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RESUMO 
 
 

O presente trabalho objetivou analisar as significações de alunos do Ensino 
Fundamental II de uma escola estadual do Município de Londrina, com histórico de 
reprovação, sobre como percebem a própria trajetória escolar e as situações de erro 
e de fracasso na escola. A pesquisa desenvolvida adotou a abordagem qualitativa, 
na modalidade de estudo descritivo e a coleta dos dados ocorreu por meio de 
entrevista e representação pictórica por parte dos participantes. Os materiais 
utilizados foram gravador de voz para a entrevista juntamente com um roteiro 
semiestruturado para nortear a entrevista, além de folhas e lápis para a produção 
dos desenhos. Os dados coletados permitiram construir eixos representativos das 
significações produzidas pelos participantes e discutir o que pensam acerca da 
escola, do erro, do sucesso e do fracasso escolar e da reprovação. Os resultados 
apontam para a necessidade de ampliação das discussões realizadas para número 
maior de participantes, bem como em mais unidades escolares. Reconhece os 
sentidos atribuídos pelos protagonistas da aprendizagem - alunos - que vivenciam 
situação de insucesso escolar e de reprovação como necessárias incorporações às 
políticas públicas educacionais e previsões de ações pedagógicas na escola. 
  
Palavras-chave: Fracasso escolar. Avaliação da aprendizagem. Reprovação. Erro. 
Educação.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente tema foi escolhido a partir do interesse pela área da Psicologia da 

Educação e a partir da participação como aluna de iniciação cientíca no projeto 

intitulado “Ensinar e aprender: significações produzidas por gestores educacionais, 

professores e alunos envolvidos em programas de apioio à aprendizagem”, que teve 

como objetivo geral investigar e compreender as significações no cotidiano escolar 

de duas realidades distintas, uma no Paraná e outra no Tocantins.  

A participação no projeto de pesquisa oportunizou aprofundar os 

conhecimentos acerca da temática fracasso escolar, através das leituras e trabalhos 

realizados durante todo o período que estive no projeto. Esse tema gerou em mim a 

expectativa de aprender mais sobre o que acontece no interior das escolas em 

relação ao processo de aprendizagem e de avaliação da aprendizagem, e como o 

fracasso é significado na escola.   

A pesquisa contribuiu para minha formação como pedagoga,  me levando a 

busca por evitar as experiências negativas que contribuem para o fracasso na 

escola. Pretendo atuar junto aos alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem e muitas vezes são rotulados como os únicos culpados pelo seu 

próprio fracasso na escola. 

A literatura da área da Educação e da Psicologia da Educação, que discute a 

aprendizagem escolar, ressalta que a aprendizagem é um fenômeno complexo e, 

portanto, refletir acerca do fracasso desse processo é igualmente amplo, pois são 

vários os fatores que constituem o aprender. 

Nesse processo estão inseridas várias formas de olhar para a questão, 

atribuindo causas ora à escola, ora ao sistema, à família do aluno, ao próprio aluno, 

professor etc. (PATTO, 1999). Uma das justificativas recorrentemente apresentada 

pela escola para explicar o fracasso escolar “é atribuir ao aluno o seu próprio 

fracasso nas aprendizagens e às condições exteriores à escola, as desigualdades e 

perversidades sociais.” (CARVALHO, 1997, p. 21). A Psicologia foi uma das áreas 

que contribuiu significamente para o fortalecimento do processo de rotulação de 

crianças que, vindas de famílias carentes ou de baixa renda, eram consideradas 

inferiores aos sujeitos que pertenciam às classes dominantes, vistos “como sujeitos 

mais capazes, consequentemente, ocupavam os melhores espaços sociais” 
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(LIBÓRIO, 1999, p. 57). Segundo essa tendência, a ênfase é dada aos fatores 

extraescolares localizando o fracasso escolar nas crianças e familiares envolvidos.  

Carvalho (1997, p. 12), nos instiga a pensar sobre o fracasso atribuído ao 

aluno, ignorando os múltiplos determinantes que intervém na aprendizagem. Esse 

processo evidencia diagnósticos taxativos e aligeirados, sempre ligando a existência 

do “erro” ao fracasso escolar. É no aluno que se torna observável a manifestação 

concreta da aprendizagem, evidenciada através da sua produção. Isto muitas vezes 

permite a rotulação por parte dos profissionais da educação. O autor ainda levanta a 

questão: quem nunca vivenciou uma experiência de aprendizagem que não teve 

êxito no primeiro momento? Ou ainda quem não ensinou e percebeu não ter 

sucesso na maneira de fazê-lo, de forma que o aprendiz tivesse um êxito mínimo? 

De quem é a culpa? De quem é falha? Do aluno ou do Sistema? Essas são algumas 

questões que especialistas e teorias tentam superar, pois é evidente que a falta de 

acesso, a evasão, a repetência são destaques no sistema escolar contemporâneo, 

afetando todas as regiões do mundo, inclusive países industrializados (TORRES, 

2004, p. 34). A sociedade naturalizou a repetência e até mesmo é considerada 

inevitável na vida escolar. Alguns posicionamentos a tomam como algo positivo, uma 

segunda oportunidade para aqueles que não são aptos a aprender.  Os agentes da 

educação, por vezes, enxergam a repetência como um problema externo à escola. 

Não obstante, os especialistas apontam a repetência como a ineficiência interna do 

sistema escolar e à baixa qualidade educacional (TORRES, 2004). 

