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Resumo 

 
Este trabalho pretende refletir, à luz da Psicanálise, sobre o fracasso escolar como sintoma de ordem interna à estrutura individual do sujeito, 

construído a partir do contexto no qual o mesmo encontra-se inserido. A escolha do tema foi motivada pelo atendimento clínico de uma criança 
que chegou à clínica-escola de uma instituição de ensino de Psicologia trazida pelo pai e pela madrasta. A família apresentou como queixa 

principal a dificuldade de aprendizagem da criança na escola e o fato de a mesma não conseguir acompanhar os colegas nas atividades em sala de 

aula. Inicialmente, há uma descrição do caso clínico, um levantamento conceitual de sintoma, fracasso escolar e, posteriormente, a verificação de 
elementos presentes no caso que nos dão subsídios para nomear como sintoma a dificuldade de Roberto em aprender na escola. Por fim, além da 

articulação teórica, o presente trabalho traça perspectivas para a continuidade do atendimento. 
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Abstract 

 
This work intends to reflect, enlightened by Psychoanalysis, on school failure as a symptom inherent to the individual structure of the subject, 

constructed upon the context in which this subject is inserted. The choice of the theme was motivated by the clinical attendance of a child who 
arrived at the school clinic of an Institution of Psychology Teaching brought by his father and stepmother. The family presented as main 

complaint the child’s difficulty to learn in school and the fact that he was unable to keep up with his colleagues in classroom activities. In this 

article, there is, initially, a description of the clinical case followed by a conceptual survey about symptom and about school failure and, 
following, there is a verification of the elements present in this case that give us subsidies to nominate as a symptom Robert’s difficulty to learn in 

school. Finally, besides the theoretical articulation, this work traces perspectives for the continuity of the attendance. 
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1 Artigo premiado no Concurso de Artigos do I Encontro Integrado de Psicologia da PUC Minas São Gabriel, em setembro de 2009. O 
pseudônimo “Roberto” foi escolhido por ser o nome do ator protagonista da série “Chaves”, pois este personagem apareceu com grande 

importância no caso em questão. 
2 Graduanda do 10º período do curso de Psicologia da PUC Minas Unidade São Gabriel. Este artigo foi produzido a partir da experiência da aluna 
no estágio curricular intitulado “Início do atendimento clínico”, na clínica de Psicologia da referida instituição, sob a supervisão da professora 

Betânia Diniz Gonçalves. Endereço eletrônico: mmslua@gmail.com  
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Introdução 

 
Roberto é um garoto de nove anos, que chegou à 

clínica trazido pelo pai e pela madrasta. O casal 

apresentou uma demanda de atendimento clínico para 

a criança, e disseram ter “esperança de que Roberto 

melhore, ficando 100% na escola e na família”. A 

madrasta queixou-se de que o garoto não conseguia 

aprender. O mesmo foi apontado como agitado na 

escola e em casa, não gostando de estudar e, ainda, 

não possuia bom diálogo com a família. Segundo a 

madrasta, ele “nunca responde às perguntas que 

fazemos”. O pai relatou que, constantemente, era 

chamado à escola devido ao mau comportamento de 

Roberto e à difícil relação que o garoto possuia com 

sua professora. Falou também sobre sua ex-mulher, a 

mãe de Roberto, que os havia abandonado há quatro 

anos. Segundo o pai, o filho manifestava revolta pelo 

ocorrido, afirmando não gostar dela.  

Com o início do atendimento, ao contrário do que 

a madrasta afirmou, Roberto “fala” e assim pode 

narrar a saída da mãe, que segundo ele, abandonou a 

família para morar em São Paulo. Ao falar desta 

perda, Roberto chora e contou que um dia, ao chegar 

em casa depois da escola, não encontrou mais a mãe, 

apenas a notícia de sua partida. Além desta perda, 

Roberto traz também questões do seu cotidiano 

escolar, principalmente da sua relação com os 

conteúdos trabalhados em sala. O garoto afirmou que 

não conseguia acompanhar a turma, copiava as 

atividades devagar e a professora não o liberava para 

o recreio até que terminasse todas as tarefas.       

