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Reprovamos para que o 
estudante aprenda 











Mas por que eles não 
aprendem? 





Reflexões sobre aprendizagem 

• Por	que	o	Brasil	reprova	tantos	estudantes,	há	
tanto	tempo?	

• De	onde	vem	essa	tradição	e	por	que	insis:mos	
neste	modelo?	

• Por	que	alguns	estados	reprovam	mais	do	que	
outros?	

{



Estamos falando de ... 

• Reprovação :	 corresponde,	 no	 período	
examinado,	 ao	 resultado	 nos	 exames	 ou	 nas	
avaliações	 finais	 que	 indica	 que	 o	 aluno	 não	
teve	o	desempenho	mínimo	estabelecido	como	
desejável.		

	

{



Quando a educação não era para todos 

•  Até	 os	 anos	 1930,	 havia	 uma	 considerável	 naturalização	
desse	 abandono,	 permi:ndo	 supor	 que	 os	 resultados	
escolares	 fossem	 experimentados	 como	 sentença	 das	
(in)capacidades	 e	 (im)possibilidades	 dos	 indivíduos	 para	
seguir	nos	estudos.	

•  Debate	era	em	 torno	da	questão	do	acesso	das	 crianças	 à	
escola,	 tanto	 sobre	 a	 falta	 de	 vagas	 e	 prédios	 adequados	
para	 atender	 à	 população	 quanto	 o	 desinteresse	 das	
famílias	em	enviar	os	filhos	à	escola	e	mantê-los	nela.		

•  A	 par:r	 da	 década	 de	 30,	 começa	 a	 surgir	 a	 preocupação	
com	o	 fato	de	que	as	crianças	que	chegavam	à	escola	não	
:nham	garan:a	de	êxito	e	permanência	na	ins:tuição	

	

{



Quase um século perdido 

•  Até	 os	 anos	 1930,	 havia	 uma	 considerável	 naturalização	
desse	 abandono,	 permi:ndo	 supor	 que	 os	 resultados	
escolares	 fossem	 experimentados	 como	 sentença	 das	
(in)capacidades	 e	 (im)possibilidades	 dos	 indivíduos	 para	
seguir	nos	estudos.	

•  Debate	era	em	 torno	da	questão	do	acesso	das	 crianças	 à	
escola,	 tanto	 sobre	 a	 falta	 de	 vagas	 e	 prédios	 adequados	
para	 atender	 à	 população	 quanto	 o	 desinteresse	 das	
famílias	em	enviar	os	filhos	à	escola	e	mantê-los	nela.		

•  A	 par:r	 da	 década	 de	 30,	 começa	 a	 surgir	 a	 preocupação	
com	o	 fato	de	que	as	crianças	que	chegavam	à	escola	não	
:nham	garan:a	de	êxito	e	permanência	na	ins:tuição	

	

{



A reprovação existe desde o século XVI 

• A	reprovação	existe	desde	o	surgimento	da	escolar	
moderna,	mas	só	vai	ser	assumida	como	problema	
polí:co-educacional	no	século	XX.		

• O	exame,	como	prá:ca	sistemá:ca	escrita	ou	oral	
de	comprovação	das	aprendizagens,	está	previsto	
desde,	pelo	menos,	o	século	XVI.	

	

{



Exames e exclusão 

•  Século	 XIX	 e	 início	 do	 XX:	 “os	 alunos	 considerados	 aptos	
para	 real izarem	 os	 exames	 eram	 interrogados	
individualmente,	 pelos	 examinadores,	 em	 todas	 as	
matérias,	de	acordo	com	o	grau	de	ensino	a:ngido	-	1º	ou	
2º.	 Após	 esta	 etapa	 de	 avaliação	 oral,	 que	 respeitaria	 o	
tempo	que	 cada	 examinador	 considerasse	 “suficiente	para	
formar	seu	juízo”,	o	aluno	realizava	prova	escrita,	redigindo	
um	 trecho	 para	 avaliação	 de	 sua	 ortografia	 e	 caligrafia,	 e	
resolução	de	problemas	de	aritmé:ca.”	

