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Resumo 

Frente à lógica meritocrática que tem feito da educação um privilégio, o projeto de Extensão 
da UFRPE: “Trocando Ideias diálogos na escola pública por uma educação como direito” visa 
contribuir com a valorização da escola da pública como espaço de realização de direitos, a 
exemplo do presente estudo, que se propõe a analisar a visão de alunos do ensino médio de 
uma escola pública quanto à percepção das causas da reprovação na sua trajetória escolar. 
Através de uma pesquisa quali-quantitativa, verificamos que a maior parte dos entrevistados 
se considera como principal responsável pelo fracasso nas reprovações, eximindo a escola de 
qualquer responsabilidade. Provavelmente, este comportamento se explica ao considerarmos 
que os alunos introjetam os argumentos que apontam a sua suposta incapacidade, o que 
representa um paradigma atual para o foco do debate em questão. 

Palavras-chave: Educação, reprovação, escola pública. 

 

Abstract 

Given the meritocratic logic that promotes education as a privilege, the extension project 
"Trocando Ideias diálogos na escola pública por uma educação como direito" conceives the 
public school as a place of realization of rights. Accordingly, this study provides an analysis 
from the perspective of public school students (high school), about the causes of failure in the 
courses during their school career. Through a qualitative and quantitative research, we found 
that most respondents consider themselves responsible for the failure in the courses, not 
assigning liability to the school. We can probably explain these responses if we consider that 
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students introject arguments, based on the supposed inability of students in public schools. 
This situation represents a challenge for the focus of debate in question. 

keywords: Education, disapproval, public school. 

 

Introdução 

Quando se discute a educação no cenário da contemporaneidade, um dos focos que 

tem se demonstrado emergente no âmbito da pesquisa educacional é a questão da reprovação 

escolar. Desde as últimas décadas, o tema tem ganhado grande notoriedade, sobretudo em 

função da repercussão negativa que tem sido alcançada no contexto das escolas públicas do 

nosso país, traduzidas em retratações de fracasso (RIBEIRO, 1991). Segundo constatações 

feitas por Souza e colaboradores (2012), mais da metade dos alunos não chega com idade 

correta ao final do ensino fundamental e, dentre aqueles que alcançam o último ano desse 

nível sem atrasos, mais da metade não completa o ensino médio na idade correta, o que 

reforça o argumento de que “o problema de fluxo escolar no ensino médio deve-se 

predominantemente à repetência (e não à evasão), que ocorre principalmente ao longo do 

ensino fundamental.” (p.36).  

Frente a esse cenário, muitos têm sido os desafios para a promoção de uma educação 

includente, de uma “educação como direito”, capaz de tornar a avaliação um exercício 

participativo e dialógico com as dificuldades enfrentadas pelos sujeitos envolvidos no 

processo, considerando inclusive a perspectiva dos estudantes, conforme o tratamento que 

será dado mais adiante. A racionalidade que tem orientado os processos de avaliação do 

ensino-aprendizagem é muito resistente às mudanças e tende a permanecer a mesma nas 

escolas, em que se prioriza um “aproveitamento escolar mensurado em notas” o que, na visão 

de Moura & Silva (2007, p.7), tem a finalidade de “revelar os incapazes, de castigar os 

inconsequentes e indisciplinados, punindo-os no final do período letivo com a reprovação”.   

Partindo dessa observação, cabe ressaltar que não é a pretensão desse estudo apontar 

isoladamente os responsáveis por essa situação que tem afligido a juventude brasileira no que 

remete ao fracasso escolar (BAETA, 1992; FERNANDES, 2005) e, muito menos, subestimar 

o valor da avaliação no contexto escolar. Esta proposta tem como objetivo reunir elementos 

teóricos e empíricos que, em diálogo permanente, possam destacar alternativas capazes de 

favorecer a reflexão sobre o sentido da avaliação da aprendizagem, de modo que se busque a 

promoção de uma “educação como direito”. 
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Tomar a educação como um direito significa reconhecer que todos devem ter um 

acesso igualitário a uma educação de qualidade, que na escola “todos podem aprender e 

formar-se como cidadãos” (JACOMINI, 2009, p.561), que a escola deve ser democratizada 

não apenas no acesso, mas também no conhecimento (LIBÂNEO, 1989; FORGIARINI; 

SILVA, 2007), já que a democracia é a base dos direitos humanos e que se constitui como um 

regime que traspassa a dimensão política, inserindo-se no campo social (BRASIL, 2008). 