O garoto expressou nas sessões a preferência pelo 

seriado de TV “Chaves”, principalmente, pelo 

personagem principal, que dá nome ao programa. O 

menino conta nas sessões que este personagem não 

tem família, mora em uma vila e dorme em um barril. 

Roberto utiliza-se de falas do personagem para 

ilustrar situações vividas: “o meu colega pisou no 

meu pé, daí xinguei ele de tripa amassada, igual o 

Chaves xinga o Sr. Madruga”. No discurso da família 

Roberto se cala. No atendimento encontra, a partir de 

“trocadilhos” de seu personagem preferido e do 

brincar, formas de se manifestar como sujeito, em 

meio a tanta demanda e expectativa em relação a ele.   

 

Pensando sobre o Fragmento Clínico 

 
As crianças são seres falantes. Esta, que poderia ser 

tomada como uma afirmação simples e óbvia, não é tão 

simples assim, quando se leva em conta as formas 

como são consideradas as crianças. As crianças têm 

coisas a dizer – e não são poucas coisas – em relação 

aos seus sofrimentos, às suas descobertas, às suas 

angústias, aos seus medos, à incompreensibilidade e ao 

deciframento de um mundo que às vezes é hostil e às 

vezes aconchegante, mas, sobretudo, é conflitivo e 

contraditório. Elaborar esse mundo – o impacto sobre a 

sua subjetividade – só é possível por meio da palavra 

nas suas diferentes formas: jogar, brincar. Dizer. 

(Medrano, 2004, p. 29) 

 

Para a família, Roberto fracassava por não 

conseguir aprender, por não gostar de ir à escola, por 

não ser capaz de copiar as atividades ao mesmo 

tempo em que os colegas.  Desta forma, fracassar 

representava, também, estar fora do tempo dos 

colegas. Um menino que se recusa a falar com o pai e 

a madrasta, mas, nas sessões, constrói o espaço da 

fala, e realmente “fala”, contando que a professora o 

chama de “chato”, “enjoado” e que a mãe, na 

verdade, abandonou a família para ficar com um 

primo do ex-marido. Além de falar, emite seu próprio 

ponto de vista acerca do fato: “Eu não achei isto 

certo”, diz Roberto.  

Nas sessões Roberto brinca, e ao brincar sai do 

barril quando fala sobre a escola, os colegas, as 

atividades em sala e a dificuldade em se concentrar. 

O barril que abriga o personagem Chaves no seriado 

de TV, para Roberto, representa o seu silêncio. Na 

verdade, Roberto entra no barril quando se cala. 

Segundo Chechinato (2007), a criança é o abrigo, a 

morada da projeção dos problemas dos pais, o que 

justifica pensar o suposto fracasso de Roberto como 

um sintoma dos pais. 

 
Esse lugar é um lugar de gozo, gozo da realização de 

desejos inconscientes e, às vezes, inconfessáveis dos 

pais, como gozo da criança por sentir-se encaixada nos 

desiderata que a determinam e subordinam. Há uma 

complacência mútua e uma conivência tácita. 

(Chechinato, 2007, p. 140) 

 

 

Para Freud (1917/1987) os sintomas têm um 

sentido e relacionam-se com as experiências do 

paciente, com a expressão de idéias inconscientes que 

o dominam. Nas estruturas clínicas os sintomas 

decorrem da maneira como a linguagem emerge em 

cada ser falante, uma vez que ela antecede o sujeito. 

No caso do pequeno Roberto, o sintoma é o que 

aparece nomeado pela família quando refere-se ao 
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resultado de seu desempenho escolar,  quando o traz à 

clínica. A família se refere a este sintoma como 

“fracasso” e a instituição escola, nos dias atuais, o 

denomina como fracasso escolar. Para o pai e a 

madrasta o garoto fracassou na escola e a busca pelo 

atendimento é uma tentativa de reverter esta situação. 

