamentada na meritocracia e na competitividade para a 

inserção do jovem no mercado. Por sua vez, o currículo traduz os conteúdos escolares 

considerados necessários para alcançar as metas colocadas pela BNC. No entanto, o 



 

9 
 

cotidiano escolar espelhado pela relação entre docente, aluno e a implementação do 

currículo na sala de aula manifesta as tensões dessa relação. Dessa forma, os alunos que 

possuem condições financeiras procuram o reforço de modo a conseguir uma saída 

paliativa para suprir suas necessidades, alcançando o alto rendimento imposto na BNC. 

A competência do aluno passa a ser comprovada por sua performance e o currículo se 

reduz aos conteúdos escolares ditos relevantes para o mercado.  

Metodologicamente, a pesquisa abarca estudantes do ensino fundamental II e 

médio das escolas do município de Maricá – RJ - que mantêm um incipiente padrão de 

notas em suas escolas, levando em conta o imaginário do que seria “o bom aluno”. As 

entrevistas foram realizadas em 2017, com um grupo de 10 alunos de diferentes 

posições sociais e realidades, que buscam o reforço com dificuldades comuns entre si. 

No entanto, essas dificuldades não são naturalmente determinadas, em virtude de serem 

construídas nas práticas escolares diárias. A pauta da entrevista diz respeito às questões:  

1. Como é organizado o currículo da sua escola? 

2- Como é o sistema de avaliação dos conteúdos ensinados em sua escola? 

3- Como você se sente com os resultados e as experiências vividas na escola? 

4- Quais os motivos de você procurar o reforço escolar? 

5- Quais as suas principais dificuldades no processo de aprendizagem? 

6- Qual é o papel do reforço escolar para você? 

A revisão da literatura envolveu analistas clássicos sobre a teoria do currículo 

como Ivor Goodson e suas análises sobre história e construção curricular, Tomaz Tadeu 

da Silva e Jurjo Torres Santomé sobre as relações entre o currículo e o indivíduo, e a 

respeito da construção do fracasso escolar foi utilizado como base e guia a sociologia do 

conhecimento presente em A construção social da realidade de Peter Berger e Thomas 

Luckman. 

Esta monografia estrutura-se em três capítulos. O primeiro trata de desconstruir 

os sentidos do currículo escolar, bem como apresentar sua breve história. Além disso, as 

teorias críticas atuais no que diz respeito ao currículo são examinadas a fim de entender 

sua relação com a produção do fracasso escolar. 

O segundo capítulo expõe por um lado a visão da psicologia sobre a produção do 

fracasso escolar, e por outro, a contribuição da sociologia desnaturalizando a concepção 
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do fracasso como uma patologia social. Neste sentido, o foco do capítulo mostra que o 

fracasso é uma produção social. 

O terceiro capítulo mapeia as percepções dos entrevistados participantes do 

reforço escolar, problematizando as sutis articulações entre currículo, fracasso e reforço 

escolar. Por fim, as considerações finais sintetizam as principais ideias da pesquisa, 

apontando a necessidade de outros estudos para aprofundar essa intricada relação: 

currículo, fracasso e reforço escolar.  
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Capítulo 1 – Desconstruindo as facetas do currículo escolar 

 

 Este capítulo procura realizar uma revisão da literatura sobre currículo, sendo 

que no primeiro tópico exponho os sentidos do currículo e sua breve história. No 

segundo tópico apresento a contribuição das perspectivas críticas a respeito do 

currículo, ressaltando como essas teorias desaprovam as concepções tradicionais 

relativas ao currículo. 

 

1.1 – Surgimento dos estudos sobre currículo. 

 O significado literal da palavra currículo e a relação do seu uso na história 

dependem de dois fatores: tempo e espaço. Portanto, o currículo como algo definido e 

certo não existe, mas acaba sendo tratado dessa forma. Logo, currículo não deve ser 

entendido como “é isso”, mas sim como “pode ser isso”. 

Derivada do latim scurrere1, a palavra currículo cuja tradução significa curso, 

entre outras possibilidades de mesmo sentido, tem seus primeiros vestígios datado de 

1633 em Glasgow na Escócia, conforme o Oxford English Dictionary. O problema que 

a etimologia da palavra gerou no início foi a de que o currículo é algo a ser apresentado 

para estudar, e por sua vez, o que importa em sua construção é somente quem o faz.  

Goodson apresenta, em vários momentos do livro Currículo: teoria e história, que “O 

vínculo entre currículo e prescrição foi, pois, forjando desde muito cedo, e, com o 

passar do tempo, sobreviveu e fortaleceu-se” (1995, p. 31). Mas aqui já deve ficar 

entendido que quem faz o currículo, a prescrição, o faz conforme seus interesses, ou 

seja, há em jogo a questão de poder.  

Assim, o currículo começou a ser entendido como algo construído para 

apresentar conteúdos que devem ser seguidos como escrito no papel. Isso teve início na 

década de 1850 pelas escolas secundárias (Grammar Schools). Mas até hoje o currículo 

é entendido pela maioria como sinônimo de matéria escolar. Segundo Goodson, em 

1904, ocorre a primeira definição dos Regulamentos Secundários, que em 1917 

elencaram as principais matérias aceitas como básicas para um Certificado Escolar. 

                                                           
1 A palavra curriculum também pode ser encontrada com as mesmas definições em outros dicionários de 

latim-português. 
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(1995, p. 35). As teorias críticas sobre o currículo2 o concebem como um campo de 

lutas de interesses, ideia explicada na sequência.  

O processo de enraizamento do currículo como disciplinas escolares ocorreu 

antes de seus primeiros formatos na história da Europa, ou seja: antes que a educação 

fosse organizada em disciplinas ou mesmo em graus como no início, por ainda não ser 

organizada pelo Estado, ela era organizada de grupo para grupo conforme suas 

realidades econômicas e culturais. O mais próximo de um currículo se chegava era a 

educação da classe dos operários, onde teoria e experiência de vida eram 

complementares. Logo, a educação parece que seguia o ritmo de cada um e, portanto,  

 

Um sistema assim, local e pessoal de educação, podia muito bem 

corresponder à experiência e cultura dos alunos, mesmo em situações menos 

ideais que a educação ministrada no lar, “onde as adaptações podiam ser 

feitas com rapidez e facilidade, tudo dependendo da aptidão do aluno” 

(GOODSON, 1995, p. 40). 

 

O problema desse tipo de educação era que por não ser bem elaborada em 

classificações, sendo que a educação e as experiências recebidas entre os grupos sempre 

entravam em choque. Junto a isso, o fato do desconforto das ideias que a Revolução 

Francesa deixou, fez com que o Estado tomasse frente na organização da educação 

nacional, começando a tentativa de controle social através da educação pelo currículo 

escolar. Citando Thompson (1968), Goodson coloca que:  

 

(...) a linha divisória que excluiu tais escolas e certamente os estilos de 

educação em classes de trabalhos, foram os temores gerados pela Revolução 

Francesa. De fato, a partir dessa revolução, o Estado desempenhou papel 

cada vez mais importante no ato de organizar a escolarização e o currículo 

(1995, p. 40-41). 

 

Com o passar do tempo, a educação oferecida pelo Estado ganha força em todos 

os níveis. Neste sentido, as divisões de conhecimento foram se modelando da mesma 

forma, muito embora a educação oferecida à classe de elite fosse de melhor qualidade. 

Segundo Goodson, “(...) já pelo fim do século XIX, havia se estabelecido como padrão 

dominante” (1995, p. 41-42). No entanto, no século XX observa-se que a educação 

estatal se expandiu para diversas culturas. 

Considerando que os primeiros modelos de currículo eram entendidos como 

apresentadores de conteúdo, esses por sua vez eram pensados de uma forma particular. 

                                                           
2 Sacristán (2000), Santomé (1995) e Silva (1995), cujas obras são utilizadas na discussão deste trabalho.  
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Além disso, esses conteúdos estavam divididos em graus, de acordo com critérios 

determinados para cada um. Neste sentido, os currículos começaram a ser idealizados 

para atender às classes sociais, a fim de manter os indivíduos em suas classes. A 

educação avançada era destinada às classes altas, onde a aprendizagem permitiria a 

permanência dessa classe, assim como a educação menos desenvolvida era ensinada 

para os que não fossem ocupar profissões que exigissem maior carga de conhecimentos. 

Nas palavras de Goodson “(...) a forma emergente de currículo ligava-se, por natureza, 

aos padrões de organização e controle sociais” (1995, p. 32). Ao que parece essa lógica 

funcionava já que o currículo e suas primeiras formas apareceram em países calvinistas, 

que por sua vez, fundamentavam-se conforme a lógica de Calvino. Os ensinamentos 

voltados ao currículo foram implantados nas universidades da época em que o 

calvinismo se expandiu, quando as escolas e as universidades existentes estavam 

vinculadas à permissão religiosa. Segundo Hamilton (1980), citado por Goodson:  

 

(...). Nos países calvinistas (como a Escócia), essas ideias encontraram sua 

expressão, teoricamente, na doutrina da predestinação (crença de que apenas 

uma minoria predestinada podia obter salvação) e, educacionalmente, no 

emergir de sistemas de educação – nacionais, sim; mas bipartidos – onde os 

“eleitos” (isto é, predominantemente os que podiam pagar) eram agraciados 

com a perspectiva da escolarização avançada, ao passo que os demais 

(predominantemente os pobres da área rural) eram enquadrados num 

currículo mais conservador (com apreço pelos conhecimentos e pelas 

virtudes seculares) (1995, p. 32-33). 