Nessa direção, podemos considerar a escola como um espaço de socialização de modos de 

ser, pensar e agir, onde os atores podem posicionar-se como sujeitos capazes de dialogar 

mutuamente e, numa relação participativa, construir a sua própria “cultura organizacional” 

(LIBÂNEO, 2004, p.33), gerando um padrão coletivo de refletir e atuar sobre a realidade. 

Partindo desse contexto, onde indivíduos e organização se educam reciprocamente 

numa interface com seus valores, práticas e costumes, diversas questões emergem no âmbito 

da avaliação escolar: em que medida os valores dos alunos têm sido incorporados nessa 

“cultura organizacional”, uma vez que a problemática enunciada vai totalmente de encontro a 

esse princípio, quando considerado o insucesso de muitos alunos? Será que o fracasso escolar 

expresso na reprovação faz parte das expectativas trazidas pelos alunos no início do ano 

letivo? Até que ponto as concepções dos alunos têm sido considerados como relevantes na 

auto-avaliação da escola, já que, na visão de Firme (1994), o ato de julgar os alunos sem 

entender o crescimento intrínseco a esse processo é “desrespeitá-los na sua inteligência, na 

sua afetividade e na sua experiência de vida” (p.3)? 

Nessa ótica, Esteban (2001) pontua a relevância do diálogo como meio de proporção e 

estímulo da reflexão sobre o processo desenvolvido na sala de aula e a busca de formas 

coletivas de intervenção, capazes de superar os obstáculos e garantir o acesso e a permanência 

dos alunos na escola. Com base nesse argumento, acreditamos que o exercício do diálogo no 

contexto da escola assume uma condição significativa para que os sujeitos da comunidade 

escolar sejam capazes de olhar criticamente para a sua realidade, a partir dos condicionantes 

existentes para a sua participação na construção e/ou (re)definição da dinâmica pedagógica. 

Nesse âmbito, destacaremos o papel do aluno como um agente desse processo, no intento de 

trazer uma discussão capaz de propiciar um repensar sobre nossas posturas diante dos 

impactos negativos gerados pelas práticas tradicionais de avaliação da aprendizagem. 

Visando contribuir com as pesquisas e discussões nesse campo de estudo, o presente 

trabalho se traduz como um estudo de caso, o qual tem por objetivo analisar as concepções de 

alunos do ensino médio de uma escola pública quanto às causas da reprovação na sua 
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trajetória escolar, discutindo elementos que enalteçam a contribuição do alunado na discussão 

e na proposição de medidas capazes de amenizar o fracasso escolar decorrente dessa 

problemática, e de favorecer a práxis de uma educação como direito no cenário da escola 

pública. Para tanto, seguiremos com uma reflexão no campo teórico, com a pretensão de 

situar a discussão a ser gerada posteriormente em torno da realidade foco de investigação. 

  

Fundamentação teórica 
 

A questão da reprovação escolar traz na sua constituição uma relação direta com a 

dimensão do fracasso escolar, problemática esta que vem sendo debatida desde 1970, 

principalmente por estudiosos do campo psicologia educacional, a partir de pesquisas 

desenvolvidas por Maria Helena Souza Patto (CALDAS, 2005), cuja tese defendida por esta 

estudiosa vai de encontro aos estudos psicológicos centrados exclusivamente nas condições 

internas ao indivíduo. Buscando ampliar a visão em torno das explicações para a questão da 

reprovação, tomamos a descrição de Patto (1999) acerca das três teorias que vão se ocupar no 

entendimento das causas possíveis para as dificuldades de aprendizagem: a “teoria da 

psicologia”, a “teoria da carência ambiental e cultural”, e a “teoria crítica” (MOURA & 

SILVA, 2007a). 

