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“O fracasso é um evento, não uma pessoa. Ontem terminou na noite passada.” 

Zig Ziglar 

  

“O fracasso e o sucesso são impostores. Ninguém fracassa tanto como imagina. Ninguém 

tem tanto sucesso como imagina.” 

Rudyard Kipling 



 

 

 

 

[RESUMO] 

  

Esta pesquisa investiga o surgimento da expressão “fracasso escolar”, sua concepção e uso 

no jornal Folha de S. Paulo entre 1958 e 2008, período em que o termo surge e passa a ser 

utilizado de maneira mais recorrente. Parte-se da hipótese de que o jornal não apenas 

divulga o uso do termo, mas participa da sua concepção. A partir daí, busca-se uma análise 

política do periódico, problematizando a imprensa como fonte e objeto de pesquisa. Para 

isso, foram analisados 100 textos entre reportagens, colunas, artigos etc. Gradativamente, o 

fracasso escolar esteve inicialmente associado a deficiências ou déficits de natureza 

psicológica de alunos de baixa renda; em seguida, passou a estar relacionado à instituição 

escolar ou ao sistema educacional. A perspectiva adotada pela Folha não só incide sobre a 

noção de fracasso escolar, mas é representativa de um olhar acerca da educação que 

prioriza a voz de especialistas em detrimento daquela associada aos sujeitos diretamente 

relacionados ao universo da escola pública, como pais, professores, diretores e alunos. 

Como referencial teórico para análise documental, além de teses e dissertações sobre o 

tema, também foram utilizados autores como Souza (2008), Patto (1999), Charlot (2006), 

Soares (1995), Chartier (1995), entre outros. Para a discussão sobre o papel da mídia, 

usamos Morin (2005), Traquina (2004), Sodré (2008) e Arbex (2002). 
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[ABSTRACT] 

  

This work looks into the creation of the expression “fracasso escolar” [school failure], its 

concept and use in the articles of the Folha de S.Paulo newspaper between 1958 and 2008 

--this is the time lapse where the expression becomes “usual”, as for reporters/writers and 

readers. We start from the hypothesis that the newspaper (through its writers at the time) 

does not only participate in the dissemination of the expression, but participates in its own 

new formulation, conceptualization. From this point of view, we analyze the press from its 

political standpoint, placing it at the same time as source of and the object of this research. 

In more than 100 articles, the expression “school failure” [fracasso escolar] started being 

related to deficits diagnostic on the students ability to learn, shifting later to relate the 

“problem” to the school or to the educational system as a whole. Folha´s perspective gives 

more space and voice to the experts instead of listening more to the public education 

community, meaning teachers, principals, parents and the students themselves. The 

theoretical reference includes works such as Souza (2008), Patto (1999), Charlot (2006), 

Soares (1995), Chartier (1995), Morin (2005), Traquina (2004), Sodré (2008) and Arbex 

(2002). 

 

Key words: school failure; Folha de S. Paulo; Brazilian press 
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[INTRODUÇÃO] 

  

  

 

“O que é o fracasso escolar?”, “Quem são/foram os responsáveis pelo fracasso 

escolar?”, “Como a imprensa brasileira veiculou a expressão fracasso escolar?”. Essas são 

algumas das inquietações centrais que norteiam a busca por tais respostas ao longo desta 

pesquisa, que se utiliza da mídia jornalística como objeto de estudo para compreender a 

concepção e o uso da expressão e o conceito de “fracasso escolar” nos últimos 50 anos no 

contexto educacional brasileiro. 

Desde seu surgimento até a atualidade, o jornalismo exerce o papel de ser uma 

janela por onde é possível observar “importantes” recortes do que acontece no mundo. 

Desse modo, é um dos principais produtos dos veículos destinados ao grande público e, por 

sua vez, um dos maiores alimentadores das culturas de massas. Como destaca Cruz e 

Peixoto (2007, p.256), os meios de comunicação exercem papel crucial na atualidade ao 

fazer da “reflexão sobre a comunicação social um campo interdisciplinar estratégico para a 

compreensão da vida contemporânea”.  

No entanto, antes de adentrarmos na investigação, propriamente dita, damos um 

passo para trás. Essa retaguarda busca evidenciar, brevemente, o caminho levado até aqui; 

quais os anseios e ensejos que culminaram à realização deste estudo, que enlaça duas 

importantes áreas do conhecimento: Educação e Comunicação. 

Segundo Cruz e Peixoto, ao usar um período como fonte histórica é necessário 

analisá-lo de maneira mais completa. Para isso, é preciso compreender a imprensa como 

linguagem constitutiva do social, detentora de uma historicidade característica. Com isso, 

busca-se desvendar e tecer as relações entre imprensa e sociedade levando em conta 

também os movimentos de constituição e instituição social estabelecidos por esta relação. 
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Debruçar-se sobre o fracasso escolar é também falar de êxodo rural, de periferia, de 

carências social, econômica e cultural. Temas estes que revelam algumas das explicações 

sobre o assunto e também muito de minha trajetória pessoal. 

Quando abordamos o êxodo rural, tratamos do aumento do contingente 

populacional de moradores das áreas rurais para as cidades, a partir dos anos 1970, em 

meio ao acelerado processo de urbanização. Com esse deslocamento, associado à expansão 

das vagas à escola pública durante esse período, mais crianças pobres passaram a 

frequentar instituições escolares. De acordo com Sposito (1984, p. 34), em decorrência 

desse fluxo no campo educacional, foram tomadas alternativas emergenciais com a 

intenção de atender à demanda social em relação à escola primária. 

Na busca pela luta contra essa defasagem no atendimento da oferta de vagas, o 

Estado decidiu reduzir a quantidade de anos escolares (de cinco para quatro) e a duração 

do período de aulas (com a diminuição também de cinco para quatro). Além disso, também 

foi criado, naquele período, um terceiro turno escolar para somente três horas, tornando 

menor o tempo do estudante em sala de aula. 

A partir da década de 1940, aponta Sposito (1984), a aceleração do crescimento 

urbano, proveniente da crescente urbanização no município paulista, afetou seriamente a 

oferta de vagas escolares na região. Para a autora, 

um dos grandes fatores responsáveis pelo aumento da população do 

município foi a migração interna. As correntes migratórias, convertendo 

São Paulo em região concentradora de mão-de-obra, tornaram-se 

responsáveis, em grande parte, pela formação de núcleos periféricos que, 

em breve espaço de tempo, provocaram mudanças na fisionomia da 

cidade (SPOSITO, 1984, p. 33) 
  

Essa breve explanação acerca do acesso escolar de crianças de baixa renda e do 

processo migratório introduz parte das contribuições teóricas que serão desveladas ao 

longo desta pesquisa e que dialogam com minhas experiências pessoais de vida – um dos 

pontos determinantes para levar este estudo a cabo. 

Como veremos mais detalhadamente no segundo capítulo desta pesquisa, o acesso e 

ingresso de crianças oriundas das camadas populares à escola, com base na hipótese das 
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carências social e cultural1, foi uma das explicações para o que se chamaria fracasso 

escolar. Os altos níveis de retenção foram a justificativa durante muitos e muitos anos. 

No fim da década de 1980, minha família abandonou a zona rural da cidade baiana 

de Barra do Choça – situada a pouco mais de 40 km de Vitória da Conquista, a terceira 

mais populosa da Bahia – em busca de melhores condições de vida em São Paulo. Com o 

título de maior produtora cafeeira no Norte-Nordeste do país, o município de Barra do 

Choça possui quase 40 mil moradores, dos quais mais metade vive nos vários povoados 

adjacentes. Migramos para a favela Jardim Edite, localizada no bairro do Brooklin, a zona 

oeste paulistana, nas mediações da Rede Globo de Televisão.  

Assim como nós, milhares de outras famílias nordestinas também embarcaram em 

ônibus cheios de outros conterrâneos, malas e sonhos rumo às periferias paulistanas. Dessa 

forma, contribuímos para a ampliação e ocupação periférica nas áreas menos urbanizadas, 

onde se tinha um valor mais baixo das terras. Em sua maioria, famílias muito pobres, essas 

pessoas passavam a residir em barracos, casas precárias ou cortiços, em espaços chamados 

de “favelas”, segundo Kowarick (2000). Para o autor:  

(...) o número aumentou sensivelmente com o passar dos anos, 

subindo de 1,1% da população da cidade no início da década de 70, 

para 8,9% em 1987, ou seja, mais de 812 mil pessoas viviam em 

cerca de 80 mil barracos, cuja renda familiar na metade dos casos 

atinge até três salários mínimos mensais. (KOWARICK, 2000, 

p.32) 
  

Remontar à história do êxodo rural e da ocupação periférica é também recontar 

minha trajetória, que vem sendo embrenhada em duas grandes áreas: Educação e 

Comunicação. O princípio deste namoro ocorreu na adolescência, logo que me tornei 

professor; e, anos mais tarde, quando ingressei no curso de jornalismo. 

Aos 17 anos, além de estudante de ensino médio, eu havia sido aprovado em um 

processo seletivo do qual competiam apenas três outros alunos que cursavam o mesmo 

ciclo escolar. O escolhido participaria do programa AlfaSol (Alfabetização Solidária)2. 

Selecionado, encarei o desafio de alfabetizar jovens e adultos num galpão improvisado, nos 

                                                           
1 Ver BOURDIEU, P. e PASSERON, J. C. A reprodução- elementos para uma teoria do sistema. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1975. 
2 Desde 1997, a organização da sociedade civil sem fins lucrativos e de utilidade pública desenvolve ações que buscam 

contribuir para a redução dos altos índices de analfabetismo e ampliar a oferta de Educação Profissional e de Jovens e 

Adultos. 
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Oito Paus, um povoado inóspito, de poucas dezenas de habitantes, localizado a três 

quilômetros do povoado Cavada 2, onde eu vivia com minha família. Um semestre depois, 

contratado pela Prefeitura de Barra do Choça, passei a atuar como professor de EJA 

(Educação de Jovens e Adultos), na Escola Municipal Rui Barbosa, a poucos passos de 

minha casa.  

O grupo era composto por alunos de variavam de 14 a 75 anos. Alguns deles, 

mesmo tendo arrastado enxadas nas férteis terras da cidade, mal conseguiam suportar o 

peso de um lápis entre os dedos calejados. Alguns, entretanto, sabiam ler o alfabeto ou 

soletrar algumas palavras; já outros desenvolviam, com bastante dificuldade, contas de 

fração e porcentagem. A sala multisseriada exigia-me ser um professor também 

multisseriado. 

Antes mesmo de imaginar que um dia estaria à frente de um quadro-negro como 

educador, como estudante sentei-me em carteiras de salas de aula de escolas 

multisseriadas, em Barra do Choça, às salas monosseriadas em Paraisópolis, a favela mais 

populosa de São Paulo – para onde minha família mudou-se em 1995. Atualmente, 

Paraisópolis abriga atualmente mais de 80% de nordestinos, segundo índices da União de 

Moradores e Comércio da região3. 

Em terras baianas, presenciei amigos e familiares interromperem seus estudos no 

ensino fundamental por falta de investimento em educação por meio dos órgãos públicos. 

Sem transporte escolar para deslocar esses estudantes às escolas do antigo nível ginasial, 

que só existiam na cidade, o desejo de continuar a estudar era interrompido. Nas vivências 

em São Paulo, estive nas estatísticas de alunos não matriculados por falta de vagas nas 

escolas públicas. 

Ao longo da graduação em jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o 

casamento entre Educação e Comunicação foi se encaminhando para algo tão prazeroso 

quanto inevitável. Desde o período do curso, passei a atuar como estagiário em ONGs 

ligadas aos direitos humanos em educação, como a Campanha Latino-Americana pelo 

Direito à Educação e a Ação Educação; no Porvir, primeiro portal de notícias dedicado a 

publicações sobre inovação em educação, trabalhei como repórter por um ano e meio. 

                                                           
3 Disponível em http://paraisopolis.org/. Acesso: em 12 de outubro de 2015.  
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Como aluno, professor e jornalista, fiz-me questionar, mesmo que implicitamente, o 

que então seria fracasso escolar. Por vezes, senti na pele, ao viver da zona rural baiana à 

periferia paulistana – regiões mais carentes de políticas públicas, de atenção –, a 

responsabilidade por esse que viria a ser classificado como fenômeno por estudiosos, que, 

especialmente na década de 1980, apontavam como culpadas pelos maus índices 

educacionais as crianças oriundas de camadas populares.  

De um lado, o fracasso na escola parecia estar associado às condições culturais e 

econômicas de famílias pobres como a minha; do outro, como professor, pude vivenciar a 

reivindicação por melhorias de trabalho docente, a indignação pelos salários baixos – 

alguns dos fatores comumente compartilhados por colegas, que se culpabilizavam por não 

encontrar condições básicas para dar uma boa aula –; e por fim, como jornalista, reportei 

notícias que retratavam as mazelas educacionais, servindo como ponte para saltar do foco 

no indivíduo (professor e aluno) e fazer uma leitura mais problematizadora da realidade 

educacional 

Esses fatos pessoais, em paralelo ao contexto histórico educacional, político e 

comunicacional, me fizerem perguntar: “Quem seria(m) o(s) culpado(s) pelo fracasso na 

educação brasileira? Os estudantes pobres? Os professores ‘maltratados’? O sistema de 

ensino?”. Ao longo dessa busca, fui percebendo e deparando-me com uma complexidade 

maior a ser compreendida e que tal fracasso não poderia ser atribuído como um problema 

associado exclusivamente ao caráter individual (professor e/ou aluno). E mais, qual seria o 

papel desempenhado pelo jornalismo nesse processo? Estaria a mídia jornalística, na sua 

obrigação de informar, acabando por incutir determinadas concepções aos seus leitores? 

Ou seja, ao invés de incentivar uma leitura problematizadora do fracasso escolar, estariam 

determinados veículos de comunicação “simplificando” a questão? Paradoxalmente, o 

jornalismo, como exercido por uma parcela da imprensa, poderia caminhar para o inverso 

da problematização da realidade, ou seja, para o fracasso escolar? 

É com base nesses apontamentos que buscamos, nesta pesquisa, investigar a 

concepção e o uso do conceito de “fracasso escolar” na imprensa brasileira. Para isso, 

como fonte e objeto de estudo, elegemos o jornal Folha de S. Paulo, por sua atuação 

histórica e política. Desde a década de 1980, ele figura a lista dos diários com maior 
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circulação no país, segundo o IVC (Instituto Verificador de Comunicação), auto-

intitulando-se como “o jornal mais influente do país” 4. 

Nosso recorte temporal se dá entre os anos de 1958 e 2008 – considerando períodos 

históricos importantes como a Ditadura no Brasil (1964-1985) – e o pós Regime Militar, 

com o processo de redemocratização do país e das reformas no sistema de ensino.  

Partimos da hipótese de que os meios de comunicação, em especial o jornal Folha 

de S. Paulo, ao buscar cumprir o papel de informar, também vem contribuindo para a 

construção da noção de fracasso escolar. Com isso, interpretamos quais foram as 

concepções e as fontes usadas pelo veículo de comunicação para se referir à expressão, 

verificando: reportagens, artigos traduzidos, colunas de opinião e até mesmo anúncios na 

sessão de classificados do jornal. 

O presente trabalho é formado por quatro capítulos. No primeiro, procuramos 

destacar como a exclusão do espaço escolar foi historicamente abordada. Buscamos 

compreender algumas das conceituações que contribuíram para consolidar e fortalecer os 

discursos simbólicos de fracasso escolar. Para isso, procuramos fazer uma análise das 

teorias que ajudaram na construção do conceito. 

No capítulo 2, abordamos o cenário educacional no período, a partir da Reforma 

Capanema, observando alguns aspectos como expansão de ensino e questões latentes como 

evasão, retenção, dualidade e qualidade. 

Nosso terceiro capítulo investiga a história e a atuação política da Folha de S. 

Paulo, entendendo concomitantemente a história da comunicação de massa e elucidando 

alguns casos emblemáticos da cobertura jornalística. Tomando-se por base alguns autores 

do jornalismo, verificamos como a notícia é construída e, quais são os fatores que levam à 

noticiabilidade de nossa época. 

No quarto e último capítulo, realizamos a análise de algumas dezenas dentre as 

mais de 100 publicações encontradas na Folha de S. Paulo, buscando compreender, de 

forma quantitativa e qualitativa, como o jornal concebeu e veiculou a expressão fracasso 

escolar no decorrer dos últimos 50 anos – compreendidos entre 1958 e 2008.  

                                                           
4 Ver “Notícias da Folha”. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/institucional/. Acesso em: 10 de maio de 2005 
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[CAPÍTULO 1] 

  
  

O fracasso escolar no contexto educacional brasileiro 

  

 

Neste capítulo buscaremos compreender algumas das vozes que colaboraram para 

consolidar e fortalecer os discursos sobre o fracasso escolar. Para isso, apresentaremos 

alguns estudos sobre o tema, analisando algumas das teorias que ajudaram na formulação e 

construção do conceito. Antes de problematizarmos o fracasso escolar, verificaremos o que 

ele é e como vem sendo falado e caracterizado em nossa época. 

  

1.1.  As teorias para o fracasso escolar  

 

Segundo documento5 do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira Legislação e Documento) em parceria com a UNESCO, a 

expressão fracasso escolar se refere a todo sujeito em situação de aprendizagem ou grupo 

de sujeitos que não alcançam com suficiência os objetivos educativos programados e 

propostos como metas, e dentro de um estabelecimento de educação formal. 

Analisado com base em um sentido literal, o conceito nos mostra uma significação 

relacionada à frustração de desempenho escolar. A comprovação está em sua definição, de 

acordo com o Dicionário Aurélio: sm. 1. Estrondo de coisa que se parte ou cai; 2. Mau 

êxito; malogro; ruína. Evidentemente esses significados não podem ser parâmetros 

absolutos para se avaliar o fracasso escolar de forma mais profunda ou complexa, mas eles 

sinalizam à existência da relação com a (ou falta de) identificação do sujeito a uma 

                                                           
5 Ver “Repensando a escola: um estudo sobre os desafios de aprender, ler e escrever”. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151253POR.pdf. Acesso: em 10 de novembro de 2015. 
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determinada “conduta”, isto é, um indivíduo incapaz, inábil, que apresenta um mau 

desempenho. 

Sob esta perspectiva, considerada pelas pesquisadoras argentinas Kaplan e 

Llomovatte (2005, p. 13) como um “olhar estigmatizante”, o fracasso escolar foi 

inicialmente concebido tendo o sujeito como unicamente o responsável, em decorrência de 

seus (maus) resultados. Incorporado a isso estão fatores como o rendimento insatisfatório, 

praticado por esse indivíduo e vinculado também a problemas como a incapacidade de 

permanência na escola, conforme faixa etária, e ainda condições socioeconômicas.  

 

 

1.2.  O fracasso escolar enquanto fenômeno  

 

A pesquisadora Flávia Terigi (2009) também refuta a visão baseada na 

responsabilização do sujeito em seu artigo “El fracaso escolar desde la perspectiva 

psicoeducativa: hacia una reconceptualización situacional”6. Segundo a estudiosa 

argentina, ligada à psicologia social, o fracasso escolar é considerado um “fenômeno” do 

qual as respostas para isso não podem ser encontradas no sujeito, mas em um contexto 

histórico. Para ela, a contextualização é base fundamental para problematizar quais são os 

fatores determinantes que desencadearam a construção dos chamados ‘resultados 

esperados’, ou seja, quais aspectos são determinantes para definir o fracasso escolar ou o 

“fracassado escolar”. 

De acordo com Terigi, o fracasso escolar é um fenômeno contemporâneo em 

virtude do processo de escolarização massiva, com alicerces na criação da “escola 

moderna”. Uma das referências para sua análise é a interpretação de Engeström 

(Engëstrom e Kallinen, 1988; Cole e Engeström, 2001), ao analisarmos o dispositivo 

escolar na condição de sistema de atividade, o fracasso escolar seria, possivelmente, 

funcional a determinadas finalidades da escolarização, ou seja, esse caráter funcional, 

segundo ela, poderia ser encarado de maneira desagradável por aqueles que veem a escola 

como um ambiente para o cumprimento de direitos (2009, p. 25).  

                                                           
6 Em tradução livre: “O fracasso escolar a partir da perspectiva psicoeducativa: para uma reconceituação situacional”. 



 

19 
 

Ainda de acordo com a pesquisadora, citando Esteves (2006), se, por um lado, 

foram notórios os avanços na escolarização pelos dispositivos escolares para grande 

parcela da população ao longo do século XX, de outro, é fundamental observar os esforços 

suscitados para essa escolarização acarretou também o número de crianças, adolescentes e 

jovens: 

1) que não ingressam à escola; 

2) que ingressando não permanecem; 

3) que permanecendo não aprendem nos ritmos e as formas esperados pela escola; 

4) que aprendendo no ritmo esperado e formas em que se esperava, a escola 

passaram a acessar conteúdos de baixa relevância, comprometidos pela trajetória escolar e 

condicionadas a um aprendizado imposto. 

O cerne do fracasso escolar, argumenta Terigi, estaria na segunda e terceira dessas 

situações. Esses aspectos estariam baseados ainda em fatores como repetência, baixo 

rendimento, dificuldade de aprendizagem, entre outros; e, por sua vez, vinculados à 

questão de gênero, condição social e etnia. Considerar essa interpretação deslocaria o 

fracasso escolar na condição de problema associado do sujeito para a escola (da qual 

estariam sob a mira a organização pedagógica escolar, a simultaneidade, a presencialidade 

e a descontextualização). Essa suspeita, no entanto, não ganhou força, e o fracasso 

manteve-se ainda, durante muito tempo, relacionado ao sujeito e à patologia individual. 

Essa interpretação, esclarece Terigi, esteve fundamentada na associação entre 

psicologia e educação, a partir do século XIX. Com ela, o fracasso escolar vinculou-se ao 

plano das práticas educativas no qual o modelo homogeneizador experimentou sérias 

dificuldades para escolarizar, com êxito, um amplo contingente de sujeitos 

En estas circunstancias, la educación apeló a la psicología para 

contar con parámetros de normalidad que le permitieran explicar 

por qué no aprendían quienes no aprendían, identificando en los 

sujetos (los alumnos con escolarizaciones fallidas) los atributos 

que habrían de explicar la dificultad (TERIGI, 2009, p. 29) 
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1.3.  O fracasso escolar enquanto construção social 

Para os também investigadores argentinos Lucero e Leme (2010), o fracasso escolar 

é, portanto, uma construção social que reflete as condições e os propósitos políticos da 

ação educativa. É, ainda, o nome em que se denomina um determinado processo e 

resultado para o interior da escola. Assim, avigoram os autores, atribuiu-se ênfase na 

análise das capacidades dos sujeitos que obtinham resultados escolares maus ou 

insuficientes, enquanto outros centraram atenção no processo de ensino e aprendizagem. 

Ao evidenciarem aspectos históricos sobre o tema, os pesquisadores apontam que, 

no decorrer dos séculos XVII, XVIII e primeira metade do XIX, nem na Europa e 

tampouco na América foi possível estabelecer a simultaneidade no ensino. O Estado não 

tinha força suficiente para disciplinar todas as instituições escolares, professores, pais e 

estudantes. Com isso, considerou necessário impor um currículo, constituído com base em 

um sistema de política nacional. Tal imposição estabeleceu um calendário determinado e a 

obrigatoriedade de uma educação uniforme. 

Essa uniformização, ou forma escolar, é o que Vincent; Lahire & Thin (2001) 

chamam de uma forma específica de relação social, tal qual a relação com regras 

impessoais e relação com outras formas sociais, dentre estas, principalmente, relações com 

formas de exercício do poder. Para fundamentar o significado de forma escolar, Leite 

(2005), citando os referidos autores, afirma que os estudiosos recorreram à configuração 

social de conjunto da França urbana do fim do século XVII à primeira metade do século 

XIX, de onde retiram algumas características recorrentes de formas escolares de relações 

sociais, tais quais: 

"A escola como espaço específico, separado das outras práticas sociais 

(em particular, as práticas de exercício do ofício), está vinculada à 

existência de saberes objetivados" (VINCENT; LAHIRE & THIN, 2001, 

p. 28). 
  