O fracasso escolar vai além dos muros da escola, reflete diretamente na 

sociedade de uma forma perversa. Carvalho (1997, p. 24) alerta que “a exclusão 

escolar em seu segmento fundamental materializa, também e sobretudo, o fracasso 

de toda uma geração já adulta em iniciar as novas gerações nas disciplinas, 

capacidades e valores que julgamos fundamentais e necessários a todos [...].”  

É nesse sentido que a escola precisa comprometer-se com o processo de dar 

voz aos sujeitos da aprendizagem e ao ouvi-los, buscar identificar os sentidos 

atribuídos ao aprender, à escola e á própria vivência nesse espaço, com vistas a 

aprimorar as práticas que nela se desenvolvem. 

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar as significações de 

alunos com histórico de reprovação do Ensino Fundamental II de uma escola 

estadual do Município de Londrina, sobre como percebem a própria trajetória escolar 

e as situações de erro e de fracasso na escola, representados por meio de 
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desenhos. Como objetivos específicos, buscou-se oportunizar por meio do desenho 

a expressão dos alunos acerca do modo como percebem sua trajetória escolar, bem 

como por meio da entrevista, construir eixos representativos das significações 

produzidas pelos participantes e discutir as significações dos alunos sobre erro, 

fracasso escolar e reprovação.  

Para realização deste trabalho elegeu-se a pesquisa de natureza qualitativa, 

na modalidade de estudo de caso. Os materiais utilizados foram: roteiro 

semiestruturado contendo questões norteadoras da entrevista, gravador de voz e 

papel sulfite e lápis para a produção dos desenhos.  

O presente trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro é 

apresentado um resgate histórico acerca do fracasso escolar no Brasil e como se 

constituiu socialmente. O segundo capítulo ressalta as diferenças entre a avaliação 

classificatória e a formativa, sendo a segunda a mais adequada para ser trabalhada 

atualmente. Também apresenta uma discussão conceitual acerca do erro e da 

reprovação e sua fusão ao conceito de fracasso escolar. O terceiro capítulo 

compreende a apresentação e análise dos dados e as representações feitas pelos 

alunos que estão divididas em três categorias, sendo a primeira relacionada à 

percepção dos alunos quanto à escola, a segunda categoria acerca da reprovação e 

a terceira e última sobre a compreensão do sucesso e fracasso escolar para os 

alunos. E o quarto capítulo apresenta as considerações finais de acordo com a 

pesquisa realizada. 
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CAPÍTULO 1 

FRACASSO ESCOLAR 

 

Para a finalidade deste estudo, que foi analisar as significações de alunos do 

Ensino Fundamental II de uma escola estadual do Município de Londrina com 

histórico de reprovação, compreender como percebem a própria trajetória escolar e 

as situações de erro e de fracasso na escola, representados por meio de desenhos 

e entrevistas, fez-se necessário recorrer à literatura especializada. Em especial, os 

estudos de (PATTO, 1999) oportunizaram compreender que o fenômeno do fracasso 

escolar na realidade brasileira, se constituiu historicamente e, portanto, tem 

características relativas a diferentes momentos de organização da sociedade 

brasileira. Um breve resgate histórico sobre o tema, configurando a história da 

produção deste fenômeno, permite que identifiquemos as concepções mais 

frequentes na explicação do tema no contexto escolar.  

As explicações sobre o fracasso escolar têm apresentado diferentes 

compreensões acerca do alto índice de crianças, adolescentes e adultos excluídos 

do direito à escola, sem condições de permanência no contexto escolar ou 

destituídos do acesso à aprendizagem de qualidade. A constituição de nossa 

sociedade, pautada nas diferenças de classes, é reproduzida no interior da escola e 

tem sido amplamente utilizada nas justificativas para explicar o grande número de 

alunos que constituem o grupo dos “que não aprendem”. 

O clássico trabalho de Patto (1999), que discutiu a produção histórica do 

fracasso escolar na realidade brasileira, nos permite compreender que o liberalismo 

iniciou no Brasil em 1889, embora as ideias liberais já transitassem por aqui, e tais 

ideais marcaram a sociedade no Brasil Republicano e afetaram os modos de 

compreender a escola. Nesse período, uma das principais razões ainda empregadas 

na explicação do fracasso escolar – diferenças de raças e grupos – teve seu apogeu 

para justificar a diferença de rendimento escolar das diferentes classes sociais. O 

discurso liberal passou a ser semelhante ao da Revolução Francesa, buscando a 

igualdade perante a lei e elencando a ideologia do trabalho livre, ou seja, é no 

liberalismo que encontramos as concepções sobre o fracasso escolar pautadas no 

mérito pessoal e nas habilidades individuais. De acordo com Patto (1999, p. 78):  
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Não por acaso, portanto, à entrada do ideário político liberal no país, 
corresponde, pouco depois, o ingresso de sua contrapartida científica, a 
psicologia das diferenças individuais que, aliada aos princípios da Escola 
Nova, transportou para os grandes centros urbanos brasileiros a 
preocupação em medir essas diferenças e implantar uma escola que as 
levasse em consideração (grifo do autor). 

