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Introdução

O tema em questão tem sido objeto de estudos e reflexões de 
educadores e pesquisadores  há várias décadas,  porém, as pesquisas 
continuam apontando altos  índices  de reprovação no ensino público 
brasileiro. Segundo dados divulgados em 2007 pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas em educação (INEP)3,  órgão de avaliação do 
MEC, as taxas de reprovação no ensino médio voltaram a aumentar no 
Brasil  em  2005,  pelo  sétimo  ano  consecutivo  desde  1998.  Esse 
crescimento fez com que o percentual de 11,5% de alunos reprovados 
chegasse praticamente ao mesmo nível verificado no início da década 
de 90, quando, em 1991, 11,6% dos estudantes não foram aprovados 
nesse nível de ensino. Comportamento muito semelhante foi registrado 
no  ensino  fundamental  (de  1ª  a  8ª  séries),  que  também  vinha  em 
constante aumento desde 1998 nas taxas de reprovação. A diferença, 
no entanto, é que, no ensino fundamental, o percentual de reprovados 
ficou estabilizado em 13% em comparação com 2004.

A  concepção  semântica  do  termo  reprovação  está  aliada  à 
rejeição,  condenação,  incapacidade,  em uma abordagem complexa e 
muito delicada, que nega um ideal de sucesso, angustiando todos os 
envolvidos no processo. Partindo desse pressuposto, o objetivo deste 
trabalho será discutir a questão da reprovação, suas dimensões, seus 
fatores determinantes e suas implicações para a qualidade de ensino.

 Elementos históricos sobre a reprovação escolar

Revendo  alguns  aspectos  históricos  da  educação  brasileira 
observamos que mesmo antes da Proclamação da república, os ideais 
do  liberalismo  já  começavam  a  fluir  e  se  faziam  presentes  nos 
segmentos  intelectuais  da  nossa  sociedade.  Influenciados  pela 
ideologia  norte-americana  e  européia,  os  liberais  transmitiam  aos 
trabalhadores pobres, a crença de um mundo fraterno e de igualdade 
de oportunidades para todos, sonho que se consolidaria através de uma 
sociedade capitalista industrial. 
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Através  desta  falsa  ideologia  persuasiva,  tentavam explicar  as 
diferenças  entre  raças  e  grupos.  As  relações  entre  capacidades 
intelectuais,  rendimento  escolar  e  classes  sociais  foram  fortemente 
influenciadas  pelo  liberalismo.  Os  liberais  reconheciam  as  aptidões 
naturais como determinantes do sucesso ou do fracasso do indivíduo. 
Essas  teorias  encontraram  apoio  nas  bases  científicas  dos  estudos 
psicológicos e influenciaram as políticas e as teorias educacionais que 
permanecem presentes no âmbito escolar até os nossos dias (PATTO, 
1999).

Na época da proclamação da República (1889), o fracasso escolar 
era  visível,  90%  dos  brasileiros  eram  analfabetos  e  este  quadro 
permaneceu quase que inalterado durante várias décadas. Durante a 
segunda década do século XX, começa a surgir no Brasil o movimento 
do entusiasmo pela educação, os operários, pequenos comerciantes e 
funcionários públicos aderiram ao movimento, atraídos pela utopia da 
sociedade  igualitária,  trabalho  livre  e  igualdade  perante  a  lei.  Os 
políticos levantavam a bandeira da escola para todos, passando a falsa 
idéia de que a escola era a instituição de vanguarda para as mudanças 
sociais. Discurso que se repete até os nossos dias, sobretudo em épocas 
de campanha eleitoral.

Com a concretização do capitalismo no Brasil, a partir de 1930, a 
escola passou a ter  como foco principal  a  formação da mão-de-obra 
para a indústria; é a partir daí que a escola se depara com aspectos 
divergentes:  Por  um  lado  se  fazia  necessária  para  oferecer 
conhecimentos  e  cultura  superficiais  para  disciplinar  e  tornar  o 
trabalhador dócil; por outro lado, estes indivíduos poderiam se tornar 
conscientes e questionadores. Assim, o papel da escola não era apenas 
alfabetizar  e  preparar  o  trabalhador  tecnicamente,  mas 
primordialmente, discipliná-lo para a hierarquia; A escola passou a ser 
conduzida como extensão da fábrica.