A “teoria da psicologia” traz uma preocupação focada no indivíduo, nos processos 

individuais de aprendizagem, os estudos eram direcionados aos mistérios da mente humana. A 

psicologia não considerava as diferenças ou as especificidades de cada um e, para as situações 

do contexto escolar, as dificuldades observadas eram julgadas a partir do aprendiz, 

dispensando assim a interferência de fatores externos. Nessa dimensão, podemos exemplificar 

a teoria a partir de qualquer situação em que o aluno seja visto como o único responsável pelo 

seu aprendizado, pela a aquisição dos seus conhecimentos, independentemente das relações 

estabelecidas com o professor, com os colegas, com a família: quando ele não consegue 

assimilar os conteúdos, as justificativas apontadas são predominantemente de ordem 

patológica (como se as dificuldades de aprendizagem procedessem de alguma disfunção ou 

doença mental ou cognitiva). 

Por outro lado, a “teoria da carência ambiental e cultural” enxerga as dificuldades de 

aprendizagem a partir de uma pobreza ambiental e cultural, que expõe os alunos oriundos das 

classes baixas por meio da dificuldade de aprendizagem e de adaptação escolar. 

Diferentemente da primeira, esta teoria considera como relevantes os aspectos da vivência 

coletiva (principalmente familiar), e que repercutem no desenvolvimento psicológico dos 
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sujeitos. Tal pensamento é evidenciado em muitos mitos, a exemplo da ideia de que “criança 

carente não é capaz de aprender”, e que tem sido rivalizada por meio da ampliação da terceira 

teoria. 

Denominada como “teoria crítica”, esta traz um foco diferenciado das anteriores, no 

sentido de tentar buscar as explicações das dificuldades de aprendizagem a partir da 

organização escolar, da participação do sistema de ensino nos resultados da aprendizagem, 

dos fatores intraescolares e suas relações de seleção e exclusão que se desenvolvem na escola: 

em outras palavras, a teoria se propõe a refletir a organização e o papel da escola numa 

sociedade dividida em classes, a tomar a escola como um lugar onde se exerce a dominação 

cultural. De modo a exemplificar essa vertente, consideremos as discussões que se direcionam 

a qualidade do ensino como centro das críticas para entender as causas da reprovação e da 

evasão escolar, atestadas no fenômeno do fracasso. 

Partindo dessas três teorias, observaremos que a discussão a ser gerada neste estudo 

terá uma identidade maior com essa última, uma vez que, se admitimos a necessidade de se 

promover uma educação como direito, é porque acreditamos que o sistema de ensino da 

escola contemporânea não está atendendo às demandas reais dos atores do campo escolar, 

principalmente dos alunos, que são tratados como iguais nas condições de ensino-

aprendizagem. Reforçando esse argumento, Perrenoud (2000) afirma que o fracasso surge a 

partir da “indiferença às diferenças” apontada por Bourdieu em 1966. Essa “indiferença às 

diferenças” admite afirmar que a diversidade de capacidade de aprendizagem dos alunos é 

ignorada no processo pedagógico, que os alunos são tratados como iguais diante da 

complexidade na qual as relações de ensino-aprendizagem se constroem. Por outro lado, esse 

mesmo tratamento é evidenciado na visão de Vasconcellos (2010), quando considera a 

existência de uma “exclusão dos excluídos” (p.1), uma vez que, para ele, essa situação é 

observável a partir do momento em que, mesmo estando inseridos formalmente na escola, os 

alunos não estejam aprendendo e nem se desenvolvendo. Essas lacunas no processo de 

formação escolar, por sua vez, fragilizam os alunos diante da lógica meritocrática que norteia 

o exercício da avaliação da aprendizagem e que, de um modo geral, se consolida como uma 

filosofia que rege a construção da cultura organizacional de uma boa parte das escolas na 

atualidade, em especial as escolas públicas.  