No texto “Inibição, sintoma e angústia” (1926/ 

1987) Freud apresenta o sintoma como um sinal e um 

substituto de uma satisfação pulsional que 

permaneceu em estado jacente, assim, o sintoma é 

uma conseqüência do processo de recalcamento. O 

sintoma é o retorno do recalcado (Fernández, 1991). 

O fracasso em Roberto provém de causas ligadas à 

estrutura individual e familiar. Sabe-se que são 

muitos os fatores implicados no fracasso escolar. 

Existe o aspecto sócio-cultural, conflitos familiares, 

deficiência intelectual, mas nenhuma dessas é 

suficiente para nos fazer pensar o caso do pequeno 

Roberto. A família de Roberto deseja que o filho seja 

bem sucedido, a escola convoca o pai, 

constantemente, para reclamar do mau desempenho 

do garoto. Pode-se pensar, então, que a demanda dos 

pais e da escola de que a criança aprenda, de que seja 

bem sucedida, pode oprimir o desejo dele em 

aprender, pois o tempo todo Roberto é convocado a 

assumir o lugar daquele que não fracassa. 

Considerando esta hipótese, abordaremos o fracasso, 

nesse caso, pela via do desejo, que pode estar 

impedido por razões neuróticas.  

 
O problema de aprendizagem que constitui um 

“sintoma” ou uma “inibição” toma forma em um 

indivíduo, afetando a dinâmica de articulação entre os 

níveis de inteligência, o desejo, o organismo e o corpo, 

redundando em um aprisionamento da inteligência e da 

corporeidade por parte da estrutura simbólica 

inconsciente. (Fernández, 1991, p. 82) 

 

Segundo Patto (2000) o fracasso escolar é uma 

produção. No caso de Roberto, o mesmo é produzido 

pelo abandono da mãe, pela relação difícil com a 

professora e por não responder às idealizações do pai 

e da madrasta. Desta forma, o fracasso escolar em 

Roberto não existe, o que existe é um sofrimento 

gerado por uma perda, uma relação escolar difícil e 

expectativas fracassadas. O que fracassa, em Roberto, 

é a tentativa de alcançar as expectativas do pai, e isto 

está no plano do inconsciente, tornando o 

desempenho escolar a saída sintomática, pois Roberto 

quer aprender. O que ocorre, no entanto, é a inibição 

do saber, inibição essa articulada ao inconsciente do 

sujeito. Como afirma Fernández: 

 
No sintoma de aprendizagem, a mensagem está 

encapsulada e a inteligência atrapada; não possui as 

palavras objetivantes, nem os recursos da elaboração 

cognitiva acham-se disponíveis. A criança renuncia ao 

aprender, ou aprende perturbadamente, marcando a 

construção de sua inteligência e de seu corpo. 

(Fernandez, 1991, p. 85)  

 

No caso de Roberto, a dificuldade em aprender 

torna-se uma manifestação inconsciente para 

denunciar certo mal estar vivido por ele no cotidiano 

escolar. A relação professor aluno é uma relação 

transferencial, que pode impulsionar ou bloquear, 

independente dos conteúdos. A professora de Roberto 

representa o objeto de um campo de relação que 

estabeleceu com o aluno. Quando Roberto diz “não 

consigo acompanhar os colegas”, na verdade o que 

ele busca é uma companhia. A companhia dos 

colegas, da professora, a companhia da mãe.  

 

Possibilidades para a Direção do 

Atendimento 

 
Desde cedo pais e professores demandam que as 

crianças aprendam, e que sejam bem sucedidas. 

Como conseqüência, em algumas crianças, o estudar 

é apreendido como imposição, uma norma e não um 

desejo. Portanto, para aprender é necessário que se 

tenha o desejo em aprender. Mas a escola e a família 

não podem obrigar a criança a desejar o desejo do 

outro.   

Ao denominar o fracasso escolar, presente no 

caso do pequeno Roberto como um sintoma, buscou-

se relacioná-lo a uma fundamentação teórica, a 

Psicanálise, para entender seu significado, 

descobrindo a funcionalidade do sintoma dentro da 

estrutura familiar e aproximando-o da história 

individual do sujeito. Paín (1985) refere-se ao papel 

do analista neste tipo de tratamento, como sendo 

aquele que se interessa tanto pelos fatores que 

determinam o não aprender na criança quanto pela 

significação que tem a atividade cognitiva para ela. 