 

No que diz respeito aos graus, o currículo era dividido um pouco diferente de 

como é hoje. Dividido em níveis de capacidades diferentes, como uma forma 

complementar a divisão dos conhecimentos a serem passados para as classes - sentido 

econômico -, pois essas etapas cabiam conforme a renda familiar. A passagem 

selecionada de Goodson corrobora essa colocação:  

 

(...). Em 1868, a escolarização até os 18 ou 19 anos de idade destinava-se aos 

filhos das famílias de boa renda, independentemente da atividade 

desenvolvida pelos pais, ou aos filhos de profissionais e homens de negócios, 

cujas rendas os situassem no mesmo nível. Tais alunos seguiam um currículo 

clássico. O segundo grau, até os 16 anos de idade, destinava-se aos filhos das 

“classes mercantis”. Para esses, o currículo tinha orientação menos clássica e 

já um tanto prática. O terceiro grau, para alunos de até 14 anos, era destinado 

aos filhos dos ‘pequenos proprietários agrícola, pequenos comerciantes e 

artesãos superiores’. O currículo, nesta graduação, baseava-se nos três erres 

(“R”): (ler, escrever, contar), mas ministrava conhecimentos em nível 

bastante elevado (1995, p. 34-35). 
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Com o passar do tempo, a escolarização foi sendo reduzido à lógica de 

conhecimento (estudo) como vemos hoje nas escolas. A avaliação constitui a finalidade 

da educação escolar, conforme explicita Goodson: “A epistemologia dominante que 

caracterizava a escolarização do Estado no começo do século XX, combinava esta 

trilogia: pedagogia, currículo e avaliação” (1995, p. 35). A avaliação obedece às regras 

do conselho examinador das universidades, as mesmas que estavam ligadas à linha 

calvinista. Após isso, os currículos começaram a se tornar cada vez mais 

generalizadores, as classes ou graus foram divididos em salas de aulas com horários 

estabelecidos. Assim, o currículo foi cada vez mais sendo enquadrado em matérias 

escolares, frequente nas escolas secundárias ou também chamadas “Grammar Schools”. 

Nessa linha Goodson coloca:  

 

(...) este sistema só chegou à situação atual em 1904, com a definição dos 

Regulamentos Secundários, que em 1917 elencaram as matérias principais, 

aceitas como matérias básicas de um Certificado Escolar. A partir daí o 

conflito curricular passou a assemelhar-se à situação hoje existente, pois 

centralizou-se na definição e avaliação do conhecimento examinável (grifos 

do autor) (1995, p. 35-36). 

 

 

 As juntas examinadoras universitárias influenciaram fortemente os currículos 

escolares a ponto de estes estarem voltados para o ensino acadêmico, com o passar do 

tempo, fazendo que as disciplinas escolares fossem espelhadas nas disciplinas 

universitárias. Esse vínculo se fortaleceu com o discurso sobre a aptidão, que produziu a 

exclusão escolar.  Na verdade, é uma exclusão partindo de determinismo ligado à classe 

econômica, como enfatiza a passagem selecionada a continuação:  

 

(...). Centrado num ensino acadêmico, o currículo realmente ganhou força no 

período que se seguiu ao Ato Educacional de 1944. Em 1951, a introdução do 

Certificado Geral de Educação fez com que as matérias, no nível “0”, 

pudessem ser dadas separadamente (no Certificado Escolar, deviam constar 

as matérias “principais”); e a introdução do nível “A”, aumentou a 

especialização das matérias e acentuou a ligação entre exames acadêmicos e 

disciplinas universitárias (GOODSON, 1995, p. 36). 

 

 

Ademais, Goodson complementa dizendo que “(...). As matérias acadêmicas 

que requeriam forte vinculação com as disciplinas universitárias destinavam-se aos 

alunos aptos” (1995, p. 36), ou seja: condições socioeconômicas melhores determinava 

mais acesso ao conhecimento e tempo de estudo. 
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 As demais escolas que não adotassem esse sistema ou tipo de currículo das 

Grammar Schools, além de continuar separando os alunos por status social e salas de 

aula, os separavam também por interesses dos alunos. Cabe explicar que o interesse do 

aluno foi o determinante do tempo do aluno na escola. Esses interesses eram divididos 

em três tipos. O primeiro focava o aluno na aprendizagem como meta e seguir uma 

linha de raciocínio, basicamente o que fazia o currículo de uma Grammar School, 

visando trabalhar com altos cargos ou profissões liberais. O segundo focava o aluno em 

ciências ou artes de modo aplicado, seguindo esses dois um estudo de caráter técnico. 

Por fim, o terceiro tipo focava o aluno em uma aprendizagem mais prática do que 

intelectual, pois ressaltava a relação dos alunos que tinham mais “facilidade” com 

trabalhos manuais do que com trabalhos que exigissem mais do intelecto. Novamente, 

observa-se que no currículo o discurso determinista e a exclusão estavam de mãos 

dadas. 

 

1.2 – As perspectivas atuais sobre currículo e as teorias críticas. 

 O currículo escolar na visão tradicional é concebido como matéria escolar, como 

desenvolvido no tópico anterior. A literatura clássica sobre currículo consultada define 

currículo, bem como pontuam as dimensões práticas que o envolve. O dicionário 

brasileiro de educação, por exemplo, conceitua currículo como:  

 

Conjunto das experiências planejadas pela escola e vivenciadas pelo aluno 

visando ao alcance de objetivos educacionais. Conjunto organizado das 

atividades de aprender e ensinar, que se processam na escola. Conjunto de 

todas as experiências do aluno sob influência da escola. Em sentido restrito e 

tradicional, é considerado apenas como o rol de disciplinas e práticas 

educativas a que se acham obrigados, com frequência e trabalhos, os alunos 

de determinada escola. Em sentido amplo e moderno, é a soma total de 

situações de aprendizagem que permitem ao aluno a aquisição de 

experiências. Esse sentido é dinâmico, flexível, abrangente e individualizado, 

pois leva em conta as possibilidades reais do aluno (necessidades e interesses, 

condicionados pela idade ou desenvolvimento) e do ambiente sócio-

econômico (condições da família e da comunidade). Não apenas o que se faz 

na sala de aula, mas tudo o que se faz na escola, ou sob a sua influência, 

compõem o currículo, daí porque não tem sentido, dentro dessa acepção, 

falar-se em atividades extracurriculares (DUARTE, 1986, p. 45-46). 

 

 

 Segundo Kelly a “(...) definição mais útil que podemos adotar é o que seja 

neutro em termos de valor e que abranja todas as atividades planejadas pela escola”. 

(1981, p. 16). Essa colocação de Kelly sublinha e defende uma suposta neutralidade no 
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currículo. Neste sentido, cabe indagar: Existe neutralidade no currículo escolar? Seria 

possível um documento referente ao ensino possuir neutralidade valorativa? Veiga 

argumenta que a neutralidade no currículo constitui uma falácia, como mostra essa 

citação:  

 

Na organização curricular é preciso considerar alguns pontos básicos. 

O primeiro é o de que o currículo não é um instrumento neutro. O 

currículo passa ideologia, e a escola precisa identificar e desvelar os 

componentes ideológicos do conhecimento escolar que a classe 

dominante utiliza para a manutenção de privilégios (1995, p. 27). 

 

 

Da mesma forma, Sacristán discute essa suposta neutralidade do currículo, 

sublinhando que o conhecimento selecionado para ser ensinado ou não nas escolas 

configura o currículo como uma produção social. Citando Whitty (1985, p. 8), Sacristán 

argumenta que o currículo “(...) passa a ser considerado como uma invenção social que 

reflete escolhas sociais conscientes e inconscientes, que concordam com os valores e as 

crenças dos grupos dominantes na sociedade” (p. 19). Outra passagem selecionada do 

autor afirma: 

 

A obsolescência das instituições escolares e dos conteúdos que 

distribuem pode levar a negar essa função, mas não nega tal valor, e 

sim a possibilidade de que se realize, deixando que operem outros 

fatores exteriores, ainda que nenhum currículo, por obsoleto que seja, 

é neutro (SACRISTÁN, 2000, p. 20). 

 

 A problemática da suposta neutralidade do currículo é relevante nas teorias 

críticas, pois ser neutro ou não sinaliza que a escola está optando pelo discurso 

dominante ou obediente. É interessante demarcar que dominante e obediente se referem 

ao conhecimento produzido historicamente: o primeiro está presente para ir além, o 

segundo está presente para manter onde se encontra. E é esse jogo de poder do currículo 

que dá iniciativa às críticas da construção do currículo em relação aos ensinamentos que 

devem ou não constar para o processo de aprendizagem do aluno. É possível verificar 

ideias críticas sobre os currículos atuais focando em três pontos: crítica ao conteúdo, 

crítica ao currículo como campo de disputa de interesses e produção social, e crítica ao 

currículo como produção estática. 

 Santomé revela na obra “As culturas negadas e silenciadas no currículo” que  
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(...) a seleção dos conteúdos do currículo, os recursos e as experiências 

cotidianas de ensino e aprendizagem que caracterizam a vida nas salas 

de aula, as formas de avaliação e os modelos organizativos promovam 

a construção dos conhecimentos, destrezas, atitudes, normas e valores 

necessários para ser bom/boa cidadão/ã (1995, p. 159). 