Quando afirmamos que a lógica que orienta as práticas de avaliação é de caráter 

meritocrático, concordamos com Dubet (2004, p.543), quando faz a seguinte observação: “o 

princípio meritocrático pressupõe que todos os alunos estejam envolvidos na mesma 
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competição e sejam submetidos às mesmas provas”. Em função desse princípio, é que 

podemos justificar a situação de fracasso pela qual tem passado muitos dos nossos jovens, 

quando ingressam na escola: independente da escola, os condicionantes que afetam os alunos 

são completamente diferentes, o que faz com que os alunos também sejam diferentes na sua 

capacidade de dialogar, explorar e compreender e, até mesmo, de contornar certos conflitos e 

problemas emergentes na construção do aprendizado. Dessa forma, consideramos que a 

“semelhança de condições” difundidas em muitos discursos não passa de aspecto que 

fortalece a ideia de que o aluno não aprende porque é incapaz de aprender, de que as 

dificuldades na aprendizagem decorrem de questões congênitas, hereditárias. 

Segundo Jacomini (2009), quando a escola só consegue ensinar uma parte de seus 

alunos, ela permanece atuando no paradigma da “educação como privilégio”. Os alunos que 

aprendem avançam na sua trajetória, enquanto aqueles que apresentam dificuldades são 

encaminhados para turmas de repetentes, em virtude do seu insucesso. As práticas de 

avaliação da aprendizagem, na perspectiva da “educação como privilégio” se enquadram na 

“lógica classificatória” de avaliação (HOFFMANN & SZYMASNKI, 2008), em que o 

processo educativo, majoritariamente, toma os resultados como prescrição para a reprovação, 

se tornando um instrumento de discriminação e seleção no âmbito escolar: para Firme (1994, 

p.3), a reprovação é essencialmente “um ato político que serve à reprodução das 

desigualdades sociais” e, nesse sentido, a escola, ao invés de ser provedora do direito à 

educação e do exercício da cidadania, acaba por se tornar uma escola meritocrática, 

“legitimadora das desigualdades sociais” (DUBET, 2004, p. 543). 

Considerando a amplitude da discussão acerca da reprovação e os desafios inerentes à 

promoção de uma “educação como direito”, buscaremos adiante investigar o que pensam os 

alunos acerca da reprovação escolar e, a partir da realidade observada, trazer algumas 

considerações que direcionem o nosso pensar sobre as implicações da reprovação escolar na 

perspectiva do estudo em questão. 

 
Metodologia 
 

O presente estudo de caso foi desenvolvido a partir de uma experiência prática no 

âmbito de um projeto de extensão, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 

Intitulado "Trocando Ideias: diálogos na escola pública por uma educação como direito”, o 

projeto visa promover o ensino superior e suas diversas formas de acesso e socializando entre 

alunos e egressos do ensino médio de duas escolas públicas da rede estadual os saberes 
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essenciais ao ensino médio, que fortaleçam o sucesso na educação básica, promovendo a 

diminuição na auto-exclusão ao ENEM/vestibular das instituições de ensino superior.  

Com base no propósito do projeto, destacamos afirmação de Jacomini (2009), quando 

coloca que a escola deve “adequar-se às necessidades dos alunos” e, nesse sentido de 

conhecer as dificuldades enfrentadas pelos alunos, um dos objetivos específicos da proposta 

corresponde ao diagnóstico dos condicionantes sociais e pedagógicos que afetam os 

estudantes, na permanência e desistência do ensino médio público. Partindo desse intento, 

procedemos com a aplicação de um questionário socioeconômico e cultural no início do 

projeto, junto aos alunos participantes, o qual contemplava, dentre os aspectos gerais, o 

aspecto da reprovação, exposto na seguinte questão aberta: “caso apresente alguma 

reprovação, que motivos vocês atribui a esse fato?”. Justificamos a preferência do 

questionário como instrumento de pesquisa, pois este pode ser aplicado a um grande número 

de pessoas, além de mobilizar a exposição das ideias dos sujeitos pesquisados sem a 

influência de possíveis opiniões do entrevistador (GIL, 1999). 