"A escola e a pedagogização das relações sociais de aprendizagem estão 

ligadas à constituição de saberes escriturais formalizados, saberes 

objetivados, delimitados, codificados, concernentes tanto ao que é 

ensinado quanto à maneira de ensinar, tanto às práticas dos alunos quanto 

à prática dos mestres. A pedagogia (no sentido restrito da palavra) se 

articula a um modelo explícito, objetivado e fixo de saber a transmitir". 

(...) "Historicamente, a pedagogização, a escolarização das relações 

sociais de aprendizagem é indissociável de uma escrituralização-

codificação dos saberes e das práticas" (...) "O modo de socialização 
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escolar é, portanto, indissociável da natureza escritural dos saberes a 

transmitir" (VINCENT; LAHIRE & THIN, 2001, p. 28-29). 
  

"A codificação dos saberes e práticas escolares torna possível uma 

sistematização do ensino e, deste modo, permite a produção de efeitos de 

socialização duráveis, registrados por todos os estudos elaborados sobre 

os efeitos cognitivos de escola. A forma escolar de aprendizagem se opõe 

então, ao mesmo tempo, à aprendizagem no âmago de formas sociais 

orais, pela e na prática à escrita (...) e à aprendizagem do "ler" e do 

"escrever" não sistematizado, não formalizado, não durável" (VINCENT; 

LAHIRE & THIN, 2001, p. 30). 
  

"A escola como instituição na qual, se fazem presentes formas de 

relações sociais buscadas em um enorme trabalho de objetivação e de 

codificação - é o lugar da aprendizagem de formas de exercício do poder. 

Na escola, não se obedece mais a uma pessoa, mas a regras supra-

pessoais que se impõem tanto aos alunos quanto aos mestres". (...) "A 

codificação da organização das próprias práticas e saberes escolares (por 

exemplo, codificação gramatical) é correlativa de processos extra-

escolares - principalmente estatais -, de codificação e, deste modo, está 

indissociavelmente ligada a um modo particular de organização e de 

exercício do poder" (VINCENT; LAHIRE & THIN, 2001, p. 30-31, 

grifos de Leite (2005). 
  

   

As proposições apresentadas por esses autores mostram que o fracasso escolar 

recebeu um olhar dicotômico, ganhando força a partir dos idos dos anos 1970 e recebendo 

a atenção na busca por respostas aos seus “culpados”. Na ocasião, a imprensa sinaliza o 

interesse de outros pesquisadores sobre o tema, que começaram a se debruçar em estudos e 

pesquisas sobre o assunto, como é o caso do jornal Folha de S. Paulo, nossa fonte e objeto 

de estudo. Entre a década de 1950 e os anos 2000, o periódico veiculou a expressão 

fracasso escolar em mais de 100 páginas. 

 

1.4.  As ideologias do fracasso escolar 

 

Essa crescente preocupação em descobrir as origens do fracasso escolar 

desencadeou em uma série de explicações e teorias. Na lista de justificativas de estudiosos 

estiveram conceituações ligadas a diferentes ideologias: do dom; da deficiência cultural; 

das diferenças culturais; entre outras. 

No livro “Linguagem e Escola: ma perspectiva social”, a brasileira Magda Soares 

(1994) analisa as relações entre linguagem e escola, verificando os problemas educacionais 
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das camadas populares brasileiras. A autora se baseia em dados do IBGE, de 1982, que 

situam em 90% o percentual da população que recebe até cinco salários mínimos. O debate 

levantado por Soares em torno do fracasso escolar parte da seguinte questão: “Uma escola 

para o povo ou contra o povo?”. Segunda ela,  

nossa escola tem-se mostrado incompetente para a educação para a 

educação das camadas populares, e essa incompetência, gerando o 

fracasso escolar, tem tido grave efeito não só de acentuar as 

desigualdades sociais, mas, sobretudo, de legitimá-las (SOARES, 1994, 

p.6) 
  

Ainda de acordo com a autora, é antigo o discurso em torno da educação popular 

brasileira, já que é precedente à proclamação da República. A exemplo disso, em 1882, Rui 

Barbosa já denunciava “a vergonhosa precariedade do ensino para o povo no Brasil e 

apresentava propostas de multiplicação de escolas e de melhoria qualitativa no ensino” (p. 

8).  

Soares afirma que o discurso oficial pela democratização da escola, seja em caráter 

quantitativo – ampliação do número de escolas para classes vulneráveis, obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino elementar, seja em caráter qualitativo, reformas educacionais, 

reformulações da organização escolar, introdução de novas metodologias –, buscou 

responder a demanda popular por educação, ou seja, o acesso à instrução e ao saber. 

Assim, destaca que 

a escola pública não é, como erroneamente se pretende que seja, uma 

doação do Estado para o povo; ao contrário, ela é uma progressiva e lenta 

conquista das camadas populares, em sua luta pela democratização do 

saber, através da democratização da escola. Nessa luta, porém, o povo 

ainda não é o vencedor, continua vencido: não há escola para todos, e a 

escola que existe é contra o povo que para o povo (SOARES, 1994, p.9). 
  

Considerando o fato de a escola não ser para o povo, mas contra o povo, a 

pesquisadora elenca dois fatores que procuram esclarecer essa constatação. O primeiro leva 

em conta os índices de acesso à escola em 1980 (período em que somente 64,7% da 

população de 7 a 14 anos encontrava-se matriculada no ensino de 1º grau, uma vez que o 

ensino nessa faixa escolar já era obrigatório pela Constituição); já o segundo se baseia nas 

expressivas taxas de repetência e evasão (de cada 1.000 estudantes que ingressavam na 
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primeira série do ensino, menos da metade conseguiu alcançar a segunda série, menos de 

um terço à quarta, e menos de um quinto concluía o primeiro grau). 

Apesar de um olhar aparentemente reducionista sobre o fracasso escolar, a autora 

mapeia tendências interessantes e que nos servem especialmente para a análise sobre o 

tema coberto pela imprensa jornalística. De acordo com Soares, a “construção” da escola, 

que acabou por não atender ao povo, se deveu em virtude da rejeição, pela própria escola, 

às populações de baixa renda. Por esta razão, Soares aponta três teorias que procuram 

explicar o problema do fracasso escolar: a ideologia do dom; a ideologia da diferença 

cultural; e a ideologia das deficiências culturais. 

  

1.4.1. A ideologia do dom 

 A ideologia do dom é a primeira delas. Responsável por garantir o sucesso ou o 

fracasso do estudante, ela se pauta nas características individuais dos alunos, ou seja, no 

grau de inteligência, talento e aptidões de cada um. Todavia as diferenças sociais não 

acontecem apenas entre indivíduos, mas entre grupos de indivíduos – pobres e ricos. Nessa 

perspectiva, não seria a instituição escolar a responsável pelo fracasso do aluno, mas sim o 

estudante, que estaria ausente das condições necessárias para aprender. Assim, caberia à 

escola adaptá-lo e ajustá-lo à sociedade, de acordo a identificação de suas aptidões. 

  

1.4.2. A ideologia das deficiências culturais 

  

No caso da segunda teoria, a ideologia da deficiência cultural, a autora partiu das 

seguintes questões: “Por que o fracasso escolar está maciçamente concentrado nos alunos 

pobres? Serão esses alunos menos aptos, menos inteligentes que os alunos provenientes de 

classes dominantes?”. 

Creditou-se a esta explicação que as diferenças sociais pautam também as 

diferenças intelectuais. Em outras palavras, o indivíduo ocupa determinada posição 

hierárquica social conforme suas condições sociais. No entanto, para a autora, essa 
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concepção não resistira aos mais contextos sociais, políticos e econômicos, pautados na 

sociedade capitalista. “As desigualdades sociais têm, pois, origens econômicas, e nada têm 

a ver com desigualdades naturais ou desigualdades de dom, aptidão ou inteligência” 

(SOARES, 1994, p.12). 

Tal qual na ideologia do dom, a ideologia da deficiência cultural estabelece que é o 

aluno o responsável pelo fracasso escolar. Se o primeiro conceito remete ao estudante 

desprovido de aptidões e inteligências, o segundo estabelece que o indivíduo é portador de 

déficits culturais. Nesta última ideologia, como elucida Soares, 

o diagnóstico do fracasso escolar das camadas populares e a busca por 

soluções para ele ocorrem no quadro de uma verdadeira “patologia 

social”, em que as “doenças” do contexto cultural em que vivem essas 

camadas devem ser “tratadas” pela escola, cuja função seria “compensar” 

as deficiências do aluno, resultantes de sua “deficiência”, “carência” ou 

“privação” culturais (SOARES, 1993, p. 14). 
  
  

Ao questionar a natureza civilizatória da escola, considerando alguns estudos da 

antropologia e ciências sociais, no entanto, Soares complementa que essas teorias são 

infundadas, uma vez que não existem culturas superiores e inferiores, mais complexas e 

menos complexas, ricas e pobres; mas culturas diferentes.   

   

 

1.4.3.  Ideologia das diferenças culturais 

  

O fracasso escolar também foi explicado com base em uma terceira ideologia: das 

diferenças culturais. A justificativa para esta teoria se baseou na falta de cultura do povo, 

reafirmada a teoria da deficiência cultural na sociedade em que os padrões culturais são 

“ditados” pelas classes dominantes. Dessa forma, ao invés de diferenças passam a ser 

deficiências, já que a serviço da sociedade capitalista a escola assume e valoriza a cultura 

das classes abastadas.  

Conforme afirma Soares (1993, p. 15): “Assim, o aluno proveniente das classes 

dominadas nela encontra padrões culturais que não são os seus e que são apresentados 

como ‘certos’, enquanto os seus próprios padrões são ou ignorados como inexistentes, ou 

desprezados como ‘errado’. Dá-se então, o processo de marginalização cultural, tornando 



 

25 
 

o aluno, como explica a autora, um fracassado não por deficiências intelectuais ou 

culturais, como mostram as ideologias do dom e deficiência cultural, mas porque é 

apresentado como um alguém diferente¸ como direciona a ideologia das diferenças 

culturais. 

Sobre cultura popular, no artigo “Cultura popular: revisitando um conceito 

historiográfico”, Chartier afirma que ela pode ser definida com base em duas formas de 

abordagem e interpretação: 

O primeiro, no intuito de abolir toda forma de etnocentrismo cultural, 

concebe a cultura popular como um sistema simbólico coerente e 

autônomo, que funciona segundo uma lógica absolutamente alheia e 

irredutível à da cultura letrada. O segundo, preocupado em lembrar a 

existência das relações de dominação que organizam o mundo social, 

percebe a cultura popular em suas dependências e carências em relação à 

cultura dos dominantes. Temos, então, de um lado, uma cultura popular 

que constitui um mundo à parte, encerrado em si mesmo, independente, 

e, de outro, uma cultura popular inteiramente definida pela sua distância 

da legitimidade cultural da qual ela é privada (CHARTIER, 2005, p.179). 
  

Na obra “A história cultural: entre práticas e representações”, Chartier (1988) 

aponta que a total separação entre produção (cultura erudita) e consumo (cultura popular) 

direciona a um pensamento no qual as ideias ou formas podem ser interpretadas como 

autossuficientes. Desse modo, o autor rejeita a dicotomização da cultura popular/cultura 

erudita defendida por Ginzburg (2002), partindo de uma visão mais abrangente e não 

homogênea de cultura. 

Patto (1999), pesquisadora referência em estudos sobre o fracasso escolar, 

psicologia escolar e pobreza, parte de uma contextualização mais ampla. Segundo ela, as 

explicações atribuídas ao fracasso escolar da escola pública brasileira transitaram, num 

primeiro momento, nas teorias racistas, nos idos de 1870, a partir da colonização do Brasil. 

o motivo: os colonizadores se consideravam seres mais desenvolvidos intelectualmente que 

os colonizadores. Em seguida, o retrato sobre o assunto, na década de 1930, associou-se 

aos intelectuais brasileiros, que passaram a suscitar questionamentos sobre a escola e a 

aprendizagem escolar, baseados na filosofia e ciência francesas. O desencadeamento 

desses aspectos, com a chegada dos anos 40, atribuiu o fracasso escolar às tendências da 

psicologização, da qual postula Patto, tiveram as crianças pobres, “que tradicionalmente 

integram em maior número o contingente de fracassados na escola” (p. 69).  
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Nesse sentido, o movimento de higiene mental (...) colaborou para justificar o 

acesso desigual das classes sociais aos bens culturais, ao restringir a explicação de 

suas dificuldades de escolarização ao âmbito das disfunções psicológicas. [...]. Seu 

prestígio foi tão forte que suplantou, na explicação do fracasso escolar, uma das 

premissas do pensamento escolanovista que não podia ser negligenciada: a de que 

a estrutura e funcionamento da escola e a qualidade do ensino seriam os principais 

responsáveis pelas dificuldades de aprendizagem (Idem). 
 

A partir dos anos 80, parece haver um esforço em subverter esse hiato entre as 

culturas; e nos anos 1990, como aponta Patto, surgem outras explicações para o fracasso 

escolar, com avanços e retrocessos: 

É importante notar que se nos anos de predomínio da teoria da 

deficiência cultural os aspectos intra-escolares receberam pouca atenção, 

se na vigência da teoria da diferença cultural a responsabilidade da escola 

pelo fracasso ficou limitada à sua inadequação à clientela, à medida que 

as pesquisas vão desvendando mais criticamente aspectos da estrutura e 

funcionamento do sistema escolar, ao invés de atribuir à clientela as 

causas do fracasso escolar ter sido superada, ela foi apenas acrescida de 

considerações sobre a má qualidade do ensino que se oferece a essas 

crianças. Neste sentido, a pesquisa no início dos anos 80 sobre o fracasso 

escolar repete, com algumas exceções, o discurso fraturado que 

predominou no período em que vigoraram as idéias escolanovistas, 

quando não repetem a tentativa de colagem deste discurso afirmando que 

a escola que aí está é inadequada à clientela carente (PATTO, 1999, 

p.154). 

 

Ainda conforme a estudiosa, existe uma “responsabilidade compartilhada” sobre a 

questão, que precisa estar relacionada a múltiplos significados como: o contexto familiar, 

cultural, social e político; a baixa formação dos professores; os salários incompatíveis; a 

desvalorização docente; os programas metodológicos nas escolas; ou até mesmo o 

preconceito de alguns educadores e educadoras frente aos alunos oriundos de famílias 

desestruturadas, com dificuldades de aprendizagem. 

As constatações de Patto dialogam com as de Charlot (2006), que acredita que o 

fracasso, por si só, é inexistente, e sim um objeto de pesquisa a ser construído, apreendido 

em suas relações: 

O “fracasso escolar” não existe, o que existe são alunos fracassados, 

situações de fracasso, histórias escolares que terminam mal. Esses 

alunos, essas situações, essas histórias é que devem ser analisados, e não 

algum objeto misterioso, ou algum vírus resistente, chamado “fracasso 

escolar”. (CHARTIER, 2006, p. 16)       
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Em entrevista concedida à revista Nova Escola em 2006, o pesquisador francês 

esclarece a (não) relação entre fracasso escolar e classe social: 

 

Não há relação direta entre fracasso escolar e classe social. Apesar de, 

em termos estatísticos, existir uma probabilidade maior de alguém de 

classe popular fracassar nos estudos, muitos são bem-sucedidos. Mas 

também há uma grande quantidade de filhos da classe média que são 

reprovados. Minhas pesquisas têm por objetivo entender o que acontece 

especificamente com os que enfrentam dificuldades. Se o pai é imigrante, 

está desempregado ou ausente, não importa para a análise, mas sim o que 

a criança faz dessas condições. Para isso, precisamos saber se ela estuda 

e, principalmente, por que estuda - ou seja, que sentido tem a escola para 

ela. Esse aspecto é interessante e inusitado (NOVA ESCOLA, online, 

2006)7. 

  

Podemos entender que esses estudos estiveram relacionados sob uma perspectiva 

baseada em interesses das classes dominantes, fundamentada num modelo liberal no qual 

as instituições de ensino e sua educação formal foram consideradas “redentoras” e 

equalizadoras de desigualdades sociais. 

Segundo Sirino (2002, p. 11-12), citando Patto (1996), os conceitos que calcaram o 

discurso pedagógico-liberal serviram como “pano de fundo às explicações do fracasso 

escolar durante o percurso da pesquisa da política educacional no país”. Para Sirino, como 

já observamos, foi a partir dos anos 1970 que essas conceituações passaram a ser 

questionadas dando origem a um novo discurso no presente, e que culminaram, por sua 

vez, em explicações com base na bagagem cultural dos estudantes – ou seja, o conceito de 

carência cultural. 

Constituído inicialmente a partir de uma abordagem racista, psicológica e 

meritocrata, como observamos até agora, o conceito de fracasso escolar foi, 

gradativamente, recebendo olhares mais sociológicos, sobretudo a partir dos anos 80. 

 

 

                                                           
7 Disponível em http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/bernard-charlot-conflito-nasce-quando-

professor-nao-ensina-609987.shtml. Acessado em 15 de dezembro de 2015. 
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1.5.  Periferia e o fracasso escolar 

  

É especialmente neste período que se dá, de maneira exponencial, a ocupação 

periférica nos grandes centros urbanos do país, com destaque para a cidade de São Paulo. 

De acordo com Kowarick (2000): 

[...] o conflito social (de classes) espelha-se no tecido urbano 

gestando contínuos e variados processos de produção e apropriação 

dos espaços construídos. Sua expressão mais visível reside na 

segregação socioeconômica e espacial imperante nas áreas 

desigualmente providas de bens e serviços (KOWARICK, 2000, 

p.99) 
  

Desse modo, compreender a origem do fracasso escolar é, também, falar de 

periferia, genericamente considerada um local às margens da cidade, ou “tudo o que está 

ao redor”. Segundo Caldeira (1984, p.7), a periferia está “(...) para aquilo que é precário, 

carente, desprivilegiado em termos de serviços públicos e infraestrutura urbana”. 

Para além do aspecto geográfico, muitas vezes carregado de estereótipos, a periferia 

é dita ainda como um lugar, além das mazelas e da precariedade, também de 

pertencimento, com diversas realidades. Embora tratado como ao largo, viver na periferia é 

fazer parte da cidade; é incluir-se. É ainda ser parte de uma parte da cidade – ao estar nas 

bordas do centro. Um paradoxo entre pertencimento e exclusão: daqueles que estão do lado 

de “dentro” para com que aqueles que estão do lado de “fora”. 

Desde 1980, conforme aponta Paschner (2011, p. 25-26), houve um processo de 

crescimento da população favelada, ou seja, aquela que se aloca preferencialmente nas 

periferias, que até 1996 acresceu a uma taxa anual de 5,14%, enquanto a população 

municipal crescia a um percentual de 0,92%. 

Segundo Kowarick (2000, p. 13), “algumas periferias são mais consolidadas do 

ponto de vista urbanístico; outras, verdadeiros acampamentos destruídos de benfeitorias 

básicas”. Ainda segundo o estudioso, as favelas são lugares que abrigam populações 

pobres, sobretudo no caminho que compreende seu deslocamento entre casa e trabalho. 

Com o aumento do êxodo rural e da ampliação das favelas nas regiões periféricas 

dos centros urbanos, cresceu também o serviço educacional, bem como a fragilidade no 

sistema educacional. É nesse cenário em surgem as chamadas “escola de periferia”. 
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 1.5.1. Escolas de periferia 

  

A expressão “escola de periferia” passou a ser usada como sinônimo de dificuldade 

de aprendizagem. De acordo com SILVA (2003), a referência foi designada para 

determinar a localização geográfica das instituições de ensino localizadas às margens dos 

centros urbanos.  

Para Cristofoleti (2010, p. 46), o termo “escolas de periferia” foi remetido às baixas 

expectativas do trabalho realizado por estas instituições de ensino. “E, nesse sentido, é 

interessante destacar que as escolas, em sua aparente homogeneidade, também são 

singularizadas pelo lugar em que vão sendo instaladas”. A dinâmica de segregação espacial 

e social, que compõem a raiz da formação das regiões periféricas, explica a autora, 

refletem e contribuem para compreender a história das escolas situadas nesses espaços, 

determinando suas condições sociais de produção. 

Em meio a este processo de urbanização, segundo VALENZUELA (1990), surge 

um novo ator social: o jovem das favelas e/ou bairros de baixa, que passa a ganhar 

visibilidade em decorrência da mobilidade espacial, além da dicotomia, ou confronto, entre 

os setores populares e os dominantes. Além disso, ao longo do século XX, o conceito que 

se cultivou em torno de “jovem” era ligado exclusivamente às classes mais abastadas, no 

qual os jovens de periferia eram relegados a papéis secundários, de coadjuvantes. Só a 

partir dos anos 1990, que esses atores tornaram-se sujeitos a serem vistos não somente de 

modo quantitativo, mas de maneira qualitativa nos campos de estudos acadêmicos.  

O surgimento das periferias, a partir de suas favelas, acabou por se tornar um entre 

os diversos problemas que envolvem as grandes cidades brasileiras, dentre os quais se 

destacam questões ligadas à moradia, desigualdade social, educação e exclusão social. 

Esses são alguns dos principais fatores que fazem pensar o fracasso escolar, relacionado a 

aspectos como inchaço das cidades, a partir dos anos 1950, a tensão social e, 

consequentemente, a tensão na escola, e a busca pela “ampliação” da oferta de vagas. 

Segundo Charlot, no artigo “Relação com o saber e com a escola entre estudantes 

de periferia”, a relação com a escola não pode ser tida somente como uma relação com um 
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estabelecimento, uma classe, professores etc. na qual se busca transmitir saber aos 

estudantes. Conforme explica:   

a análise do sucesso e do fracasso escolar não pode considerar como 

insignificantes nem o fato de que a instituição escolar tem como função específica 

transmitir saber aos jovens, que ela se pensa como tal e se organiza para esse 

efeito, nem o fato de que a história escolar dos jovens se desenvolve em 

estabelecimentos escolares e através de práticas pedagógicas cujas políticas e 

lógicas devem ser interrogadas (CHARLOT, 1996, p. 49).  

 

De acordo com DUBET (2001), que tem como um dos principais debates a 

dicotomia entre indivíduo e sociedade, a geografia social da escola, paulatinamente, foi 

transformada a partir da concentração dos problemas sociais nos bairros “difíceis”. É 

interessante observar, como pontua o autor, a transformação no próprio vocabulário 

quando se refere a ator ou instituição.  

O problema das escolas e dos alunos “difíceis” se impôs, em poucos anos, 

como o ponto no qual se focaliza o conjunto dos problemas sociais: 

periferias, desemprego, imigração, delinqüência, violência, abandono 

escolar. No vocabulário dos atores, o aluno proveniente da classe operária 

foi substituído pelo aluno difícil e com dificuldade, que é definido menos 

por sua situação de dominação do que por sua exclusão (DUBET, 2003, 

p. 37).  
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[CAPÍTULO 2] 

  

 

Reforma Capanema, Expansão de ensino e questões latentes – 

evasão, retenção, dualidade e qualidade 

  

  

Neste capítulo, apresentaremos um breve panorama do cenário educacional 

brasileiro a partir da Reforma Capanema. Abordaremos alguns dos principais fatores que 

contribuíram para a ampliação do número de vagas e suas consequências em questões 

como evasão, retenção, dualidade e qualidade do ensino. 

Segundo Lucero e Leme (2010), em grande parte dos países da América Latina 

houve a intensificação no número de matrículas, nos anos 1960 e 1970, contribuindo para a 

redução do alto contingente de analfabetismo, alcançando altos índices da população 

infantil escolarizada. De acordo com os pesquisadores, de alguma forma, antes dessas duas 

décadas, o fato de não se poder ingressar à escola era uma forma de exclusão e um 

condicionante do destino social das pessoas com menor poder aquisitivo, gerando uma 

massa social de excluídos. Conforme destacam, com a ampliação da matrícula, a 

discriminação e exclusão, antes observadas no ingresso ou não impossibilidade dele, agora 

passa a ser percebido no interior da escolarização, ou seja, “dicho en otras palabras, (casi) 

todos pueden ingresar a la escuela, pero la calidad de la educación recibida dependerá de 

los circuitos e instituciones por las que se transite”8 (p. 8). 