Desta forma, a contribuição da Psicanálise para o 

caso do pequeno Roberto está em possibilitar à 

criança entrar em contato com o conteúdo do 

inconsciente que barra o seu contato com o aprender. 

Isto pode ser feito pela escuta do sujeito na clínica 
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e/ou pelo uso de recursos como o brincar, através da 

utilização do jogo, e o próprio diálogo com a família.  

Paín (1985) descreve o uso do jogo como uma 

técnica que 

 
(...) combina propriedades numa alquimia peculiar na 

qual o impossível pode ser experimentado. O jogo põe 

em marcha uma série de possibilidades, dentre as quais 

as mais equilibradas são conservadas, isto é, aquelas 

onde a regulação estabelece um nível suficiente de 

coerência. Desta maneira só o plausível é integrado. 

(Paín, 1985, p. 50) 

 

Segundo Paín (1985), no trabalho com a família o 

analista deve se atentar ao significado do sintoma que 

se presentifica em alguns significantes da linguagem 

que os pais utilizam e também no significado do 

sintoma para a própria criança. Uma vez que o 

sintoma se torna evidente, a família deve assumi-lo, 

ou seja, deve tomar consciência das implicações que 

isto acarreta.  

Quanto à relação entre a professora e Roberto, 

deve-se apontar para a criança que o outro não sabe 

sobre ela o tempo todo, barrando-o a partir disto. 

Deve-se também intervir na própria escola. Uma 

intervenção partindo da família, do pai de Roberto, 

nomeando para a professora que o tempo de Roberto 

é singular. A atuação de Roberto na escola é 

diferenciada do espaço clínico, pois nas sessões ele 

traz o seu desejo de aprender, e há um outro que 

escuta este desejo. Então, é importante que a escola, 

também, se constitua como espaço de acolhimento 

dos desejos deste menino.  

Na clínica as sessões devem possibilitar que a 

criança entre em contato com o sintoma e o analista 

deve marcar o que é sintoma na criança e o que é 

sintoma nos pais. Conclui-se que, o menino não 

fracassa, mas responde à rejeição da mãe e da 

professora e às expectativas do pai de forma 

sintomática, em seu desempenho escolar. Por isto é 

importante aproximar o pai e a madrasta do 

atendimento, promovendo diálogos. Escutá-los faz 

parte da análise de Roberto, sem invadir o espaço do 

garoto, preservando o que ele traz às sessões. 

Chechinato (2007) transmite o pensamento de Lacan 

acerca da criança como sintoma dos pais, e afirma 

que:  

 
É impressionante o que ocorre quando um casal 

consegue descobrir a verdade deles. Na medida em que 

se abre às intervenções, exatamente na medida em que 

se abre às palavras intervenientes na transferência, isto 

é, no momento em que o ato analítico (momento de 

concluir) opera, ocorre uma transformação no casal (ou 

na mãe ou no pai ou em ambos) e o sintoma da criança 

desaparece. (Chechinato, 2007, p. 145) 

 

 

Assim, no caso do pequeno Roberto, o que 

fracassa são as expectativas do pai, da madrasta e da 

professora, e não a criança. Roberto deseja aprender e 

traz isto a partir de seu posicionamento nas sessões, 

pelo brincar, pela fala ou pelo silêncio. O garoto 

expressa o seu desejo dizendo: “Quando copio o 

exercício rápido minha letra sai feia. Gosto da 

escola, gosto da aula de artes e de matemática”.  

O que há com Roberto, é uma imposição ao seu 

desejo, um movimento contrário ao seu tempo. Por 

fim, falta às pessoas que convivem com Roberto, 

compreendê-lo, o que inclui entender seu tempo, as 

maneiras com que busca viver sua infância e a forma 

com que lida com as perdas, especialmente a da saída 

(abandono) de sua mãe. 
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