Em função do caráter do propósito da investigação, reconhecemos a nossa pesquisa 

como explicativa (GIL, 1991), uma vez que ela visou identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade. 

Nessa dimensão, ela passa assumir ainda um caráter exploratório, já que ela pretendeu 

proporcionar maior familiaridade com o problema (no caso, a reprovação escolar) com vistas 

a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. 

O estudo se desenvolveu em três etapas principais: levantamento e estudo 

bibliográfico, no intuito de ter uma aproximação situacional com o debate no campo teórico, 

com vistas a um direcionamento fundamentado das questões norteadoras do nosso estudo; 

coleta de dados, com base na aplicação do questionário anteriormente mencionado; e, por fim, 

a análise dos dados, a partir de duas dimensões – uma qualitativa, alicerçada nos preceitos da 

análise do conteúdo (BARDIN, 1995), e outra quantitativa, organizada com base nas 

frequências das respostas semelhantes dos alunos. 

 
Resultados e discussão 
 

De acordo a aplicação dos questionários, verificou-se o alcance de uma amostra total 

de 57 alunos, oriundos de turmas do segundo e terceiro anos de ambas as escolas alvo do 

projeto. Em função do quantitativo de entrevistados alcançados, acreditamos que o estudo nos 

proporciona uma representação expressiva acerca do fenômeno da reprovação. Embora 
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estejamos lidando com a realidade de apenas duas escolas públicas do nosso país, a 

abordagem da problemática sob a ótica dos alunos nos pareceu algo recente no campo da 

pesquisa educacional – conforme as constatações feitas no levantamento e estudo 

bibliográficos – e, de certa forma, enxergamos por esse trabalho uma possibilidade de 

complementar os estudos até então desenvolvidos nesse campo de investigação, onde “se 

adota o ponto de vista do aluno” (FIRME, 1994, p.3). 

Com base nas respostas fornecidas, obtiveram-se nas diversas respostas acerca das 

causas de reprovação escolar, sendo elas relacionadas tanto a problemas individuais, a 

problemas familiares e ainda a debilidades na qualidade do ensino, de um modo geral, 

conforme a categorização demonstrada no Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1. Os motivos da reprovação conforme a perspectiva dos alunos 

 

Segundo a expressão gráfica, foram 5 as categorias de respostas semelhantes 

apontadas pelos alunos: questões atreladas à qualidade da escola (1), questões ligadas à 

necessidade de trabalho (2), desinteresse próprio em aprender (3),  problemas familiares (4) e 

dificuldade de aprendizagem em disciplinas específicas (5). Por mais surpreendente que nos 

tenha parecido, os alunos atribuem a maior parte da responsabilidade da reprovação a si 

mesmo, aspecto este sobre o qual preferimos nos debruçar por último, uma vez que, em 

função da natureza do projeto e do propósito do estudo, a figura do aluno tem uma relevância 

indiscutível para o nível de discussão pretendida até então. 

No que tange à categoria (1), verificamos que uma pequena parte dos entrevistados viu 

na qualidade da escola a razão das suas reprovações, o que nos possibilitou entender que os 

alunos se eximem da responsabilidade. Foram algumas respostas cedidas pelos entrevistados:  
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“O fato da escola ruim, que eu estudei e preferir repetir o ano.” 

(Entrevistado1). 

“Na 2ª série, fui reprovada por causa do meu tamanho.” 

 (Entrevistado 2). 