 

As ideias discutidas pela autora tiveram ampla repercussão no cenário 

escolar e no campo da Psicologia escolar, pois desnudaram um contexto histórico de 

produção do fracasso escolar na sociedade brasileira. Vários autores passaram a 

tomar o trabalho de Patto (1999) como referência, dentre eles Libório (1999), que 

ressalta a presença da concepção e visão do mundo burguês e a influência da 

Revolução Francesa e Industrial no modo de definir quem tinha acesso à escola e 

quem ficava fora dela. Analisa a autora que, de acordo com essa visão, os 

indivíduos bem-sucedidos conseguiram sucesso por mérito ou habilidade pessoal, 

perpetuando a divisão das classes sociais (em superiores e inferiores) (LIBÓRIO, 

1999). Neste modo de compreender, o talento de cada um é tomado como 

explicação do fracasso, assim desconsiderando todo contexto social onde os 

próprios indivíduos estão inseridos.  

 

No cume dessas teorias, havia a tendência de se atribuir à pobreza, uma 
inferioridade inata e buscava-se, através de comprovação científica, provar 
tal inferioridade, principalmente dos pobres e não-brancos. Nas sociedades 
capitalistas, o racismo acabou tornando-se uma forma de explicar as 
diferenças entre classes sociais, como se os indivíduos de classe popular e 
negros não pudessem transformar suas condições de vida, devido à sua 
inferioridade racial (LIBÓRIO, 1999, p. 57). 

 

Em diferentes culturas, as marcas do racismo podem ser observadas por 

meio de dados estatísticos que revelam a ampla diferença entre negros e índios 

constituindo a minoria em relação aos brancos que compõem a maioria de 

escolarizados e que atingiram maior nível de escolaridade e profissionalização. 

Esse aspecto é forte na formação da sociedade brasileira e tem relação direta 

com o fracasso escolar. O racismo, presente muito marcadamente na história do 

Brasil desde a época da colonização, não se extinguiu com a abolição dos escravos 

em 1888, prevalecendo atuante em especial contra o negro, considerando-o inferior, 

justificando a sua sujeição ao branco. 

Com a abolição do trabalho escravo e a instalação do Estado republicano, 
ela continuou proclamando essa inferioridade, agora para justificar o lugar 
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subalterno, mas formalmente livre, que negros, índios e mestiços passaram 
a ocupar na estrutura social. (PATTO, 1999, p. 91). 

Esse modo primitivo de pensar é fortemente marcado pela segregação e 

exclusão das minorias e se tornou um recurso explicativo das desigualdades 

nacionais que permaneceram após a abolição dos escravos. Ainda hoje é possível 

localizar os tentáculos dessa compreensão acerca dos processos constitutivos do 

humano. 

Além da utilização da discriminação racista para o fracasso escolar, 

encontramos no trabalho de Patto outra forma de exclusão social amplamente 

discutida: a ocultação do sujeito pela via da consideração das capacidades 

individuais, produzindo o mesmo efeito de silenciamento do aluno – protagonista da 

aprendizagem. A autora comenta que, com a disseminação da Escola Nova e dos 

conhecimentos da Psicologia, por volta de 1930, o fracasso passou a ser atribuído 

às diferenças individuais, tomando como perspectiva norteadora os estudos de 

Darwin do princípio da evolução das espécies. 

 
À medida que a psicologia se constitui como ciência experimental e 
diferencial, o movimento escolanovista passou de seu objetivo inicial de 
construir uma pedagogia afinada com as potencialidades da espécie, à 
ênfase na importância de afiná-la com as potencialidades dos educandos, 
concebidos como indivíduos que se diferem entre si quanto à capacidade 
para aprender (PATTO, 1999, p. 87). 

 

No referido momento histórico, as concepções acerca da educação tornam-se 

menos explícitas acerca do fator socioeconômico e de raça, inicialmente 

preconizados e enfatizaram o caráter biológico por meio do qual a escola continuava 

seletiva fazendo uso de testes psicológicos para classificar os alunos conforme as 

suas capacidades individuais. Os testes aplicados por meio da psicologia eram 

intencionalmente preparados para selecionar os alunos, ou seja, justificar o acesso 

desigual dessa clientela.  

Cabe ressaltar que a escola, no cenário atual, continua sendo seletiva e 

excludente. Para Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron em sua obra “A 

Reprodução” a escola é vista como um espaço que reproduz a sociedade e seus 

valores e o lugar onde se efetivam as desigualdades. Não é considerada pelos 

autores como neutra e nem promove as mesmas oportunidades, pois é embasada 

em uma cultura dominante.  Evidencia o exame como forma de desclassificar os 

indivíduos das classes populares e selecionar os alunos da classe dominante, 
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demonstrando o tamanho das desigualdades no âmbito escolar desde o início do 

processo escolar. De acordo com Bourdieu e Passeron (2013, p. 192): 

 
Para explicar completamente o processo de seleção que se opera seja 
dentro do sistema de ensino seja com referência a esse sistema, é preciso 
levar em conta, além das decisões expressas pelo tribunal escolar, as 
condenações por privação ou com prorrogação que se infligem as classes 
populares eliminando-se de começo ou condenando-se a uma eliminação 
final quando se engajam nas trilhas ligadas às chances mais fracas de 
escapar ao veredicto negativo do exame. 

 

Um exemplo dessa concepção está na organização dos alunos por sala. 

Alunos de “níveis de inteligência” diferentes não frequentariam uma mesma sala de 

aula.  Por esse modo de “selecionar” os alunos, por supostos “níveis de inteligência”, 

a responsabilidade pelo fracasso escolar é retirada da escola e do sistema de 

ensino, sendo atribuída totalmente ao aluno. Assistiu-se assim a um empoderamento 

dos testes psicológicos no contexto escolar e foram transformados em instrumentos 

capazes de determinar quem fica dentro e quem fica fora da escola.  