Neste espectro a ideologia do liberalismo exerceu influência na 
educação, pelo sonho da ascensão social, igualdade de oportunidades 
que só se conquistaria através da escola. Mas, o que aconteceria se 
todos  alcançassem  a  tão  sonhada  ascensão?  Não  haveria  como 
recompensar  a  todos  e  faltaria  mão-de-obra,  primordial  para  o 
desenvolvimento do setor industrial. Neste contexto de contradições, a 
seleção na escola  passou a ser  necessária;  a  reprovação e  exclusão 
começaram a acontecer naturalmente, explicadas e justificadas pelas 
diferenças individuais. Cada indivíduo passava a ser responsável pelo 
seu próprio fracasso, já que outros conseguiam o almejado sucesso.

Teorias e mitos sobre a reprovação escolar

Pesquisas  revelam  que  a  princípio  as  dificuldades  de 
aprendizagem  eram  atribuídas  a  aspectos  de  origem  congênita, 



hereditária ou disfunções neurológicas. Em seguida os fatores externos 
à  escola,  como  situação  sócio-econômica  e  cultural  passaram a  ser 
pesquisados como determinantes de possibilidades de superação das 
dificuldades  que  se  apresentam  no  processo  de  escolarização. 
Pesquisas mais recentes apontam os fatores intra-escolares, sistemas 
de ensino e políticas educacionais como parceiros na responsabilidade 
pelos altos índices de reprovação e evasão escolar.

As  explicações  para  justificar  as  diferenças  individuais  e 
dificuldades  de  aprendizagem  que  levam  à  reprovação,  a  seguir 
analisadas mais cuidadosamente, tendo como base estudos de Maria 
Helena  Souza  Patto  (1999),  surgiram  como  causas  das  mudanças 
sociais e da crescente tecnização dos modos de produção.

Teoria racial
Na literatura do século XVI, os viajantes que por aqui circulavam, 

deixaram registrados em seus relatos o preconceito que alimentavam 
contra o índio. Podemos constatar esta evidência em trechos da famosa 
Carta de Pero Vaz de Caminha a D. Manuel, no início da colonização da 
Província  do  Brasil  e  também no  texto  do  Tratado  da  Província  do 
Brasil, anos depois. Estas evidências também aparecem nas poesias de 
Silva Alvarenga e Manuel da Costa (PATTO, 1999).
           Hoje, o preconceito contra o índio ainda permanece presente, 
não  só  em  alguns  textos  de  livros  didáticos,  comemorações  e 
homenagens escolares, mas também nas injustiças cometidas contra as 
poucas tribos que ainda habitam o Brasil.  As marcas e cicatrizes do 
período  de  escravidão  no  Brasil  são  visíveis  até  os  nossos  dias, 
decorrentes de práticas racistas; ainda convivemos com a desigualdade 
e preconceito raciais muito intensos, que continuam arraigados numa 
sociedade competitiva e de classes.

No século XIX, muitos escritores se destacaram com suas teses 
sobre as  raças  inferiores,  entre eles  podemos citar  Silvio  Romero e 
Nina Rodrigues. 

Entre os autores mais contemporâneos está Gilberto Freyre com 
sua obra “Casa Grande & Senzala”:

Gilberto  Freyre  produziu  um  conjunto  de  idéias  que 
contribuíram mais para reforçar do que para superar o 
preconceito  racial,  de  uma  forma  muito  particular: 
através de uma manifesta simpatia e gratidão pelo negro, 
da  defesa  das  idéias  de  “doçura”  nas  relações  entre 
senhores e escravos e da negação de que as condições de 
vida do negro sob a escravidão tenham sido tão adversas 
quanto  se  quer  acreditar.  Ao  passar  a  idéia  de  que 
estamos  diante  de  “pretos  de  alma  branca”,  amados  e 
reconhecidos  em  sua  bondade  pelos  brancos  a  quem 
serviram, Freyre cria a perigosa ilusão da inexistência do 
preconceito,  da  discriminação  e  da  crueldade  contra  o 
negro, os quais para ele não passaram de casos isolados. 
(PATTO, 1999)