 

No caso dessas respostas, observamos uma clara situação de “desestímulo” vivenciada 

pelo entrevistado 1 o que, com base na crítica feita por Firme (1994, p.8), podemos apontar 

duas hipóteses que poderiam atestar esse desestímulo: ou a escola segue a lógica de separar os 

alunos “fortes” dos “fracos” – ou, como diria Carvalho & Gil-Pérez (2006), os “brilhantes” 

dos “medíocres”, ou o aluno cria um medo que, mesmo ao estudar, ele não consegue assimilar 

o que estuda. Para Firme (1994, p.7), quando os alunos repetentes são rotulados pela marca do 

“fracasso”, não melhoram em sua aprendizagem como se espera. Quanto à fala do 

entrevistado 2, acreditamos que, neste caso, a escola repete o aluno por dois motivos: 

primeiro, para que ele tenha a idade adequada ou esperada para aquela série, ou para que o 

aluno não fique em desvantagem física para com os demais colegas da classe. Normalmente, 

essa estratégia busca garantir que a criança tenha a plena maturidade cognitiva e motora 

esperada para cada serie. Entretanto, essa estratégia pode ser vista pelos alunos como uma 

“injusta” reprovação, promovida pela escola, como percebemos do depoimento, para a qual 

cremos que a escola precisa rever sua postura no ato da avaliação, independentemente da ideia 

de que o aluno, por ser mais velho, tenderá sempre a ter mais dificuldade de aprender. 

Em relação à categoria (2), percebemos que excluída a questão individual e pessoal do 

aluno, o trabalho torna-se o principal elemento para a reprovação, na perspectiva do aluno. A 

partir dessa observação, podemos considerar uma interface dessa dimensão do trabalho com a 

categoria (4), uma vez que, muitas vezes, o que ocasiona o trabalho juvenil é uma necessidade 

de origem familiar: o aluno se sente obrigado a trabalhar para ajudar no sustento da família 

(Sousa et al, p.26). Conforme a representação que tivemos no nosso estudo, destacamos 

alguns depoimentos, a exemplo dos expostos abaixo: 

 

 “Reprovei três anos, dois foram por motivos de trabalho.”  

(Entrevistado 3). 

 “Devido a força maior e também trabalho e não ter tempo para estuda.” 

(Entrevistado 4). 
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Nesse aspecto, podemos inferir que a questão do trabalho tem sido algo alimentado ao 

longo das gerações, e os jovens tem sido um público forte na assimilação dos discursos de que 

“é preciso trabalhar”, “estudar não dá dinheiro”, entre tantos outros que acabam por orientar a 

racionalidade juvenil para uma concorrência acirrada pelas vagas disponibilizadas no mercado 

de trabalho: o resultado desse somatório tem sido o predomínio de cidadãos no trabalho 

informal, que operam em função exclusivamente de um rendimento mínimo, que mal garante 

as condições básicas da sobrevivência. O “trabalho precoce” (SOUSA et al, 2011) 

corresponde a um forte aspecto que precisa ser mais explorado quando pensamos uma 

educação promotora de cidadãos, de sujeitos de direitos e deveres, e não de reprodutores da 

falência social e que buscam muitas vezes própria sobrevivência. 

No tocante à categoria (5), apenas uma pequena parte dos alunos atribuiu a 

responsabilidade da reprovação às condições de ensino-aprendizagem existentes no seu 

contexto escolar: a maior parte das críticas tem sido direcionadas para as disciplinas das 

Ciências Exatas, a exemplo da Matemática (OLIVEIRA & TOURINHO, 2001). Tal 

observação está atrelada à dimensão dos processos de aprendizagem, ao modo como os 

professores tem se preocupado em inovar a sua prática visando alcançar às expectativas dos 

alunos e atendendo as potencialidades e carências existentes. Uma das recomendações dadas 

por Carvalho & Gil-Pérez (2006), remete à “análise crítica do ensino habitual”: o que se 

propõe para o ensino das Ciências, na visão desses autores, é uma lógica em que o professor 

perceba as limitações da organização habitual do processo pedagógico, fomentando meios que 

favoreçam a construção do pensamento crítico por parte dos alunos. Dialogar com a 

criticidade na prática pedagógica, a nosso ver, compreende um dos aspectos imprescindíveis 

para a promoção de uma educação como direito. 