De acordo com Libório (1999), os testes psicológicos buscavam medir a 

capacidade cognitiva do indivíduo e comprovar que as tais capacidades humanas 

eram inatas e hereditárias, intensificando assim a ideia de que os sujeitos mais 

capazes ocupavam os melhores espaços sociais. Desse modo, através dessa 

concepção, a Psicologia tentou explicar o fracasso escolar com base nos caminhos 

percorridos pelo aluno em sua trajetória pessoal. Portanto, se desde o início do 

processo, uma criança está vivenciando múltiplas situações de exclusão e de 

ausência de acesso às oportunidades, a tendência é que por meio dos testes, suas 

capacidades ficassem comprovadas como aquém da média esperada.  

 

Não podemos deixar de considerar a emergência das avaliações 
psicológicas, com ênfase nas preocupações psicometristas, aliada à 
intensificação de teorias racistas na Europa, que embora tenham origem 
após a revolução burguesa, atingiram um grande prestígio entre 1850 e 
1930, influenciando nesse período, educadores brasileiros (LIBÓRIO, 1999, 
p. 57). 

 

De acordo com Patto (1999), até meados dos anos 70, as explicações sobre o 

fracasso baseavam-se nas teorias sociais, psicológicas e biológicas. Neste período 

da história houve uma substituição desse discurso que foi fortemente combatido por 

movimentos sociais, estudos e pesquisas desenvolvidas por uma nova forma de 

segregar - a teoria da carência cultural. A ênfase deixou de ser na inferioridade racial 
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e passou a ser nas diferenças culturais, trazendo a ideia de que o ambiente cultural 

explica as impossibilidades de “certos alunos” aprenderem. Interessante observar 

que os sujeitos excluídos das condições de aprendizagem continuam os mesmos: 

índios, negros, mestiços e demais minorias constituídas no interior de uma 

sociedade desigual. 

A análise feita por Gualtieri e Lugli (2012, p. 29), acerca da teoria da carência 

cultural, explicita que: “Essa deficiência, provocada pela ‘privação cultural’, pela não 

transmissão de padrões culturais adequados à realização dos fazeres escolares, era 

apontada como a principal causa do fracasso.” 

Patto (1999, p. 124) salienta que: 

 

A partir dos resultados de centenas de pesquisas, em sua maioria fiéis ao 
modelo experimental, sobre as características físicas, sensoriais, 
perceptivo-motoras, cognitivas, intelectuais e emocionais de crianças 
pertencentes a diferentes classes sociais, esta “teoria”, afirmou em sua 
primeira formulação, que a pobreza ambiental nas classes baixas produz 
deficiências no desenvolvimento psicológico infantil que seriam a causa de 
suas dificuldades de aprendizagem e de adaptação escolar. 

 

Acreditava-se, nessa perspectiva, que as condições de vida da população 

mais carente ou pobre eram determinantes no fracasso tanto na sociedade quanto 

na escola. Desse modo, a cultura das classes privilegiadas é considerada universal 

e torna-se a norma de referência que deve ser copiada pelas outras classes. 

Interessante observar que o conhecimento científico produzido na época justificava 

através de pesquisas, testes psicológicos e explicações consistentes esse discurso 

segregador das minorias. 

A teoria da carência cultural preconizava uma educação compensatória, por 

meio de programas que compensassem a falta de informação e conhecimentos no 

meio cultural dos alunos fracassados. Esses programas tinham a clara intenção de 

deixar o aluno “pronto” para a aprendizagem, dando-lhe a oportunidade de 

experimentar elementos que não fossem parte da sua realidade, pois se deparavam 

com ambientes pobres em estímulos.  

Por outro lado, as pesquisas sobre o fracasso escolar, apoiadas nesta 

perspectiva, deslocavam o foco da explicação do insucesso na aprendizagem para 

os métodos, ou seja, nos fatores intraescolares. A ênfase recaía nos materiais e 

métodos de Ensino, escolas caras para alguns cujos professores possuíam 

“melhores condições de ensino”, porque detinham recursos mais adequados. Isto 
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não mudava a condição de que a escola não era para todos, mas mascarava essa 

seleção para evitar as fortes críticas dos movimentos sociais. 

Atualmente, a pesquisa sobre o fracasso escolar reconhece ser inadequado 

atribuir unicamente ao aluno as razões do fracasso escolar. Entretanto, no contexto 

escolar ainda é possível encontrar alguns posicionamentos que corroboram a ideia 

de que o fracasso pode ser atribuído à má qualidade de ensino (entendida como 

ausência de recursos) que se oferece ao educando. O discurso continua fraturado 

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

p. 154).  

As dificuldades de aprendizagem escolar da criança pobre decorrente de suas 

condições de vida estão sempre presentes no pensamento educacional. Patto 

(1999) aponta que ainda se está sob a influência da teoria carência cultural, e esta 

por sua vez, traz a presença de distúrbios ou deficiências no desenvolvimento das 

capacidades e habilidades psíquicas da clientela. 

 

Este postulado tem sido um dos princípios norteadores da maneira atual de 
pensar os problemas da escola e sua solução. Em 1979, um artigo dedicado 
a ressaltar os determinantes intra escolares do fracasso escolar das 
crianças carentes afirmava: “os currículos escolares são planejados partindo 
do pressuposto de que a criança já domina certos conceitos elementares, 
que são pré-requisitos para a aprendizagem.” (PATTO, 1999, p. 155). 