              Segundo Maria Helena Souza Patto (1999), Freyre tentou uma 
defesa em favor do negro e do mestiço, mas involuntariamente, acabou 
reforçando suas idéias preconceituosas. Outro autor que deixou uma 
marca preconceituosa em suas obras foi  Monteiro Lobato,  com uma 
literatura  regionalista  pré-moderna,  no  início  do  século  XX. 
Demonstrou  sua  indignação  contra  o  homem  do  campo  ao  criar  e 
eternizar seu principal personagem, o “Jeca Tatu”, ao qual relacionou a 
imagem mais  negativa  já  mencionada na literatura  brasileira  até  os 
dias de hoje. 

No  âmbito  escolar,  este  preconceito  aparecia  no  discurso  das 
diferenças e aversão do homem caipira pela escola.  As justificativas 
para as dificuldades de aprendizagem recaiam sobre a verminose que 
era apontada como uma das causas do fracasso escolar das crianças 
das classes populares (PATTO, 1999).
          Segundo Júlio Groppa Aquino:

A homogeneização leva facilmente à discriminação e ao 
preconceito.  Um professor  que  estabelece  rigidamente 
valores que define quem é o “bom” e o “mau” estudante, 
assim  como  padrões  determinados  para  as  condutas  e 
respostas  de  seus  alunos  baseados  em  seus  próprios 
valores, estará próximo de estabelecer discriminações e 
matizar preconceitos contra determinados tipos de alunos 
e de ações por eles realizadas. (AQUINO, 1998)

           Este preconceito permanece visivelmente arraigado na nossa 
sociedade e no contexto das salas de aula em nossas escolas.

Teoria da psicologia
O  predomínio  nos  estudos  das  dificuldades  de  aprendizagem, 

durante o movimento escolanovista, era a preocupação com o indivíduo 
e os processos individuais de aprendizagem, não para desenvolver ao 
máximo  as  potencialidades  do  aluno,  muito  menos  para  entender  o 
indivíduo  ou  o  processo  metafísico,  mas  para  facilitar  a  tarefa 
pedagógica.  A  ênfase  estava  na  observação  do  indivíduo  como 
representação  de  todos.  A  psicologia  não  considerava  as  diferenças 
individuais  ou  as  particularidades  de  cada  um.  Os  estudos  estavam 
voltados para os mistérios da mente humana. No ambiente escolar as 
causas das dificuldades estavam sempre localizadas no aprendiz e não 
se cogitava a idéia de que fatores relacionados à vida pessoal e familiar 
pudessem influenciar no desenvolvimento da aprendizagem do mesmo.

 
          No decorrer do século XX, as explicações para as dificuldades de 
aprendizagem já não estavam tão voltadas para o processo psicológico, 
começavam  a  ser  desenvolvidos  estudos  de  psicometria  e  higiene 
mental  e  a  mensuração  e  as  explicações  do  fracasso  escolar  se 
voltaram para distúrbios  do desenvolvimento psicológico,  localizados 



no  aluno  que  não  aprende.  A  aplicação  de  testes  psicológicos  para 
diagnosticar  desvios  psíquicos  e  determinar  a  condição  de 
anormalidade do aluno, tornou-se uma prática comum na área médica. 
(PATTO, 1999)

Teoria da carência cultural e ambiental
 A medicina passou a denominar o meio como ambiente familiar, 

por  isso  buscava  na  família  as  explicações  para  os  desajustes  de 
aprendizagem.  Os  estudos  se  concentravam  na  criança  mimada, 
escorraçada,  turbulenta,  que apresentava  tiques,  problemas sexuais, 
fugas escolares, medos e angústias, mentira e furto.

O  problema  da  criança  escorraçada  estava  relacionado  a  pais 
problemas e às relações familiares problemáticas, nas classes pobres. 
Transparecia o julgamento preconceituoso a respeito da mentalidade 
primitiva destas pessoas. No início dos anos setenta as dificuldades de 
aprendizagem passavam a ser explicadas pela carência cultural,  que 
apresentava como pressuposto as diferenças de ambiente cultural em 
que as crianças das classes baixas e médias se desenvolviam. 