 

A construção de um currículo, na análise de Santomé, precisa ir além do que 

apresentar os conteúdos organizados em disciplinas, como se observa hoje no sistema 

de ensino. O aluno estuda não na intenção de aprender para si, mas para realização de 

provas. Em sua maioria, o ensino escolar brasileiro está voltado para o ingresso na 

universidade, dado por meio de rigorosos exames. O aluno que na prova mostrar ter 

mais conhecimento escolar, maior pontuação conseguirá e por sua vez mais reconhecido 

poderá ser o curso que esse aluno poderá ingressar: temos como exemplo o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e os cursos nas universidades mais concorridos 

como medicina, direito e engenharias que socialmente são mais reconhecidos, mais bem 

remunerados e consequentemente mais disputados.  

 Dito isso, Santomé preconiza um currículo que não pense só a educação 

como base para futuro profissional, porém um currículo crítico para a construção do 

indivíduo reflexivo. Em outra passagem, o analista supracitado destaca: “Muitas 

propostas de escolarização mantêm ainda uma forte estrutura fordista, no sentido de que 

seu modo de funcionamento se assemelha ao da cadeia de montagem de uma grande 

fábrica”. (Santomé, 1995, p.160)  

Cabe dizer, que a análise de Santomé foi publicada nos Cuadernos de Pedagogía 

no ano de 1993 e traduzida no Brasil em 1995. No entanto, em dezembro de 2014 no 

Estado do Rio de Janeiro foi publicado um anúncio que retrata essa análise. No anúncio 

os alunos estão em uma esteira de fábrica e no cartaz está escrito: “Nossa linha de 

produção é simples. Construímos escolas, formamos cidadãos e criamos futuro. Fábrica 

de escolas do amanhã. Mais educação para o Rio de Janeiro”.  

Esse cartaz transmite uma ideia da educação como linha de produção, realçando 

que a formação do pensamento é igual em todos, como se os indivíduos pudessem ser 

moldados da mesma forma. Neste sentido, o cartaz omite que a aprendizagem não tem 

molde universal, pois varia de pessoa para pessoa, levando em conta o ritmo de 

aprendizagem, bem como o modo de aprender. Continuando a crítica sobre a escola 

como uma linha de montagem, Santomé grifa:  
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Assim, os alunos/as se posicionam de forma fixa em suas carteiras e 

diante deles/as vão passando diferentes matérias e professores/as a um 

determinado ritmo. A única coisa que os/as estudantes aspiram é 

acabar quanto antes seus deveres e desse modo conseguir uma 

recompensa extrínseca, como uma determinada nota ou um 

determinado conceito. O que tem menos importância nessa situação é 

o sentido, a utilidade e o domínio real do que devem aprender (2000, 

p. 160). 

 

Assim sendo, a escola adota uma função de ensinar como coletora de boas notas 

objetivando que o aluno alcance o melhor resultado ou conceito. Considerando que essa 

visão de ensino-aprendizagem é bastante reducionista, uma vez que a excelente nota 

denota a prontidão do aluno para o ingresso no ensino superior, que por vezes apenas 

memoriza os conteúdos para o exame. Neste sentido, cabe a indagação: será que o aluno 

de fato aplicou esse conhecimento, produzindo reflexões a respeito do mundo que o 

cerca?  

 Dentro desse estilo reducionista de aprendizagem, Santomé chama atenção para 

as “vozes ausentes” do currículo. Dos nove temas sublinhados por ele, três são 

problemáticas candentes na sociedade: o mundo feminino, as sexualidades lésbicas e 

homossexuais, e, as pessoas com deficiências físicas e/ou psíquicas. É importante frisar 

que as duas primeiras temáticas se referem aos estudos de gênero, pertinente ao mundo 

escolar e social. Para Santomé,  

 

A educação obrigatória tem que recuperar uma de suas razões de ser: a 

de um espaço onde as novas gerações se capacitem para adquirir e 

analisar criticamente o legado cultural da sociedade. As salas de aula 

não podem continuar sendo um lugar para a memorização de 

informações descontextualizadas. É preciso que o alunado possa 

compreender bem quais são as diferentes concepções do mundo que se 

ocupa sob cada uma delas e os principais problemas da sociedade a 

que pertencem (1995, p. 176). 

 

 Avançando na exposição sobre as análises das teorias críticas, Tomaz Tadeu da 

Silva considera o currículo como um campo de interesses de poder. Basicamente, o 

currículo existe como esse campo devido aos interesses de quem o comanda ou quem o 

faz, que na sua visão “(...) As teorias da reprodução social, por exemplo, nos mostram 

como a distribuição desigual de conhecimento, através do currículo e da escola, 

constituem mecanismos centrais do processo de produção e reprodução de desigualdade 

social” (SILVA, 1995, p. 190). Assim também, Silva expõe a intricada relação entre 

currículo e formas de dominação: 
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Para Foucault (1993), o que caracteriza as modernas formas de 

governo, entendido aqui não num sentido puramente administrativo ou 

burocrático, mas em seu sentido político de regulação e controle, é a 

sua dependência de formas de conhecimento sobre a população a ser 

governada. (...). Se é conhecível, se é calculável, é também governável 

(1995, p. 191). 

 

Ou seja, mesmo com o passar dos anos, é possível dizer que as mudanças no 

currículo são limitadas, pois conforme a citação anterior, a questão do uso e interesse do 

poder no currículo continua proeminente. Por exemplo, a BNC estipula as orientações 

que as escolas devem seguir, constituindo-se um guia prescritivo sobre o que deve ser 

feito. No entanto, é indispensável ter em conta que a realidade das escolas difere e a 

BNC não diz como deve ser implementado o currículo. Neste sentido, o poder 

compreendido como potencial e possibilidades de realização prática dos currículos nas 

escolas, vigente em uma sociedade classista, leva em consideração de modo incipiente a 

diferenciação no processo de aprendizagem dos alunos, bem como da produção do 

conhecimento entre as classes.  

 A disputa de poder no currículo é importante, uma vez que seu desenvolvimento 

tem consequências objetivas. É necessário salientar que o currículo não é um simples 

produto social, mas condiciona o discurso relativo à aprendizagem, constituindo-se 

como produtor social, como manifesta a passagem selecionada de Silva:  

 

(...) Mesmo uma coisa como uma lista de conteúdos não teria 

propriamente existência se não se fizesse nada com ela. Como tal, o 

currículo não diz respeito tampouco apenas a ideias e abstrações que 

passam de mente em mente, mas a experiências, a práticas. (...) 

Por isso, é importante ver o currículo não apenas como sendo 

constituído de “fazer coisas” mas também vê-lo como “fazendo coisas 

às pessoas”.  O currículo é aquilo que nós, professores/as e estudantes, 

fazemos com as coisas, mas também aquilo que as coisas fazem a nós. 

O currículo tem que ser visto em suas ações (aquilo que fazemos) e 

em seus efeitos (o que ele nos faz). Nós fazemos o currículo e o 

currículo nos faz) (1995, p. 194).  (Destaque do autor). 

 

Por sua vez, os atores que discutem o currículo determinam o que será incluído e 

excluído, estabelecendo critérios para o processo de construção do conhecimento da 

realidade escolar e sobre o mundo que cerca o estudante. A análise de Silva demonstra 

essa colocação:  

 

As narrativas contidas no currículo (...) dizem qual conhecimento é 

legítimo e qual é ilegítimo, quais formas de conhecer são válidas e 

quais não o são, o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que é 

imoral, o que é bom e o que mau, o que é belo e o que é feio, quais 
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vozes são autorizadas e quais não o são. As narrativas contidas no 

currículo trazem embutidas noções sobre quais grupos sociais podem 

representar a si e aos outros e quais grupos sociais podem apenas ser 

representados ou até mesmo serem totalmente excluídos de qualquer 

representação (1995, p. 195). 

 

 As disciplinas de sociologia e filosofia são emblemáticas para exemplificar o 

campo de sua luta e de sua intermitência no currículo escolar. Por exemplo, desde 

18913, a Sociologia passou por diversas entradas e saídas do currículo escolar do ensino 

médio, e agora em 2017 quase foi retirada do currículo como disciplina obrigatória. 

 Por último, a crítica ao currículo como produção estática se refere à elaboração 

do documento como sendo um pouco equivocada. A literatura curricular consultada 

exterioriza que o currículo não deveria ser planejado de forma estanque. O proposto é 

que, baseada na realidade, a construção do currículo deve incorporar os imprevistos do 

cotidiano. Nesse processo, o currículo será escrito aos poucos, sendo constantemente 

avaliado e revisado, ou seja: não é o currículo que escreve a realidade da escola como se 

ela fosse aparte da sociedade que se encontra. Porém, o currículo deve refletir a 

realidade social, política e econômica. As realidades não são estáticas e nem as escolas 

se encontram fora dessas realidades. A análise de Oliveira resume o processo dialético 

de inserção do currículo escolar nas distintas realidades  

 

(...) precisamos manter a ideia já defendida de que os currículos não 

são apenas uma lista de conteúdos a serem ministrados a determinado 

grupo de sujeitos, mas são criação cotidiana daqueles que fazem as 

escolas e desenvolvem políticaspráticas cotidianas que envolvem 

todos os saberes e processos interativos do trabalho pedagógico 

realizado por alunos e professores (2012, p. 99-100). (Destaque da 

autora). 

 

 Para que esse tipo de currículo exista é preciso trabalhar no sentido contrário ao 

convencional: se antes a prática era gerada pela teoria, agora é preciso que a prática gere 

a teoria. Retomando Goodson (1995), sua visão sobre currículo se baseia na ideia de 

que a prática produz a teoria, criticando as perspectivas a respeito do currículo que 

passam de mera “prescrição”. Neste sentido, as pesquisas sobre o currículo crítico 

avançam muito pouco. 