 

Cabe ressaltar que passado quase um século, as crianças pobres ainda são 

rotuladas como crianças que não conseguem aprender na escola devido as suas 

deficiências, sejam elas de caráter psíquico, biológico ou cultural.  São alunos 

atuantes em uma escola seletiva que busca um modelo abstrato de criança, 

correspondendo à classe burguesa e com uma natureza e qualidade que contribuem 

para o fracasso escolar das crianças que são vítimas de sua origem 

economicamente desfavorecida.  

 

Os professores saem da escola normal com uma visão idealizada do aluno 
e ao se defrontarem com seus alunos reais, taxam-nos de carentes, 
deficientes, privados culturalmente porque não correspondem às 
expectativas que norteiam sua prática docente (PATTO, 1999, p. 159). 

 

Conforme anuncia a autora, o desconhecimento do professor em relação ao 

contexto social no qual seus alunos estão inseridos, também está presente nos 
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cursos de formação, onde o conhecimento científico deveria oportunizar essa 

compreensão da realidade.  

Atrelada a essa compreensão de que a defasagem cultural dos alunos os 

impede de aprender, há outra armadilha na atribuição de causas para o fracasso 

escolar, analisada por Bazoni (2014) as “ditas famílias desestruturadas”. Essa frase 

traz consigo um significado que remete a condições ideais de aluno, de professor, 

de escola, de família. O perigo dessa compreensão está na mesma lógica das 

demais: fratura o discurso acerca do fracasso escolar, polariza sua compreensão e 

favorece uma norma de referência, que por sua constituição, é desigual e atende 

apenas a alguns.  

A autora se refere à expressão “família desestruturada”, como sendo aquela 

que não cabe no modelo burguês nuclear, constituída por famílias de baixa renda, 

carregadas de adjetivos negativos como: desestruturação, desorganização e 

incompetência. Ressalta ainda que as condições econômicas e sociais dessas 

famílias afetam diretamente a aprendizagem das crianças, adolescentes e adultos. A 

partir das mudanças na estrutura familiar, com a modificação na família nuclear, se 

deu o surgimento de novos arranjos familiares, como nos apresenta Bronfenbrenner 

apud Bazoni (2014, p. 56):  

 

Dentre elas encontram-se as: monoparentais, aquelas formadas por mães e 
pais solteiros; cônjuges abandonados, separados ou viúvos; as famílias que 
se formam a partir de um segundo casamento, com a convivência dos filhos 
de ambos os cônjuges; famílias homossexuais. A família é entendida como 
a matriz da identidade e cada sentido da identidade individual é influenciado 
por seu sentido de pertencimento a diferentes grupos. 

 

De acordo com Bazoni (2014), a criança está diretamente vinculada a dois 

ambientes primários: a família e a escola, e ainda analisa que outros ambientes 

influenciam essa relação entre os ambientes primários e, por conseguinte, o 

desenvolvimento da criança. Os diferentes contextos aos quais as crianças 

pertencem não são independentes entre si. É a partir da sua relação com a cultura 

que o indivíduo constrói o sentido das coisas, de um conjunto de valores ou 

representações, bem como de situações, relações e interações.  Um exemplo disso 

é a relação entre os profissionais da educação e os alunos, ou entre um aluno e 

seus pares. Essas relações são essenciais para a construção da subjetividade do 
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sujeito e, dependendo de como se estabelecem e são percebidas por ele, podem 

configurar a escola em um espaço positivo ou negativo. 

 

A escola assim como outros ambientes como a casa, o local de trabalho, 
estão entendidas nessa proposta, como um dos ambientes imediatos da 
pessoa, que estabelece relações com outros contextos culturais e sociais 
mais amplos nos quais esta inserida (BAZONI, 2014, p. 61). 

 

Nesse mesmo viés, Rego (1996) defende que o comportamento dos alunos 

na escola dependerá de suas experiências. Afirma que suas histórias educativas 

sempre terão relações com as características do grupo social e da época histórica 

em que está inserido. A Família, nesse contexto, se apresenta como o primeiro 

ambiente de socialização e de grande influência sobre o indivíduo, especialmente 

com as práticas de criação, de educação que são aspectos que interferem no 

desenvolvimento individual e também presentes no desenvolvimento da criança 

como um todo. 

Rego (1996) ainda ressalta a importância do impacto da educação familiar no 

sentido cognitivo, afetivo e moral do indivíduo, mas deixa claro que não é absoluto e 

irrestrito, pois acredita que família tem sim sua relevância sobre a criança, mas não 

é determinante. E ainda vai além ao afirmar que a escola pode interferir na vida das 

crianças, mesmo aquelas que convivem em um ambiente familiar desprovido de 

orientações e estímulos. Justamente por ter a prerrogativa de oferecer um contexto 

diferenciado, esses alunos terão oportunidades de vivenciar outro modelo de 

educação diferenciado daquele no qual estão inseridos primariamente.  

Desse modo, a escola é entendida como um local que propicia isso ao aluno, 

uma vivência social diferente daquela oportunizada pelo grupo familiar, um ambiente 

que proporciona o contato com os conhecimentos sistematizados e amplos de 

interações, pessoas e materiais. Nesse sentido, a escola tem um relevante papel, 

não o de compensar carências culturais, afetivas e sociais como já foi pensado na 

teoria da carência cultural, mas sim um espaço que promove a oportunidade do 

indivíduo ter acesso a informações, experiências novas, capazes de proporcionar 

transformação individual e coletiva. 