De acordo com Saviani (1997), a educação no Brasil surgiu como prioridade, após a 

chegada de Getúlio Vargas ao poder, com a Revolução de 1930, momento que representou 

um novo período de centralização política no país e passou a enfrentar os problemas da 

sociedade burguesa moderna – dos quais estavam a instrução pública popular. “Assim é, 

que ainda em 1930, logo após a vitória da Revolução, foi fundado o Ministério da 

                                                           
8 Em tradução livre: “dito em outras palavras (quase) todos podem ingressar à escola, mas a qualidade da educação 

recebida dependerá dos circuitos e instituições pelas quais são transmitidos. 
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Educação e Saúde. A educação começava a ser reconhecida, inclusive no plano 

institucional, como uma questão nacional” (p. 6). 

Em meio a esse novo cenário, a criação do primeiro Ministério da Educação soma-

se ao “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, em 1932, elaborado por intelectuais 

que estiveram mobilizados em campanhas de educação e reformas de ensino. Clarice 

Nunes (2003), em “Um manifesto entre manifestos”, afirma que o documento tornou-se 

histórico ao consagrar um grupo de educadores para nortear as prioridades educacionais do 

país: 

O Manifesto dos Pioneiros aparece num momento de grande 

efervescência na sociedade brasileira, no qual já se percebiam os efeitos 

do processo de urbanização no país que redefiniu os núcleos intelectuais 

e políticos, multiplicados e diversificados na década de trinta do século 

XX e cuja preocupação era explicar o presente, exorcizar o passado e 

imaginar o futuro (NUNES, 2003, p. 45) 
  

Movimentos como a “nova educação” e “nova escola” afloravam noutros países 

havia muitas décadas, com base nas ideais promovidas por autores como Édouard 

Claparède9, Adolphe Ferrière10, entre outros. Em Portugal, por exemplo, essas discussões 

vinham sendo debatidas desde a década de 1920. Já no Brasil, foram os “pioneiros da 

educação” os responsáveis por elaborar propostas que buscavam definir os modos de 

ensino no país. Entre eles, a necessidade de participação estudantil durante o processo de 

aprendizagem, a estruturação da educação por meio da abertura de universidades públicas 

e do ensino básico – que deveria ser gratuita, universal e obrigatória –, além da formação 

de professores em instituições de nível universitário. 

Para Nunes, 

os intelectuais que assinaram o Manifesto (Afrânio Peixoto, Anísio 

Teixeira, Armanda Álvaro Alberto, Cecília Meirelles, Edgar Sussekind 

de Mendonça, Fernando de Azevedo, Frota Pessoa, Hermes Lima, 

Lourenço Filho, Mário Casassanta, Paschoal Lemme, Roquette Pinto, 

Sampaio Dória, dentre outros) pretendiam educar o povo pela instrução 

pública, reformar o ensino e construir uma espécie de “campo cultural” a 

partir da universidade. Elaboraram uma pedagogia urbana tecida por uma 

rede de sabores e poderes articulados (estatística, psicologia, sociologia, 

antropologia, música, educação física e arquitetura), que forjaram não só 

a emergência de grupos especializados dotados de uma consciência 

                                                           
9 O suíço foi neurologista e psicólogo do desenvolvimento infantil, desenvolveu estudos nas áreas nas áreas da psicologia 

infantil, da pedagogia e da formação da memória.  
10 Professor suíço, foi um dos fundadores da Escola Nova e um dos nomes mais expressivos do movimento. 



 

33 
 

ordenadora e disciplinadora, mas também sua expansão (NUNES, 2003, 

p.48) 
  

  
  

Segundo a autora, alguns desses educadores, que se assumiram como “profissionais 

da educação” – como Anísio Teixeira –, tiveram como tarefa básica 

Secularizar a cultura, ou seja, promoveram a passagem da escola, 

enquanto campo familiar, privado e religioso para o espaço público da 

cidade, quanto à moldagem do educador e do espaço institucional de sua 

atuação pelos valores da ciência, da indústria e da democracia (Idem). 
  
  

Desde sua inserção no cenário educacional, Anísio Teixeira buscou assumir uma 

posição contrária ao modelo elitista vigentes no período, discutindo as transformações que 

acreditava ser fundamentais para o país. Para Teixeira, a democracia era uma “expressão 

ética de vida que as crianças e jovens experimentariam, de modo que ‘combatessem em 

suas vidas’ toda forma de autoritarismo” (PAGNI, 2005, p.3). 

A educação brasileira – transitando do Império a República e da Era Vargas até 

1961– foi marcada pelo dualismo no Ensino Médio, o então Ensino Secundário de 

Segundo Ciclo. Numa ponta estava o ensino propedêutico, destinado à elite; na outra, o 

ensino profissional, baseado no país que caminhava rumo à industrialização. Daí foram 

definidas as “Leis Orgânicas do Ensino Profissional”, que estabeleceram a criação do 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (1942) –, e a criação do SENAC – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (1946). 

O ensino profissional brasileiro se consolidou a partir de 1942, promovido por Lei 

Orgânica, segundo Romanelli (1991). Com base nessa lei, se estabeleceu que o propósito 

do ensino secundário e do ensino normal seria o de formar as elites do país; enquanto a 

meta do ensino profissional estaria baseada na formação dos filhos dos operários. No 

entanto, a educação ofertada às classes populares centrava-se num ensino básico, que não 

lhes garantia acesso ao ensino superior. Essa dualidade estendeu até ser promulgada a LDB 

nº. 4024/61. Com a Lei de Diretrizes da Educação se estabeleceu a equivalência entre os 

cursos propedêutico e profissionalizante, direcionando, também este, para o ensino 

superior. 

De acordo com Santos, Prestes e Vale (2006, p. 143), a formação do pensamento 

estrutural escolar brasileiro, no entanto, “não se desvinculava do contexto social e 
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prosseguia como reflexo de uma época que se estabelece como industrial, comercial, 

exportadora e desenvolvimentista”. Segundo os autores, a diversidade cultural, o 

regionalismo e o processo de êxodo rural foram alguns dos elementos que colaboraram 

para a criação do modelo de escola vigente, com a existência de uma escola para pobres e 

outra para a elite. 

Para os pesquisadores, citando Ianni (1994, p. 91-92), este estudioso apontou os 

fatores sociais que determinaram os padrões escolares fundantes nessa época: 

“As crescentes diversidades sociais estão acompanhadas de crescentes 

desigualdades sociais. Criam-se e recriam-se as condições de mobilidade 

social horizontal e vertical (...). As lutas sociais polarizam-se em torno do 

acesso à terra, emprego, salário, condições de trabalho na fábrica e na 

fazenda, garantias trabalhistas, saúde, habitação, educação, direitos 

políticos, cidadania” (SILVA; PRESTES; VALE, 2006, 143). 
  

Conforme elucidam os estudiosos, o dualismo11 entre elite e camadas populares, 

com origens do Brasil Colônia, se firmou no período imperial e se constituiu na Primeira e 

Segunda Guerra. Para eles, “a educação escolar continuou associada à posição social, 

favorecendo só alguns privilegiados, que a ela mantiveram acesso para conservar o próprio 

status quo”. 

A divisão escolar, apontam os autores citando Teixeira, podia ser descrita com base 

em um sistema composto por “escola primária”, “primária superior”, “escolas normais” e 

“escolas de arte e ofícios”, do qual as classes populares eram conduzidas ao trabalho e a 

um ofício. 

Para as classes mais privilegiadas, o ensino previa as classes primárias, o 

liceu, as escolas profissionais e a universidade, todas visando à ascensão 

social do indivíduo. A posição classificatória, determinada na matrícula, 

já definia as condições sócio-econômicas do candidato. As classes menos 

privilegiadas aprenderiam a trabalhar. Aos alunos das classes sociais mais 

elevadas, apenas interessava uma carreira brilhante; logo, nem a escola 

acadêmica buscava resultados a partir de eficiência ou conforme critérios 

de excelência (SANTOS; PRESTES; VALE, 2006, p. 144). 
  

De acordo com Schwartzman (2005), os ideais e obras dos pioneiros e a atuação do 

governo Vargas junto aos seus ministros, Francisco Campos12 e Gustavo Capanema13, 

                                                           
11 A expressão é geralmente usada por pesquisadores para diferenciar Educação Intelectual de Educação Técnica, ou 

Educação para pobres de Educação para ricos.  
12 Foi advogado, professor e político brasileiro, e Ministro dos Negócios da Educação e Saúde Pública, de 1930-1932. 
13 Carioca, foi Ministro da Educação de 1937 a 1945 e responsável importantes projetos de reorganização do ensino no 

país como o Ministério da Educação. 
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tiveram ampla literatura, transitando em diferentes posições ideológicas e doutrinárias. 

Assim descreve: 

Os intelectuais e educadores da época se dividiam profundamente em 

suas orientações ideológicas e doutrinárias, indo desde os fascistas 

autoritários (Francisco Campos) e os católicos ultramontanos (Alceu 

Amoroso Lima) até os pragmatistas do tipo americano (Anísio Teixeira) 

e os que acreditavam nos poderes científicos da nova pedagogia 

(Lourenço Filho e Fernando de Azevedo), chegando aos marxistas 

(Paschoal Lemme) (SCHWARTZMAN, 2005, p. 15-16) 
  

No entanto, o desempenho burocrático e administrativo do ministro Capanema 

prevaleceu sobre as distintas doutrinas que pairaram ao longo dessa época, imbuídas do 

espírito nacionalista e conservador. É o caso do ensino superior, que durante o governo de 

Vargas, tornou-se centralizado, assumindo a função em conformar e controlar o ensino 

básico e secundário, porém não de forma administrativa as escolas que prosseguiram sob o 

comando dos governos municipal e estadual, ou da iniciativa privada. 

Para Saviani (1989), o movimento da Escola Nova admitiu a existência de formas 

descontínuas bem como processos contínuos e obedientes a uma determinada ordem 

lógica. Assim, critica o escolanovismo: 

A escola surge, então, como o grande instrumento de realização dos ideais 

liberais. Forja-se, a partir da segunda metade do século XIX a idéia de 

escola ‘redentora da humanidade’ (...) pretende reformular internamente o 

aparelho escolar, inspirada na concepção humanista moderna. (...) a escola 

nova surge, pois, como um mecanismo de recomposição da hegemonia da 

classe dominante, hegemonia essa ameaçada pela crescente participação 

política das massas, iabilizada (sic) pela alfabetização através da escola 

universal e gratuita. Ao enfatizar a ‘qualidade do ensino’, a escola nova 

desloca o eixo de preocupações do âmbito político (relativo à sociedade 

em seu conjunto) para o âmbito técnicopedagógico (relativo ao interior da 

escola), cumprindo, ao mesmo tempo, uma dupla função: manter a 

expansão da escola nos limites suportáveis pelos interesses dominantes e 

desenvolver um tipo de ensino adequado a esses interesses. Com isso, a 

escola nova, ao mesmo tempo em que aprimorou a qualidade do ensino 

destinado às elites, forçou a baixa da qualidade do ensino destinado às 

camadas populares, já que sua influência provocou o afrouxamento da 

disciplina e das exigências de qualificação nas escolas convencionais 

(SAVIANI, 1989, p. 21-24). 
  

Nessa época, o ensino primário, já estabelecido como obrigatório e universal, 

durava quatro anos – dos sete aos dez anos de idade. Em seguida, adentrava-se no ginásio, 

considerado como ensino secundário na época e que também durava quatro anos. Por fim, 
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alcançava-se o nível “colegial”, com duração de dois a três anos – instituído como curso 

preparatório para o ingresso às universidades. 

O ministro Capanema ficou conhecido pelas grandes reformas que promoveu, como 

o ensino secundário e o projeto de reforma universitária – este último, que culminou na 

criação da Universidade do Brasil, atualmente a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Seu empenho na elaboração dos conteúdos do ensino secundário ganhou ares dos modelos 

instituídos nos ginásios ou liceus europeus, com base na formação humanística e cientifica 

aos jovens interessados em ingressar nas universidades. Entretanto, o ensino técnico e 

normal continuou com estrutura paralela ao colegial tradicional, de caráter propedêutico. 

Procurava-se, assim, estruturar dois tipos de ensino: um voltado para as elites dirigentes do 

país; e outro para maior parte da população, pautado em habilidades mais práticas, como 

atividades de cunho agrícola, industrial e comercial. Todavia, não havia formação de 

professores nessas áreas, tampouco grande demanda (SCHWARTZMAN, 2005). 

Os quinze anos do Regime Vargas, de 1930 a 1945, estabeleceram os caminhos, 

ideais e práticas institucionais na educação brasileira, por muitos anos. Porém, apenas em 

1946 que se estabeleceu uma lei nacional referente à educação primária. Como postula 

Schwartzman: 

a Constituição Federal de 1946 ao definir a educação como direito de 

todos e o ensino primário como obrigatório para todos e gratuito nas 

escolas públicas e ao determinar à União a tarefa de fixas as diretrizes e 

bases da educação nacional, abria a possibilidade da organização e 

instalação de um sistema nacional de educação como sistema nacional de 

educação como instrumento de democratização da educação pela via da 

universidade da escola básica. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

iniciada em 1947, era o caminho para realizar a possibilidade aberta pela 

Constituição de 1946 (SCHWARTZMAN, 2005, p.6) 
  

Segundo Rosa Fátima Souza (2004), em “Lições da escola primária”, nas décadas 

de 1950 e 1960, os debates em torno do acesso e qualidade do ensino primário 

prosseguiam como principais problemas da educação brasileira. 

O debate educacional dos anos 1950 e 1960 reatualizou no Brasil o 

problema da democratização do ensino. O clamor contra a insuficiência 

da escola primária alfabetizante e o ensino seletivo e de má qualidade 

ministrado nas escolas isoladas e grupos escolares esteve no centro das 

representações e propostas que redefiniriam o ensino primário no país a 

partir da década de 1970 (SOUZA, 2004, p. 127). 

              



 

37 
 

Ainda em 1950, com apoio da UNESCO e de outros órgãos, foi fundado no Rio de 

Janeiro o CBPE (Centro Nacional de Pesquisas Educacionais), que passou a se dedicar em 

importantes estudos sobre mobilidade social, urbanização, estratificação social, porém com 

poucas abordagens educacionais. 

Segundo Sposito (1982), autora que analisou a expansão da rede ginasial do Estado 

de São Paulo até meados de 1970, esse processo atingiu de maneira significativa os níveis 

escolares elementar e médio. Para ela, isso pode ser observado não somente pelo crescente 

contingente de crianças que chegavam a novas unidades de ensino, mas pelo 

aproveitamento cada vez maior de estabelecimentos existentes por meio da criação de 

vários “turnos” em uma unidade escolar. Em ambas as situações, explica, “o crescimento 

das matrículas ilustra a magnitude do movimento de abertura do sistema escola escolar”. 

Conforme complementa: 

em 1940, para uma população de 7.180.316 indivíduos, a porcentagem de 

matrícula no ensino primário fundamental comum era 7,7%. Em 1967, 

11,5% da população do Estado frequentava a escola elementar, atingindo 

um total de 1.893.381 matriculas. A maior possibilidade de acesso à 

escola oficial também foi parte integrante do processo de ampliação das 

oportunidades escolares; em 1967, o Poder Público (estadual e 

municipal) era responsável por 90% das matriculas das escolas 

elementares (SPOSITO, 1982, p. 27) 
  

Em 1969 o Estado de São Paulo já ascendia a 95% da procura por matrículas no 

ensino primário e as possibilidades de acesso a níveis escolares começaram a ser 

ampliadas. Esses índices elucidam a evolução da expansão da escola média, comparando 

os níveis de evolução do crescimento populacional e as taxas de matrículas. “Em 1940 o 

ensino médio apresentava um total de 78.052 matrículas atingindo apenas 1,1% da 

população do Estado; em 1970, suas matrículas alcançavam 1.225.427 jovens, 

representando 6,8% da população” (SPOSITO, 1982, p. 28). 

Nas décadas de 1960 e 1970, porém, ocorreram algumas reformas educacionais no 

país, como a transformação do ensino superior, no fim dos anos 1960, que passou a receber 

inovações inspiradas no modelo estadunidense, a partir do sistema de créditos e com a 

divisão entre departamentos acadêmicos e programas de pós-graduação. 

Além disso, treze anos após a aprovação da LDB de 1961, ela não correspondeu às 

expectativas, segundo Saviani: 
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(...) Basta lembrar que o próprio texto incluía expressamente, ente outros 

motivos de isenção da responsabilidade quanto ao cumprimento da 

obrigatoriedade escolar, o “comprovado estado de pobreza do pai ou 

responsável e “insuficiência de escolas”. Reconhecia-se, assim, uma 

realidade limitadora da democratização do acesso ao ensino fundamental, 

sem dispor os mecanismos para superar essa limitação (SAVIANI, 1997, 

p. 6) 
  

Em 1971, seguindo tendências internacionais, a educação obrigatória passou de 

quatro para oito anos, com o acréscimo dos quatro anos do antigo “ginásio” ao ensino 

elementar. O ensino secundário, agora limitado da primeira à terceira série do ensino 

médio, experimentou alguns modelos e ensaiou elos entre o conteúdo acadêmico e o 

profissional, sem muito êxito. 

Em 1988, depois de vinte anos de ditadura militar, foi elaborada uma nova 

Constituição da qual declarava a educação obrigatória um direito de cada indivíduo, 

estabelecendo que todas as universidades deveriam ser autônomas, que a pesquisa, o 

ensino e a extensão seriam trabalhos inseparáveis e que todo o ensino público, do básico ao 

superior, deveria ser fornecido gratuitamente. 

Durante muitos anos, o Congresso e os grupos interessados discutiram uma nova lei 

da educação, que acabou sendo aprovada em 1996, em princípio, com muito mais 

liberdade e flexibilidade para as instituições educacionais em todos os níveis, para 

montarem seus próprios conteúdos programáticos e para gerenciarem seus próprios 

assuntos. 

 Segundo (GOHN, 2001; JESUS; TORRES, 2009), os anos 1990 protagonizaram 

uma desmobilização da população sobre as lutas sociais, fundamentada na década anterior. 

Ainda durante esse período, de acordo com Borges (2005), o governo do então presidente 

Fernando Henrique Cardoso centrou-se em um plano privatizante da educação. Para isso, 

contou com o apoio e incentivo das camadas da burguesia e de grandes meios de 

comunicação por meio de propagandas como "Amigos da Escola" e "Adote um Aluno", do 

programa Comunidade Solidária. Essas iniciativas “buscavam imputar à sociedade civil a 

responsabilidade para com a educação, enquanto esta é, na verdade, uma responsabilidade 

constitucional do Estado.” (BORGES, 2005, p. 22‐23). 
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     Considerada a era do novo milênio, os anos 2000 marcaram fortemente a sociedade 

da informação e do conhecimento. O processo de globalização torna-se crescente e a 

tecnologia cada vez mais presente.  É também neste ano que as Nações Unidas realizam o 

Marco de Ação de Dakar, que adiou os prazos aos quais se buscavam cumprir as metas 

estabelecidas de 1990 até o ano de 2000, durante a Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos. O encontro havia norteado e definido as diretrizes das políticas educacionais 

em países considerados de capitalismo periférico (RABELO; SEGUNDO; JIMENEZ, 

2009). As metas que não foram cumpridas acabaram sendo reduzidas e os prazos adiados 

até 2015 (TORRES, 2005). Entre os compromissos estabelecidos por algumas dessas 

metas estavam: melhorar, em 50% até 2015, a alfabetização de adultos; eliminar, até 2005, 

as disparidades entre os gêneros; garantir a qualidade da educação para todos; reduzir, pela 

metade, a pobreza mundial, dentre outros (DAKAR, 200014). 

         Essa breve contextualização histórica da educação brasileira nos leva a observar a 

escola pública enquanto um gene da industrialização, podendo ser tratada, com base nesta 

analogia e no capitalismo, como uma mercadoria, na qual são extraídas do indivíduo 

trabalho físico e intelectual. Nas palavras de Forgiarini e Silva (2007, p.4), “a escola 

pública, desde sua gênese, surgiu para atender a demanda do mundo do trabalho nesse 

novo modo de produção, configurado no trabalho alienado”. Segundo explicam os autores, 

a escola não possibilitou ao indivíduo pensar em uma identidade própria, tampouco se 

reconhecer como pertencente à sociedade: 

Um exemplo disso, na atualidade, é a própria LDB 9394/96, com a 

exigência de 200 dias letivos e 800 horas de aula para o aluno, o que 

interpretamos como um massacre para com os educadores, pois não lhes 

possibilita tempo para o estudo (FORGIARINI; SILVA, 2007, p. 4) 
  

Considerado um fenômeno, como mostrou Terigi no capítulo anterior, ao 

inserirmos a questão do fracasso escolar com base nesta breve contextualização da 

educação brasileira, podemos verificar que ele se mostra como uma realidade latino-

americana – e até mesmo mundial, como perceberemos no capítulo a seguir, na análise dos 

textos encontrados na Folha de S. Paulo. Verificaremos, portanto, o fracasso escolar 

sendo, ao longo dessas décadas, usado a partir de distintas conceituações, com foco, 

evidentemente nas camadas menos favorecidas.  

                                                           
14O evento contou com participação de 180 países e 150 ONGs, reiterando o papel da educação como elemento 

imprescindível ao desenvolvimento de cada nação. 
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[CAPÍTULO 3] 

 

Folha de S. Paulo: 

história e atuação política no contexto da imprensa brasileira 

  

 

Neste capítulo, abordaremos a trajetória da Folha de S. Paulo desde sua criação e 

atuação política, com foco no período da Ditadura Militar, até os dias de hoje. 

Nascido em 1921 sob a liderança de Olival Costa e Pedro Cunha15, o jornal recebia 

o nome de Folha da Noite. Vespertino, o diário possuía um direcionamento mais noticioso 

e pouco opinativo, deflagrando fatos do cotidiano, especialmente aos trabalhadores rurais. 

Nesse período, tornava-se o mais novo opositor ao principal jornal da cidade de São Paulo, 

O Estado de S. Paulo. Ao contrário da Folha da Noite, o Estado seguia uma linha editorial 

direcionada às elites rurais; era tradicional e conservador. 

Com a expansão da Folha da Noite, os sócios compraram uma sede e, em julho de 

1925, deram vida ao matutino Folha da Manhã. Entre as décadas de 1940 e 1950, 

Nabantino Ramos16, um dos sócios da Folha, decidiu implementar uma série de inovações 

no jornal, a partir do uso de técnicas de gestão e controle. Sob o comando de Nabantino, 

também surgem cursos de jornalismo, contração por meio de concursos públicos e 

premiação, além de uma política editorial.  

Segundo Oscar Pilagallo17 no artigo “Os 90 anos da Folha em 9 atos”18: 

“Nabantino tratou de imprimir às ‘Folhas’ uma política editorial pautada na 

                                                           
15 Fundadores da Folha, Olival Costa e Pedro Cunha foram jornalistas de O Estado de S. Paulo. Ver em Tudo sobre a 

Folha em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/tempos_cruciais-01.shtml. 
16 Entre 1945 e 1962, José Nabantino Ramos foi diretor responsável e um dos proprietários da Empresa Folha da Manhã. 
17 Pilagallo é jornalista. Atuou em veículos de comunicação como Folha de S. Paulo e BBC de Londres. É autor, dentre 

outros livros, de O Brasil em sobressalto (2002), Folha Explica Roberto Carlos (2008) e Folha Explica a história do 

Brasil no século XX (2009), todos pela Publifolha. 
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imparcialidade. Sem nem sempre teve êxito, diferenciou os jornais da concorrência, toda 

alinhada ao conservadorismo da UDN (União Democrática Nacional)”. 

Em 1949 nasce a Folha da Tarde e, uma década mais tarde, em 1960, com o 

aumento do preço do papel, os três periódicos fundem-se na Folha de S. Paulo. 

Inicialmente o desafio era manter a periodicidade individual das publicações, até serem 

canceladas devido à situação financeira, fixando-se somente como matutino. Em agosto de 

1962, a empresa foi comprada pelos empresários Octavio Frias de Oliveira19 e Carlos 

Caldeira Filho20. 