Em relação à categoria (3), verificamos que a maioria dos alunos entrevistados se vê 

como responsável pela reprovação. Dentre as colocações dos alunos, podemos destacar: 

 

“Já hoje estou com 19 anos, estou atrasada nos estudos e agora que estou 

dando valor ao estudo”.  (Entrevistado 5). 

“Não frequentava a aula”. (Entrevistado 6). 

“Por falta, faltei muito”. (Entrevistado 7). 

“Eu poderia ter estudado mais”. (Entrevistado 8). 

 



11 

 

Na visão de Mussoi & Neves (2009), os alunos têm clareza de quais são as suas 

responsabilidades para se saírem bem sucedidos e os resultados negativos de suas atitudes 

como a falta de interesse, de dedicação e de hábitos de estudo. Isso ficou evidente nas falas, 

porém acreditamos que há uma necessidade de questionar o porquê de tais representações: 

estão os alunos assumindo a culpa pelas suas reprovações, pelo seu fracasso? 

Sabemos que, quando emergem questionamentos acerca da origem da reprovação 

escolar, normalmente os alunos são apontados como os únicos responsáveis pela condição na 

qual estão situados. De acordo com Firme (1994), há uma série de afirmativas disseminadas, e 

muitas delas vêm ao encontro da ideia de que “o melhor é que o aluno reprove, ao invés de 

passar sem saber de nada”. Tal pensamento tem aliado professores, gestores, pais e os 

próprios alunos, que se reconhecem como incapazes em função de um discurso desconectado 

da visão crítica acerca do fracasso escolar: a representação que alcançamos com o nosso 

estudo, mesmo em se tratando de um estudo de caso, nos mostra a intensidade com a qual os 

alunos introjetam o argumento que fortalece a sua suposta incapacidade. 

É certo que, em muitos contextos das escolas do nosso país, os alunos são vistos como 

dispersos, pouco preocupados com os conteúdos explanados em sala de aula. Todavia, não 

podemos cair no reducionismo de olhar essa “defasagem” em função de problemas 

psicológicos dos indivíduos ou em virtude dos problemas familiares enfrentados por esses 

alunos, vulgarizados como repetentes, fracassados. Segundo Caldas (2005, p.27), “parece que 

a falta de significados relevantes nos conteúdos valorizados na escola pode ser responsável 

por muitos dos laudos psicológicos de desatenção, baixa atenção concentrada, desinteresse, 

dificuldade quanto à memorização etc”.  

Nessa direção, expomos algumas provocações, no intuito de ampliar as reflexões 

trazidas a partir dos resultados observados: em que medida os conhecimentos abordados em 

sala tem sido ressignificados na prática pedagógica? Será que o professor, enquanto ator 

mediador da relação ensino-aprendizagem, está sabendo direcionar as atividades aos alunos 

de forma significativa? Até que ponto as práticas de avaliação utilizadas estão sendo 

promotoras de mudanças, de compensação para as desigualdades sociais? O que falta para 

promovermos uma “educação como direito”, e superarmos o dilema da “educação como 

privilégio”? 

 

Considerações finais 
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Diante do estudo desenvolvido, corroboramos com a ideia de Capra (2006), quando 

denuncia a “crise de percepção” da qual se originam os problemas enfrentados na atualidade: 

discutir a reprovação escolar no contexto contemporâneo requer um olhar sistêmico sobre a 

realidade, sobre as interrelações estabelecidas na esfera social. Como bem colocou Caldas 

(2005, p.28): “a questão é não estabelecer relação causal linear entre estes fenômenos e a 

capacidade para aprender. É preciso pensar na rede de agentes produtores da incapacidade.” 