Segundo Goodson é preciso que se parta da realidade: “As teorias atuais não são 

curriculares, são meros programas; são utópicas, não realistas. Preocupam-se com 

                                                           
3 Ano da reforma implementada por Benjamin Constant que inaugura a primeira instituição da Sociologia 

no ensino secundário no Brasil. 
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aquilo que deveria ou poderia ser, não com a arte do possível” (1995, p. 47). Sua 

afirmação tem validade ao se considerar a prática escolar como um reflexo da 

construção social da realidade, que por sua vez não depende de teoria para existir. 

Portanto, a prática escolar é real, sendo produzida a partir de seres concretos. Citando 

Schwab (1978, P. 287), Goodson coloca:  

 

(...) as formulações teóricas, em grande parte, são desajustadas e 

inadequadas em relação a problemas de ensino e aprendizagem 

concretos. Pelo seu próprio caráter, a teoria não leva e não pode levar 

em consideração todas as questões fundamentais relacionadas com o 

que se ensina, quem ensina e a forma como se ensina; isto é, as teorias 

não podem ser aplicadas como princípios para a solução de problemas 

concernentes ao que se deve fazer com ou por pessoas de carne e osso, 

pequenos grupos ou instituições situadas, de fato, no tempo e no 

espaço – agentes e clientela de escolarização e escolas (1995, p. 57). 

 

Em suma, a discussão sobre currículo possibilita analisar seu impacto na 

produção do fracasso escolar, temática retratada no próximo capítulo. 
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Capítulo 2 - Discursos sobre o fracasso escolar e sua produção social. 

 

Neste capítulo, a questão norteadora e central diz respeito a: como o currículo 

escolar impacta a produção e a reprodução dos fracassos escolares? Portanto, o primeiro 

tópico revela o significado do fracasso escolar desde a visão da Psicologia e o segundo 

discute a construção social do fracasso escolar, visto pela contribuição de teóricos da 

Sociologia. 

2.1 – O fracasso escolar e a visão da Psicologia. 

Ao se falar em fracasso escolar, a palavra causa uma impressão desagradável 

para quem for colocado dentro deste parâmetro. Isso porque fracasso remete a ideias 

como insucesso, derrota, ruína. Logo, ao se falar em fracasso escolar, ou melhor, no 

fracassado escolar, o indivíduo assim qualificado recebe toda essa carga de significados, 

se tornando mal visto no meio social ao qual faz parte, sobretudo, onde essa 

característica lhe foi atribuída: a escola. 

 É importante esclarecer que fracasso escolar não é natural, porém socialmente 

construído como fenômeno articulado do currículo e da educação. Entretanto, o senso 

comum e até mesmo na Psicologia a classificação do fracasso escolar é naturalizada4. 

Segundo Arroyo, “podemos partir da hipótese de que existe entre nós uma cultura do 

fracasso que se alimenta dele e o reproduz. Cultura que legitima práticas, rotulando 

fracassados” (1992, p. 46). Na sociedade liberal capitalista, o fracasso escolar se origina 

com o discurso sobre a aptidão, ou seja: indivíduos aptos e não aptos; aqueles que 

possuem um elevado coeficiente de rendimento em virtude de sua natureza inata e 

biológica. No entanto, Baeta critica essa visão relativa às aptidões inatas, a saber:  

 

Se o fracasso escolar se mantém por tanto tempo, é preciso 

contextualizá-lo e historicizá-lo para tirar-lhe o caráter de fenômeno 

natural que, por ser esperado, já que é natural não é problematizado 

nem questionado. (...)  

A primeira observação que devemos fazer é que, enquanto fenômeno, 

é histórico, ou seja, nem sempre existiu e se isto não ocorria deve-se 

                                                           
4 A expressão certa não é exatamente o fracasso como algo natural, mas o problema ao ser explicado por 

discursos do tipo “problemas na estrutura familiar” ou algo como “distúrbios” deixam a desejar que se 

assuma o fracasso escolar como algo socialmente construído. Assim também, naturalizando o fracasso 

escolar se cria um determinismo e generalização de que filhos de famílias não estruturadas terão falhas de 

aprendizagem, aceitando como uma doença a qual pode ser tratada com remédios. No meu entendimento, 

esses dois discursos citados podem sim influenciar na aprendizagem, mas não necessariamente geram o 

fracasso escolar. 
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ao fato de que a maioria da população brasileira não tinha acesso à 

escola, exatamente os membros das classes trabalhadoras, tanto 

urbanas, quanto rurais (1992, p. 17). 

 

 Cabe salientar que o fracasso escolar – a concepção, ideia, qualidade atribuída 

ao sujeito com dificuldades de aprendizagem5 é um produto socialmente construído. 

Não se pode negar que o indivíduo antes de ser uma construção cultural é também um 

ser biológico. Assim, um indivíduo não é igual ao outro, e por sua vez, não aprende da 

mesma forma, assim como não aprende no mesmo ritmo. A valorização da visão da 

Psicologia para analisar o fracasso escolar gera o falso entendimento deste fenômeno, 

uma vez que nas entrelinhas algumas pessoas nascem destinadas ao fracasso escolar. 

Porém, esta análise é equivocada. 

 Se os indivíduos são seres diferentes que aprendem de forma e em tempos 

diferentes, a lógica na qual o ensino é construído vai contra a natureza do homem. As 

escolas e suas aprendizagens, mais especificamente, os currículos que elas adotam, não 

obedecem ao ritmo de cada aluno. Pelo contrário, as escolas insistem em querer que 

todos se adaptem a um mesmo modelo de tempo, forma de aprendizagem, como ocorre 

na produção de um objeto de fábrica. Assim, o fracasso escolar é uma produção social, 

pois o problema não está no sujeito, mas na configuração da educação. É preciso 

diferenciar o que é problema social – aqui o fracasso escolar – do que é “problema” 

biológico – algumas questões fisiológicas/psíquicas que influenciam na aprendizagem.  

 Como observa Souza, acompanhando o pensamento de Cordié (1997), no que 

diz respeito ao seu estudo sobre fracasso escolar na visão da psicologia/psicanálise, o 

fracasso escolar foi um fenômeno que surgiu ao longo do tempo, tendo seu berço a era 

da revolução industrial: 

 

(...) uma nova dualidade começa a surgir: o fracasso versus o sucesso, 

ambos implicando num julgamento de valor imposto pela sociedade. 

Ao sujeito cabe escolher conformar-se ou opor-se diante desses 

valores estabelecidos. Logo, o sucesso ou fracasso escolar ocupa um 

lugar importante na vida do sujeito, que irá apontar para possíveis 

“feridas narcísicas”: ser depreciado aos olhos do Outro e 

consequentemente aos seus. Isso leva-nos a pensar que o ser bem-

sucedido na escola sugere-nos o ser bem-sucedido na vida, obter uma 

visibilidade na sociedade do “ter”: ter acesso, portanto, ao consumo 

dos bens, por exemplo, algo típico de nossa “sombria” sociedade 

capitalista (2007, p. 8). 

 

                                                           
5 Ou como Saviani (1991) discute ao falar sobre problemas de aprendizagem e/ou pedagógicos. 
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Continuando Souza realça que  

 

O fracasso escolar é uma patologia recente. Só pôde surgir com a 

instauração da escolaridade obrigatória no fim do século XIX e tomou 

um lugar considerável nas preocupações de nossos contemporâneos, 

em consequência de uma mudança radical da sociedade moderna que 

causa os distúrbios, como se pensa frequentemente, mas um sujeito 

que expressa seu mal-estar na linguagem de uma época em que o 

poder do dinheiro e o sucesso social são valores predominantes. A 

pressão social serve de agente de cristalização de um distúrbio que se 

inscreve de forma singular na história de cada um” (2007, p. 17). 

 

Ou seja, a institucionalização do ensino nas escolas absorve a lógica capitalista 

que se volta para um darwinismo social, ou seja: os melhores vencem. A escola e seu 

modelo educacional valorizam a preparação do indivíduo para a competição com o 

outro, intensificando a disputa pela visibilidade de ser bem-sucedido.  

Seguindo esse pensamento, os modelos curriculares adotados pelas escolas 

enfatizam que os alunos bem-sucedidos no âmbito escolar, também serão no mercado 

de trabalho. Arroyo assinala que muitos conteúdos ensinados nas escolas são 

descartáveis, como se depreende desta citação: 

 

Como exemplo, lembremos que a gramática escolar, a matemática 

escolar, a física escolar...não fazem parte – à exceção de alguns 

conceitos mais globais – da cultura do homem culto moderno. Nós 

não dominamos, não precisamos dominar uma grande percentagem de 

“saberes” sobre os quais nossos filhos são avaliados, e até são 

reprovados, nas cinco “disciplinas” que têm de suportar cada dia, por 

200 dias anuais, por oito anos de suposta educação básica, as crianças 

de 9 a 15 anos são cobradas do domínio de conceitos que foram 

criados pela e para a escola: verbos transitivos e intransitivos, 

atributos simples e complexos; proposições incidentais, explicativas 

ou determinativas; objeto direto e indireto; palavras oxítonas ou 

proparoxítonas, etc, etc. Conceitos descartáveis que nós, cidadãos 

adultos, não precisamos para o exercício de nossa cidadania, mas que 

continuam servindo para disciplinar as mentes e para excluir 80% dos 

cidadãos comuns do direito a uma experiência educativa e cultural 

rica, para a qual tem apenas o escasso tempo de formação que a 

sociedade lhes permite (1992, p. 51). 