De acordo com Pilagallo,  

Assim que saldaram a as dívidas contraídas para pagar o negócio, os 

sócios começaram a ampliar o grupo. Em 1965 entraram no ramo do 

jornalismo popular com a aquisição do ‘Última Hora’ e do ‘Notícias 

Populares’. No mesmo ano, compraram um terço da TV Excelsior, então 

líder de audiência. Dois anos depois, foi relançada a ‘Folha da Tarde’. E 

surgiu o ‘Cidade Santos’, enquanto os dois sócios assumiam o controle 

administrativo da Fundação Cásper Líbero. Com tamanho apetite para 

incorporações, a concorrência desconfiou da origem dos recursos, que na 

realidade eram prosaicas operações bancárias (Online, 2011)21 

 

 

Ainda no mesmo artigo, sobre o papel político desempenhado pela Folha de S. 

Paulo, Pilagallo afirma que o periódico apoiou a ditadura militar, mas ressalva:  

(...) como praticamente toda a grande mídia brasileira. Não participou da 

conspiração contra o presidente João Goulart, como fez o ‘Estado’, mas 

apoiou editorialmente a ditadura, limitando-se a veicular críticas raras e 

pontuais (idem) 

 
 

No artigo “Vozes dissonantes: análise do jornal Folha de S. Paulo e de pesquisas do 

Ibope no golpe civil-militar de 1964”, o pesquisador Luiz Antonio Dias (2013) analisa a 

participação jornalística da Folha de S. Paulo no Golpe Militar de 1964, compreendendo a 

cobertura política adotado pelo jornal ao longo do período que precede e sucede a ditadura. 

                                                                                                                                                                                
18 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha90anos/877777-os-90-anos-da-folha-em-9-atos.shtml. Acessado em: 

12 de novembro de 2015. 
19 Nascido na cidade do Rio de Janeiro, Frias foi jornalista e empresário; ao lado de Carlos Caldeira Filho transformou o 

jornal Folha de S. Paulo em um dos periódicos mais influentes do país. 
20 Nascido em Santos (SP), Caldeira Filho foi um empresário e político brasileiro. Ficou com parte das empresas do 

grupo Folha e deixando o jornal para Frias em 1992. 
21 Artigo “Os 90 anos da Folha em 9 atos”: Disponível: http://www1.folha.uol.com.br/folha90anos/877777-os-90-anos-

da-folha-em-9-atos.shtml 
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Segundo Dias, a Folha “gastou muito papel e tinta para propagar a ideia de uma ‘ameaça 

comunista’”, como 

também, sempre apresentou críticas severas ao populismo, que muitas 

vezes foi utilizado como sinônimo de “getulismo”, de “comunismo” e de 

“janguismo”. Em 1956 o jornal esteve ao lado das Forças Armadas, na 

tentativa de impedir a candidatura de Juscelino Kubitscheck, que possuía 

vários aliados getulistas. Porém, o grupo Folhas reprovou o movimento 

civil-militar que articulava um golpe contra a posse de Juscelino, 

demonstrando outro traço peculiar: o legalismo (DIAS, 2013, p.65). 
  
  

De acordo com o estudioso, com a situação econômica no país e as recorrentes 

greves houve um acirramento da crise política, fortalecendo a ideia de “golpe” das 

esquerdas ou de João Goulart. Em editorial publicado em 20 de fevereiro de 1964, a Folha 

destacou a possibilidade de um golpe articulado pelo presidente: “é bem possível que, o 

plebiscito se destine a perguntar se o Sr. João Goulart deve ou não permanecer no poder ao 

término de seu mandato” (DIAS, 2013, p.68).  

Ainda segundo Dias, esse plebiscito se referia à intenção de João Goulart de 

realizar um referendo popular sobre as reformas de base. De maneira irônica, a Folha 

passou a suscitar a hipótese de que o presidente estaria tentando testar sua popularidade:  

Além destes, vários outros editoriais e matérias se posicionaram contra a 

pretensa vontade de Goulart tentar a reeleição. Indicando uma “mudança 

nos ventos”, a Folha passou a convocar as Forças Armadas para evitar 

esse “golpe” contra as instituições. No episódio do pedido de decretação 

de estado de sítio, conforme já apontamos, o jornal havia convocado os 

deputados para evitar um “golpe”. Os militares “ouviram” esse apelo da 

imprensa e também das “ruas” (Idem).  
  

Outro aspecto apontado pelo pesquisador foi o interesse do jornal em mudar seu 

discurso editorial. Durante o governo Goulart, a Folha atacava o presidente que, 

supostamente, era uma ameaça aos direitos legais. Após o Golpe Militar, o jornal passou a 

defender a necessidade de suprimir direitos constitucionais para, paradoxalmente, 

contribuir com a democracia. 

Como mostra o Dias, 

  
de fato, é difícil acreditar que os meios de comunicação tenham esse 

poder absoluto de manipulação. O leitor é capaz de repensar a notícia, de 

aceitar ou recusar informações em função da sua própria história, de suas 

crenças, de suas expectativas. Como já apontamos, o jornal teria de fato 
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algo a dizer, com muita propriedade, apenas aos seus “leitores”, àqueles 

que já compartilham as opiniões desse jornal. Nesse sentido, e as 

pesquisas de opinião analisadas indicam isso, temos uma crítica maior ao 

governo Goulart entre os grupos mais abastados. Assim, a imprensa foi 

importante, sobretudo, para reforçar um pensamento que já existia em 

alguns grupos. Isso não significa, porém, reduzir suas responsabilidades, 

afinal, os meios de comunicação foram utilizados como fonte 

fundamental para legitimar a ação militar, pois sempre se apresentaram 

como porta-vozes da opinião pública (DIAS, 2003, p. 72). 
  

Escrita por Carlos Guilherme Filho e Maria Helena Capelato, a obra “A História da 

Folha de S. Paulo (1921-1981)” retrata o surgimento e a consolidação do grupo. Para 

André Bonsanto Dias22 (2011, p. 136), a ideia mais clara presente nas páginas do livro se 

dá pela interpretação de uma empresa que passa por uma “revolução tecnológica” e 

conquista sua “autonomia financeira” na época do período ditatorial. 

Em diálogo com o livro de Mota e Capelato, Gisela Taschner escreve “Folhas ao 

vento – Análise de um conglomerado jornalístico no Brasil (1992)”, livro que nasceu fruto 

de sua tese de doutorado em Sociologia na USP, defendida em 1987. Na obra, Tashner se 

debruça sobre o período de consolidação da indústria cultural no país, nos anos 1960 e 

1970, ao longo do período ditatorial, a partir da formação do grupo Folha. A obra 

evidencia como, por meio de sucessivas mudanças de proprietários, o periódico, 

paulatinamente, assumiu uma postura empresarial e, sob o autoritarismo, sofreu alterações 

na linha política do grupo. 

Após o período de dificuldades econômicas e financeiras na Folha, sob outras 

lideranças, o jornal começou a investir em modernização. Tornou-se o primeiro jornal da 

América Latina a ser impresso no sistema “off-set”, em 1968. Com a ampliação e atuação 

no mercado no mercado publicitário, o início dos anos 1970 foi tumultuado para a história 

do jornal. A Folha foi acusada por organizações da luta armada de emprestar carros para a 

repressão da ditadura. Com direito à ameaça de morte do dono do jornal, a guerrilha 

interceptou três caminhonetes de entrega do jornal naquele ano. 

Considerado inimigo do grupo da ALN, Frias assinou na capa da Folha o editorial 

“Banditismo”, confrontando as ameaças recebidas. Outro editorial veio mais tarde, com a 

intensificação da rivalidade entre o periódico e grupos de esquerda. Em “Presos 

Políticos?”, publicado em junho de 1972, a Folha, inclusive, “ataca” O Estado: 

                                                           
22 Ver o artigo “As memórias da Folha de S. Paulo durante o regime militar no Brasil: o processo de construção de uma 

identidade a partir de suas lembranças e esquecimentos". Disponível em http://www.ec.ubi.pt/ec/10/pdf/EC10-2011Dez-

07.pdf. Acesso: em 8 de setembro de 2015. 
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“É sabido que esses criminosos, que o matutino O Estado de S. Paulo 

qualifica tendenciosamente de presos políticos, mais não são que 

assaltantes de bancos, sequestradores, ladrões, incendiários e assassinos, 

agindo, muitas vezes, com maiores requintes de perversidade que os 

outros, pobres-diabos, marginais da vida, para os quais o órgão em 

apreço julga legítimas todas as promiscuidades” (FOLHA DE S. 

PAULO, 30 de junho de 1972, p.6) 
 

 

 Segundo Meneses (2009), em seu estudo: “Entre a ditadura e a ditabranda”, mesmo 

pretendendo construir a imagem de um veículo isento, plural e objetivo, a Folha foi traída 

pela própria dialética entre seu papel social e atuação enquanto media.  Para a autora, o 

cerne do problema do periódico se baseou em formular a ideia de que ao creditar as 

páginas de opinião e informação como espaço separado a leitura de ambos fossem 

disformes ao leitor. É o caso de referendar o Golpe Militar como ‘a revolução’, ‘revolução 

de março’, ou a ‘revolução de 64’, definições, segundo a autora, nunca aspeadas, como 

mostram os trechos veiculados a seguir: 

 

(…) os ânimos, na área da Revolução de março, ainda estavam exaltados 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 29 de dezembro de 1964). 
  

O Sr. Carlos Lacerda foi a Montevidéu procurar o Sr. João Goulart, para 

obter apoio do ex-presidente da república, deposto pela Revolução de 

Março, para Frente Ampla. (FOLHA DE SÃO PAULO, 26 de setembro 

de 1967). 
  

“O Sr. Kubitschek já anunciou que voltará ao Brasil em princípios de 

1965, ainda não se sabendo se embarcará antes ou depois do primeiro 

aniversário da Revolução” (FOLHA DE SÃO PAULO, 29 de dezembro 

de 1964). 

 

Às 10h03, prestou o compromisso de praxe (Prometo manter, defender e 

cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e 

sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil), tornando-se 

o 5º presidente da Revolução (FOLHA DE SÃO PAULO, 16 de março 

de 1979). 
  

 

Meneses explica que, “na narrativa, a revolução com ‘R’ maiúsculo é formulada a 

partir da conotação de acontecimento emblemático e agregador naquela ordem” (2009, p. 

4). Segundo ela, é preciso considerar a interferência de órgãos da censura sofrida por 

inúmeros meios de comunicação, ao contrário da Folha, que se manteve em apoio ao 

regime. Com isso, “percebe-se como o próprio sentido de revolução se transforma ao 
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perder sua pecha de artifício comunista, como no editorial de 1º de abril, para o de 

movimento em defesa da ordem”, como pode ser observado na matéria publicada abaixo: 

O marechal Castelo Branco, após manifestar sua satisfação por poder 

entregar ao país maior produção de energia elétrica, frisou que a 

Revolução buscou, no campo político, preservar a democracia e 

assegurar o equilíbrio entre os poderes da República […]. Para isso e 

com objetivo de mudar a fisionomia da sociedade, não vê caminho 

melhor senão modificando as leis que a orientam, ‘sob pena de 

mergulharmos no arbítrio e na prepotência’ (FOLHA DE S. PAULO, 4 

de junho de 1965). 
  

Entre a década de 60 e a segunda metade dos anos 70, a Folha manteve-se 

divulgando informações que acentuaram um caráter de mera informação acerca das ações 

relacionadas ao golpe, como postula Meneses: 

Durante as duas décadas em que os militares permaneceram no poder, a 

atuação do jornal foi quase sempre de apoio aberto às suas ações, 

mudando de postura somente em fins dos anos 70 quando outros 

acontecimentos marcam uma ruptura naquele cenário, como veremos 

adiante (MENESES, 2009, p. 8) 
  
  

Segundo a estudiosa, embora o cinquentenário da ditadura no país (1964-2014), a 

imagem da Folha de S. Paulo como “crítico, democrático, apartidário e plural” pode ser 

definida “como um bem articulado projeto de re-significação da memória e uma engenhosa 

operação de esquecimento programado sobre sua conduta de apoio e alinhamento com os 

governantes militares” (p. 11). 

É interesse observar, como credita Meneses, que a maioria dos leitores da Folha 

relembra o jornal a partir de seu engajamento em campanhas da anistia e de defesa da 

democracia como as Diretas Já, ou até mesmo pelo apoio ao impeachment do presidente 

Collor de Melo, em 1992, considerados marcos do jornal em sua atuação política. 

Entretanto, além da atuação social e política exercida por esse grupo de 

mídia, frente às ocorrências daquele ano de 1964, destaco outra questão 

que considero igualmente importante para compreendermos as 

formulações de sentidos sobre o passado e os acontecimentos 

emblemáticos em nossos dias: o agenciamento de significados e a 

produção de narrativas de caráter histórico pelos meios de comunicação. 

Refiro-me, principalmente, a uma sofisticada engenharia de 

sistematização de conceitos e metodologias que ajudam na composição 

de poderosas tessituras nas quais, passado, presente e futuro são 

constantemente mobilizados. Uma atitude de reflexão sobre o passado 

que se situa fora do campo da história e que se elabora em um tipo 

particular de escrita. Esta, por sua vez, congrega tanto elementos do 

campo historiográfico tradicional, como do próprio lugar da produção 

midiática. (MENESES, 2009, p. 11) 
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3.1. Reformas e Projeto Folha 

  

Com o “milagre econômico”, a Folha aproximou-se cada vez mais das camadas 

médias, sobretudo dos jovens e das mulheres. Passou a intensificar outras vertentes do 

jornalismo, como a cobertura de economia, de esportes, de educação e de serviços. É 

também nesse período que apoiou a abertura política e a redemocratização no país. Em 

1976, Claudio Abramo23 liderou a primeira reformulação do jornal, a partir de uma série de 

reformas gráficas, reunindo colunistas de “peso”, como Glauber Rocha, Tarso de Castro, 

Alberto Dines, Mino Carta, Janio de Freitas, Fernando Henrique Cardoso, entre outros. 

A Folha associa sua atuação como um dos principais veículos de comunicação 

focados no debate público, inclusive sendo baluarte do movimento Diretas Já, para o qual 

foi favorável às eleições populares para a Presidência da República, na imprensa. Em 1984, 

Otavio Frias Filho assumiu a direção de redação do diário. No mesmo ano, lançaram o 

Manual da Redação, norteado pelos princípios que buscaram definir a prática de um 

jornalismo crítico, apartidário e pluralista. Desde então, o Manual fora atualizado em 

versões em 1987, 1992 e 2001. 

Segundo Romero (2012), em sua dissertação “Estudo do novo projeto gráfico do 

jornal Folha de S. Paulo – maio de 2010”, “os Manuais de Redação da Folha foram, entre 

outros aspectos, uma forma que o jornal encontrou para registrar e refletir as mudanças 

gráficas”. O jornalista estudou a reforma gráfica sofrida pelo jornal em 2010, identificando 

os principais destaques em cada mudança nas diferentes edições do periódico. Para o 

pesquisador, em cada manual, foi possível perceber que a Folha se mostrou preocupada em 

fornecer informações não somente conceituais a respeito do jornalismo, mas “como fazer” 

o jornalismo do “jeito” Folha de S. Paulo.   

Os manuais foram socializados e colocados à venda para se ter a noção 

de um jornal dentro dos padrões da Folha. Neles há desde a tradução de 

termos jornalísticos até pormenores gráficos relacionados à produção 

operacional do produto final – o jornal impresso (ROMERO, 2012, p. 

94). 
  

  

                                                           
23 De acordo com o jornalista Otavio Pilagallo foi sob o comando de Abramo, que trabalhava na Folha desde 1965, que 

houve uma ampla reforma editorial no periódico. As páginas 2 e 3 tornaram-se espaços de opinião crítica, hoje 

conhecidas como Tendências e Debates.  
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3.2. Por dentro de outras coberturas 

  

Salientando a proposta de análise desta pesquisa, que busca verificar a 

representação da expressão fracasso escolar no jornal Folha de S. Paulo, é importante 

destacar que a imprensa jornalística, no seu dever de informar, acaba, muitas vezes, por 

incutir opiniões, posicionamentos aos seus leitores. Dessa forma, contribuir para difundir 

versões quase que inquestionáveis de fatos sociais, como podem ser observados em 

algumas reportagens selecionadas, a seguir. 

A partir da década de 1990, é possível verificar inúmeros episódios emblemáticos 

da imprensa brasileira, como o caso Escola de Base, que aconteceu em São Paulo, em 

1994. À época, proprietários e funcionários da instituição de ensino infantil foram 

acusados de abuso sexual de crianças. A história, falsa, ganhou destaque em vários meios 

de comunicação. Na ocasião, o Jornal Nacional chegou, inclusive, a noticiar que havia 

consumo de drogas e a contaminação pelo vírus da AIDS, enquanto a Folha da Tarde 

veiculou: “Perua carregava crianças para orgia”. 

 

A superexposição do PCC (Primeiro Comando da Capital) também pode ser 

considerada um exemplo de como a imagem pública da facção ganhou visibilidade a partir 

da repetição de notícias e imagens, com manchetes que abordavam geralmente números de 

ataques e mortes e sangue. 
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A Folha de S. Paulo, desde a primeira veiculação do termo PCC, em 1997, foi um 

dos veículos de comunicação responsáveis por promover a facção criminosa no centro das 

atenções, durante anos. Segundo Paiero e Silva: 

Em maio de 2006, a sucessão de eventos gerados pelo PCC, que duraram 

quatro dias e interromperam o funcionamento da cidade de São Paulo, 

ganharam enorme repercussão pela mídia, evidenciando, por sua vez, o 

caráter espetacular na cobertura desses. No dia 13 de maio de 2006, a 

Folha de S. Paulo estampou em quatro páginas, no caderno Cotidiano, as 

manchetes: “PCC ataca e mata policiais após transferências” e “Polícia 

pretendia isolar a cúpula do PCC”. (PAIERO; SILVA, 2011, p. 14) 
  

Outro caso emblemático, também envolvendo a Folha, em 17 de fevereiro de 2009, 

foi o polêmico editorial “Limites a Chávez”. O texto criticou o governo de Hugo Chaves, 

na Venezuela, referindo-se à ditadura militar brasileiro como “ditabranda”: 

Mas, se as chamadas 'ditabrandas' -- caso do Brasil entre 1964 e 1985 -- 

partiam de uma ruptura institucional e depois preservavam ou 

implantavam formas controladas de disputa política e acesso à Justiça –, o 

novo autoritarismo latino-americano, inaugurado por Fujimori no Peru, 

faz o caminho inverso. O líder eleito mina as instituições e os controles 

democráticos por dentro, paulatinamente (FOLHA DE S. PAULO, 17 de 

fevereiro de 2009, p. 2) 
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A publicação demonstrou não somente a postura antagônica do jornal frente aos 

governos esquerdistas latino-americanos como tocou na ferida de um dos casos mais 

significativas da história brasileira: o Golpe Militar de 1964. O editorial também casou um 

fervor entre grupos políticos e sociais, especialmente vítimas e intelectuais, que geraram 

um debate caloroso sobre o ocorrido. 

No dia 8 de março de 2009, a Folha de S. Paulo admite que “errou”, embora 

reiterasse certas críticas: Naquele dia, publicou: "O uso da expressão ‘ditabranda’ em 

editorial de 17 de fevereiro passado foi um erro. O termo tem uma conotação leviana que 

não se presta à gravidade do assunto. Todas as ditaduras são igualmente abomináveis”.      

De acordo Morin (2005), algumas características estão presentes nos meios de 

comunicação de massa desde seu surgimento, sobretudo, a partir do século XX, com o 

advento do rádio, tornando-se o primeiro veículo a alcançar todas as classes sociais. 

Segundo o autor, até o final dos anos 1930, 

“as barreiras das classes sociais, das idades, dos níveis de educação 

delimitavam as zonas respectivas de cultura. A imprensa de opinião se 

diferenciava grandemente da imprensa de informação, a imprensa 

burguesa da imprensa popular, a imprensa séria, da imprensa fácil 

(MORIN, 2005, p. 37) 
  

Como percebemos nos exemplos abordados anteriormente, segundo Paiero (2012), 

é possível observar que disputa, crime, violência e emoção aparecem como alguns dos 

principais critérios ou fatores de noticiabilidade. Para a autora,  
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não é sem motivo que os atentados terroristas – e a sua simples ameaça – 

se estabeleçam como grandes fornecedores de notícias para a mídia. Eles 

agregam vários desses elementos simultaneamente, além de terem uma 

carga considerável de interesse público (PAIERO, 2012, p. 73) 
  

            Na mídia massiva essa cobertura de disputas percorre desde o espaço atribuído a 

assuntos como eleições e esportes, entre outros, bem como a construção de imagens de 

atentados terroristas. Em geral, a cobertura midiática não somente destaca as disputas, 

como em grande parte das vezes, mesmo que de maneira velada, toma partido delas. 

Segundo Paiero (2012), “o processo de maniqueização, presente na origem da 

cultura e retomado como elemento de grande importância na cultura de massas, tem 

enorme relevância na criação da imagem construímos acerca do ‘outro’”. Este “outro”, 

afirma a pesquisadora, é “o desconhecido, o diferente, o que amedronta o que pode me 

destruir e que é assim apresentado pela cobertura jornalística acerca do fato”. 

Além disso, é preciso levar em consideração o fato de a seleção do que é notícia e 

da orientação que lhe será atribuída depende de uma série de fatores: bagagem pessoal do 

ou dos jornalistas que realizam determinada cobertura / edição, linha editorial do veículo, 

tipo de veículo, público-alvo, sistema político, cronograma, fontes e forma como as pautas 

são aproveitadas, interesses mercadológicos etc. Desse modo, ao entendermos a 

participação da imprensa na sociedade como um órgão formador de opinião, percebemos 

que os discursos apresentados por esses órgãos, que constituem o ambiente social, são 

discursos que influenciam a opinião de seus leitores. 

Os textos, manchetes e imagens assumem papel imprescindível sobre como a 

notícia quer ser transmita aos leitores. De acordo com Chartier apud Hunt (1995, p. 220), 

“é fundamental lembrar que nenhum texto existe fora do suporte que lhe confere 

legibilidade; qualquer compreensão de um texto, não importa de que tipo, depende das 

formas com as quais ele chega até o seu leitor”. O autor, que pesquisa as práticas de leitura, 

alerta que o texto impresso e o leitor não são pólos distintos, ou seja, sua preocupação não 

é com a materialidade por ela só, mas o entendimento do sujeito para com o suporte. 

Atentemo-nos ao significado de representação para Chartier enquanto instrumento 

teórico-metodológico: 

 



 

51 
 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre 

determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada 

caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com aposição 

de quem os utiliza. (...) As percepções do social não são de forma alguma 

discursos neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, 

políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas 

menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os 

próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. Por isso esta 

investigação sobre as representações supõe-nas como estando sempre 

colocadas num campo de concorrências e de competições cujos desafios 

se enunciam em termos de poder e dominação. As lutas de 

representações têm tanta importância como as lutas econômicas para 

compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta 

impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são seus, e o seu 

domínio. Ocupar-se dos conflitos de classificações ou de delimitações 

não é, portanto, afastar-se do social – como julgou uma história de vistas 

demasiado curtas -, muito pelo contrário, consiste em localizar os pontos 

de afrontamento tanto mais decisivos quanto menos imediatamente 

materiais (CHARTIER, 1995, p.17). 
  

 

Assim, é importante destacar que, muito além de meras formas de transporte de 

informações, os meios de comunicação de massa apresentam textos que revelam 

significados culturais criados em determinados períodos históricos e que estão ligados a 

transformações comportamentais e mudanças intelectuais objetivas nos receptores. 

Adentrando o campo dos significados culturais, para Chartier (1990), que também 

se debruça sobre a História Cultural a partir das práticas e representações, a HC pode ser 

compreendida como a maneira pela qual uma determinada realidade é construída e 

interpretada. As representações, muitas vezes pensadas para atuar de modo universal, 

geralmente são determinadas pelos interesses de um grupo que as forjam. 
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[CAPÍTULO 4] 

 

 

O fracasso escolar na Folha de S. Paulo – 

a concepção e o uso do conceito 

  
  

Neste capítulo, a partir do levantamento realizado, apresentaremos alguns episódios 

que mais se destacaram na seleção da centena de publicações encontradas no jornal Folha 

de S. Paulo. Como método de análise, usamos alguns fundamentos da História da 

Educação, da Teoria de Mídia e da Semiótica da Cultura. 