No bojo das discussões acerca do fracasso escolar, é preciso pensar o erro 

em situações de aprendizagem, pois ele facilmente surge como explicação para o 

fracasso do aluno em notas e acompanhamento escolar. O sistema escolar adota 
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notas ou conceitos classificatórios para representar o rendimento escolar do aluno. A 

relação entre erro e acerto norteia muitas vezes as notas que o aluno recebe nas 

avaliações escolares. Pensar a questão do erro no contexto da aprendizagem 

escolar faz sentido neste trabalho que se interessou em analisar as significações de 

alunos com histórico de reprovação, porque a reprovação é considerada como 

fracasso escolar e o erro, muitas vezes, é tomado como explicação desse contexto 

desfavorável ao aluno. 
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CAPÍTULO 2 

ERRO E APRENDIZAGEM 

 

Conforme discutido anteriormente, o fracasso escolar foi produzido e reproduz 

historicamente na escola as relações sociais de desigualdade e exclusão. Nesse 

sentido, foram construídas explicações e justificações excludentes, ora pautadas no 

racismo, ora nos pressupostos da teoria da carência cultural, ora nas crenças acerca 

das aptidões individuais e por vezes, nas concepções acerca da família tida como 

“desestruturada”. Essa alternância não mudou a sustentação da ideia de que a 

escola não é para todos. Nesse modelo de exclusão e de classificação de alunos 

competentes para aprender e os que não têm condições de aprender, encontra-se a 

questão da avaliação da aprendizagem.  

Alguns dos principais pesquisadores brasileiros acerca da temática tem se 

dedicado ao aprofundamento das discussões acerca da avaliação da aprendizagem, 

tais com (CARNEIRO; MOREIRA; LUZ, 2012; LUCKESI, 1995; SANMARTI, 2009; 

SIBILA, 2012; VILLAS BOAS, 2001), e em suas pesquisas alertam para a necessária 

efetivação de um processo de avaliação da aprendizagem no qual o 

desenvolvimento do aluno ocorra numa perspectiva transformadora e critica. 

Luckesi (1995, p. 75) chama a atenção em seus estudos para a diferença 

entre avaliar e verificar, e alerta para o fato de que na avaliação da aprendizagem 

tem predominado a preocupação com a verificação do aprendido. O autor afirma 

que: 

 

[...] o conceito verificação emerge das determinações da conduta de, 
intencionalmente, buscar "ver se algo é isso mesmo...", "investigar a 
verdade de alguma coisa". O processo de verificar configura-se pela 
observação, obtenção, análise e síntese dos dados ou informações que 
delimitam o objeto ou ato com o qual se está trabalhando. A verificação 
encerra-se no momento em que o objeto ou ato de investigação chega a ser 
configurado, sinteticamente, no pensamento abstrato, isto é, no momento 
em que se chega à conclusão que tal objeto ou ato possui determinada 
configuração. 

 

Neste modo de compreender a avaliação, tem-se como princípio norteador 

que ela ocorre ao longo de um processo no qual as conquistas gradativas do sujeito 

são valorizadas, ao passo que a verificação é de algo, de um produto e tem a 

finitude no que se apresenta. Do ponto de vista da promoção da aprendizagem na 
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escola, sem dúvida a avaliação deve predominar, ao passo que a verificação serve a 

algo pontual, fechado, acabado, ao longo de um ciclo de aprendizagens. 

Luckesi (1995, p. 76) apresenta a definição para avaliação:  

 

O conceito "avaliação" é formulado a partir das determinações da conduta 
de "atribuir um valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação...", 
que, por si, implica um posicionamento positivo ou negativo em relação ao 
objeto, ato ou curso de ação avaliado. Isto quer dizer que o ato de avaliar 
não se encerra na configuração do valor ou qualidade atribuídos ao objeto 
em questão, exigindo uma tomada de posição favorável ou desfavorável ao 
objeto de avaliação, com uma conseqüente decisão de ação.  

 

O sentido atribuído por Carneiro, Moreira e Luz (2012, p. 3) é correspondente 

ao de Luckesi (1995). Asseguram os autores que a avaliação é “um processo de 

levantamento e análise de dados, com o objetivo de constatar se os objetivos 

propostos foram, de fato, atingidos”. No entendimento dos autores, ao acompanhar 

um processo sempre atrelado aos objetivos propostos, o que está em evidência não 

é o desempenho do aluno, mas sim as construções em andamento. 

Conforme Luckesi (1995, p. 80), “a avaliação é um diagnóstico da qualidade 

dos resultados intermediários ou finais; a verificação é uma configuração dos 

resultados parciais ou finais. A primeira é dinâmica, a segunda, estática.” Para o 

autor, na escola, a ênfase está posta sob uma nova concepção pedagógica, na 

tentativa de superar uma prática voltada somente para distribuição de notas, ou seja, 

a avaliação classificatória, e isso se deu com o surgimento das novas necessidades 

na área da educação, estudos envolvendo as situações de sala de aula e pesquisas 

sobre os diferentes modos como ocorrem às aprendizagens dos alunos. 