 

 Em suma, a visão que percebe o fracasso escolar como uma patologia decorrente 

de aspectos biológicos é limitada e reducionista, abandonando um argumento 

fundamental: o fracasso escolar é uma produção social, como se esmiúça no próximo 

tópico. 
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2.2 – O fracasso escolar como produção social. 

 Utilizando a obra de Berger e Luckman sobre a construção da realidade social, a 

articulação entre fracasso escolar e currículo é discutida nesse tópico, enquanto uma 

produção humana, histórica e dialética, como manifesta Goodson: “(..) não podemos 

visualizar o currículo (nem os contextos e repressões históricas com ele relacionados) 

como se fosse um sistema fechado (GOODSON, 1995, p. 75). Como toda criação 

social, sua estrutura é muito mais complexa e coletiva, dependendo sempre de diversos 

elementos que dão sentido e existência às diversas realidades. Da mesma forma, cabe 

ressaltar que a realidade é uma criação sempre em constante mudança pois  

 

(...) a simetria entre a realidade objetiva e a subjetividade nunca é uma 

situação estática, dada uma vez por todas. Deve ser sempre produzida 

e reproduzida in actu. Em outras palavras, a relação entre o indivíduo 

e o mundo social objetivo assemelha-se a um ato continuamente 

oscilante (BERGER, LUCKMAN, 1985, p. 180). 
 

Retomando as colocações do capítulo anterior sobre o currículo, é importante 

lembrar que o fracasso escolar existe como um desdobramento de uma proposta 

curricular que considera de modo incipiente a realidade objetiva e subjetiva do aluno e 

do mundo que o cerca. Da mesma forma, a partir da criação do currículo escolar que o 

fracasso é criado, sendo um reflexo das intenções ou não intenções as quais o currículo 

como simples objeto ou objetivação de subjetividades6 produz.  

Ademais, foi preciso que os currículos ao longo do tempo fossem moldados de 

tal forma que o fracasso pudesse nascer estruturando-se de tal modo que a tipologia 

“vencedores” e “perdedores” na educação seja valorizada.  Essa tipologia – vencedor e 

perdedor – impacta a construção de identidade dos alunos como indivíduos sociais, 

como elucidam Berger e Luckman: 

 

A expressividade humana é capaz de objetivações, isto é, manifesta-se 

em produtos de atividade humana que estão ao dispor tanto dos 

produtores quanto dos outros homens, como elementos que são de um 

mundo comum. Estas objetivações servem de índices mais ou menos 

duradouros dos processos subjetivos de seus produtores, permitindo 

que se estendam além da situação face a face em que podem ser 

diretamente apreendidos (1985, p. 53). 

 

                                                           
6 Termo utilizado por Berger e Luckman (1985) sobre a manifestação da expressão de uma subjetividade 

para além de uma relação face a face. 
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Ao retomar a história do currículo, é possível observar como essa tipologia -  

vencedores e fracassados - foi sendo criada. A educação começou sendo diferenciada 

para cada um quando o Estado ainda não atuava sobre o ensino. Posteriormente, o nível 

de conhecimento passado às crianças dependia de sua hierarquia social e sua futura 

atuação na sociedade, sendo que o Estado estava atuando sobre a educação. Em seguida, 

ocorreu a institucionalização dos currículos como sinônimo de disciplinas escolares, 

tornando o conhecimento quase universalizado. Propositalmente, essa evolução do 

currículo não foi adaptada para atender a todos respeitando seu tempo e forma de 

aprendizagem, destacada por Clemente:  

 

A escola está fundamentada numa cultura própria, vinculada à cultura 

dominante, que desconsidera o aluno como um sujeito que desenvolve 

a sua visão de mundo e suas ações a partir de referenciais culturais e 

subjetivos diversos e que ter em conta essa referência é indispensável 

para que o currículo faça sentido ao estudante (2017, p. 15). 

 

 

Segundo Goodson é fundamental observar criticamente a história de vida do 

aluno, bem como a história social que o cerca, a fim de analisar a realidade curricular:  

 

A história de vida penetra a consciência do indivíduo e procura traçar 

as mudanças nesta mesma consciência durante o ciclo vital. Todavia, 

em nível individual, como em outros níveis, a mudança é estruturada – 

e as estruturas mudam. A relação entre o individual e as mais amplas é 

fundamental, mas é através de estudos históricos que tais 

investigações podem ser realizadas com proveito (1995, p. 73-74). 

 

 Torna-se importante salientar que estudos a respeito da articulação entre os 

contextos históricos e os modelos curriculares merecem ser fomentados, objetivando 

uma análise mais cuidadosa sobre o presente, bem como sobre a realidade micro, como 

destaca Goodson: “Acima de tudo, precisamos desenvolver mapas ilustrativos sobre a 

influência curricular e restrições curriculares (...)” (1995, p. 75). 

 Atualmente, um dos elementos que a história do currículo escolar mostra é a 

chamada cultura do fracasso, que segundo Arroyo “legitima práticas, rotula fracassados, 

trabalha com preconceitos de raça, gênero e classe, e que exclui porque reprovar faz 

parte da prática de ensinar-aprender-avaliar” (1992, p. 46). Nessa análise de Arroyo fica 

claro que o currículo tradicional e da sociedade capitalista de classe potencializa a 

cultura do fracasso escolar: ensinar, aprender, avaliar para o mercado? 
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  Porém, essa forma de ensinar-aprender-avaliar da sociedade excludente segue a 

lógica do currículo ser formatado para não considerar as distintas realidades dos alunos. 

Assim, os alunos que não se encaixam no padrão curricular dito correto e aceitável 

serão excluídos, e consequentemente, recebem o título de fracassados. Mais uma vez, se 

observa como a organização escolar produz o fracasso escolar, fenômeno enfocado por 

Clemente:  

 

O fracasso escolar é, assim, um produto deliberado de nossa 

organização escolar. Essa estrutura impacta o rendimento intelectual 

do aluno, produzindo seu fracasso. E a história do fracasso é íntima da 

história do ensina seriado, baseado na promoção e na reprovação 

(2017, p. 17). 

 

 

 Essa organização escolar, na qual o fracasso escolar se relaciona com o sucesso 

e a reprovação, tem como método as avaliações para medir se um aluno aprendeu ou 

não. É um processo pelo qual os estudantes vivenciam desde muito cedo a fim de passar 

para o nível ou série seguinte. Ademais, esse processo avaliativo não finaliza com o 

exame para o ingresso, de preferência, na universidade pública. Na verdade, o currículo 

escolar é programado desde a educação fundamental para que o aluno realize com 

“sucesso” a entrada no mercado de trabalho, praticando uma avaliação somativa e com 

modelos de provas conforme o ENEM7.  

 A intricada articulação entre avaliação, aprovação e reprovação nas disciplinas 

escolares revela que, por vezes, cada uma é tratada de modo estanque e fragmentária. 

Veiga preconiza outro modelo curricular, como se verifica nesta passagem selecionada:  

 

“Em geral, nossas instituições têm sido orientadas para a organização 

hierárquica e fragmentada do conhecimento escolar. (...) a escola deve 

buscar novas formas de organização curricular, em que o 

conhecimento escolar (conteúdo) estabeleça uma relação aberta e 

inter-relacione-se em torno de uma ideia integradora” (1995, p. 27). 

 

Continuando a análise sobre o impacto do currículo na produção do fracasso 

escolar, Arroyo assevera:  

 

Com o termo disciplina escolar, os conteúdos do ensino são 

concebidos como entidades sui generis. Entidades escolares 

                                                           
7 Não só o ENEM, mas outros vestibulares. Livros didáticos costumam ser elaborados com questões dos 

autores, de vestibulares, e, por vezes, de concursos públicos de difícil acesso como as forças armadas. 

Começam com exercícios básicos e diretos, passando para exercícios complexos e elaborados. 
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independentes, até certo ponto, de qualquer realidade sociocultural 

estranha à escola. Os conteúdos obedecem a uma organização e a uma 

economia própria, uma lógica e a exigências que se justificam por si 

mesmas, pela lógica da história de cada disciplina. Os conteúdos de 

cada disciplina, a sequência, as precedências, as avaliações e os 

domínios tidos como básicos, pouco têm a ver com o direito à 

formação básica do cidadão comum. Eles se justificam na lógica 

interna de cada disciplina. 

O sistema escolar produziu e continua reproduzindo suas disciplinas, 

sua seriação, suas grades; e se limita a ensinar suas próprias produções 

e a aprovar ou reprovar a partir de critérios de precedência que ele 

mesmo definiu como mínimos para transitar no seu próprio curso, 

percurso-escolar. 

Neste sentido, podemos afirmar que o sucesso ou fracasso escolar são 

produzidos deliberadamente pelo sistema de ensino (1992, p. 50). 

  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) diz que constantes avaliações 

são relevantes e necessárias para verificar o rendimento escolar com prevalência de 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos (Art. 24 – V). Acontece que o sistema de 

avaliação/aprovação funciona dentro de parâmetros numéricos. Os alunos precisam 

alcançar médias ao longo do ano letivo. A sensação é de que os alunos estudam não 

para aprender o assunto dado na aula, mas para alcançar a melhor nota para aprovação.  

Nessas condições, eles não precisam focar em aprender a matéria, apenas 

memoriza-la e reproduzi-la conforme for pedido na avaliação de forma a conseguir a 

pontuação para aprovação. É comum ouvir um aluno dizer: “eu posso tirar zero na 

prova que mesmo assim eu passo, já alcancei a nota para passar”. Esse relato demonstra 

que o aluno valoriza mais a parte quantitativa do que a qualitativa, ou seja: a avaliação 

somativa em detrimento da avaliação formativa. Na visão desse aluno, pouco importa 

aprender a matéria de uma avaliação que pode ser zerada, uma vez que a pontuação 

anual já foi alcançada.  