A principal fonte documental desta pesquisa são reportagens, artigos e colunas do 

referido veículo de comunicação, selecionados a partir de uma busca avançada, realizada 

no acervo virtual do periódico. Foram encontradas pouco mais de 100 publicações que 

carregam a expressão fracasso escolar no jornal.  

A análise desse material se deu independentemente da modalidade do texto 

(editorial, reportagem etc.). Para isso, utilizamos também critérios da noticiabilidade da 

mídia, com base em pesquisas de estudiosos na área de comunicação. A proposta foi 

verificar como esses critérios se aplicaram à cobertura educacional na Folha de S. Paulo. 

Para nossa análise, adotamos o modelo da tabela abaixo – utilizada por Ana Beatriz 

F. Maia em sua dissertação “O ensino superior em 'O Estado de S. Paulo': uma análise dos 

editoriais de Laerte Ramos de Carvalho sobre a USP (1947-1964)”. Concebida para análise 

de editoriais reproduzidos no jornal O Estado de S. Paulo, adaptamos a ficha para nossa 

pesquisa. Assim, o dispositivo contribuiu para a catalogação das notícias e seu 

agrupamento por temáticas, entre outros. 
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Termos correlatos: 

Data: 

Título: 

Assunto primário: (Resumo, citações, comentários) 

Assunto secundário: (Resumo, citações, comentários) 

Documento de referência: (outros documentos citados no editorial, ou 

editoriais relacionados) 

  

            Segundo Luca (2006, p. 132), esse mecanismo ajuda a relacionar os editoriais 

entre si e perceber a existência de sequências sobre determinados assuntos, além de 

demonstrar a condição material do próprio documento, e deve ser levado em conta na 

pesquisa de fontes jornalísticas. Ainda de acordo com a autora, é preciso também atentar-

se ao analisar esses tipos de fontes o cuidado em identificar não o que dizem esses 

documentos, mas como eles dizem, buscando realizar uma crítica interna e externa do 

material verificado. 

Luca afirma que, 

daí a importância de identificar cuidadosamente o grupo responsável pela 

linha editorial, estabelecer os colaboradores mais assíduos, atentar para a 

escolha do título e para os textos programáticos, que dão conta de 

intenções e expectativas, além de fornecer pistas a respeito da leitura de 

passado e de furo compartilhada por seus propugnadores. Igualmente 

importante é inquirir sobre suas ligações cotidianas com diferentes 

poderes e interesses financeiros, aí incluídos os de caráter publicitário 

(LUCA, 2005, p. 140) 
  

            É importante salientar ainda que os conteúdos foram analisados com base no 

espaço ocupado na Folha de S. Paulo, uma vez que os textos estão distribuídos entre 

editoriais de opinião, cadernos diversos (Cotidiano, Cidades, Política, Cultura, entre 

outros) e demais seções. Por esta razão, podemos perceber em qual setor a noção de 

fracasso escolar foi mais empregada, uma vez que cada um desses ambientes no impresso 

reflete um posicionamento específico. 
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Segundo afirma a Folha em sua página on-line, o Acervo Folha, lançado em 

fevereiro de 2011, é a compilação digitalizada, com 1,8 milhão de páginas. Lá estão 

disponíveis para acesso, em período de “degustação”, séries completas de três títulos: 

Folha da Noite, o diário vespertino original, de 1921; Folha da Manhã, edição matutina 

lançada em 1925; e Folha de S. Paulo, originária da fusão, desde 1º de janeiro de 1960, 

desses dois diários e da Folha da Tarde (1949-1959). 

Por meio do acervo, qualquer usuário pode localizar publicações de um dia 

específico, ou realizar buscas mais avançadas por palavras-chave. Em nossa pesquisa, 

optamos por eleger textos que contivessem exatamente o termo “fracasso escolar”, 

obviamente sem deixar de avaliar e se ater às suas correlações. 

Segundo Dias (2011, p. 133), ao realizar um trabalho de divulgar publicações do 

passado por meio do acervo, foi aberta a possibilidade para que qualquer pessoa também 

pudesse “resgatar” um período da atuação da Folha de S. Paulo. Ao “‘arquivar’ toda sua 

história, a empresa impede a possibilidade de um esquecimento sobre seu passado”. 

Para o pesquisador, é curioso observar como o projeto vai ao encontro do que ele 

considera uma “cultura da memória”. Quer dizer, como a criação de um mecanismo é 

capaz de tornar os acontecimentos do passado – considerado importante e caro ao 

periódico para a formação de sua identidade – acessíveis num “clique” e, por sua vez, 

“consumidos” de maneira banalizada: 

Talvez pareça ser esta a ideia que a Folha pretende querer passar a seus 

leitores. Ao mesmo tempo em que esta se preocupa e procura reformular 

constantemente sua atuação no passado, seus leitores devem consumi-lo 

de forma descartável, como uma forma de celebração, um olhar curioso 

sobre algo que aconteceu há tanto tempo que deve apenas ser visto como 

uma efeméride. Há inclusive uma opção no site do acervo em que o leitor 

pode comprar e “colecionar” capas do jornal em especial: “Você já 

pensou em ter em casa a Capa da Folha do dia em que nasceu? Ou a do 

dia do seu casamento? Ou então aquela que entrou para a história? 

Escolha as datas que representam os eventos mais marcantes para você e 

receba em casa a Capa da Folha desses dias, impressa em papel especial 

em formato de pôster (DIAS, 2001, p. 133.) 
  

            Os textos aqui separados buscaram ser avaliados não apenas quantitativamente, 

como de forma qualitativa, atentando-se aos tipos de fontes ouvidas, ao tratamento e à 

importância dada pelo jornal a essas notícias, seja por meio de suas manchetes, imagens 
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e/ou charges, como às editorias e/ou aos cadernos aos quais também estavam veiculados o 

termo fracasso escolar. 

No jornalismo, a reportagem convencional, publicada geralmente por um repórter, 

tem como propósito mostrar a notícia de maneira imparcial, ao contrário do editorial, 

escrito pelo jornal, ou pelo representante do veículo, no qual assume o posicionamento da 

empresa sobre determinado assunto; o artigo de opinião, por sua vez, é assinado por um 

determinado autor, que defende suas ideias, devendo ser o responsável por aquilo que é 

apresentado. 

De acordo com Luca, o uso de jornais e revistas como fontes objeto de estudo só 

passou a ganhar destaque após 1930. Até a década de 70, seu uso era relativamente 

pequeno no Brasil. Os jornais eram conhecidos como “enciclopédias do cotidiano”, 

considerados “pouco adequados para a recuperação do passado”, pois “continham registros 

fragmentários do presente, realizados sob o influxo de interesses, compromissos e paixões” 

(2005, p. 111). 

Com o surgimento da História Nova, a partir da Escola dos Analles, as fontes 

ganharam um novo olhar, mais diverso e amplo. Ainda nos anos 1970, o Estatuto da 

Imprensa “sofreu deslocamento fundamental ao lado da História da imprensa e por meio da 

imprensa, o próprio jornal tornou-se objeto de pesquisa histórica” (LUCA, 2005. p.118). 

No entanto, Luca pondera: 

  
Mais do que a análise das temáticas, a forma de abordá-las e o uso da 

documentação permitem concluir que os impressos periódicos são 

tomados, antes de tudo, como fontes, cabendo assinalar que apenas uma 

contribuição faz do próprio jornal, tal como concebido por seus diversos 

proprietários, o objeto de pesquisa (LUCA, 2012, p.15) 
  
  

A autora chama atenção para o tratamento dado às fontes, que deve considerar o 

cuidado e a criticidade em verificar quem escreve, para quem escreve, qual é o seu público 

alvo e a organização estética do veículo e como se dá seu relacionamento com instituições 

e com o poder. Para a pesquisadora, 

as ambiguidades e hesitações que marcaram os órgãos da grande 

imprensa, suas ligações cotidianas com diferentes poderes, a venalidade 

sempre denunciada, o peso dos interesses publicitários e dos poderosos do 

momento também poder ser apreendidos a partir de determinadas 

conjunturas (LUCA, 2012, p.130) 
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Segundo Mcluhan (1979), os meios de comunicação de massa se converteram num 

dos principais instrumentos de construção social da realidade e são extensões do ser 

humano. O jornalismo sendo responsável por construir a realidade a partir de sua narrativa, 

torna a notícia representação social do real, articulada dentro de uma instituição, a 

imprensa. Dessa forma, é importante destacar que a mídia, ao atuar no cumprimento de seu 

papel de informar, vem tendo papel fundamental para produzir e fazer circular o conceito 

de fracasso escolar, como buscaremos evidenciar neste capítulo. 

Muito além de meras formas de transporte de informações, os meios de 

comunicação de massa apresentam textos que revelam significados culturais criados em 

determinados períodos históricos e que estão ligados a transformações comportamentais e 

mudanças intelectuais objetivas nos receptores. 

De acordo com Arbex (2002, p. 69), “(...) os meios de comunicação de massa são 

apenas a ‘manifestação superficial mais esmagadora’ da sociedade do espetáculo’”. Assim, 

é possível verificar que, na sociedade contemporânea, a mídia se alimenta do poder 

simbólico e é constituída por publicações e espetáculos e pela massificação da visibilidade, 

utilizando de histórias enviesadas para promover sua audiência e criar notícias carregadas 

de estereótipos. 

Para tornar um fato noticiável, alguns fatores como atualidade e proximidade, 

interesse do público ou interesse público são decisivos nesse momento para transformar o 

acontecimento em notícia, segundo estudiosos sobre teorias do jornalismo, como Chaparro 

(1994) e Kunckzic (2002). 

Chaparro afirma que o jornalismo pode ser definido como “interesse”, um atributo 

que leva a notícia a projetar, despertar ou responder a determinados interesses. “Esse 

atributo de definição pode alcançar maior ou menor intensidade, dependendo da existência, 

em maior ou menor grau, de atributos de relevância de conteúdo” (1994, p. 119) 

Kunckzic aponta que seleção dos fatos que tornarão a notícia concebida é 

determinada pelo curto espaço de tempo, ou seja: 

Os órgãos informativos dos fatos do dia, ao selecionar os selecionar os 

assuntos que serão noticia mediante sua divulgação pelos meios de 

comunicação de massa se concentram em eventos de curta duração, que 

tenham alguma relação com um círculo determinado de receptores, em 
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outras palavras, realizam uma seleção de notícias baseados em uma 

orientação local ou etnocêntrica de fatos que não se encontram longe do 

passado, mas preferencialmente, fatos do dia (KUNCKZIC, 2002, p. 243) 
  

           Já a teoria do agendamento, por exemplo, nos mostra que o processo de 

comunicação e informação não atua como um processo fechado. A avalanche de notícias, 

cada vez mais contínua, faz com que esse fluxo de fatos noticiáveis chegue também mais 

recortado e fragmentado, nos encaminhando a um processo de entropia, gerando o 

chamado “efeito de enciclopédia”, pela mídia. Com isso, as informações que deveríamos 

guardar em nossa memória chegam tão rapidamente quanto saem. 

Desse modo, com base na hipótese do agendamento, a médio e longo prazo, as 

mídias jornalísticas tornam-se ser capazes de incutir nos indivíduos o que pensar ou o que 

falar. A agenda da mídia acaba por se constituir em uma agenda individual e social, o que 

explica Wolf (2001), estudioso das teorias da comunicação com ênfase na 

contemporaneidade: 

Embora o agenda-setting seja apresentado como um conjunto integrado 

de pressupostos e estratégias de pesquisa, na realidade, a homogeneidade 

existe mais no nível de enunciação geral da hipótese do que no conjunto 

de confrontações e de verificações empíricas, e isso, devido, também, a 

certa falta de homogeneidade metodológica. No estado atual, a hipótese 

do agenda-setting é, portanto, mais um núcleo de temas e de 

conhecimento parciais, susceptível de ser, posteriormente, organizado e 

integrado numa teoria geral sobre a mediação simbólica e sobre os efeitos 

de realidade exercidos pelos mass media, do que um modelo de pesquisa 

definido e estável (WOLF, 2001, p.145). 
  

A teoria do agendamento desencadeia nas pessoas um processo de inclusão ou 

exclusão dos próprios conhecimentos em detrimento daquilo que a mídia jornalística inclui 

ou exclui de seu conteúdo. Desse modo, para Wolf (2001, p. 144) citando Shaw, “o público 

tende a atribuir àquilo que esse conteúdo inclui uma importância que reflete de perto a 

ênfase atribuída pelos mass media aos acontecimentos, aos problemas, às pessoas”. 

Enquanto a teoria do agendamento, ou agenda-setting, se configura no 

agendamento dos meios de comunicação sobre as opiniões e discussões públicas, a espiral 

do silêncio, ao contrário, se constitui no modo com os mass media influenciam o 

comportamento público pela opinião da maioria. O termo, cunhado por Elisabeth Noelle-

Neumann em 1972, mostra que as pessoas tendem a esconder opiniões contrárias à 

ideologia majoritária, o que dificulta a mudança de hábitos e ajuda a manter o status quo.  
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4.1. O fracasso escolar nas páginas das Folhas 

  

Com base em nosso levantamento no acervo do jornal Folha de S. Paulo, foram 

encontradas 113 páginas que empregaram a expressão fracasso escolar no cinqüentenário 

de 1958 a 2008. Desde a aparição do termo, no fim da década de 1950, até os anos 2000, o 

conceito foi abordado de distintas formas, sendo, inclusive, veiculado no caderno 

Classificados. No gráfico abaixo, podemos verificar a disposição do número de 

publicações24 veiculadas pelo jornal. 

 

                     Fonte: Dados obtidos no levantamento realizado no acervo virtual do jornal Folha de S. Paulo 

 

 Como mostra o gráfico acima, após a veiculação do termo fracasso escolar, ainda 

nos anos 50, na década seguinte o jornal não publicou nenhuma notícia contendo a 

expressão; já a partir de 1970, o termo passou a ser usado de forma recorrente, como 

veremos posteriormente. 

 

 

 

 

                                                           
24 É importante mencionar que, além de ser encontradas nas três versões do jornal, as publicações também estiveram 

presentes em algumas versões do jornal distribuídas em outras cidades paulistas como Folha Ribeirão Preto, Folha ABC, 

Folha Campinas, e em versões regionais como Folha Nordeste e Folha Norte. 
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4.2. O surgimento da expressão na Folha  

 

4.2.1. A cobertura na década de 1950 

  

A primeira aparição da expressão fracasso escolar aconteceu em 20 de fevereiro de 

1958, no Caderno Único, na então Folha da Manhã. “A crise da escola primária é 

problema que não comporta uma solução de caráter geral” é o título da manchete. A 

entrevistada é Maria José de Aguirre, então professora assistente da cadeira de Psicologia 

Educacional da Faculdade de Filosofia da USP. Principal fonte entrevistada e com direito à 

foto da pesquisadora na reportagem, o termo fracasso escolar é publicado em associação à 

reprovação. Para ela, a reprovação “é sempre sintomática de deficiência: na qualidade ou 

na graduação do ensino; no reconhecimento individual do aluno; de recursos para atender 

as necessidades especiais dos que não se ajustam às condições comuns ao ensino ou da 

escola”.  

O discurso da pesquisadora, apresentado pelo jornal, é o de que o fracasso escolar é 

fruto da repetência em massa, sendo um ônus que deveria ser evitado pelo Estado. Segundo 

explica, a reprovação dos estudantes não é um problema individual, já que, inclusive, 

alunos superdotados são reprovados – para estes, alunos, continua ela, está o fracasso 

diante do fracasso, dos colegas e de si mesmos –; já para os professores, dá-se uma 

sobrecarga ou tarefa penosa e ingrata; enquanto para os pais, é o fato de se depararem com 

mais um ano de reprovação. 

Na reportagem, Aguirre explica ainda que não se pode restringir o problema 

especificamente ao aluno, ao justificar a reprovação por aspectos ligados à incapacidade ou 

à deficiência mental da criança, uma vez que um débil mental nem sempre é reprovado, ou 

uma criança superdotada aprovada.  E mais, que essa culpabilização também não deveria 

ser atribuída apenas aos professores. Ao longo da reportagem, a pesquisadora apresenta 

quais são os fatores da repetência e os problemas para a repetência. 

Ainda no dia 20 de fevereiro de 1958, a reportagem também menciona o I 

Congresso Estadual de Educação, realizado em setembro de 1956, em Ribeirão Preto (SP), 

e publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Dentre as palestras 
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mencionadas na reportagem estava: "Repetência ou Promoção Automática", proferida pelo 

educador Almeida Junior25. Na ocasião, Almeida Junior declarou que a solução 

apresentada por alguns países da América Latina, para evitar a reprovação, seria o 

aperfeiçoamento docente, a modificação da concepção vigente de ensino primário, a 

revisão dos programas e dos critérios de promoção. 

Aguirre prossegue explicando os problemas concernentes à repetência: imaturidade 

de trabalho, dislexia, confinamento da iniciativa (não dar autonomia ao aluno, a sua 

crítica), frequência irregular, dificuldades emocionais. Ao destacar o que chama de 

imaturidade escolar (dificuldade total ou parcial de lidar com problemas de maneira 

construtiva), a professora apresenta um estudo internacional liderado por Charlotte 

Buhler26: "Seria de supor que todas as crianças ao entrar na escola, já tivessem atingido a 

maturidade suficiente de trabalho, indispensável ao trabalho escolar, mas isso nem sempre 

ocorre”. Segundo Aguirre, Buhler e seus assistentes constataram que, no primeiro grau das 

escolas de Viena, na Itália, a imaturidade de trabalho seria a principal causa do fracasso 

escolar de cerca de 80% do corpo discente da cidade italiana. Conforme explica: 

“Seria de supor que todas as crianças, ao entrar para a escola, já tivessem 

atingido a maturidade de trabalho, indispensável ao trabalho escolar, mas 

isso nem sempre ocorre (FOLHA DA MANHÃ, 20 de fevereiro de 1958, 

p.6) 
  
  

Percebemos com a análise desta reportagem alguns aspectos importantes: 1) a 

matéria não apresenta a figura de um repórter (o texto apresenta a entrevista como “Em 

declarações à reportagem...”); 2) a publicação, que mostra uma imagem relativamente 

pequena da professora, ocupa cinco colunas da página, pelo menos um terço de todo o 

espaço; 3) apresenta uma série de tópicos (ou chapéus, na linguagem jornalística) para 

contextualizar o problema da reprovação; são eles: amplitude e complexidade dos 

problemas de educação; reprovação escolar; fatores da repetência; imaturidade do trabalho; 

a dislexia; falta de orientação para o estudo; confinamento da iniciativa; 4) a menção da 

                                                           
25 Antonio Ferreira de Almeida Júnior, um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, nasceu em 

Joanópolis, SP, em 8 de junho de 1892 e faleceu em São Paulo, SP, em 4 de abril de 1971. Entre 1919 e 1920 foi auxiliar 

do Diretor-Geral do Ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Em 1921 formou-se médico, pela 

Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. 
26 A alemã Charlotte Buhler doutorou-se em Filosofia em 1917 pela Universidade de Munich, especializou-se em 

Psicologia Educacional. Foi livre-docente e catedrática de Psicologia da Universidade de Viena, onde organizou, em 

ampla escala, estudos experimentais sobre Psicologia da Adolescência. 
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expressão aparece justamente no tópico imaturidade de trabalho, espaço no qual a base de 

conclusões da professora entrevistada é uma pesquisa feita fora do país. 

  

4.2.2. A cobertura na década de 1960 

 

Segundo Taschner (1992), a década de 60 principia a formatação de uma indústria 

cultural no Brasil. É nesse período que a relação entre complexos empresariais e o setor da 

chamada comunicação de massa se torna mai estreita. 

Alguns aspectos favoráveis à indústria cultural derivaram do próprio 

monopolismo; outros, de medidas econômicas do governo, no sentido de 

gerir a crise e preparar as bases do novo ciclo de expansão; ou ainda do 

próprio autoritarismo do regime, outros, finalmente, do cruzamento de 

todos esses “fatores” (TASCHNER, 1992, p. 105) 

 

 

A partir de 1960, com a unificação das Folhas, o jornal Folha de S. Paulo se torna 

um diário com um número maior de páginas. De acordo com Taschner (1992, p. 84), já em 

1959, “os jornais aumentaram suas páginas, especialmente as edições de domingo; seções 

antigas cresceram e se transformaram em cadernos, outras novas foram criadas”. A edição 

de 8 de novembro de 1959, por exemplo, continha sete cadernos com um total de 76 

páginas, ou seja, mais ou menos a metade de uma edição dominical da Folha de S. Paulo 

de 1992 e mais que o dobro de um exemplar em 1º de março de 1942.  

No entanto, em nosso levantamento, não conseguimos encontrar nenhuma 

publicação com o termo fracasso escolar. Desse modo, levantamos a hipótese de que o uso 

da expressão poderia ser interpretado como crítica ao governo – o que caberia ser 

pesquisado, com mais fôlego, em outro estudo sobre o assunto.  

Considerada uma época sombria para a prática jornalística e sua liberdade de 

imprensa, é nesse período, a partir do Golpe Militar em 1964, que a censura e outras 

formas de repressão são instauradas, e a imprensa reprimida, com agravantes pelo AI-5 em 

1968. Muitos veículos jornalísticos não sobreviveram ao embate com os militares, dando 

origem à imprensa alternativa.  
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Promulgado em 13 de dezembro de 1968, o AI-5 aprofundou a ditadura militar no 

país. A história da repressão (e da liberdade de imprensa) pode ser observada a partir de 

três momentos: antes do AI-5; entre o AI-5 e o início do governo Geisel; e do período 

anterior até a restauração da democracia. Antes do AI-5, a censura era colocada com uma 

das medidas que poderiam ser utilizadas se "necessárias para a defesa [do regime]" 

(SOARES, G. A. D. 1995). Como afirma Taschner (1992, p. 117), “tudo isso, somado ao 

regime de concessões, sob os quais operam no Brasil o rádio e a TV, daria ao Estado um 

amplo controle sobre o conteúdo das mensagens dos meios de comunicação de massas". 

Alguns jornais foram, inclusive, obrigados a submeter seus textos a censores. Havia 

ainda outras maneiras de censura por meio de pressões econômicas, atentados e vigilância 

sobre os editores e jornalistas. Embora sem repressões explícitas, a imprensa perdeu espaço 

para o debate de grandes temas nacionais. Esse movimento ocorreu muito em parte pelo 

afastamento de figuras da oposição do que pela censura ou outras razões. No entanto, 

apareceram discordâncias: 

Alguns jornais tentaram expressá-las e prosseguiram nessa tentativa, 

mesmo sob censura, com os meios que dispunham. O caso das receitas 

culinárias incompletas e dos poemas de Camões, nos jornais do grupo 

Mesquita, foi notório. Outros simplesmente acataram a censura quando 

ela se instalou. A Folha não lutou pouco contra a censura. Ela inclusive 

não sofreu censura (...) A Folha acatou, enquanto outros jornais, o 

Estado, enfrentaram a censura, tiveram censor na redação (TASCHNER, 

1992, 118) 

 

 

4.2.3. A cobertura na década de 1970 

 

De acordo com Francisca Rodrigues Pereira (2009), em sua dissertação “Um estudo 

da cobertura da Folha de S. Paulo sobre a educação no Brasil”, o tema Educação ganhou 

mais fôlego na Folha na década de 1970, quando conteve uma editoria própria. 

Com direito a uma ou duas páginas com notícias gerais sobre o assunto, a editoria 

publicava reportagens como a implantação do ensino fundamental, a situação educacional 

brasileira e até mesmo a valorização docente. Outros temas como ensino superior também 

apareciam nas páginas do periódico. Nos anos posteriores (1972-1974), o espaço manteve 
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a linha de abordagens, oscilando a cobertura entre duas e cinco páginas diárias. Nesse 

período, Perseu Abramo, então editor de Educação, assumia uma posição de vanguarda. 

“Além das matérias, Abramo tinha uma coluna em que ele escrevia quase que diariamente 

quando achava necessário discutir algum tema relevante no dia” (PEREIRA, 2009, p. 58). 