•  A	par:r	dos	desempenhos	observados	nessas	avaliações,	os	
alunos	 eram	 classificados	 em	 aprovados	 (simplesmente,	
plenamente	e	com	dis:nção)	ou	reprovados.	

{



Alfabetizar e nada mais... 

• A	 análise	 de	 livros	 de	 matrícula	 de	 Porto	 Alegre	
permite	observar	que	o	tempo	de	permanência	na	
escola	até,	pelo	menos,	a	década	de	1920	é	muito	
curto.	

•  	A	maior	parte	dos	alunos,	frequentava	a	escola	por	
apenas	1	ou	2	anos,	são	raros	os	que	frequentaram	
a	mesma	 ins:tuição	 por	 3	 e	 4	 anos	 e	 ainda	mais	
raros	 os	 casos	 daqueles	 que	 permaneceram	 por	
mais	de	5	anos.	

{



Ambiente escolar atual, foi definido ao 
longo do séc XIX e início do XX:  

• A	 escola	 seriada	 vai	 implicar,	 entre	 outras	 coisas,	
no	 desenvolvimento	 de	 uma	 arquitetura	
apropriada,	 na	 criação	 de	 mobiliário	 e	 material	
didá:co	 específicos	 e	 em	 uma	 nova	 compreensão	
dos	tempos	e	dos	ritmos	de	aprendizagem.	

{



Não se pensava a escola como um 
projeto para todos 

•  A	reprovação,	a	retenção	e	a	repetência	são	compreendidas	
como	necessárias	para	o	adequado	e	eficiente	funcionamento	
da	escola.	

•  Em	1936,	foi	publicado,	pela	Secretaria	de	Educação	e	Saúde	
Pública	de	São	Paulo,	um	bole:m	in:tulado	As	reprovações	na	
escola	primária,	que	apresentava	estudo	sobre	a	questão:	esse	
estudo,	sustentava	que	uma	das	causas	de	reprovação	eram	as	
“classes	heterogêneas,	quer	quanto	ao	grau	de	aprendizagem	dos	
alunos,	quer	quanto	ao	seu	índice	mental”.		

•  ...	“lhe	parecia	inegável	a	necessidade,	nas	escolas,	de	melhores	e	
mais	abrangentes	processos	de	seleção	dos	estudantes	e	
organização	das	classes.”		

{



A escola para ser mais “eficiente” 
precisava reforçar a seletividade e exclusão 

•  A	 escola	 tornou-se	 mais	 sele:va	 porque	 o	
agrupamento	 dos	 alunos	 em	 classes	 homogêneas	
supunha	o	favorecimento	dos	melhores	em	detrimento	
dos	mais	“fracos”.		

	
•  E	a	classificação	em	cursos	gerou	aperfeiçoamento	dos	
exames	 e	 criou	 a	 noção	 de	 repetência,	 que	 viria	 a	 se	
cons:tuir	 em	 um	 dos	 maiores	 problemas	 do	 ensino	
primário	em	todos	os	tempos.		

{



Aumento contínuo do acesso à 
educação ao longo de todo o século XX 

•  Gastamos	 um	 século	 para	 que	 a	 maioria	 dos	 alunos	
es:vesse	 frequentando	 escolas	 seriadas,	 regidas	 por	
professores	 que	 :vessem	 recebido	 formação	 docente	 de	
acordo	 com	 os	 discursos	 pedagógicos	 modernos	 (que	
ensinavam	 a	 lecionar	 de	 modo	 simultâneo	 em	 classes	
homogêneas,	por	exemplo),	organizadas	de	acordo	com	as	
prescrições.		

	
•  A	 repetência	 não	 aparece	 efe:vamente	 como	 problema	
polí:co-educacional	 antes	 dos	 anos	 1930	 (mesmo	 sendo	
imensa)	

{



Dados de aprovação para o ensino 
primário geral - 1939 {



Constituição de 1988 

•  Nas	 décadas	 de	 1950	 a	 1980,	 a	 questão	 seguiu	 sendo	
discu:da.		