Assim também, a LDB diz que os professores devem assumir a responsabilidade 

sobre o desenvolvimento da aprendizagem do aluno (Art. 13). Entretanto, a realidade 

cotidiana manifesta docentes exauridos, por causa de uma carga docente exaustiva, com 

salários atrasados, desmotivados e que aplicam a avaliação somativa. Cabe explicar, que 

esse modelo de avaliação se volta para a memorização e as notas obtidas nas provas 

objetivas, o que traduz o receituário curricular da padronização e do darwinismo social, 

ou seja: os mais aptos sobrevivem.    
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O próximo capítulo apresenta a visão dos entrevistados no que diz respeito ao 

reforço escolar como uma via compensatória para mediar o fracasso escolar imposto 

pelo currículo excludente da sociedade capitalista de hoje.  
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Capítulo 3 – Reforço escolar: uma alternativa para o fracasso escolar?  

 

 Este capítulo retrata o mapeamento das percepções dos entrevistados sobre a 

relação currículo, fracasso e reforço escolar a partir da pauta apresentada na introdução 

desta monografia. Além disso, o objetivo deste capítulo consiste problematizar o papel 

do reforço escolar no que tange à problemática construída do fracasso escolar na 

educação básica.  Cabe ressaltar que as perguntas da pauta foram agrupadas conforme 

dois critérios explicativos: 1. Articulações entre currículo e fracasso escolar; 2. Papel do 

reforço escolar. O quadro a seguir sistematiza uma proposta de classificação das 

perguntas: 

Articulações entre currículo e  

fracasso escolar 

1. Como é organizado o currículo da sua 

escola? 

2. Como é o sistema de avaliação dos 

conteúdos ensinados em sua escola? 

3. Como você se sente com os resultados e 

as experiências vividas na escola? 

5. Quais as suas principais dificuldades no 

processo de aprendizagem? 

Papel do reforço escolar 4. Quais os motivos de você procurar o 

reforço escolar? 

6. Qual é o papel do reforço escolar para 

você? 

Quadro elaborado pelo autor 

 A amostra abrange 10 estudantes do município de Maricá que frequentam o 

reforço escolar no qual trabalho. Alguns deles estudam na mesma escola e turma. Os 

discentes entrevistados abrangem ambos os gêneros e pertencem a uma faixa etária 

entre 14 e 17 anos de idade, pertencendo assim ao ensino fundamental II e ensino 

médio. A maioria dos entrevistados é aluno da rede particular, e, predominantemente do 

gênero feminino8. 

                                                           
8 Não tenho uma análise formada a respeito desse fato, mas suponho ser relevante. 
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Ao que cabe à composição quantitativa do reforço escolar está em maior número 

estudantes do ensino fundamental, muito embora, ao que cabe a composição qualitativa, 

predomina o masculino. Em contrapartida, o ensino médio conta com maior número de 

estudantes do gênero feminino. Mas no geral, a quantidade de alunos de ambos os 

gêneros se aproxima. 

A origem dos estudantes, em sua maioria, diz respeito à escola particular, até 

mesmo porque o valor do reforço não é tão acessível assim, independentemente da 

quantidade de dias e carga horária que o aluno tem direito semanalmente. Neste sentido, 

o acesso ao reforço se refere à família que ganha consideravelmente bem, uma vez que 

as próprias escolas particulares cobram mensalidades altíssimas, passando às vezes de 

um salário mínimo, isso sem contar o valor do material didático que também é 

demasiado caro. Portanto, quem pode pagar tem mais acesso a “educação”. Ademais, as 

escolas relativas aos participantes do reforço se localizam, em sua maioria, no centro da 

cidade de Maricá. 

A identidade dos estudantes é preservada, bem como o nome das escolas. Para 

os estudantes utilizarei números conforme a quantidade e a ordem que ocorreu a 

entrevista. Para as escolas é usada a referência: particular ou pública. Se possível, fica 

estabelecido a relação do aluno e a natureza de sua escola.  

 As entrevistas processaram-se do seguinte modo: as perguntas foram sendo 

apresentadas uma a uma de forma que somente prosseguíamos conforme elas eram 

respondidas e entendidas. Em caso de dúvida, a questão era explicada em outros termos. 

Adotou-se um modelo empático, já que a entrevista era semiaberta. A pergunta que 

mais gerou dúvida nos estudantes foi a de número 1 sobre a organização do currículo na 

escola do aluno.  

O incipiente conhecimento do aluno no que tange ao processo de sistematização 

do currículo de sua escola, bem como seu significado é confirmada na suposição da 

monografia: o currículo adotado hoje engloba um conjunto de matérias escolares de 

nome comum ao aluno, porém estranhas em torno do seu papel na educação. Ou seja: a 

escola é distante do aluno como ator fundamental no processo de elaboração do 

currículo. Dois relatos selecionados mostram essa ideia colocada sobre a rudimentar 

acepção de currículo escolar: “é a respeito da divisão das matérias ou o que é ou não 

lecionada em cada matéria? ” (Aluna 1, 14 anos, 8o ano, particular). Outra aluna: “não 
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sei o que é o currículo escolar” (Aluna 3, 14 anos, 9o ano, particular). Ademais, os 

alunos que souberam responder, enfatizaram a definição de currículo escolar como um 

documento que organiza as disciplinas, dizendo o conteúdo de cada uma.  

As outras perguntas da pauta não geraram dificuldades de resposta. A empatia 

permeada durante a entrevista é explicada por dois fatos principais: são meus alunos no 

reforço escolar e possuem idade aproximada em relação a mim. Esses dois fatos 

permitiram um clima de identidade e de intimidade, mas que foi possível controlar o 

“bias” ou as possíveis interferências no processo de coleta e de análise dos relatos.  

É importante esclarecer que o reforço escolar, buscando superar as limitações e 

travas geradas pelo ensino, procura estabelecer um nível de amizade que possibilite 

criar confiança e melhorar a autoestima do aluno. Por isso, considero que as entrevistas 

desenvolvidas, ocorreram como uma conversa como outra de costume com os alunos, 

como minhas perguntas cotidianas sobre sua vida na escola, na família e com os 

amigos. Considero que criar vínculos torna-se essencial para o processo de ensino-

aprendizagem, pois reconheço neles insegurança quando nos conhecemos pouco. E a 

insegurança pode levar a omissão de dúvidas relevantes para serem sanadas.  

 Como docente de reforço escolar admito que esse papel deva se diferenciar do 

significado da escola para os estudantes. Ainda que a função principal do reforço seja 

resolver os problemas de aprendizagens, é possível que se construa um trabalho 

dinâmico, possibilitando ao aluno uma saída para suas dificuldades. Adotando uma 

metodologia de ensino que valorize o processo de transposição didática dos conteúdos a 

partir da consideração da fala do discente, bem como o emprego de exemplos 

pertinentes a sua cultura do aluno, constitui uma alternativa metodológica nas aulas de 

reforço escolar.  

O estudo cooperativo é uma alternativa interessante para diferenciar o meu papel 

do docente da escola. A facilidade ocorre em função de muitos participantes do reforço 

pertencerem a mesma turma. É uma estratégia de ensino e aprendizagem que costuma 

dar certo. Diferentemente das ideias dos alunos e do senso comum a respeito da função 

do reforço escolar, busco na medida do possível superar uma visão limitada do papel do 

reforço, ou seja: em sua maioria, os entrevistados disseram que o reforço existe para que 

se aprenda o que não foi possível na escola. As “vozes ausentes” do currículo 
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denominadas por Santomé (1995) que deveriam ser tratadas pela escola, deixam de ser 

temáticas tabus, pois os alunos costumam falar no reforço escolar.9  

Em suma, a concepção de reforço escolar praticada no meu grupo diz respeito ao 

processo de suplantar a dinâmica de competição e de reprodução de conteúdos escolares 

do currículo da escola. Neste sentido, o reforço configura-se como um espaço de 

aprendizagem prático, empático, dialógico e que valorize o currículo em seu sentido lato 

e criativo, voltado para ultrapassar a influência do currículo tradicional na construção de 

fracassos, como se apreende no próximo tópico.      

 

3.1 – Articulações entre currículo e fracasso escolar 

 Foi explicado que a primeira pergunta apresentou muita dificuldade para ser 

respondida por boa parte dos entrevistados. Os alunos que não sabiam responder 

apresentaram dúvidas sobre o que seria o currículo escolar. Para isso, precisei informá-

los que a pergunta se tratava da ideia sobre o currículo escolar de suas escolas, tal como 

ele é. Dos estudantes que apresentaram resposta para a primeira pergunta, muitos foram 

assertivos, dando um retorno semelhante. Suas definições de currículo das suas escolas 

se voltaram para o modelo tradicional, entendido como organizador de disciplinas 

escolares, expostas no capítulo 1 deste trabalho. 

 Ao realizar a primeira pergunta – “Como é organizado o currículo da sua escola? 

” - a aluna 1 me questionou se era para falar do currículo no que cabe à divisão das 

matérias, ou, sobre o que é ou não lecionado nas mesmas. Orientei que respondesse a 

partir do seu entendimento sobre currículo. Informou o básico: escola dividida em 

ensino fundamental e médio, cada disciplina conta com seu professor, onde as 

disciplinas de português e matemática são divididas em três, possuindo maior carga 

horária. Somente o ensino médio conta com as disciplinas de sociologia e filosofia. Ou 

seja, a organização segue bem os modelos curriculares estipulados pela BNC para 

orientação dos currículos. 