Como observamos, a veiculação da expressão fracasso escolar apresentada no 

gráfico apresentado anteriormente, cresce, na década de 1970, a quantidade de publicações 

com a presença do termo. Em sua maioria, contendo a voz de pesquisadores e estudiosos, 

que passam a descobrir teorias para explicar esse “fenômeno”, como vimos no segundo 

capítulo dessa dissertação. 

A repetência e evasão são mencionadas, mas notamos a presença do uso da 

expressão, especialmente em abordagens com referências internacionais e/ou ligadas à 

psicologia educacional.  O texto “Drogas e Tóxicos – da angústia à servidão”, publicado 

em maio de 1971, por exemplo, associa o fracasso escolar ao uso de drogas e álcool, numa 

perspectiva mundial, com foco no caso dos estudantes canadenses. 

Esses episódios internacionais também dão espaço ao aparecimento de diversos 

artigos traduzidos de agências internacionais de notícias, como da Opera Mundi: 

O fracasso escolar cada vez mais frequente no Canadá como em outros 

lugares, implica um sentimento de inferioridade e de exclusão em relação 

aos outros, donde o refúgio para a superpotência artificial da embriaguez 

dissolve e a corrida ao proselitismo: donde essa fuga trágica diante de 

uma competitividade monstruosa, dramatizada por todos os sistemas 

educativos (FOLHA DE S. PAULO, 23 de maio de 1971, p. 3). 
  

  

Outro artigo, também da Opera Mundi, “Psicologia volta a debates”, publicado em 

9 de março de 1973, destaca a criação de laboratório de Psicologia Educacional Alx-on-

Provence, na França. Notamos aqui, novamente, uma abordagem numa perspectiva 

internacional e associada à psicologia da educação. O texto mostra que, naquele período, a 

psicologia educacional no ensino francês ocupava um lugar, ao mesmo tempo antigo e 

modesto. Uma das fontes ouvidas foi Michel Gilly, então diretor do laboratório citado 

anteriormente, pontuando que, inicialmente, a questão do fracasso escolar baseou-se, 

essencialmente, na criança, como indivíduo, e sobre seus problemas de adaptação à 

realidade escolar. Posteriormente, foi influenciada pela psicologia instrumental e pelo uso 

de testes, tanto para medir aptidões intelectuais, como para analisar comportamentos e 
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tipos de personalidades. Sob esse contexto, como vimos no segundo capítulo deste estudo, 

aplica-se à teoria que esteve associada à psicologia do dom, um dos principais conceitos 

que buscaram explicar a origem do fracasso escolar. 

No mesmo artigo, Mira Stamback, que ocupava o cargo de diretora do Centro de 

Pesquisa da Educação Especializada e Adaptação Escolar, enfatiza a necessidade de 

desconsiderar aspectos relacionados a patologias, tendo em vista que 50% das crianças 

com esses “déficits” de aprendizagem estavam nas periferias. Segundo afirma: “não se 

pode dizer que se trata de caos patológicos, o que não teria nenhum sentido. O que 

interessa é o conteúdo e a sua organização só sistema escolar e a prática pedagógica". 

Se de um lado, pesquisadores ouvidos pelo jornal Folha de S. Paulo buscaram 

consolidar a hipótese do fracasso escolar sob uma ótica psicológica (como notamos nas 

reportagens e artigos descritos); de outro, o chamado “fenômeno”, diretamente ligado à 

repetência em massa, passou a ganhar mais fôlego. Um exemplo dessa perspectiva, é a 

reportagem, no dia 3 de maio de 1974: “No 1º grau, repetência atinge 70%” evidencia os 

altíssimos índices de retenção escolar – até 70%, em alguns casos – a partir de um 

diagnóstico realizado em 1973 pela rede municipal de ensino de São Paulo. Nas primeiras 

séries, esses índices chegaram a ser ainda mais expressivos, elevando-se na quinta série e 

decrescendo nas séries seguintes.  

Além disso, esse diagnóstico, realizado nas escolas municipais paulistanas, mostrou 

ainda que os maiores índices de retenção estavam localizados na periferia da capital. 

Segundo Cristofoleti (2010), a falta de estrutura e organização do sistema escolar, o papel 

do professor em sala de aula e a associação à criança de baixa renda como sujeito menos 

capacidade, associados aos princípios da educação compensatória, são determinantes em 

relação à expectativa dos professores quando o assunto é escola da periferia, espaço onde 

estão as camadas mais pobres da população, chamadas muitas vezes de “populações 

carentes”. 

No que tange às carências, ainda conforme a reportagem publicada no jornal, o 

“fenômeno de repetência”, sob o ponto de vista do aluno, pode ser avaliado com base em 

aspectos distintos, ambos relacionados às condições socioeconômicas: problemas acerca da 

saúde do estudante, especialmente no que se refere à inadequação alimentar; e à carência 

cultural familiar. 
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Quanto ao caso específico da saúde, a repetência se manifesta em crianças 

que, por apresentar deficiências médico-sanitárias (má audição, 

deficiência visual, endemias diversas), não estão capacitadas a atingir um 

aproveitamento nos níveis desejáveis. Ou ainda a limitação da 

aprendizagem é causada por má nutrição proteico-calórica (desnutrição). 

(FOLHA DE S. PAULO, 9 de março de 1973, p. 10). 
  

  

A reportagem mostra ainda como a presença de carência cultural — como um dos 

fatores explicativos do fenômeno da repetência — se deve à concentração da maior parte 

das unidades da rede municipal de ensino em regiões da periferia, áreas em que o padrão 

aquisitivo da população é mais baixo. Nesse período, estudos realizados pelo 

Departamento de Assistência Escolar da Secretaria de Educação da Prefeitura de São 

Paulo, mostraram a eficiência da pré-escola no desenvolvimento integral da criança, 

contribuindo para sua adaptação à escola e reduzindo as desvantagens da carência cultural. 

Prova disso, uma pesquisa desenvolvida na escola municipal Jardim IV Centenário, na 

periferia paulistana, comparou o aproveitamento escolar de dois grupos de estudantes, 

sendo um deles formado por crianças que frequentaram, durante seis meses, a pré-escola 

da referida instituição escolar, e outro grupo (chamado “grupo controle”) constituído por 

estudantes sem qualquer experiência escolar. O estudo mostrou que 80% das crianças do 

“grupo de controle” apresentavam maior probabilidade de fracasso escolar nas condições 

comuns de instrução, necessitando, portanto, de atividades pré-escolares, enquanto apenas 

30% das crianças do outro grupo estavam nestas condições. 

Outro levantamento, efetuado pelo Departamento de Assistência Escolar, da 

Secretaria de Educação de São Paulo, mostrou a existência de correlação entre a merenda 

escolar e o desenvolvimento físico da criança. De acordo com o estudo, um grupo (A) de 

crianças que recebeu merenda escolar, ao longo de um ano, apresentou pesos e alturas 

médias superiores ao grupo (B), que durante o mesmo período, recebeu apenas a 

alimentação domiciliar.  

Já outra pesquisa, realizada pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo, revelou que 10% dos alunos da primeira série da rede municipal estavam 

atacados de tuberculose. Os resultados da pesquisa, destinada a caracterizar as crianças em 

idade pré-escolar, serviram de base para a concretização de convênio com a fundação 
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holandesa Bernard van ler27, que se comprometeu a contribuir com US$ 600 mil para a 

elaboração do estudo. O propósito era desenvolver e implementar o novo modelo de 

educação pré-escolar, adotado pela prefeitura paulistana no início de 1974. 

Como podemos notar, claramente as publicações que mencionaram a expressão 

fracasso escolar estiveram associadas ao acesso de estudantes de camadas populares à 

escola. É importante ressaltar também o surgimento de diversas pesquisas de instâncias 

governamentais e, inclusive, do convênio com institutos internacionais – como mostrou a 

última reportagem. 

Inserida quase que exclusivamente na editoria Cidades, o termo fracasso escolar 

figura a editoria Roteiro, em 7 de maio de 1974, dentro do caderno Ilustrada. Nela, o jornal 

indica o livro “O sucesso na escola”, da escritora francesa Jeanne Burniaux. Na obra 

estariam conselhos para alcançar maneiras exitosas de estudo e orientações para evitar o 

fracasso escolar. Tal referência elucida novamente a presença de dois aspectos presentes ao 

longo das publicações da Folha com o termo fracasso escolar, nos anos 70: a psicologia 

educacional e/ou referência internacional. 

Na matéria “Novo currículo evitaria a evasão”, de 18 de maio de 1974, embora a 

manchete remeta à reflexão sobre a necessidade de um novo currículo, para impedir a 

evasão escolar, o problema apontado é a condição socioeconômica dos estudantes, 

considerados “muito pobres”. Essa publicação anuncia a sinalização de um novo elemento 

relacionado ao fracasso escolar: o currículo. Entretanto, os aspectos ligados às questões 

socioculturais continuam a imperar nos textos que carregam a expressão.  

A reportagem salienta a importância de um novo currículo para as crianças 

“carentes de cultura” e a aplicação de atividades de campo ao aluno, antes de seu ingresso 

no primeiro grau. Essas seriam as duas formas de se obter menores índices de reprovação 

na primeira série, levantados pela Seção Técnica Educacional do Departamento de 

Educação e Recreação da Secretaria de Educação e Cultura do Ministério. Naquele 

período, o órgão governamental desenvolveu pesquisas em cinco parques infantis da 

periferia e em duas escolas municipais. Segundo o entrevistado pela Folha, “as crianças 

estão sendo submetidas a experiências que permitam concluir qual será o currículo mais 

                                                           
27 A fundação Bernard van Leer é uma fundação de concessão de subsídios privada. Atuante há 50 anos, busca melhorar 

as oportunidades para crianças até aos oito anos de idade que vivem sob condições de vulnerabilidade. 



 

67 
 

adequado aos pobres, e como eles podem ser preparados para acompanhar 

satisfatoriamente o ensino do 1º grau”. 

Ao distinguir “escolas da periferia” de “escolas do município”, embora estejam 

localizadas na mesma cidade, ou seja, no mesmo território geográfico, a matéria ainda 

salienta a necessidade de um currículo diferenciado aos alunos oriundos de camadas 

populares como alternativa para acompanhar o currículo imposto. A reportagem evidencia 

a fala da psicóloga Ana Maria Popovic, do Departamento de Pesquisa da Fundação Carlos 

Chagas, que havia liderado pesquisas de comparação do desempenho de estudantes pobres 

e ricos. Um desses estudos analisou a capacidade intelectual de alunos de parques infantis, 

localizados em bairros pobres, e de estudantes de cursos particulares que “mantinham 

estudantes de nível elevado”. Nesse caso, o discurso da pesquisadora no jornal parece 

incutir a ideia de que o aluno de baixa renda possuía uma capacidade inferior de 

apropriação do conteúdo, sendo o culpado pelo fracasso escolar: 

O fracasso escolar deve-se principalmente ao potencial que a criança tem 

e que, no geral, é pouco aproveitado. A educação pré-escolar é necessária 

em todos os sentidos, embora a lei 5692/71 não enfatize esse aspecto, a 

idade de três a sete anos deve ser a época de adaptação ao meio social. "A 

evasão e a reprovação são reflexões da falta de condições da criança de 

sua imaturidade psicomorota", afirmou Maria Teresa Fumegai. Seria 

necessário, pois, implantação do pré-escolar numa escala definitiva e 

científica, que inclui a remodelação dos recursos materiais e a 

especialização cada vez maiores dos professores responsáveis pelo ensino 

a crianças em idade pré-escolar (FOLHA DE S. PAULO, 18 de maio de 

1974, p. 13). 
  

  

  Até aqui, e como poderá ser percebida nos textos posteriores, a presença de 

instituições, fundações e de fontes ligadas a essas instâncias tornaram-se as principais 

falas, senão as únicas, nos discursos mostrados na Folha de S. Paulo. Como assegura o 

estudo A Educação na Imprensa Brasileira28, a pluralidade de vozes é praticamente 

inexistente. O levantamento mostra que 10,3% dos artigos, editoriais, colunas e notícias 

veiculados pelos grandes veículos de comunicação não apresentavam opiniões divergentes; 

e somente 3,1% dos textos carregam uma ampla contextualização da temática. 

                                                           
28 A pesquisa foi divulgada, pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi), com sede em Brasília, conduzida 

junto com o Ministério da Educação e apoio da UNESCO. O estudo analisou e classificou, detalhadamente, 5.362 textos 

jornalísticos publicados por 57 jornais brasileiros ao longo de 2004, com foco na infância e na adolescência impressa. O 

objetivo foi compreender o papel desempenhado pela mídia quando o assunto é educação. 
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Em 30 de maio de 1975, a matéria “Projeto da pré-escolar depende da burocracia” 

ocupou uma página inteira na editoria de Educação da Folha. A publicação aborda os 

déficits existentes na educação infantil e o plano de ensino para a pré-escola, focando em 

sua importância e dificuldades de execução. Até agora, uma das poucas reportagens a 

apresentar críticas ao sistema de ensino, que apresenta, novamente, a voz da pesquisadora 

Ana Maria Popovic, da Fundação Carlos Chagas, evidenciando um estudo elaborado em 

parceria com um instituto alemão. Segundo mostra a reportagem, “nenhum país pode dar-

se ao luxo de desprezar a capacidade intelectual de parcelas significativas de sua 

população”, no entanto, o discurso continua por culpabilizar o estudante de camadas 

populares. Em entrevista ao jornal, Popovic afirma que o estudante pobre que não 

frequenta a escola estaria fadado a uma vida destinada ao crime, aos benefícios 

assistencialistas e a improdutividade. “O preço da marginalização desses contingentes é 

pago pela sociedade toda, em termos de aumento de criminalidade, da necessidade de 

obras assistenciais e ainda da falta de mão-de-obra”. A matéria salienta ainda a falta de 

atendimento ao estudante pré-escolar como a principal causa para o fracasso escolar, 

resultante na perda de qualidade do material humano e de mão-de-obra qualificada. 

Segundo Rosemberg (1992, p 22), a fusão entre creche e pré-escola se pré-

configurou na década de 1970. Já a configuração da prática e do debate em torno da 

educação infantil só recebeu a devida atenção nos anos 1980, inclusive presente na 

Constituição de 1988, que passou a outorgar o direito à educação para crianças tendo entre 

zero e seis anos, e explicita a necessidade de se efetivar por meio de creches e pré-escolas, 

sem delimitar suas especificidades.  

Outras correlações ao fracasso escolar surgem nesse período associadas aos 

problemas de uma preocupação para com a marginalização, a desnutrição – geralmente 

veiculadas à educação infantil, que começa a ganhar destaque no jornal. Essa perspectiva 

se repete em outras reportagens como “Pesquisa sobre fracassos escolares”, veiculada em 6 

de novembro de 1975, na qual a desnutrição é colocada como a explicação para o fracasso 

escolar:  

A menos que se alterem as condições de subsistência das crianças 

provenientes de famílias de baixo nível social econômico, em momentos 

muito anteriores à sua entrada na escola, a desnutrição será uma das 

causas do fracasso escolar de uma porcentagem significativa de nossas 

crianças (FOLHA DE S. PAULO, 30 de maio de 1975) 
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Essa constatação foi resultado de um estudo realizado entre um grupo de crianças 

de nível socioeconômico baixo, matriculadas em parques infantis mantidos pela prefeitura 

de São Paulo, e outro grupo composto por crianças oriundas de famílias de nível de renda 

muito baixo, residentes em Ceilândia, uma das cidades satélites mais pobres do Distrito 

Federal. Percebemos, pela primeira vez, o fracasso escolar fora da região paulista. 

Outra pesquisa apresentada na reportagem foi a da psicóloga Yara Lucia Espósito, 

também pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. A pesquisadora apresentou um trabalho 

sobre desnutrição e cognição, no Simpósio “Marginalização Cultural”, durante a XXVII 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência, em julho de 1975, em 

Belo Horizonte. No estudo, Espósito cita estudiosos que apontam para as seguintes 

generalizações, sustentadas na grande similaridade entre os resultados dos estudos 

analisados: 1) crianças desnutridas apresentam deficiências na área de desenvolvimento da 

linguagem; 2) crianças com avançado grande desnutrição nos períodos iniciais da vida 

(anteriores aos seis meses de idade) parecem ter piores resultados nos testes que foram 

submetidas em comparação com crianças que sofreram desnutrição em idades mais 

avançadas; 3) os dados sugerem tentativamente que as diferenças de realizam apontadas 

são permanentes. Segundo ela, especificamente, o estabelecimento de um quadro de 

desnutrição num período muito inicial de vida está associado com os prejuízos mais graves 

de realização em estágios posteriores do desenvolvimento, o que não corre de modo tão 

marcante quando neste quadro se manifesta mais tardiamente. 

É interesse observar que essa preocupação não esteve autores de referências como 

Maria Pontes Sposito e Clarice Nunes – mencionadas no segundo capítulo desta 

dissertação. Para abordar o tema, o jornal entrevistou outra pesquisadora de nome 

parecido, a propósito. Segundo Esposito, eram generalizações são suficientemente 

dramáticas para justificar qualquer tipo de estudo na área, particularmente no contexto 

brasileiro, onde estimativas a respeito do consumo médio de calorias de toda a população 

apresentam um valor inferior a limiar da fome (2.500 calorias) e onde as taxas de evasão 

e/ou fracasso na primeira série do primeiro grau atingem a índices alarmantes (50% das 

crianças matriculadas). 

Percebemos que a crítica ao sistema de ensino, e até mesmo reportagens sobre 

avaliação, são publicadas pelo jornal, bem como outros aspectos da realidade também são 

contemplados. No entanto, os discursos em torno do fracasso escolar presentes nas páginas 
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da Folha de S. Paulo sempre regressam à questão da marginalização e aos déficits culturais 

– como explicou Soares (1993) ao abordar como as diferenças sociais também 

influenciavam a capacidade intelectual dos estudantes.  

Ainda na década de 1970, em 4 de julho de 1978, a reportagem “Temas de 

Educação para a 30ª Reunião da SBPC (Sociedade Brasileira de Pesquisas para o 

Progresso da Ciência)29” deu luz a uma série de debates ligados à democratização do 

ensino, às relações entre educação, poder e ideologia, ao papel do pedagogo, à seletividade 

na escola de primeiro e segundo graus, às perspectivas da tecnologia educacional. A 

publicação se diferencia da maior parte da cobertura da Folha ao ser um dos poucos casos 

de publicações de porto acadêmico.  

No dia 15 de julho de 1978, a matéria “Professores discutem seletividade na 

escola”, destaca os esforços em busca da democratização da educação, que acontecera a 

partir de dois conceitos: o primeiro, com a expansão de vagas um processo de 

democratização; e o segundo, que estaria pautado no desenvolvimento de um ensino 

baseado na liberdade do aluno. De acordo com a matéria, historicamente, esses dois 

“entendimentos” mostraram-se “inconciliáveis”. Além disso, a reportagem apresenta 

nomes de professores acadêmicos como Mário Pires Azanha (USP) e José Nagle.  

       

 

4.2.4. A cobertura na década de 1980 

  

Segundo Pereira (2009), a partir da década de 1980, a editoria de Educação do 

jornal Folha de S. Paulo recebe não mais do que duas páginas e passa a enfatizar 

problemas como greves e violência escolar. Em 1985, sem possuir uma editoria exclusiva, 

os temas educacionais dividem espaço com Ciência (Educação e Ciência). Gradativamente, 

as reportagens sobre o tema não ganham mais que uma página por dia. Assim como se 

tornam cada vez mais escassas as pautas sobre ensino fundamental e médio. 

Nesse período, a cobertura da Folha de S. Paulo, sob o viés do fracasso escolar, tem 

forte correlação em relação ao papel e à atuação docente. Surgem críticas acirradas ao 

                                                           
29 Organização sem fins lucrativos que se dedica desde 1948 ao desenvolvimento científico, tecnológico, educacional e 

cultural brasileiros. 
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sistema de ensino e a desnutrição ainda reverbera em artigos no jornal. Além disso, parece 

indicar uma migração das questões relacionadas ao baixo nível cultural para o baixo nível 

econômico. Agruparemos, a seguir, alguns textos que exemplificam essas constatações. 

A matéria “A merenda atrai alunos nas férias”, de 24 de janeiro de 1980, reporta a 

desnutrição: 

Os portões da escola estadual de 1º grau dona Priscilliana Duarte de 

Almeida, na estrada de parelheiros, zona sul de SP, deveriam estar abertos 

às 9 horas para distribuição de merenda escolar durante as férias. Mas às 7 

horas alunos da escola, acompanhados de irmãos mais novos e quase 

sempre famintos, já estão à espera da hora do lanche. É a diretora Belkice 

manhães não resta outra alternativa senão abrir os portões e começar a 

servir a merenda com duas horas de antecedência (FOLHA DE S. 

PAULO, 24 de janeiro de 1980, p. 12). 
  

O trecho acima ilustra a atuação de programas que ofereciam merenda escolar nas 

férias, destacando a precariedade social existente entre os alunos de camadas populares: 

“Isso aqui [a região onde se localiza a escola] é a boca da fome”, disse a diretora, 

referindo-se à impaciência com que as crianças aguardam a merenda. 

 

 

 

 

É nesse período que algumas matérias passaram a comparar o nível de 

desenvolvimento físico e mental de estudantes de diversas faixas socioeconômicas de 

regiões do país. As explicações para esse questionamento eram todas semelhantes: as 
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crianças de famílias de renda mensal mais alta apresentam valores mais elevados de peso e 

altura, tamanho da cabeça, estrutura física e desenvolvimento mental. A desnutrição era, 

por fim, apontada como causadora principal dessa defasagem. 

Como mostra a reportagem da Folha, um estudo realizado pelo Instituto de 

Pesquisas Econômicas da USP, em 1975, concluiu que quase 30% das 537.177 crianças do 

município de São Paulo, entre seis meses e cinco anos, eram desnutridas e que mais da 

metade pré-escolares possuíam renda familiar que variava de zero a um salário mínimo per 

capita. Naquele mesmo ano, estatísticas da Secretaria da Educação do Município de São 

Paulo apontavam a influência da subnutrição nos altos índices de reprovação nas primeiras 

séries de primeiro grau, que oscilavam, à época, de 46% a 78%. Já em 1976, continua a 

reportagem, técnicos dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Previdência Social 

divulgaram dados de uma pesquisa que revelou ser as doenças e a fome responsáveis por 

50% da repetência na primeira série do primeiro grau, 60% da evasão escolar e 40% do 

atraso pedagógico dessas crianças. Esta pesquisa concluiu que “é inútil pensar em qualquer 

plano educacional no Brasil que não abranja, também, a saudade e nutrição”. Com isso, 

percebemos, a partir dos exemplos acima destacados, as diversas instâncias do poder 

público envolvidas em torno da questão do sistema de ensino. 

A reportagem também entrevistou Emil Razuk, então diretor do Departamento de 

Assistência ao Escolar, e o professor Fernando Nóbrega, que atuava na Sociedade 

Brasileira de Pediatria e na Escola Paulista de Medicina. Os especialistas argumentaram o 

fato de a merenda escolar ser supletiva e não substitutiva à alimentação que a criança deve 

ter em casa, apontando para a necessidade de um programa mais amplo, de saúde e 

nutrição públicas. 

Outra entrevistada, já acionada em outras reportagens, foi a psicóloga Yara Lucia 

Esposito, que retoma a pesquisa realizada por ela em 1975. Nessa reportagem, Esposito 

pontua as razões para o fracasso escolar sob a ótica da desnutrição e da condição 

socioeconômica: 

“a menos que se alterem as condições de subsistência das crianças 

provenientes de famílias de baixo nível socioeconômico, em momentos 

muito anteriores à sua entrada na escola, a desnutrição será uma das 

causas do fracasso escolar de uma porcentagem significativa de nossas 

crianças (FOLHA DE S. PAULO, 24 de janeiro de 1980, p. 12). 
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Em 4 de abril de 1980, a matéria “As alternativas dos professores para a Educação” 

abordou a realização da 1ª Conferência Brasileira de Educação, ocorrida na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, no dia 31 de março do mesmo ano. Em nosso 

levantamento, na seara das mais de 100 páginas encontradas com a expressão fracasso 

escolar, apenas três eventos, de teor acadêmico, foram cobertos pelo jornal. Como afirma a 

reportagem, o encontro procurou relançar e sustentar amplo debate em torno dos 

problemas de política educacional, buscando apontar as “possíveis soluções e alternativas 

de ação” para os níveis pré-escolar, primeiro e segundo graus e nível superior. Até o 

momento, esta reportagem mostra-se como a que mais conseguiu contextualizar a 

educação pública, mesmo não colocando a fala de profissionais atuantes nas entidades 

descritas na publicação: (Associação Nacional de Educação (Ande), Associação Nacional 

de Pós-graduação em Educação (Anped), Centro de Estudos de Cultura Contemporânea 

(Cedec) e o Centro de Estudos, Educação e Sociedade (Cedes)), porém apresentando 

abordagens problematizadoras em todas as esferas educacionais. 