•  Essa	mesma	 temá:ca	 volta	 ao	debate	 agora,	 depois	de	mais	
de	 duas	 décadas	 (que	 se	 seguiram	 à	 Cons:tuinte	 e	 à	
Cons:tuição	de	1988),	a	ênfase	na	discussão	educacional	e	na	
proposição	 das	 polí:cas	 para	 a	 educação	 tendeu	 ao	
delineamento	de	uma	escola	inclusiva	e	aberta	à	diversidade,	
em	 lugar	da	 escola	 sele:va	e	 excludente	que	 se	 estabeleceu	
no	Brasil	ao	longo	dos	séculos	XIX	e	XX.		

•  No	 âmbito	 das	 escolas	 e	 no	 debate	 social	 essa	 discussão	
ocorreu	 com	 a	 mesma	 tônica	 que	 assumiu	 nos	 meios	
acadêmicos	e	intelectuais	da	educação.	

{



A reprovação de estudantes nas escolas 
brasileiras tem diminuído nos últimos 
anos, mas ainda é preocupante. 

•  Em	 2016,	 quase	 3	 milhões	 de	 crianças	 e	 jovens	 viveram	 a	
experiência	do	insucesso	escolar.		

•  A	reprovação	não	só	impacta	o	índice	de	distorção	idade-série	
(que	mede	o	percentual	de	alunos	com	dois	ou	mais	de	atraso	
escolar)	como	também	leva	ao	abandono.		

•  Segundo	 dados	 do	 Inep,	 o	 número	 de	 reprovações	 no	 país	
diminui	mais	rapidamente	no	Ensino	Fundamental	do	que	no	
Ensino	 Médio,	 persis:ndo	 as	 diferenças	 históricas	 entre	 as	
taxas	 de	 aprovação	 dos	 anos	 iniciais	 do	 Fundamental	 em	
relação	aos	anos	finais	e	também	em	relação	ao	Médio.		

{



Média geral de reprovação 
2007 e 2016 {

0%	

2%	

4%	

6%	

8%	

10%	

12%	

14%	

16%	

1º	ao	5º	ano	 6º	ao	9º	anos	 Ensino	Médio	

Média	de	reprovação	

2007	 2016	 Coluna1	



Reprovação não contribui para a 
aprendizagem {
•  Estudos	 apontam	que	 reprovação	 tem	efeito	nega:vo	
sobre	a	aprendizagem	e	pode	reforçar	desigualdades		

•  Uma	 gestão	 comprome:da	 com	 a	 equidade	 deve	
assegurar	que	nenhum	aluno	“fique	para	trás”		

•  As	 disparidades	 regionais	 também	 são	 visíveis	 nesses	
indicadores.	O	Mato	Grosso	destaca-se	nega:vamente	
entre	 as	 unidades	 da	 federação	 com	 a	maior	 taxa	 de	
reprovação	 (20%)	–	 índice	mais	de	 três	vezes	superior	
ao	do	Amazonas	(de	5,9%).		



Pedagogia da repetência {
Brasil	 ainda	 é	 um	 dos	 países	 que	 mais	 se	 u:liza	 da	 “pedagogia	 da	
repetência”.		
O	úl:mo	Pisa,	 o	 Programa	 Internacional	 de	Avaliação	de	 Estudantes,	
realizado	 em	 2015,	 mostra	 que	 entre	 os	 mais	 de	 70	 países	
par:cipantes,	apenas	a	Colômbia	reprova	mais	do	que	o	Brasil.		
O	Pisa	aponta	ainda	uma	tendência	mundial	de	diminuição	das	 taxas	
de	reprovação:	apenas	cinco	dos	países	pesquisados	:veram	aumento	
de	seus	índices	em	2015,	compara:vamente	a	2009.		
Países	 como	 Costa	 Rica,	 França,	 Indonésia,	 Letônia,	Malta,	México	 e	
Tunísia,	além	da	região	de	Macau,	na	China,	:veram	queda	acima	de	
10	pontos	percentuais	nos	índices	de	reprovação.		
Já	 na	 Noruega	 e	 Japão,	 simplesmente	 não	 existe	 reprovação	 em	
nenhum	ano.	