 Assim também os alunos 2 e 4 fizeram apreciações bem similares, porém foram 

mais críticos na hora do depoimento. A aluna 2 (17 anos, 3o ano ensino médio, 

particular), por exemplo, afirmou que a escola por ser tradicional tenta ser “o mais certo 

possível”, abrangendo todas as disciplinas, conforme a BNC. Ademais, a aluna 2 critica 

                                                           
9 O mundo feminino, as sexualidades lésbicas e homossexuais, e, as pessoas com deficiências físicas e/ou 

psíquicas. 
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a estrutura da escola, por destacar que as disciplinas de artes e de educação física 

deveriam ter aulas práticas variadas e não apenas de futebol e handebol. 

Já o aluno 4 (17 anos, 3o ano ensino médio, particular) descreveu que o currículo 

de sua escola “é totalmente voltado para as provas de vestibular, desprezando, e muitas 

vezes inviabilizando, o real entendimento do aluno aos conteúdos”. Ele citou o exemplo 

da “discrepância” entre as cargas horárias de matemática e biologia, onde a primeira 

tem o dobro da carga, muito embora tenha menos temas que a segunda. Outro exemplo 

dele foi à falta de estímulos em disciplinas que segundo esse aluno “estimulam e 

desenvolvem outras áreas do conhecimento” como artes, que “não é tratada com 

seriedade” a ponto de somente ser ofertada até o primeiro ano do ensino médio. 

A aluna 9 (17 anos, 3o ano ensino médio, particular), por sua vez, fugindo um 

pouco da ideia de disciplinas, relata que o currículo da sua escola era um pouco confuso 

devido a algumas das atividades não serem muito compreensíveis para o aluno, tais 

como: trabalhos marcados sem antecedência ou professores mal informados por culpa 

do secretariado escolar. Ela conta que ocorreu o cancelamento de atividades por parte da 

escola, como projetos das disciplinas valendo ponto extra ou como modo alternativo 

de estudo distinto do modelo tradicional de sala de aula. Para ela, o currículo “parece 

mal arquitetado”, sendo sobrecarregado tanto para professores e como também para os 

alunos, causando estresse. Em suas palavras, a escola e a rede não permitem que 

professores e alunos façam mais:  

 

(...) projetos ou temáticas que poderiam atrair o público para a escola 

ou fazer dela um ambiente mais agradável. Por exemplo, a gente tinha 

o fórum de línguas. Os professores de inglês e espanhol ajudavam as 

turmas a fazer trabalhos sobre alguma coisa variada, e aí tinha 

apresentação de música, dança etc. sobre o tema. Mas, nossa 

professora de inglês que orientava tudo, desistiu porque a direção dizia 

que era um dia perdido (Aluna 9). 

 

 A aluna 5 (15 anos, 1o ano ensino médio, escola pública) percebe o currículo 

como um conjunto de disciplinas, enfatizando que as disciplinas de português e 

matemática são valorizadas em termos de carga horária, diferenciando-se das demais. 

Entretanto ela colocou que não muda muito os padrões da escola pública e da privada 

no que se refere ao cumprimento dos moldes da BNC. Ou seja, a visão tradicional de 

currículo escolar atravessa as duas realidades de ensino. Além disso, assinala que os 
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sistemas de avaliação das realidades pública e privada se parecem. No entanto, as 

escolas particulares estimam a quantidade em detrimento da qualidade. 

 Aprofundando a segunda pergunta da pauta – “Como é o sistema de avaliação 

dos conteúdos ensinados em sua escola? ”, duas escolas particulares utilizam um 

sistema de avaliação semanal, com aplicação de testes, provas, listas de exercícios. 

Vivenciam esse sistema de avaliação extenuante a aluna 6 (16 anos, 2o ano ensino 

médio, particular) e a aluna 1 (14 anos, 8o ano, particular). A forma de acompanhar a 

aprendizagem delas consiste em uma bateria exaustiva de testes de fixação e avaliação, 

classificatórios em escala numérica. De acordo com a aluna 1, “as avaliações são 

classificadas de 0 a 10. As provas abordam os conteúdos de suas respectivas disciplinas, 

contando com provas todas as semanas”. 

 Outro relato preocupante diz respeito ao aluno 4, que vive “seis avaliações 

anuais, nas quais duas são provas globais – questões objetivas de todas as matérias e 

uma redação – e quatro comuns, além de todos os alunos da rede fazerem a mesma 

avaliação que é formulada por um professor sorteado em uma das unidades”. Ele 

completou dizendo que “toda a nossa nota é obtida por meio de provas formais, 

nenhuma outra forma de avaliação é aplicada”.  

Cabe aqui indagar: por que as avaliações de cunho somativo, representadas em 

escalas numéricas, são mais valorizadas do que as formativas nos sistemas de ensino 

dos entrevistados? A LDB, em seu Art. 24, V assevera que a relevância da “avaliação 

contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos”.  

Uma conclusão preliminar possível sobre a utilização demasiada do método 

avaliativo representado em quantidades e na objetividade se refere ao argumento da 

fragilidade de seus resultados, tendo em vista o questionamento sobre os meios 

utilizados para realizar a prova, a pesquisa e o exercício proposto no ambiente escolar. 

Por vezes, escuto relatos dos alunos sobre cola, cópia literal da internet de texto sem 

comentário crítico, etc. Essas práticas comuns, porém evidenciam que ao medir a 

aprendizagem em número, a escola perde a possibilidade de exercer um modelo 

construtivista, que toma como eixo basilar a realidade cultural dos alunos, valorizando a 

construção da subjetividade do aluno como um ator crítico na sociedade atual.   
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 No que diz respeito à terceira pergunta – “Como você se sente com os resultados 

e as experiências vividas na escola? ” a maioria disse desfrutar de vivências negativas e 

positivas. A aluna 6, por exemplo, disse se sentir “um pouco frustrada” com seus 

resultados, pois acredita que poderiam ser melhores se a escola investisse mais. 

Enfatizou a existência na escola de bons professores, mas que por vezes, adotam uma 

postura “medíocre”. Ademais, acredita que as experiências vividas foram boas e com 

utilidade para sua vida acadêmica.  As alunas 3 e 7 (16 anos, 2o ano ensino médio, 

particular) contam que se sentem bem mesmo com as dificuldades da realidade escolar 

apresenta. 

Segundo a aluna 3, a escola é uma etapa muito importante, pois “passamos 

grande parte da vida na escola”. Ainda que aproveite e curta a escola, disse não se 

acostumar somente com a curtição. Para ela, estudar não é um benefício para todos da 

sociedade, valorizando cada oportunidade apresentada. Está feliz na escola, porém 

nunca satisfeita, já que pode se empenhar mais. Por sua vez, a aluna 7 narra que “apesar 

de ser cansativo, ter que estudar bastante, os resultados são gratificantes” sempre se 

empenhando o máximo para obter bons resultados. 

 Entretanto, experiências escolares negativas foram lembradas. O aluno 4 contou 

que a escola nem sempre foi um lugar agradável, muito pelo contrário. Sofreu bullying 

por diversas vezes, além de mencionar os problemas com a didática dos docentes. As 

amizades feitas serviram como alternativa para vivenciar o prazer na escola. A aluna 9 

enfatizou ter um sentimento de tristeza, ao dizer que se sente “insatisfeita, exausta, 

traumatizada”, especialmente, por ter passado por diferentes escolas particulares. Em 

suas palavras, acha  

 

(...) um absurdo, como por exemplo, no 8o ano o professor passar 

questões extremamente difíceis, que nem o próprio conseguir 

solucionar. Nessa mesma escola, não apenas eu, mas outros colegas 

saiam chorando por achar a matéria pesada. Pelo jeito que os 

professores falavam com a gente, com alunos de 12 e 13 anos. Por 

outro lado, tiveram colégios que os professores mal ensinavam a 

resolver uma equação apenas por “birra”. Eu sei que isso não 

prejudicou só a mim, mas também aos outros alunos. Enfim, acho que 

tive um ensino medíocre. Muitas das coisas que não consegui aprender 

direito têm uma parcela de culpa minha. Mas acho que muita gente 

não leva a sério o que é educação. Por exemplo, mestres fazendo 

piadas ou comentários maldosos dos próprios alunos por eles serem 

um pouco mais bagunceiros, mais quietos, mais lentos e diversos 

“mais”. Ouvir então da coordenação e direção que tem que ser assim 

mesmo. No final, acabei aprendendo o necessário para passar no 

ensino médio e me formar (Aluna 9). 
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 Tomaz Silva sublinha que “o currículo é documento de identidade” (2010, p. 

150). Neste sentido, é necessário indagar que identidades são essas forjadas nessas 

escolas? A naturalização das vivências negativas como maus tratos, discriminação, 

bullying e outras no ambiente escolar incentivam de modo incipiente a construção da 

tolerância à diversidade, preconizada na LDB do artigo 3o: “respeito à liberdade e apreço 

à tolerância”.  Vale lembrar que a escola é um espaço de afirmação da identidade e de 

socialização. Portanto, vivências que acentuem sentimentos relacionados ao fracasso 

introduzem e reforçam nos discentes um conjunto de práticas, pensamentos e 

sentimentos relacionados à baixa autoestima persistentes e duradouros.   

 Sobre a quinta pergunta da pauta – “Quais as suas principais dificuldades no 

processo de aprendizagem? ”, dois tipos de respostas são identificados. Alguns 

declaram ter dificuldade de concentração e de focar em conteúdos específicos. Outros 

alunos admitem ter dificuldade de memorização de fórmulas e de assimilação de muitos 

conteúdos diferentes na hora das aulas.  