No que tange à pré-escola, por exemplo, foram levantadas duas modalidades de 

atendimento à criança: a primeira – de acordo com o documento conclusivo da 

Conferência – deveria estar pautada estruturalmente em sistemas públicos ou particulares, 

ou, ainda, com base em uma proposta mais flexível, por meio do envolvimento e 

participação mais intensa da comunidade; a segunda seria a criação de creches. Ainda na 

pré-escola, os educadores apontaram que, em geral, essa etapa escolar seria uma das 

possíveis soluções para se evitar o fracasso escolar, desde que associado ao conceito de 

educação compensatória. Dessa forma, notamos o retorno da pré-escola. 

Na discussão referente ao primeiro grau, foram levantadas questões direcionadas à 

qualidade do ensino pelos docentes, exemplificando os altos índices de retenção – de até 

60% – dos alunos que cursavam a primeira série. Uma das explicações, continua a 

reportagem, seria o fato de a escola ainda “aplicar padrões de excelência da antiga escola, 

destinada a uma minoria da elite”. Outra contestação seria má qualidade do ensino 

“decorrente da função discriminatória e seletiva que a escola assume no sistema 

capitalista”. 

Quanto ao segundo grau, os participantes da Conferência consideraram “falida” a 

política de profissionalização do ensino, definida pela lei 5692/7130, “não só pela falta de 

                                                           
30 Segundo a história, esta lei ficou conhecida como a lei de reforma do primeiro e segundo graus. 
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recursos materiais e humanos para a implantação de objetivos excessivamente ambiciosos, 

como pela inadequada concepção das articulações entre trabalho e educação”. 

Já o debate sobre o ensino superior teve como crítica o emprego de verbas públicas 

para o subsídio para seu ensino privado, mas afirmaram como dever do Estado o ensino 

público e gratuito em todos os níveis. Por fim, no que tangeu ao ensino público, os 

educadores, segundo a matéria, consideraram que os orçamentos governamentais não 

acompanhavam, em todos os níveis, as necessidades de expansão da rede de ensino 

público, o que ocasionava má qualidade de ensino e propiciava a instalação e a ampliação 

de escolas privadas, muitas vezes verdadeiras empresas voltadas para a maximização da 

taxa de lucro. 

Em 5 de janeiro de 1982, a matéria “Repetência e baixa renda tem relação” destaca 

pesquisa realizada por Lia Rosemberg. Em sua dissertação de mestrado pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, “Educação e Desigualdade Social”, Rosemberg 

entrevistou 7.111 alunos da rede pública estadual de primeiro grau, na Grande São Paulo, 

em 139 escolas (10% do total) estaduais da região. A reportagem mostra como os 

responsáveis pela educação já começavam a fazer uma autocrítica, no sentido de apontar a 

inadequação da escola à clientela, especialmente a mais carente do ponto de vista 

econômico. 

 A reportagem mostra que Rosemberg apresenta no estudo a existência de uma 

associação muito clara entre repetência, notas mais baixas e evasão, e a renda familiar do 

aluno. A pesquisa foi realizada entre alunos muito pobres, revelando que mesmo uma 

pequena variação econômica oferecia diferença significativa no desempenho do estudante. 

No entanto, segundo ela, não é somente a origem social que determina o destino dos 

estudantes. Para a pesquisadora, existe também um espaço de atuação do pedagogo, 

embora não seja possível alterar a situação da clientela. Nesse aspecto, a única saída, diz, 

seria melhorar a escola. No entanto, ao focar a necessidade de transformar a escola, na 

entrevista, a pesquisadora ignora aspectos como a necessidade de melhor distribuição de 

renda, por exemplo, aspecto importante para entender as diferenças sociais.  

A fim de garantir os fundamentos da ideologia, afirma-se que as causas dos 

fracassos, nas escolas, devem ser buscadas em certas características dos indivíduos. 

Rosemberg lembra que a antropologia física do final do século passado, aliada à teoria da 

seleção dos mais aptos, de Darwin, deu argumentos para justificar a variação do ensino 
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recebido por homens e mulheres; procurou-se ainda acentuar o caráter imutável de 

faculdades transmitidas hereditariamente. Conforme explica na reportagem, o eixo se 

deslocou para os testes de aptidão que mediram determinadas características psicológicas. 

Esses testes também são criticados, na medida em que refletem a cultura dominante e 

passam a caracterizar o aluno, alguns deles como “incapazes de aprender”. Crianças menos 

familiarizadas com testes obtêm um total de pontos que as inclui na categoria de “débeis 

mentais”. A escola legitima esse procedimento. Assim, a ênfase excessiva em aspectos 

psicológicos tem deslocado a atenção dos educadores, que não percebem a inadequação da 

escola à sua clientela. Dessa forma, a função da escola continuaria a ser a de garantir aos 

herdeiros da ordem social o acesso aos benefícios do poder, conferidos pelo sucesso 

escolar. O diploma viria aos integrados aos valores da classe dominante. 

  

Do ponto de vista de alunos outros, o baixo rendimento do sistema 

escolar deixa de ser um sintoma alarmante de seu fracasso. Ao contrário, 

revela o quanto à escola vem atingindo o seu objetivo não-manifesto de 

precipitar no insucesso a maioria das crianças das classes populares que 

chegam até ela (FOLHA DE S. PAULO, 5 de janeiro de 1982, p. 10). 
  

A reportagem “Pesquisa aponta discriminação nas escolas”, veiculada em 24 de 

janeiro de 1982, abordou os resultados de um estudo que apontou a existência de práticas 

discriminatórias, nas escolas, por parte das professoras aos alunos de camadas mais pobres. 

A pesquisa, realizada por Elba Siqueira de Sá Ramalho, entrevistou 2.080 professoras do 

primeiro grau, candidatas aos concursos da rede municipal – em 1976 –, um total de 13% 

dos inscritos. 

De acordo com Nunes (2000), a tentativa de criar uma imagem de escola não-

discriminatória no ensino secundário não conseguiu ser aplicada. Segundo a autora,  

Tal inovação sofisticava o processo de seleção interna e dissimulava não 

só a arbitrariedade da divisão da mão-de-obra, antes mesmo de seu 

ingresso no mercado de trabalho, como também a transmissão de 

ideologias legitimadoras da ordem e da paz social (NUNES, 2000, p. 57)  

 

Como demonstra a matéria publicada na Folha: 

  
“A professora, mesmo sem perceber, discrimina os alunos pobres, os de 

pele mais escura e as meninas (...) A escola passa a ser um veículo que 

perpetua preconceitos, garantindo a ascensão dos que tem maior poder 
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aquisitivo e a eliminação dos carentes, forçando-os repetência, à evasão e 

ao fracasso. (FOLHA DE S. PAULO, 24 de janeiro de 1982, p. 22) 
  

 O levantamento das respostas obtidas por Ramalho mostra que as professoras 

descreviam os estudantes da classe média como “alunos ideais”, ao contrário daqueles 

provenientes de camadas populares como “maus alunos”. Um primeiro diagnóstico 

evidenciou ainda que os meninos eram mais citados que as meninas, tanto como alunos 

exemplares ou maus alunos. Nesse aspecto, a figura da menina é praticamente 

invisibilizada, ou seja, torna-se presente a questão dos papéis sexuais correspondentes à 

concepção dominante do homem em relação à mulher. 

O estudo constata que o aluno “ideal” deve ter a pele clara, ter altura mediana, ser 

saudável, bom porte físico e apresentar boa nutrição. Enquanto o “mau aluno” tem pele 

mais escura, geralmente usa roupas maltrapilhas ou inadequadas, é doente, fraco e 

desnutrido. O fracasso do aluno também é um dos questionamentos dessa pesquisa. A 

resposta da maior parte dos entrevistados vai à contramão da questão social e cultural, 

constatadas anteriormente. Para as professoras, o argumento que responde o fracasso 

escolar dos estudantes se baseava no “esforço pessoal”. Outras explicações estariam 

pautadas em teorias de caráter ético ou psicológico, nunca de âmbito político ou 

econômico. Segundo o estudo, os “maus” alunos eram moradores de favelas, filhos de 

operários, viviam de salário mínimo e estavam em ambiente considerado “devasso”, no 

qual vícios eram recorrentes.   

     Na matéria assinada por Isaac Mielnik, em 7 de janeiro de 1983, o autor aborda 

que: “a respeito do lar e da família, fala-se muito em lares instáveis e infelizes; lares que 

proporcionam às crianças um ambiente de recursos culturais reduzidos”. No entanto, 

considera que esses aspectos são, muitas vezes, usados para argumentar o fracasso escolar 

a partir de um viés comportamental. O autor, entretanto, pondera: “Não devemos, por outro 

lado, esquecer da própria escola como fator originário de dificuldades e traumas infantis”. 

Ainda de acordo com o texto, é possível concluir que ainda é ignorado o relacionamento 

definido, de determinados grupos, de sintomas e manifestações psíquicas infantis com 

determinados problemas, “podendo-se afirmar que esses sintomas e manifestações 

dependem das estruturas dinâmicas da personalidade”.  

Em 13 de janeiro de 1985, a reportagem escrita por Paulo Mesquista, “Vagas em 

escolas não elimina o analfabetismo”, destaca alguns índices sobre essa etapa escolar, 
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focalizando as vozes de pesquisadores da área de psicologia da educação. A matéria mostra 

a existência, no Estado de São Paulo, de cerca de 500 mil crianças analfabetas, de sete a 

quatorze anos, naquele período. Além desse total, aproximadamente 10% dos estudantes 

matriculados, anualmente, na primeira série da rede estadual, evadiam das aulas antes de 

completar o processo de alfabetização. 

Em entrevista à reportagem, Lia Rosemberg, novamente entrevistada, afirmou que 

esse alto índice de estudantes fora da sala de aula se mostrava como o “sinal do fracasso do 

atual sistema escolar”. Para ela, isso seria “consequência de um sistema que seleciona 

socialmente seus alunos desde o primeiro ano, acentuando as desigualdades que já existem 

fora da escola entre os marginalizados e privilegiados da sociedade”. 

A expansão da oferta de vagas na escola pública de 1º grau nos anos 70 

para atender a demanda reprimida das classes populares, explica Lia, não 

foi acompanhada da transformação necessária da escola para atender esta 

nova clientela. A consequência, segundo a educadora, é um sistema 

escolar teoricamente adaptado às necessidades dos filhos da classe média 

e inadequado para ensinar as crianças da periferia. (FOLHA DE S. 

PAULO, 13 de janeiro de 1985, p. 7) 
  

   

Em 25 de maio de 1986, a reportagem “Estudos negam influência da subnutrição no 

aprendizado” novamente aborda os altos números das taxas de evasão e repetência nas 

instituições públicas de ensino (em torno de 50 a 70%), tendo como fonte a médica Maria 

Aparecida Moyses, da Universidade Estadual de Campinas. A reportagem, no entanto, 

parece fazer uma réplica à questão do problema de nutrição, abordado em publicações 

anteriores, ao contestar grande parte de estudos que associam o aprendizado à desnutrição 

alimentar das crianças. 

Na publicação, Moyses explica que esses estudos, sobretudo de bagagem norte-

americana, passaram, durante essa época, a ser contestados por professores, psicólogos e 

médicos brasileiros. A fundamentação se ateve a levantamentos realizados nas periferias de 

diferentes regiões brasileiros, constatando, de forma sistemática, índices entre 10% e 15% 

das crianças com sinais de desnutrição. 

A matéria apresentou o caso de Madalena Freire, de 39 anos, professora primária, 

que desenvolveu, durante um ano, um trabalho em que uma escola funcionou no Salão da 

Paróquia de Vila Helena, na cidade de Carapicuíba (Grande SP). Eram 45 crianças, entre 

três e seis anos, que foram submetidas a uma metodologia que procurou estimulá-las 
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cognitiva (percepção e atenção) e materialmente (acesso a materiais didáticos, como lápis e 

papel). O levantamento mostrou que, em sua maioria, essas crianças apresentaram 

acentuados sinais de subnutrição (subalimentação). A professora, no entanto, verificou 

resultados positivos em termos de rendimento escolar e de permanência na escola. 

Segundo dados da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o índice de evasão na 

área rural de Carapicuíba chegava a 22,11% na 1ª serie (atual ciclo básico) e de 16,29% de 

retenção. Na classe da paróquia de Vila Helena, apenas quatro alunos (dois porque não 

podiam pagar a mensalidade de Cz$ 13,00) não voltaram naquele ano. 

É interessante observar que a matéria não apresenta a voz da professora, o que 

evidencia ainda a ausência de representatividade de outros atores no jornal. O texto cita, 

indiretamente, mas não expõe nenhuma fala da profissional. Também não há nenhuma 

outra abordagem em relação aos alunos – ou até mesmo aos seus pais e/ou responsáveis. 

A matéria trouxe ainda outra tese, defendida pela psicóloga Jovelina Brazil Dantas, 

em 1976, na PUC-SP.  Em seu estudo, Dantas constata que a privação cultural e a 

desnutrição são dois fatores estão presentes nas dificuldades de aprendizagem das crianças 

pobres, porém não os determinantes. “É muito difícil separar os dois, mas me dispus a 

estudar o efeito de uma estimulação escolar para recuperar essas crianças pobres”. A 

conclusão da tese, segundo a autora, remeteu à formação do docente como causa do 

fracasso escolar para a própria escola, “que não está preparada para receber a criança 

pobre”. Embora mencione a falta de preparação da instituição escolar, a pesquisadora não 

explica tais razões, ao contrário, a atribui à má formação docente. 

Outra submatéria veicula, novamente, a fala da médica Maria Aparecida Moyses, 

também ouvida na reportagem, e que parece fazer uma tréplica sobre os aspectos 

acometidos à desnutrição e educação. Segundo ela: 

 

afirmar que a subnutrição não é fator fundamental para o fracasso escolar 

não significa que a questão de alimentação na infância deva ser deixada 

de lado. Também será ilusão acreditar que a merenda escolar supre as 

necessidades alimentares das crianças. Não há dúvidas sobre os benéficos 

que ela traz, ao lhe aplacar momentaneamente a fome, na melhoria do 

seu desempenho intelectual (FOLHA DE S. PAULO, 25 de maio de 

1986, p. 28) 
   

Ao contrário das décadas anteriores, outro aspecto que deve ser levado em 

consideração em relação ao uso do termo fracasso escolar nos anos 1980, é que nesse 
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período muitas matérias passaram a ser assinadas por repórteres como Irede Cardoso31, que 

basicamente se dedicavam à cobertura de Educação.  

Ao longo desse período, de acordo com Cristofoleti (2010), outros aspectos 

marcaram o fracasso escolar – como o reprodutivismo e as críticas sobre ele. Sobre o 

caráter reprodutivista, destaca ela, estavam “as práticas constitutivas da vida na escola, 

entendendo-as apenas como mantenedoras da ordem social vigente”. No entanto, as 

explicações para o fenômeno prosseguiram. Na década de 70, como vimos, referências de 

teorias internacionais baseadas na carência cultural e na educação compensatória, passaram 

a receber um novo olhar.  Sobre a educação compensatória, de acordo com Saviani (2002), 

a política de educação compensatória foi uma tática utilizada para superar o fracasso a 

partir de uma proposta de nivelar as pré-condições de aprendizagem das crianças. 

  

4.2.5. A cobertura na década de 1990 

  

Nos anos 1990, a expressão fracasso escolar não deixou de estar vinculada a temas 

correlatos aos já abordados até agora. Porém, é possível perceber uma maior atenção ao 

sistema escolar. Isto quer dizer que aspectos individuais, como a figura do aluno, passaram 

a ser menos abordados. Também notamos a presença do discurso em torno do fracasso 

escolar presente cada vez mais na fala de articulistas e colunistas, ganhando os artigos de 

crítica e opinião.  

É importante salientar que esses espaços, embora por vezes o jornal tenha 

enfatizado neutralidade perante o que é publicado, são ocupados por aqueles que, segundo 

o periódico, estão aptos ou são a “voz” acerca de um determinado assunto para jogar luz a 

determinadas tendências. 

O fato, por exemplo, de movimentos sociais, sindicatos, professores e outras 

figuras, que não apenas pesquisadores e representantes de importantes institutos, não 

estarem presentes nesses espaços de discussão demonstra que seus discursos não são 

importantes, ou simplesmente foram renegados na cobertura do jornal.  

                                                           
31 Atuou na Folha como repórter e editora de Educação, fez parte da equipe de articulistas do jornal e assinou a coluna 

"Feminismo". Em 1995 aderiu ao PPB (Partido Pacifista Brasileiro), tornando vereadora. Morreu em 2000, aos 62 anos, 

em decorrência de problemas cardíacos. 
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Outro aspecto desse período é a presença do termo presente na sessão de 

classificados do jornal, como podemos verificar no gráfico, a seguir: 

 

  Fonte: dados obtidos a partir do levantamento realizado no acervo virtual do jornal Folha de S. Paulo 

 

Vejamos alguns exemplos abaixo: 

Em 15 de julho de 1990, Sonia Penin, então presidenta da Associação Nacional de 

Educação e professora da Faculdade de Educação da USP, publicou o artigo “Choque de 

eficiência”. Segundo afirma, esse “choque de eficiência” na educação deveria acontecer a 

partir da transformação de alguns aspectos como: melhorar a titulação dos diversos 

sistemas de ensino, eliminado a duplicação de competências; o “inchaço” de diferentes 

órgãos, o excesso de burocracia e de centralização e da descontinuidade da implementação 

de projetos. 

Em seu artigo, aparece, pela primeira vez, menção a greves. Para ela, a solução para 

resolver este problema, assim como outros, não precisaria de soluções “megalomaníacas”, 

mas, muitas vezes, de soluções consideradas simples: 

 

Um choque de eficiência na educação também passa pelo favorecimento 

da interação entre os diversos parceiros que compõem a comunidade 

escolar, numa gestão democrática, voltada inclusive para a melhoria do 

uso e do controle dos recursos financeiros. Essa é uma pratica “não 

onerosa” do ponto de vista econômica e apresenta-se como caminho 

promissor conta os prejuízos da descontinuidade da implementação de 

projetos colados a cada administração fragmentadora do trabalho do 

professor contribuindo para o fracasso escolar do aluno (FOLHA DE S. 

PAULO, 15 de julho de 1992, p. 5) 
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  Noutro artigo opinativo, Corinta Maria Grisolia Geraldi, então professora da 

Faculdade da Unicamp e ex-diretora de Ação Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação de Campinas, escreve: “A exclusão do aluno da escola pública”, publicado em 3 

de junho de 1991. No texto, a profissional chama atenção para o fracasso escolar enquanto 

uma questão de classe social e não geográfica:  

Os dados oficiais mostram que o fracasso escolar atinge quase que 

exclusivamente a escola pública. “casualmente” é nela que estudam os 

filhos dos trabalhadores e marginalizados, exatamente os que têm pago o 

preço mais alto e sofrido as consequências mais perversas dos pacotes 

econômicos que assolam nosso país (FOLHA DE S. PAULO, 3 de junho 

de 1991, p. 2) 

  

Também em outro artigo de opinião, “Pedagogia curativa”, publicado também em 

1991, Consuelo de Souza, psicopedagoga da Clínica Identidade, em Santo André, afirma 

que o fracasso escolar “é um distúrbio que atinge a totalidade da personalidade da criança”. 

Segundo argumenta, a relação com as aulas particulares pode ter se estabelecido a partir da 

psicopedagogia estar ligada à escola e à educação. 

Associadas à procura de experiências bem-sucedidas internacionalmente que, a 

partir da década de 60, surgem as primeiras iniciativas e atuação psicopedagógicano Brasil. 

De acordo com Peres (1998, p. 43), “acredita-se que a primeira experiência psicopedagogia 

no nosso país ocorreu em 1958, com a criação do Serviço de Orientação Psicopedagógica 

da Escola Guatemala na então Guanabara”. Essas clínicas eram direcionadas ao 

atendimento de crianças que eram encaminhadas pelas instituições de ensino ao 

apresentarem maus resultados na escola. Ainda conforme Peres, a psicopedagogia no 

Brasil só passou a melhor se articular a partir da década de 1980, com a criação da 

Associação de Psicopedagogos de São Paulo. 

Segundo Ramos (2007, p. 13), criado de forma não oficial no fim da década de 

1970, as especializações e os cursos de aperfeiçoamento em psicopedagogia se 

expandiram, proliferando-se, principalmente, por volta da década de 90. Em princípio, 

concentravam-se nas Faculdades de Educação do Estado de São Paulo; depois começaram 

a se espalhar por outras regiões brasileiras. 

Ao contrário da presença do conceito de fracasso escolar nas páginas de cotidiano e 

por vezes em cadernos como Ilustrada e Roteiro – em menções relacionadas a lançamentos 
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de livros –, percebemos o termo ganhando espaço no Classifolha, caderno de classificados 

da Folha de S. Paulo.  

Ao todo, foram encontradas, nesse período, nove publicações que anunciavam a 

“salvação” para o fim do fracasso escolar. Podemos apontar que a presença desses 

anúncios continua a relacionar o problema do fracasso escolar a uma possível questão de 

psicologia educacional. 

No Classifolha, o anúncio, publicado em 18 de fevereiro de 1992, dividia espaço 

com outras ofertas de serviços e vagas de empregos. Em formato de questionamento 

(apresentado na ilustração abaixo), o anúncio de uma clínica de psicopedagogia traz o 

endereço do local, situado na cidade de Ribeirão Preto (SP), precedido da seguinte 

propaganda: “Fracasso Escolar? Este fator implica ajuda profissional especializada”. 

 

 

  

Outro anúncio, com os mesmos contatos do mencionado anteriormente, diversifica 

somente o enunciado, embora o termo fracasso escolar permaneça inalterado: “Educar é 

estar com o outro” Augusto J. C. Novaski”. E prossegue: “Permita-me ajudar seu(a) 

filho(a) em suas dificuldades de aprendizagem”. 
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Como já vimos até agora, o uso do jornal se tornou uma importante fonte histórica. 

De acordo com Pomian (1998, p. 80), também pode ser considerado um semióforo. Isto 

quer dizer que, ao fazer parte de uma classe de objetos, eles são “destinados a substituir, 

completar ou prolongar uma troca de palavras, ou a conversar-lhe o vestígio tornando 

visível e estável o que de outra forma ficaria evanescente e acessível somente ao ouvido”. 

Para Carvalho (2005), que estudou a relação entre os a relação entre mercado de 

trabalho e ensino profissional pelos anúncios classificados do jornal O Estado de S. Paulo 

(1920-1930)32, a seção de classificados de jornal pode ser compreendida com base na 

mesma linha de raciocínio de Pomian (1998). Já conforme Dias (2001, 111), “o jornal além 

de oferecer dados sobre a sociedade (seus usos e costumes, suas questões econômicas e 

políticas), também auxilia na compreensão da vida de nossos antepassados”. 

Como explica Carvalho, os classificados podem ser denominados como seções de 

anúncios nos jornais “que se destinam à oferta e procura de mão de obra e à compra e 

venda de automóveis, imóveis etc. e podem ser tratados como testemunho de terminada 

época e de uma sociedade específica.” (p. 23-24). Para o autor, os classificados, uma vez 

relacionados aos semióforos, permitem compreender o modo vida de urbana em São Paulo 

no início do século XX. É nesse período que a imprensa adentrava cada vez mais no 

cotidiano urbano, assumindo mais importância à sociedade que, como evidencia Sodré 

(1999), “vendia-se informação como se vendia outra qualquer mercadoria. E a sociedade 

urbana necessitava de informação para tudo, desde o trabalho até diversão” (p.275). 