Sanmarti (2009), em produção mais recente, apoia-se no conceito de Luckesi 

(1995) e esclarece que a avaliação é o meio que favorece a comunicação entre 

educando e professor e que não se deve ver o erro cometido pelo aluno como algo 

negativo a ser ocultado do olhar do professor e dos companheiros de sala. Nesse 

sentido, nas aulas, as práticas de trabalho que se fundamentam em meras cópias 

impedem que as dificuldades e o erro sejam identificados, portanto devem ser 

evitadas, por desfavorecer a regulação da aprendizagem. O autor ainda ressalta que 

“os alunos e professores precisam reconhecer que aprender não significa repetir as 

práticas corretas e sim compreender as causas das incorretas.” (SANMARTI, 2009, 

p. 43). 
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Nessa mesma linha de discussão, Sibila (2012) comenta que no processo 

ensino-aprendizagem, o erro e o acerto acabam por definir a aprovação e a 

reprovação do aluno, porque a avaliação da aprendizagem está relacionada com a 

lógica classificatória e seletiva, vinculada à reprodução dos conteúdos e com 

destaque no resultado.  

Sibila (2012, p. 40) ainda ressalta que “a avaliação classificatória se apóia na 

idéia de que é possível aferir a aprendizagem do aluno, ou seja, medir a quantidade 

de conhecimentos alcançados pelo aluno.” Nesse modelo, o resultado do 

desempenho é considerado “hierarquizado e quantificado”, gerando rótulos que 

identificam “bom ou mau desempenho, com capacidade ou incapaz, fraco ou forte, 

entre outros”. Isto evidencia um contexto avaliativo no qual o diferente ou o erro é 

percebido como algo negativo.  

Em consonância a esse pensamento, Villas Boas (2001, p. 3) ressalta que a 

avaliação classificatória é a mais empregada nas escolas atuais, por meio de notas, 

e também declara que na LDB Nº 9394/1996 (inciso V, artigo 12, e letra “e”, inciso V, 

artigo 24, respectivamente), a lei traz a ideia de recuperação da nota de alunos com 

baixo rendimento escolar, dando a entender que o objetivo é a recuperação das 

notas. 

Nesse mesmo viés teórico, Carneiro, Moreira e Luz (2012, p. 2) conceituam 

que nos últimos anos “a avaliação assumiu um caráter competitivo e seletivo, 

pautado na atribuição de notas e conceitos, numa perspectiva de “rankeamento” e 

finalidade classificatória.” 

Os autores citados são correspondentes em seus posicionamentos críticos 

quanto ao predomínio da verificação de desempenho por meio de notas, em 

detrimento de uma avaliação de acompanhamento do processo de aprendizagem 

dos alunos. A avaliação vista por uma perspectiva mais qualitativa busca a qualidade 

da correspondência entre os objetivos e aprendizagens asseguradas no processo. 

Para Luckesi (1995) os resultados medidos em notas ou conceitos são 

obtidos por meio do estabelecimento de uma equivalência simples entre acertos ou 

pontos obtidos pelo aluno numa determinada escala, sendo essas notas ou 

menções a forma de medir a qualidade da aprendizagem alcançada. Desse modo, a 

equivalência entre acertos e erros classifica o aluno em aprovado ou reprovado por 

conta da aferição da aprendizagem. 
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É possível observar que a medição da equivalência entre erros e acertos, 

como alerta o autor, desloca o foco do processo de erro que, se percebido de forma 

qualitativa, aponta os momentos específicos do processo de aprendizagem e as 

construções em andamento. 

De acordo com Villas Boas (2001), quase não se questiona a avaliação 

quando os alunos apresentam resultados insatisfatórios, portanto a avaliação 

classificatória pode contribuir para o insucesso, ou fracasso do aluno, do professor e 

consequentemente da escola. Para o autor, dificilmente se consegue libertar desta 

prática, pois está mergulhada na cultura escolar, “no sentido mais amplo, ela tem 

sido um mecanismo pelo qual o aluno é incluído na escola ou dela é excluído”. 

(VILLAS BOAS, 2001, p. 3) 

Em concordância com essa ideia, Sibila (2012, p. 40) alerta que “avaliar, 

confunde-se com a possibilidade de medir a quantidade dos conhecimentos 

alcançados pelos alunos, dividindo-os por pares em oposição”. No entendimento da 

autora, o resultado é assim uma das principais características da avaliação 

classificatória e se efetiva por meio de provas e testes para medir o conhecimento.  

 

A avaliação, nesse aspecto, impõe-se como instrumento de seletividade, 
escolhendo poucos, rejeitando muitos, hierarquizando pessoas e 
reproduzindo a dinâmica da sociedade. Os alunos são comparados, para 
posterior distribuição para categorias distintas: dos bons alunos, aqueles 
que produzem êxito, dos medianos e dos fracos, àqueles que não alcançam 
êxito (SIBILA, 2012, p. 41). 

 

 A função da escola não é a de rejeitar alunos, rotulá-los ou até separá-los em 

categorias, mas sim formar integralmente o indivíduo, ou seja, que se efetive uma 

aprendizagem significativa para ele, sempre voltada a promover novas 

aprendizagens, por isso a ideia de processo. Para isso, é necessário superar a 

avaliação classificatória e adotar uma avaliação que se preocupe com o caminho 

percorrido até chegar à aprendizagem.  