 A dificuldade de concentração alegada por alguns alunos se refere à metodologia 

adotada pelo docente. Contam que são aulas expositivas monótonas, pouco 

encantadoras, gerando desânimo na sala. Aprofundando o diálogo, perguntei sobre as 

possíveis soluções para a desconcentração. As respostas foram semelhantes, girando em 

torno de aulas mais dinâmicas, atraindo atenção dos alunos. Mesmo que a matéria não 

seja da preferência do aluno, poderia despertar interesse. Neste sentido, a metodologia 

do professor precisaria ser revista e reciclada.  

 O segundo obstáculo apontado por alguns entrevistados diz respeito a pouca 

capacidade de memorização, em especial, nas disciplinas de exatas. As complexas 

fórmulas constituem um problema, sobretudo, quando não lhes é explicado como e 

porque usá-las. A interpretação da composição e da estrutura das fórmulas é outro 

problema recorrente nas aulas de reforço escolar. Da mesma forma, a compreensão do 

enunciado de uma pergunta costuma ser uma dificuldade repetitiva no reforço escolar, 

constatada pelos entrevistados.  

 O aluno 4 diz que o reforço escolar foi procurado por causa dos seus problemas 

de aprendizagem nas disciplinas de exatas. Segundo ele, os professores são péssimos, 

acrescentando que com “o falho sistema de avaliação, eu não aprendia. Decorava o que 

era preciso. Fazia a prova. Tirava uma nota aceitável, e, pronto”. A respeito da menção 
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do aluno 4 ao “sistema falho”, aproveito para lembrar que amiúde, os alunos recebem o 

resultado da prova, porém sem que o professor apresente os critérios de correção 

adotados. Além disso, é possível que os alunos não vejam a correção concreta de sua 

prova, não recebendo um retorno sobre seus erros e acertos. Neste sentido, o aluno pode 

continuar errando, pois não sabe onde está seu erro e qual seria a alternativa correta. 

Assim também, no processo de elaboração da prova se o docente não leva em conta a 

realidade do aluno, formulando questões capciosas, a avaliação se torna mais um 

elemento de tortura do que uma estratégia construtiva de aferir a aprendizagem.    

 

3. 2 – Papel do reforço escolar 

 As perguntas 4 – “Quais os motivos de você procurar o reforço escolar? ” e 6 – 

“Qual é o papel do reforço escolar para você? ” da entrevista produziram respostas 

análogas. A maioria dos estudantes busca para sistematizar os conteúdos não 

apreendidos na escola.  

 Para a aluna 3, sua procura ocorreu devido à sua dificuldade em estudar sozinha. 

Por sua sala ter trinta alunos, com quatro turmas da mesma série na escola, ela acha que 

os professores não sabem lidar com a quantidade de alunos, principalmente, de sua faixa 

etária. Ainda, em sua visão, o mundo é outro, mas a escola continua igual. Afirmou ter 

dificuldade em aprender matemática. Supõe que talvez seja a permanência na escola 

durante seis horas todos os dias, ou, talvez seja o número de alunos que influencia. 

Particularmente, prefere uma turma menor, já que supostamente passaria mais tempo 

aprendendo e vendo suas dificuldades do que fazendo cópias. Para ela, o reforço escolar 

deveria cumprir o papel que teoricamente caberia à escola, isto é: preparar para uma boa 

prova, transmitindo o conteúdo de modo que ela possa “levar para a vida”. Este papel da 

escola revela uma real aprendizagem.  

 A aluna 2 procura o reforço “pelo fato de muitas vezes não conseguir tirar a 

dúvida com o professor”, pois nos raros momentos, ele “explica correndo”. Relatou que 

os professores pedem que a dúvida seja tirada após a explicação. Não obstante, acredita 

que eles dizem isso por obrigação já que “muitos não põem em prática o que eles 

dizem”. Em sua percepção, o reforço escolar incentiva a ter compromisso com os 

estudos. 
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 O aluno 4 procurou o reforço por causa dos problemas de aprendizagem 

causadas pela “extrema dificuldade em matérias exatas e péssimos professores nas 

mesmas”, relatado anteriormente. Apontou um círculo vicioso entre interesse e 

dificuldade de aprendizagem: seu desinteresse nas disciplinas de exatas ocorre por causa 

de sua dificuldade ou vice-versa? A função do reforço escolar, em sua ótica, é somente 

“auxiliar os alunos nas determinadas disciplinas que há dificuldades”. 

 A aluna 6, por exemplo, ao ser questionada sobre os motivos da procura do 

reforço escolar, disse que ocorre porque alguns docentes ensinam mal. Nesse caso, as 

dificuldades deveriam ser inexistentes, se os docentes se comprometessem com o 

currículo da escola. De acordo com seu ponto de vista, o papel do reforço é exatamente 

“reforçar” o que o aluno tem dificuldades, e que ainda, o aluno não deve se acomodar e 

“deixar de se esforçar para aprender e usar o reforço como apoio”. 

 A partir dos depoimentos apresentados é notório como o reforço escolar para os 

entrevistados se configura um espaço de apoio que a escola não dá, e, em tese deveria 

prover. Sendo assim, na visão deles o reforço serve para superação dos problemas de 

aprendizagem gerados pelas próprias instituições escolares nas quais cada um estuda. 

 Neste sentido, cabe indagar com base nesses depoimentos: por que as escolas 

não oferecem suporte aos seus alunos, promovendo um currículo peculiar à realidade 

cultural do grupo, ou, reciclando a metodologia do docente? Como essas escolas 

concebem a relação ensino-aprendizagem? Reitero que a LDB preconiza princípios de 

qualidade e igualdade para os estudantes. Onde estão esses princípios na prática 

escolar? 

 A partir do momento que a escola oferece incipiente ajuda aos discentes, ela se 

torna um lugar excludente e que acirra as desigualdades. A maneira como a escola lida 

com os alunos gera esses “fracassos”, sendo o reforço escolar um espaço que transcende 

o papel de “reforçar”, assumindo o lugar da escola no objetivo de ensinar.  

Ademais, o conjunto de relatos apresentados permite concluir de modo 

preliminar que se a escola forja uma identidade de fracasso nos alunos, o reforço pode 

se configurar uma estratégia de superação através de um processo dialógico, empático e 

voltado para o esclarecimento de dúvidas.  
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Considerações finais 

A monografia busca problematizar a produção do fracasso escolar a partir do 

currículo, sendo ambos compreendidos como produções sociais. Em nossa sociedade, o 

fracasso é encarado como um problema do aluno. No entanto, este trabalho procura 

mostrar que não se trata de um problema individual e sim social, em virtude do 

currículo escolar vigente estimular a construção de uma identidade negativa no discente.    

 Como docente que atua no reforço escolar, a articulação entre currículo e 

fracasso escolar pareceu-me interessante como problemática para a monografia de 

Sociologia. Duas questões são centrais na pesquisa realizada: Como o currículo escolar 

impacta a produção e a reprodução dos fracassos escolares? Qual é o papel do reforço 

escolar no que tange à problemática construída do fracasso escolar na educação básica?    

Para responder a primeira questão, fundamento-me nos analistas sobre a história 

do currículo, Goodson, Tomaz da Silva, Sacristán e Santomé, busco explicitar os 

significados do currículo, bem como suas transformações na sociedade capitalista. 

Constata-se que os interesses das classes dominantes e do mercado de trabalho 

capitalista produziram os currículos escolares em cada contexto e período. 

As visões críticas acerca do currículo vigente hoje servem para evidenciar suas 

limitações e como forjam uma identidade de fracasso nos discentes. Cabe enfatizar, que 

o fracasso é visto por muitos como um desvio ou uma patologia, porém, essa concepção 

naturaliza uma produção social, atribuindo a responsabilidade do fracasso ao aluno.    

 A fim de demonstrar o papel do reforço escolar no que tange à problemática do 

suposto fracasso do aluno na educação básica, dez entrevistas são realizadas com 

discentes de escolas da rede particular e estadual da cidade de Maricá, onde trabalho 

como docente de reforço. A busca para superar suas dificuldades de aprendizagem 

conduz os discentes ao reforço, tornando-se uma estratégia importante, porém paliativa 

para superar um problema que é social e não individual. Neste sentido, tanto o currículo 

como o fracasso escolar além de serem produções sociais, retratam os interesses da 

sociedade excludente e meritocrática.  

  Recomenda-se que novos estudos sejam realizados possibilitando outras 

reflexões e a superação das possíveis lacunas desta pesquisa. Assim como o currículo 

não é um modelo acabado, este trabalho também não é. Discutir o fracasso escolar como 
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uma produção social, desmistificando esse problema como normal e individual, merece 

aprofundamento por parte da academia. 

É inadmissível o julgamento que alunos passam sem necessidade, fazendo-os 

acreditar que eles são responsáveis pelo seu fracasso. Cabe dizer que o reforço escolar 

como uma saída não é exatamente a resposta para os problemas postos, uma vez que se 

configuram hoje como uma questão pública e de amplitude sociológica. Neste sentido, 

ações assertivas como políticas públicas devem ser elaboradas e implementadas pelos 

atores a cargo da gestão dos sistemas educativos em consulta aos interessados: alunos, 

pais, docentes do ensino básico e da universidade. Colocar a culpa no aluno constitui 

uma estratégia perversa para ratificar o darwinismo social de hoje: os melhores vencem. 

Será verdade?  
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