Quanto mais reprovação, menos 
aprendizagem {

• Relatório	 PISA	 (2009):	 	 os	 sistemas	 escolares	 que	
usavam	 da	 repetência	 ou	 transferência	 de	 alunos	
para	outras	escolas	como	meio	de	lidar	com	a	baixa	
aprendizagem	não	conseguiam	produzir	resultados	
superiores	 e,	 em	 alguns	 casos,	 reforçavam	 as	
desigualdades	socioeconômicas.	



Professorxs e percepções sobre a 
reprovação {

•  Projeto	 internacional,	 coordenado	 pelo	 professor	
Marcel	Crahay,	da	Universidade	de	Genebra.		

• Mais	 de	 5.500	 professorxs	 brasileiros	 dos	 Ensinos	
Fundamental	e	Médio	par:ciparam.	

• Mostrou	o		grau	de	adesão	à	reprovação:		
•  78%	dos	docentes	adotam	uma	postura	 intermediária,	
concordando	ou	discordando	parcialmente	da	medida.		

• Manifestaram-se	 claramente	 contra	 13%	 e	 a	 favor,	
9,4%.	



Perfil de quem é favorável à 
reprovação {
• Dentre	 as	 caracterís:cas	 levantadas,	 estão,	 por	
exemplo,	a	crença	na	ideia	de	que	todos	os	alunos	
devem	 receber	 a	 mesma	 atenção	 do	 professor,	
mesmo	que	eles	tenham	origens	sociais	e	histórias	
de	 vida	 dis:ntas,	 e	 ser	 reconhecidos	 pelo	 talento	
ou	mérito	que	demonstrem	ter.	



Reprovação e experiência docente {
•  Professores	 com	 menor	 experiência	 docente	 e	 com	
menos	conhecimento	de	pesquisas	sobre	os	efeitos	da	
reprovação	 e	 que	 não	 possuem	 pós-graduação	 são	
mais	favoráveis	à	reprovação.		

•  O	relatório	explica	que	“com	o	tempo,	os	docentes	vão	
aprendendo	 e	 percebendo	 as	 prá:cas	 e	 condições	
realmente	 capazes	 de	 solucionar	 situações	 de	 sala	 de	
aula,	sem	precisar	recorrer	à	reprovação	–	ou	à	ameaça	
–	para	lidar	com	problemas	de	ensino,	aprendizagem	e	
disciplina”.		



Efeito negativo da reprovação sobre 
aprendizagem {

•  Ao	 contrário	 do	 imaginário	 existente	 sobre	 o	 caráter	 “pedagógico”	 da	
reprovação,	 a	 medida,	 na	 verdade,	 tem	 efeito	 nega:vo	 sobre	 a	
aprendizagem.		

•  Estudos	cienrficos	produzidos	em	diversos	países	realizada	por	José	A.	
S.	 Rebelo	 (2009),	 da	Universidade	 de	 Coimbra,	 sobre	 os	 efeitos	 que	 a	
retenção	 de	 alunos	 tem	 sobre	 a	 aprendizagem,	 a	 personalidade	 e	 o	
comportamento	dos	estudantes.	

•  Destaca	 que	 a	 maioria	 das	 pesquisas	 classificam	 a	 reprovação	 como	
medida	“ineficaz,	do	ponto	de	vista	pedagógico,	e	até	mesmo	prejudicial	
ao	desenvolvimento	global	dos	alunos”.		

•  A	pesquisa	também	reforça	que	os	estudos	internacionais	indicam	que	a	
reprovação	 escolar	 “é	 considerada	 preditor	 importante	 do	 abandono	
escolar,	 conturba	 a	 trajetória	 escolar,	 é	 prá:ca	 financeiramente	
dispendiosa	e	gera	resultados	contestáveis”.		