Pesquisas  afirmavam que  a  pobreza  ambiental  e  cultural,  nas 
classes  baixas,  produz  dificuldades  no  desenvolvimento  psicológico 
infantil  e causam dificuldades de aprendizagem e adaptação escolar. 
Esta teoria, oriunda dos Estados Unidos teve ampla aceitação no Brasil, 
pois confirmava as crenças arraigadas na cultura brasileira a respeito 
da  inferioridade  e  incapacidade  dos  pobres,  negros  e  mestiços.  Os 
educadores  mais  sensíveis  foram  atraídos  pelos  problemas  das 
desigualdades  sociais,  mas  não  conseguiam  analisar  criticamente  a 
sofistica do discurso ideológico, os interesses políticos de dominação e 
opressão das classes que mantinham o poder (PATTO, 1999).     

Teoria crítica
       Em meados dos anos setenta circulavam entre os  filósofos  e 
pesquisadores  brasileiros  as  referências  teóricas  de  Bourdieu  e 
Passeron,  que  permitiam refletir  o  papel  da  escola  numa sociedade 
dividida em classes, a possibilidade de pensar a escola no âmbito de 
uma concepção crítica de sociedade, lugar onde se exerce a dominação 
cultural,  a  reprodução  das  relações  de  produção.  Lugar  onde  os 
conteúdos  trabalhados  ideologicamente,  escondem  a  exploração 
através  de  estilos  de  pensamento  e  linguagem  característicos  dos 
integrantes das classes dominantes. O sistema de ensino passou a ser 
analisado  como  instrumento  da  manutenção  dos  privilégios 
educacionais  e  profissionais,  responsável  pelo  fracasso  escolar  das 
crianças das classes pobres.  Nos anos setenta as  pesquisas sobre o 
fracasso  escolar  já  apresentavam  como  característica  principal  a 
investigação da participação do sistema de ensino nos resultados da 
aprendizagem, através dos fatores intra-escolares e suas relações de 
seleção e exclusão social que se desenvolvem na escola (PATTO, 1999).

A reprovação escolar na atualidade  



     Tema recorrente nos debates educacionais nos últimos anos é a 
relevância  da  escolaridade  das  crianças  nas  séries  iniciais,  que  irá 
contribuir  para  o  sucesso  no  desenvolvimento  do  aluno.  Em  artigo 
publicado no Jornal de Brasília, Araújo propõe:

A  ação  pública  no  setor  educacional  pode  combater  o 
fracasso  minimizando  efeitos  não  desejáveis  de 
progressão  escolar  sem  aprendizado.  Um  aspecto 
importante é a necessidade de melhorar as condições da 
escolarização nas séries  iniciais,  mais  precisamente,  na 
etapa de alfabetização. (ARAÚJO, 2005)

         Segundo o autor a etapa que envolve as séries iniciais é de 
fundamental  importância  para  o  desenvolvimento  das  habilidades 
centrais da criança. Mas para que tais habilidades sejam desenvolvidas 
é  necessário  que o  professor  esteja  preparado,  com metodologias  e 
atividades  adequadas.  O  material  didático  deve  contemplar  novas 
metodologias e melhores formas de avaliar o progresso do aluno. 
      Outro autor que defende a importância do ensino nas séries iniciais 
é Dermeval Saviani:

Ora,  o  saber  sistematizado,  a  cultura  erudita,  é  uma 
cultura  letrada.  Daí  que  a  primeira  exigência  para  o 
acesso a esse tipo de saber é aprender a ler e escrever. 
Além disso, é preciso também aprender a linguagem dos 
números,  a  linguagem  da  natureza  e  a  linguagem  da 
sociedade.  Está  aí  o  conteúdo  fundamental  da  escola 
elementar:  ler,  escrever,  contar,  os  rudimentos  das 
ciências  naturais  e  das  ciências  sociais,  história  e 
geografia humanas. (SAVIANI, 1992)

           Para Saviani o aluno deve ser preparado para a aquisição dos 
conhecimentos  científicos,  através  do  acesso  aos  rudimentos  desse 
saber.
         A  aprovação  automática  vem  sendo  apontada  como  uma 
possibilidade de eliminar o problema da reprovação, por isso tornou-se 
foco  de  muitas  discussões,  reflexões  e  preocupações  entre  os 
educadores. Em Educação Via Banco Mundial: Imposição ou Servidão 
Necessária?4, Lísia Helena Nagel diz:

Pelo mesmo esquema de separação do todo das partes, a 
negação da reprovação escolar,  afirmada apenas como 
produto de professores mal qualificados, escondendo-se 
como  a  condição  necessária  para  repasses  financeiros 
dos organismos internacionais, ainda não foi examinada 
em suas conseqüências sociais e/ou culturais para o país. 
A  aprovação  compulsória  como  decisão  anterior  à 
aferição  de  conhecimentos,  a  correção  de  fluxo  como 
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meta  estatística  para  comprovar  a  eficiência  de  um 
sistema  falido,  na  prática  vigente,  já  garantiu  um 
descompromisso com as futuras gerações, só admissível 
quando  se  perde  a  história  como  horizonte  possível. 
(NAGEL, 2001)

           A autora sugere que a responsabilidade sobre a reprovação está 
sendo  direcionada  e  justificada  pela  má  qualidade  da  formação  do 
professor,  mas  esconde  a  condição  necessária  para  repasses 
financeiros  dos  organismos  internacionais  que  ainda  não  foi 
examinada. Segundo ela, a aprovação compulsória, posta mesmo antes 
da  aquisição  do  conhecimento,  assim  como  a  correção  de  fluxo, 
poupam o estado dos compromissos  com a formação do cidadão do 
futuro.
              No entanto, para o professor Celso Vasconcellos, a reprovação 
escolar  deve  ser  superada  pelos  seguintes  motivos:  É  fator  de 
discriminação  e  seleção  social;  É  fator  de  distorção  do  sentido  da 
avaliação;  pedagogicamente  não  é  a  melhor  solução;  não  é  justo  o 
aluno  pagar  por  eventuais  deficiências  do  ensino;  tem  um  elevado 
custo  social;  toda  criança  é  capaz  de  aprender.  (VASCONCELLOS, 
2005)
          Para enfrentar o problema da reprovação o autor sugere que 
mantendo a  qualidade do ensino,  através  de  um sério  compromisso 
com  a  aprendizagem,  por  parte  dos  educadores,  a  implantação  da 
aprovação  automática  seja  gradativa,  considerando  o  enraizamento 
histórico de todos os sujeitos envolvidos no processo escolar e que a 
proposta não deve ser imposta, sem que antes passe pela aceitação e 
interiorização dos educadores (VASCONCELLOS, 2005).
        Mesmo sendo defensor da não reprovação escolar, Vitor Henrique 
Paro alerta para um dos aspectos da aprovação automática:

Mas  a  aprovação  automática,  apesar  de  seu  valor 
intrínseco, não está imune a sua utilização com propósitos 
alheios à promoção da qualidade do ensino. A impressão 
negativa causada pelas altas estatísticas de reprovação e 
evasão escolar nos vários sistemas de ensino tem levado 
governantes  impopulares  a  lançar  mão  de  expedientes 
nada  pedagógicos  para  provocar  a  queda  dessas 
estatísticas, de modo a parecer que tais quedas tenham 
sido resultado de alguma melhoria na eficiência da escola.
(PARO, 2003)

        Assim, o fim da reprovação escolar é usado apenas para camuflar 
as estatísticas e não como vontade política integrando medidas para 
melhorar  a  qualidade  do  ensino.  Dessa  forma  a  utilização  da 
reprovação  escolar  vem  isentando  o  sistema  escolar  da 
responsabilidade por sua ineficiência, e cada vez mais, tentando jogar a 
culpa sobre os usuários da escola.      



Considerações Gerais 
O alto índice de reprovação escolar nas escolas públicas do nosso 

país vem sendo pesquisado, estudado e questionado, porém não são 
apresentados resultados expressivos, talvez pela visão de naturalidade 
por parte de muitos professores e pelo fato das reflexões e estudos 
permanecerem restritos ao nível teórico das discussões.

Pesquisas  e  estudos  sistemáticos  nos  trazem  explicações 
consistentes sobre as dificuldades de aprendizagem escolar e mostram 
que com o passar do tempo foram idealizadas justificativas que não 
auxiliam  na  solução  do  problema,  quando  encaminhadas  formas  de 
superação,  geralmente  isentam  os  educadores  de  qualquer 
responsabilidade.