Levando em consideração os anúncios dos classificados como espaços destinados à 

venda de um determinado produto ou mercadoria, o surgimento de informes das clínicas de 

psicopedagogia durante a década de 1990, atrelado ao problema do fracasso escolar, 

impulsionou os profissionais da educação pela busca por novas alternativas como pareceu 

também tornar a questão um negócio. 

         Vejamos ainda outras publicações nas quais é possível perceber a presença de 

articulistas, ora em artigos de opinião em editorias como Cotidiano, ora ocupando o espaço 

Tendências e Debates: 

 

                                                           
32 Ver a dissertação Ensino Profissional para o setor terciário em São Paulo: a relação entre mercado de trabalho e ensino 

profissional pelos anúncios classificados do jornal O Estado de S. Paulo (1920-1930). 
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- A "exclusão" do aluno da escola pública (FOLHA DE S. PAULO, 11 de junho de 1995) 

- Para que avaliar? (FOLHA DE S. PAULO, 8 de março de 1995) 

- A nova lei da educação (FOLHA DE S. PAULO, 11 de junho de 1995) 

- Recado dos jovens: mais qualificação (FOLHA DE S. PAULO, 22 de abril de 1996) 

- O ponto cego do ensino público (FOLHA DE S. PAULO, 9 de março de 1997) 

- Saída para o fracasso escolar (FOLHA DE S. PAULO, 14 de julho de 1997) 

- Encontro em NY defende escola pequena (FOLHA DE S. PAULO, 10 de março de 1997) 

- Feac assina acordo para reforço escolar (FOLHA DE S. PAULO, 18 de janeiro de 1999) 

- Demissão de professores cresce 10% em São Paulo (FOLHA DE S. PAULO, 4 de 

fevereiro de 1999) 

- UNESCO faz crítica ao fim do Bolsa-Escola no DF (FOLHA DE S. PAULO, 29 de 

novembro de  1999) 

  

Segundo Cristofoleti, as pesquisas sobre o fracasso escolar foram redirecionadas na 

década de 90 por consequência da incorporação não somente de críticas ao reprodutivismo 

como também da própria leitura da função social da escola. De acordo com a autora, dois 

estudos contribuíram para o questionamento das formas pelas quais se entendeu o fracasso 

escolar. São eles: o Bernard Charlot (2000), como vimos no segundo capítulo desta 

pesquisa, e o de Maria Teresa Esteban (2002).  

Assim, para Charlot, o fracasso não é algo em si, mas a história daquele que 

fracassa. Para ele, existem estudantes em situação de fracasso, o que caracteriza histórias 

que acabam mal. Desse modo, ao compreender as singularidades e as trajetórias daqueles 

sujeitos que fracassam, entende-se isso não é resultado somente da reprodução.  

 Por sua vez, Esteban (2002) trata o fracasso escolar sob a perspectiva da avaliação. 

A autora joga luz sobre o que sabe o sujeito que erra, ou seja, na possibilidade de 

superação do erro, em como aprender a partir dele. A escola, segundo ela, não pode ser 

caracterizada somente como um ambiente no qual se reproduz o contexto social, já que são 

construídas as práticas das quais as desigualdades são geradas.       



 

85 
 

        

 

 

4.2.6. A cobertura nos anos 2000 

  

 Segundo Pereira (2009), a cobertura de Educação da Folha de S. Paulo, além do 

número reduzido de publicações sobre o tema, concentrou suas publicações na agenda de 

ações do governo ou sobre escolas privadas, continuando a ignorar políticas públicas. A 

expressão fracasso escolar, consequentemente usada de forma mais pulverizada, esteve 

inserida, em sua maior parte, em colunas de articulistas. 

Vejamos algumas reportagens publicadas dentre os anos 2000 e 2008:  

- Gestão de Alckmin incluirá mais de 3.119 inaugurações (FOLHA DE S. PAULO, 11 de 

março de 2001) 

- Universidade rejeita modelo do PSBD em SP (FOLHA DE S. PAULO, 02 de janeiro de 

2003) 

- Escola ensina pais a organizar lição de casa (FOLHA DE S. PAULO, 17 de março de 

2003) 

- O futuro da escola nos pertence (FOLHA DE S. PAULO, 29 de julho de 2003) 

- Harvard prega ensino para a compreensão (FOLHA DE S. PAULO, 27 de janeiro de 

2004) 

- Educadores alertam para riscos de exageros (FOLHA DE S. PAULO, 27 de março de 

2004) 

- O ensino jurídico e o futuro da advocacia (FOLHA DE S. PAULO, 24 de junho de 2004) 

- Só 1/3 do ensino particular é adequado (FOLHA DE S. PAULO, 28 de junho de 2004) 

- Matemática não é consenso (FOLHA DE S. PAULO, 29 de junho de 2004) 

- Aluno aprende mal, mas aprova professor (FOLHA DE S. PAULO, 19 de julho de 2004) 
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- Lula sanciona ensino fundamental de 9 anos (FOLHA DE S. PAULO, 7 de fevereiro de 

2006) 

- O MEC acerta ao propor a revisão do processo de alfabetização no Brasil?( FOLHA DE 

S. PAULO, 18 de fevereiro de 2006) 

- MEC não indicará método pedagógico (FOLHA DE S. PAULO, 28 de maio de 2006) 

- Método usado não determina sucesso ou fracasso escolar (FOLHA DE S. PAULO, 3 de 

maio de 2006) 

- Colégios terceirizam aulas de reforço e correção de redação (FOLHA DE S. PAULO, 28 

de abril de 2008) 

 

Nesta seleção de reportagens, a menção a governantes e a partidos (como Alckmim, 

Lula e PSDB) se faz presente, assim como referências a iniciativas realizadas pelo MEC. 

 

 

 

A partir do questionamento: “O MEC acerta propor a revisão do processo de 

alfabetização no Brasil?”, Telma Weisz33 escreve o artigo “Não há um método milagroso”. 

Sobre a questão, ela afirma no editorial que 

 

Seria conveniente relembrar alguns dos atualmente famosos números do 

fracasso escolar brasileiro. Desde que dispomos de estatísticas confiáveis, 

os números da reprovação escolar ao final da primeira série se repetem 

com uma continuidade de arrepiar. Em 1956, por exemplo, foram 56,6% 

                                                           
33 Doutora em psicologia da aprendizagem pela USP. Foi consultora do MEC para a concepção e produção do Programa 

de Formação de Professores e Alfabetizadores e é autora do livro “O diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem”. 
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do conjunto de todos os alunos ao final desta série. Em 1987, 30 anos 

depois, foram reprovados 51% e, em 1996, um ano antes da publicação 

dos Parâmetros Currículos Nacionais (PCNs), foram reprovados apenas 

(sic) 41% (Folha de S. Paulo, 18 de fevereiro de 2006, p. A3) 

 

 

 

 

 

 

4.3. As vozes do fracasso escolar na Folha 

 

          

         O gráfico abaixo exemplifica a ausência de diversidades de vozes usadas pela 

Folha de S. Paulo ao longo de suas publicações sobre o fracasso escolar.  Esse índice se 

baseou na seleção dos 113 textos (entre reportagens, matérias, colunas de opinião e até 

classificados). 

 

 

  Fonte: dados obtidos a partir do levantamento realizado no acervo virtual do jornal Folha de S. Paulo 

 

   

Como podemos perceber, as fontes ouvidas pelo periódico nas reportagens em que 

estão concentradas o conceito de fracasso escolar se baseiam, especialmente, em 

pesquisadores/especialistas e/ou fontes oficias do governo, a partir da década de 1970. Nos 

anos 90, o termo passa a figurar, com mais freqüência, artigos de crítica e opinião de 

especialistas, professores acadêmicos e presidentes ou diretores de grandes institutos de 

pesquisa do país. Em nenhuma ocasião, esse espaço foi ocupado por um professor da 

educação básica. Pelo contrário, a presença do discurso de educadores, pais e estudantes é 
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praticamente inexistente nas páginas da Folha de S. Paulo a partir do levantamento 

realizado. Na década de 1990, é possível verificar a existência de somente uma reportagem 

que evidencia seis “frases” de estudantes do ensino fundamental. Já nos anos 2000, os 

poucos pais e estudantes entrevistados pelo jornal foram de escolas privadas, que passaram 

a ocupar mais espaço no periódico. 

A invisibilidade dessas figuras pode ser explicada, de acordo com o estudo a 

“Educação na Imprensa Brasileira”34, pelo fato de grande parte dos profissionais da mídia 

pertencer,  geralmente, às classes A e B, além de manter uma relação mais estreita com o 

universo do ensino superior; afinal esses jornalistas foram ou são frequentadores desses 

ambientes e parte de suas fontes está lá localizada quando não filhos ou outros familiares.  

Ainda em relação aos atores inseridos na cobertura da educação da Folha – tanto 

como fonte, descrição de iniciativas, apontamentos de responsabilidades ou simplesmente 

menções – apresenta-se uma evidente necessidade por posições oficiais. É importante 

destacar, obviamente, a relevância em considerar essas vozes, no entanto, que elas estejam 

acompanhadas de outros posicionamentos como da sociedade civil, que apresentou, 

segundo nosso levantamento, apenas duas falas, nos anos 2000.  

Dessa forma, a construção da informação acaba por apresentar uma visão unívoca 

dos fatos. É o que salienta, em entrevista à pesquisa referida anteriormente, Maria Bueno 

Fischer, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e consultora do estudo. 

Segundo a estudiosa, as reportagens “acabam caindo em um fechamento simplório, mas 

vendem a ideia de que, por terem ouvido duas fontes, ouviram os dois lados”. Isso se dá 

por que se uma autoridade afirma uma determina coisa e o professor, por exemplo, 

simplesmente reforça tal posicionamento. São duas fontes, porém não dois lados. 

De acordo com o estudo, a ausência de crítica e complexidade nas reportagens é 

acentuada porque a presença de órgãos executivos geralmente é abordada a partir de três 

maneiras: pela menção ou divulgação de suas ações e por consulta. Ainda segundo o 

levantamento, são raros (nem 1%) as publicações que buscam responsabilizar ou cobrar os 

executivos em geral, especialmente o MEC e as secretarias estaduais e municipais de 

Educação. 

                                                           
34 Disponível em http://www.andi.org.br/publicacao/educacao-na-imprensa-brasileira 
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Nesse aspecto, a pesquisa conclui que “a delimitação de interesses e 

responsabilidades se concentra em poucos atores e se dá de maneira pouco contextualizada 

e reflexiva”. Com isso, complementa, enviesa o debate, pouco contribuindo para a 

ampliação das possibilidades de avaliação e discussão na esfera pública. 
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[CONSIDERAÇÕES FINAIS] 

  

 

 

O acesso à educação formal na América Latina intensificou-se a partir da década de 

1960, reduzindo as elevadas taxas de pessoas analfabetas e promovendo o ingresso à 

escolarização. No Brasil, com a inserção das camadas populares à escola e, posteriormente, 

com os elevados índices de evasão e repetência, deu-se início à discussão em torno do 

fracasso escolar (LUCERO 2010). 

O arcabouço teórico levantado nos capítulos que introduziram esta pesquisa foi 

fundamental para entender como foi tratado o fracasso escolar, ora tido como um 

problema, ora como um fenômeno. Como podemos notar, estudiosos, afincos na busca por 

explicações que trouxessem respostas ao assunto, se debruçaram em muitas pesquisas. A 

mídia jornalística também passa a retratar o tema de maneira mais recorrente.  

Esses aspectos nortearam esta pesquisa, que investigou o surgimento, a concepção e 

o uso da expressão fracasso escolar no jornal Folha de S. Paulo, entre 1958 e 2008. Partiu-

se da hipótese de que o periódico não somente divulgou o uso da expressão como ainda 

participou de sua concepção.  

Ao longo desta dissertação, as pesquisas realizadas em torno da Folha, nossa 

principal fonte e objeto de estudo, mostraram que a expressão escolar, de maneira 

gradativa, foi, inicialmente, ligada a deficiências ou déficits de natureza psicológica de 

alunos de baixa renda; posteriormente, esteve associada à instituição escolar ou ao sistema 

educacional.  

A partir daí, conclui-se, ainda, que a perspectiva adotada pelo jornal não apenas 

incidiu sobre o conceito de fracasso escolar, como se mostrou representativa de um olhar 

sobre da educação que priorizou a voz de especialistas em detrimento daquela relacionada 
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aos sujeitos diretamente ligados ao ambiente da escola pública, como pais, professores, 

diretores e alunos. 

A expressão foi veiculada, pela primeira vez, na Folha, no fim da década de 1950, 

associando-a à reprovação. Já em todo o período dos anos 60, a ausência do termo, nas 

páginas do jornal, nos levou a apontar o que poderia ser uma possível crítica ao governo – 

como já pontuamos, o que caberia um estudo mais aprofundando sobre o tema. A partir de 

1970, a expressão passou a estampar mais páginas no periódico. 

Desde sua primeira aparição na Folha, a maior parte das publicações veiculadas por 

ela passou a responsabilizar, de maneira individual, o aluno, desvelando com isso a 

existência de um ensino baseado no conservadorismo, do qual se desviou, por muito 

tempo, um olhar mais problematizador e estrutural sobre o fracasso escolar.  

Notou-se a clara presença de abordagens internacionais, geralmente ligadas à 

psicologia educacional. Especialmente a partir da década de 1970, torna-se presente o 

surgimento de estudos oriundos de inúmeras instâncias do governo, além do convênio com 

institutos internacionais. 

A repetência e a evasão foram duas das principais referências atribuídas ao fracasso 

escolar, com base nas fontes ouvidas pela Folha de S. Paulo. Um novo elemento também 

ganhou espaço: o currículo -- embora de forma pouco significativa. Algumas reportagens 

até buscaram remeter à reflexão sobre a necessidade de um novo currículo, no entanto, os 

aspectos relacionados às questões socioculturais permaneceram majoritários.  

 É o caso da expressão “escolas da periferia”, usada para se referir às baixas 

expectativas educacionais nessas instituições, localizadas nas regiões mais afastadas do 

centro da cidade. Em reportagem na década de 70, por exemplo, o jornal traz a voz de uma 

pesquisadora que defende a necessidade de um currículo diferenciado para os alunos 

moradores desses locais.  

Os gráficos apresentados, ao longo da pesquisa, comprovaram que a presença de 

instituições, fundações e de fontes ligadas a essas instâncias foram as principais falas nos 

discursos apresentados na Folha. Outra constatação observada foi a ausência de autores de 

referência como Maria Pontes Sposito e Clarice Nunes – mencionadas no segundo capítulo 

desta dissertação. 
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O levantamento também nos mostrou a existência de correlações ao fracasso 

escolar com a marginalização e a desnutrição – este último, basicamente associado à 

educação infantil. Notamos ainda que houve certa crítica ao sistema de ensino, até mesmo 

reportagens que trataram a avaliação. Todavia, a maioria das publicações retorna à questão 

da marginalização e aos déficits culturais. Dentre as mais de 100 páginas encontradas com 

o termo fracasso escolar, apenas três eventos, de teor acadêmico, foram cobertos pelo 

jornal. 

Na década de 1990, o termo não deixou de evidenciar parte das abordagens 

correlatas, já citadas. É perceptível, nesse período, mais visibilidade ao sistema escolar. 

Noutras palavras, o foco à figura do aluno deixou de ser preponderante. Constatamos 

ainda, o discurso em torno do fracasso escolar nas falas de articulistas e colunistas, em 

colunas e outros espaços de opinião.  

Outro aspecto interessante foi a invisibilidade de movimentos, sindicatos, 

professores, entre outras figuras. Essa ausência parece demonstrar que os discursos desses 

atores – ao contrário dos costumeiros pesquisadores e representantes de importantes 

institutos – não tinham importância ao serem renegados pelo jornal. 

Embora se apresente como um veículo “neutro” e “imparcial”, as vozes ouvidas – 

colocadas nesses espaços de crítica como discurso somente dos autores – são ocupadas por 

fontes consideradas “capacitadas” pelo jornal para discorrer sobre determinado conteúdo.  

O levantamento mostrou também a descoberta do termo presente nos classificados 

da Folha, o classifolha. Costumeiramente inserido nas páginas de cadernos ligados à 

cobertura de assuntos cotidianos, a expressão ocupou lugar junto a vagas de emprego e 

serviços. Consideramos que esses anúncios continuaram a relacionar o problema do 

fracasso escolar à psicologia educacional, uma vez que se destinavam ao anúncio de 

clínicas psicopedagógicas.  

Como forma de analisar não apenas a veiculação do termo, como o conceito 

empregado por ele, verificamos uma bibliografia complementar que problematizasse o 

tema e contivesse uma abordagem mais ampla e histórica. Para isso, foram imprescindíveis 

as contribuições de investigações como Patto (1999), uma das principais estudiosas 

brasileiras a se preocupar com as causas e consequências sobre o fracasso escolar, bem 

como Charlot (2006) e Terigi (2009). Esses estudiosos trouxeram outras explicações que 
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foram fundamentais para despontar reflexões como a prática docente, o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e psicomotor pertinentes ao processo de ensino e aprendizagem. 

Desse modo, destacamos que a mídia jornalística, como controladora social de 

políticas públicas, tem como papel evidenciar fatos relevantes dos quais devem estar 

também os acontecimentos educacionais. São os meios de comunicação um dos 

responsáveis por orientar e subsidiar as discussões tomadas na esfera pública.  

Além disso, os veículos midiáticos contribuem para a agenda de prioridades tanto 

aos tomadores de decisões públicas quanto aos formadores de opinião. Nesse sentido, 

associa-se, como vimos, o conceito de agenda-setting, que se consiste na agenda de 

seleção daquilo que deve ser notícia, prioritariamente. Sobre esse conceito, MARCONDES 

FILHO (2001, p.169) considera uma “hipótese segundo a qual a mídia, pela seleção, 

disposição e incidência de suas notícias, vem determinar os temas sobre os quais o público 

falará e discutirá". Wolf (2001, p.144) por sua vez, complementa que os veículos 

midiáticos desempenham (impõem) uma agenda da qual as pessoas influenciam 

diretamente à da população a partir do que considera relevante ou não.  

A partir do momento em que os veículos de comunicação, levando-se em 

consideração a configuração dos problemas sociais do país, não intensificam determinados 

debates, invisibiliza-se a discussão em torno do modelo que educação e de escola que 

temos, que precisamos. Por esta razão, faz-se necessário compreender não somente se a 

imprensa jornalística realiza a cobertura de determinado assunto, assim como a 

representatividade dada a ela. No caso da temática educacional, como ela ganha espaço e 

visibilidade nas páginas dos jornais, uma vez que o seu direcionamento apropriado pelos 

veículos de comunicação contribui para elucidar ou obscurecer os acontecimentos, 

dialogando ou não com saberes produzidos em outros espaços.  

Ao basear este estudo na imprensa como fonte e objeto de estudo, consideramos 

que a mídia jornalística vem contribuindo não somente com a expansão das fontes do 

historiador, mas como uma possibilidade de identificar e conhecer também as 

transformações culturais, políticas, sociais, os comportamentos de um determinado período 

histórico, suas práticas e manifestações, entre outros aspectos.  

Como afirma Luca (2005), embora já houvesse um reconhecimento da mídia 

impressa como fonte de estudo, seu uso só se deu a partir dos anos 1970. Para a autora, a 

imprensa tem papel na legitimação da representatividade dos acontecimentos que ocorrem 
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na sociedade, é também capaz de reconstruir fenômenos culturais tal qual seus 

estereótipos, tornando-se potencializadora e refúgio de memórias, sejam elas locais ou 

nacionais. Ainda conforme aponta,  

O papel desempenhado por jornais e revistas em regimes autoritários, 

como o Estado Novo e a ditadura militar, seja na condição difusor de 

propaganda política favorável ao regime ou espaço que abrigou formas 

sutis de contestação, resistência e mesmo projetos alternativos, tem 

encontrado eco nas preocupações contemporâneas, inspiradas na 

renovação da abordagem do político (LUCA, 2005, p.129). 

 

No texto do seu Manual de Redação, a Folha cristaliza uma concepção de 

jornalismo definido como crítico, objetivo e apartidário. MARCONDES FILHO (1989), no 

entanto, afirma que não existe neutralidade no jornalismo.  

O jornalismo, via de regra, atua junto com grandes forças econômicas e 

sociais: um conglomerado jornalístico raramente fala sozinho. Ele é ao 

mesmo tempo a voz de outros conglomerados econômicos ou grupos 

políticos que querem dar à suas opiniões subjetivas e particularistas o foro 

de objetividade (MARCONDES FILHO, 1989, p. 11). 

 

Em 1960, com a unificação das Folhas, o jornal adota o slogan “um jornal a serviço 

do Brasil”. Na década de 1970, de acordo com Sevcenko (2000, p. 9), o veículo jornalístico 

assume uma nova linha de atuação, “visando pressionar no sentido da ‘distensão’ e da 

‘abertura’ do regime militar e lançando-se a seguir em campanha aberta pela Nacional 

Constituinte e pelas eleições diretas em todos os níveis”. Essa linha, no entanto, não 

impediu o jornal de posicionar-se em cooperação à ditadura militar.  

Segundo PIRES (2008), que pesquisou a atuação da Folha da Tarde na ditadura 

militar, a memória desse periódico foi excluída da Folha de S. Paulo desde os anos 1980 

porque, segundo afirma, “a atuação colaboracionista e de defesa explícita das políticas 

governamentais e da repressão estatal não se encaixa bem à imagem em construção do 

principal jornal do Grupo e, como consequência, à imagem da própria empresa” (p. 312). 

É neste contexto que a Folha, em 1984, se consolida tal qual conhecemos hoje, ao 

se posicionar a favor das “Diretas-Já”, promovendo uma forte cobertura da campanha, 

implantando do Projeto Folha e mostrando-se defensora de um projeto democrático ao 

país. Para Venâncio (2008, p. 272), foi a reformulação de um marco no jornalismo 

brasileiro como talvez “a primeira vez que um jornal comercial constituiu um tratado sobre 

o que ele acredita, além de difundi-lo com orgulho para todos os interessados”. 
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A partir da análise das fontes, notamos que o aluno – mira do principal problema 

educacional brasileiro – simplesmente tem sua voz invisibilizada pelo jornal. O mesmo 

acontece com professores e pais/familiares. Outra questão também observada é a relação 

entre a cobertura apontada em nosso levantamento e o cenário educacional no período, o 

que mostra um distanciamento existente entre o fracasso escolar e as principais mudanças e 

políticas educacionais, sobretudo entre os anos 1950 e 1960. 

Partindo do princípio de que a comunicação tem assumido cada vez mais o papel 

que antes detinha os governos ou outros setores, os pormenores se esvaem à medida que 

uma nova cultura parece tornar padrão o mais possível para o maior número de indivíduos 

em detrimento do consumo e visibilidade.  

Dentro desse contexto, o jornalismo se mistura com aquilo que é mostrado na 

cultura de massas. Quem mostra uma certa “verdade” que, na verdade, é parte do discurso 

de notícia, e aponta os novos modelos de comportamento e por buscar alcançar as 

necessidades reais, ora imaginárias, da população que consome a mídia jornalística. Desse 

modo, como em outros produtos da cultura de massa, o jornalismo faz-presente quando 

falamos em simplificação tratada por MORIN (2005). De acordo com Sodré, o discurso 

adotado pelos veículos jornalísticos se pauta em um “conhecimento situado no meio do 

caminho entre o senso comum e o conhecimento sistemático” (SODRÉ, 2008, p.45). 

Além disso, cabe pontuar ainda que a forma com a qual idealmente deve ser 

abordada a Educação é nada mais que um reflexo da maneira com a qual a sociedade 

possui acerca do tema e do que ela demanda. Prova disso, a partir dos anos 90, são foco da 

cobertura temas como vestibular ou a agenda de ações do governo.  

Segundo Luca, quando tratamos de política, as fontes impressas recebem destaque e 

até mesmo dinamismo pelo fato de o jornalismo ser um suporte do qual são estabelecidas 

ligações diretas com os poderes representativos porque consegue registrar e apresentar os 

fatos recorrentes no contexto político. A autora complementa ainda que “as renovações no 

estudo da História política, por sua vez, não poderiam dispensar a imprensa, que 

cotidianamente registra cada lance dos embates na arena do poder” (LUCA, 2005, p.128).   
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