As melhores ações para enfrentar a 
reprovação acontecem a partir da 
escola {

•  Assegurar	que	todos	os	alunos	aprendam,	de	modo	que	nenhum	
“fique	para	trás”,	deve	ser	o	norte	de	uma	gestão	comprome:da	
com	a	qualidade	e	equidade	da	educação.		

•  Nesse	 sen:do,	 ações	 para	 reduzir	 os	 índices	 de	 reprovação	 da	
escola	são	fundamentais.		

•  A	implementação	de	programas	de	reforço	no	contraturno;	
•  Monitoria	envolvendo	os	próprios	estudantes	
•  Estratégias	comuns	em	escolas	que	visam	reduzir	a	reprovação	e	
costumam	apresentar	bons	resultados	ao	oferecer	apoio	extra	e	
individualizado	aos	alunos	com	dificuldades.		



Comparações {
•  Um	estudo	da	união	europeia	de	2011,	mostrou	que,	em	19	
de	33	países,	menos	de	6%	dos	alunos	entre	15	e	16	anos	
havia	 repe:do	 uma	 série	 no	 Fundamental.	 Isto	 é,	 durante	
nove	 anos,	 no	 máximo	 um	 em	 cada	 17	 alunos	 enfrentou	
essa	situação.		

•  Para	se	 ter	um	compara:vo,	no	Brasil,	 somente	no	6º	ano	
do	 Fundamental,	 13,8%	 dos	 alunos	 foram	 reprovados	 em	
2015.		

•  Há	 muitos	 estudantes	 de	 baixo	 desempenho	 que	 são	
aprovados,	 há	 ainda	 muitos	 que	 são	 reprovados	 no	 país,	
fato	 que	 fica	 ainda	 mais	 evidente	 em	 perspec:va	 com	
índices	internacionais.	



Altas taxas de reprovação sinalizam não 
problemas individuais dos alunos, mas 
problemas estruturais do processo de 
ensino-aprendizagem. 

{
Em	 um	 sistema	 educacional	maduro,	 a	 escola	 não	 deve	 ser	
obrigada	a	aprovar	seus	alunos.		
Se	 a	 escola	 buscou	 fazer	 de	 tudo	 para	 garan:r	 a	
aprendizagem	 do	 aluno	 e	 acredita	 que	 pode	 resolver	 esses	
problemas	de	aprendizagem	com	mais	um	ano,	a	reprovação	
é	jus:ficável.		
Devemos	entender	que	a	reprovação	não	deve	ser	a	resposta	
para	 a	 maioria	 dos	 alunos,	 mas	 um	 entre	 os	 vários	
instrumentos	 para	 auxiliar	 estudantes	 com	 dificuldades	 de	
aprendizado.		



"De maneira mais dura, reprovar é uma maneira de 
impedir que um incompetente esteja, futuramente, em 
hospitais fazendo cirurgias ou em edificações construindo 
edifícios." 

•  Retrato	 da	 discussão	 confusa	 em	 torno	 da	 reprovação,	 que	
carrega	par:cularidades	quando	o	foco	é	a	Educação	Básica	e	não	
o	Ensino	Superior.		

•  A	Educação	Básica	carrega	o	papel	de	desenvolver	competências	
essenciais	para	que	o	aluno	tenha	condições	de	sonhar	e	de,	no	
futuro,	concre:zar	seus	projetos	de	vida	e	exercer	sua	cidadania.		

•  O	Ensino	 Superior,	mira	 no	 desenvolvimento	 de	 conhecimentos	
mais	específicos	e	focados	em	uma	área	de	atuação	profissional.	
Se,	 no	 Ensino	 Superior,	 o	 estudante	 não	 es:ver	 dominando	
habilidades	importantes	para	o	completo	e	responsável	exercício	
profissional,	deve,	sim,	ser	re:do.	
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