Os  estudos  teóricos  até  aqui  desenvolvidos  apontam  aspectos 
preponderantes:  O  alto  índice  de  reprovação  ainda  permanece  em 
muitas escolas públicas brasileiras.  Apesar das discussões polêmicas 
sobre o sistema de ensino e das políticas educacionais, não percebemos 
mudanças concretas e significativas. As políticas sociais e educacionais 
não  estão  promovendo  transformações  na  vida  das  famílias  e  nas 
escolas para que aconteça uma reversão nos resultados que denunciam 
o fracasso escolar de um número elevado de alunos do ensino público 
brasileiro. Questões educacionais polêmicas, discutidas no século XIX, 
são  abordadas  como  se  inéditas  fossem  e  continuam  sem  soluções 
significantes.

Podemos considerar preliminarmente que as explicações sobre as 
dificuldades de aprendizagem estão direcionadas mais especificamente 
a fatores extra-escolares, mas os fatores intra-escolares começam a ser 
pesquisados  com  maior  freqüência,  pois  estão  imbricados  nas 
interações sociais e culturais entre alunos, professores, famílias e todos 
os envolvidos no processo escolar. 
        À medida que as pesquisas vão investigando aspectos da estrutura 
e funcionamento do ensino a tendência de atribuir à clientela as causas 
do  fracasso  escolar  não  foi  superada,  apenas  foram  acrescentadas 
considerações sobre a má qualidade do ensino. Se as pesquisas sobre a 
situação da escola e os resultados do ensino estão em evidência nos 
últimos  anos,  as  afirmações  sobre  as  características  dos  alunos 
continuam idênticas às dos anos setenta, portanto, de acordo com os 
paradigmas da teoria da carência cultural e ambiental.
       As séries iniciais do ensino fundamental devem receber maior 
atenção  por  parte  dos  órgãos  responsáveis,  através  de  políticas 
educacionais que contemplem a preparação, formação e valorização do 
professor,  para  que estes  investimentos  interfiram positivamente  na 
prática  pedagógica  que  ocorre  no  interior  das  salas  de  aula, 
propiciando a utilização de recursos e procedimentos específicos.
      A  proposta  de  aprovação  automática  deve  ser  discutida  e 
transparente, para que os professores, que são os agentes do processo, 
possam conscientemente, analisar, refletir e participar do processo de 
decisão, reivindicando melhores condições de trabalho e uma política 



educacional  séria  e  comprometida  com os  interesses  da  maioria  da 
população.

DESAFIOS PARA REFLEXÕES EM GRUPO:

      Apesar de medidas paralelas de recuperação de estudos, projetos 
de  reforço  escolar,  sala  de  recursos,  sala  de  apoio,  entre  outras,  o 
fenômeno do fracasso escolar  continua  presente  em nossas  escolas, 
reforçado pelo alto índice de reprovação.
      O pesadelo da reprovação escolar nos desafia a refletir sobre:

• Nossos percursos, nossas auto-imagens, nossos valores e nossas 
práticas docentes nos levam à concepção de aluno e escola que 
buscamos?

• Os argumentos usados para justificar a reprovação escolar são 
mitos ou expressam a realidade das nossas práticas em sala de 
aula?

• A  relação  professor/aluno,  relação  escola/família,  formação  do 
professor, meio social, relações de poder estado/escola, forma de 
organização da escola e dos trabalhos pedagógicos e a concepção 
de aluno e escola, podem configurar-se em fatores determinantes 
na prática da reprovação?

• De acordo  com o  princípio  básico  da  ação  educativa  que  é  o 
interesse  em  que  o  educando  aprenda  e  se  desenvolva 
individualmente  e  coletivamente,  quais  medidas  precisam  ser 
tomadas para resolver o problema da reprovação escolar?

• Implantação  da  aprovação  automática,  sua  viabilidade  ou  sua 
negação?

      •    Quais as responsabilidades do professor no enfrentamento da 
reprovação  escolar,  quanto  ao  processo  avaliativo,  tomando  como 
centro das atividades o desenvolvimento e a aquisição do conhecimento 
por parte do educando?                
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