Dessa forma, não podemos olhar para o fenômeno da reprovação exclusivamente por 

uma ótica centrada na dimensão individual do aluno, ou no contexto familiar onde ele se 

encontra inserido. É preciso reconhecer o papel da escola na construção dos sujeitos, é 

importante olhar para a escola não apenas como um espaço de sobrevivência dos que se 

esforçam, mas ratificamos o quanto é fundamental entendê-la como um espaço de vivência 

social, situado num contexto econômico, político e cultural: a escola, enquanto organização 

social, se constrói a partir daquilo que a sociedade valoriza e, diante da complexidade das 

relações que estruturam as macroestruturas sociais, a cultura organizacional da escola se 

edifica a partir da (e para a) realidade vivenciada pela sociedade atual.  

Nesse contexto, nos parece que os direitos humanos – a exemplo da educação, estão 

tendo um tratamento secundário diante da supervalorização do capital financeiro e 

informacional. Precisamos promover a inclusão, o diálogo, a participação, o protagonismo, 

reduzindo assim cada vez mais o espaço para a exclusão, para a opressão, para a centralização 

das tomadas de decisão, para o desenvolvimento de poucos e a falência de muitos. Devemos 

olhar para os problemas, dentro de uma lógica que supere o urgente como sendo dominar e 

explorar.  

No aspecto do diálogo em prol de uma emancipação política, tomemos a colocação de 

Vasconcellos (2010), quando diz que as justificativas ideológicas para o fracasso do aluno – 

atribuindo a ele ou a sua família a responsabilidade, o colocam fora do problema: qual o 

sentido de manter o aluno distante de uma discussão que o afeta diretamente? Não estamos 

subestimando demais a capacidade política, de envolvimento, dos nossos alunos? Será que 

não está na hora de eles terem voz, de externar seus medos, suas preocupações? Até que ponto 

estamos nos preocupando com que eles pensam? Será que não está na hora de nós, enquanto 

educadores do presente, tomarmos um posicionamento sério? O que nos falta e o que temos 

feito? 

Com base no panorama colocado para a escola, sobretudo para as relações sociais 

estabelecidas no seu âmbito, reconhecemos o quão é indispensável a promoção de políticas 
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afirmativas no terreno da escola pública, que afirme a responsabilidade pelo sucesso e 

fracasso no aprendizado dos alunos como sendo de todos os agentes da escola, e não apenas 

dos alunos, ou das famílias e sociedade. Políticas que conduzam a escola a se valorizar como 

um espaço de realização de direitos através da participação de todos os sujeitos, inclusive dos 

alunos: precisamos reconhecê-los na sua complexa dimensão humana, considerando tanto as 

suas potencialidades como as suas limitações para que, então, possamos pensar criticamente o 

papel da avaliação. Dessa forma, dentro da perspectiva crítica, e concordando com 

CARRAHER (1982), defendemos que a escola precisa superar a percepção de reprovação 

associada exclusivamente ao fracasso individual dos alunos. Afinal altos e sistemáticos 

índices de reprovação devem ser vistos como indicativo do fracasso da instituição escolar, na 

medida em que a escola desconhece a real capacidade cognitiva da criança, ou então 

desconhece os processos que levam a criança aprender ou ainda desconhece formas de 

estabelecer uma ponte entre o conhecimento formal e o conhecimento “prático” que a criança 

dispõe.  E assim, é fundamental, que o ponto de vista do aluno seja cada vez mais levado em 

conta, de modo que possa ser interpretada e reconstruída diante da fragmentação dos 

processos pedagógicos empreendidos no cenário da escola pública.  

Enfim, podemos afirmar, enquanto protagonistas de um projeto de extensão que 

dialoga com a “educação como direito”, que o nosso desafio maior reside no despertar desses 

alunos para a complexidade da realidade social que eles fazem parte; ou, em outras palavras, 

explorar as suas vias de construção para o pensamento crítico, obstruídas por conhecimentos 

de matemática ou de ciências, vazios e sem significação, por expectativas frustradas e por 

sobras de sonhos que, uma vez imersas no ato da motivação, redirecionam a mentalidade dos 

nossos jovens para uma mudança radical no seu modo de ser, pensar e agir. 
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