Contrapondo-se à postura avaliativa predominantemente “verificadora”, vários 

autores posicionam-se em favor de uma avaliação que promova a aprendizagem 

(ALVAREZ MENDEZ, 2006; CASEIRO; GEBRAN, 2008; GALVÃO, 2013; VILLAS 

BOAS, 2001). Sugerem formas de superação dessa avaliação concebida como 

danosa ao processo de aprendizagem, discutem a avaliação formativa com a 

finalidade de auxiliar o aluno na superação das dificuldades e na efetividade da 
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aprendizagem. Nesse sentido, apresentamos o conceito de Cardinet (apud 

CASEIRO; GEBRAN, 2008, p. 143) sobre avaliação formativa: 

 
[...] visa orientar o aluno quanto ao trabalho escolar, procurando localizar as 
suas dificuldades para o ajudar a descobrir os processos que lhe permitirão 
progredir na sua aprendizagem. A avaliação formativa opõe-se à avaliação 
somativa que constitui um balanço parcial ou total de um conjunto de 
aprendizagens. A avaliação formativa se distingue ainda da avaliação de 
diagnóstico por uma conotação menos patológica, não considerando o 
aluno como um caso a tratar, considera os erros como normais e 
característicos de um determinado nível de desenvolvimento na 
aprendizagem. 

 

Como o próprio nome sugere, está muito mais preocupada com o processo 

formativo do aluno que com os resultados momentâneos apresentados por ele. O 

valor atribuído ao erro nesta perspectiva anuncia que ele é tido como parte desse 

processo e importa conhecê-lo para que o processo seja melhor direcionado. 

A caracterização de avaliação formativa feita por Villas Boas (2001, p. 3) é 

correspondente e evidencia que nessa avaliação o aluno se torna companheiro de 

todo o processo, é conduzido à inclusão e tem sua aprendizagem valorizada. Além 

de promover a aprendizagem do aluno e do professor, torna-se aliada de todos os 

processos desenvolvidos no interior da escola. Assim, “os professores analisam, de 

maneira frequente e interativa, o progresso dos alunos, para identificar o que eles 

aprenderam, para que venham aprender, e para que reorganizem o trabalho 

pedagógico.” (VILLAS BOAS, 2001, p. 4). 

Na perspectiva apresentada, a avaliação deve considerar as diferenças entre 

os alunos e tomá-los como referência para conhecer os processos de aprendizagem 

em andamento. Levar em conta, além dos critérios de avaliação, o progresso do 

aluno, onde as circunstâncias individuais devem ser observadas. Desse modo, a 

avaliação pretende contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Perrenoud (apud GALVÃO, 2013, p. 38), descreve como formativa “toda 

prática de avaliação contínua, contribuindo para a orientação do aluno durante toda 

sua formação”. Por meio dessa prática contínua a qual se refere o autor, torna-se 

como meta principal a melhoria das aprendizagens no percurso, destacando a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

Em perspectiva semelhante, Hadji (apud GALVÃO, 2013, p. 38) analisa que 

“a avaliação é localizada no centro da ação de formação sendo a função principal 

contribuir para uma boa regulação da atividade de ensino”. Avaliar, portanto, supõe 
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a superação das dificuldades por meio da análise do progresso que os alunos 

alcançam no decorrer do processo educativo. “O aluno toma consciência das suas 

dificuldades e torna-se capaz de reconhecer e corrigir seus próprios erros.” (HADJI 

apud CASEIRO; GEBRAN, 2008, p. 143).  

Na ótica de Hoffmann (apud GALVÃO, 2013, p. 33), a ênfase do processo 

avaliativo deve focar nas manifestações de aprendizagem do educando, para que a 

ação educativa melhore o percurso individual do aluno, mas para o autor esse 

processo se torna difícil, quando medir e classificar dificultam as ações voltadas para 

a superação, desenvolvimento e aprendizagem. 

Alvarez Mendez (2002, p. 83) ressalta que “acabam transformando a 

avaliação em um instrumento de seleção e de exclusão”. Para o autor avalia-se o 

aluno por querer saber mais dele, conhecê-lo melhor, precisa-se saber o que o aluno 

está aprendendo, quais as estratégias de raciocínio, de argumentação e de 

aplicação e se o que aprende está de acordo com o que está sendo ensinado.  

Assim, deve-se ensinar de forma a potencializar suas qualidades e garantir uma 

avaliação que analise mais o sucesso que o aluno conquista do que suas falhas, 

mais o que aprende do que não aprende. 

Alvarez Mendez (2002, p. 84) salienta:  

 

Se agimos apenas com a intenção de qualificar o trabalho ou exame para 
quantificar aquele saber, introduzimos elementos ou critérios que desviam a 
atenção do que vale a pena ser considerado em processos de formação 
intelectual e alteramos o valor da própria correção e da interpretação que o 
autor tenha feito do trabalho. 

 

Para este autor é necessário que a avaliação seja percebida como um 

instrumento que possibilite reflexão e proporcione a todos o acesso ao saber. Cabe 

ressaltar que o autor demonstra a preocupação com aqueles que não se apropriam 

da mesma forma, ou seja, que são discriminados no acesso a uma educação de 

qualidade na escola, mantém-se excluído dentro da escola e depois são eliminados 

após sua saída, devido a fatores ausentes em sua formação na escola e em sua 

vivência como aluno. 

Sob a perspectiva dos autores citados, é possível compreender que a 

avaliação formativa é um processo contínuo que deve revelar progresso e superação 

das dificuldades porque favorece a reorganização contínua de caminhos favoráveis 

para o aluno alcançar os objetivos da aprendizagem.  
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Se a avaliação não tiver como propósito principal a aprendizagem, o erro 

ocupa lugar central e permite a classificação entre adequados, capazes, habilidosos 

e incapazes, inadequados e desprovidos das condições para aprender. Nesse 

sentido, o erro deve ser considerado no processo de aprendizagem do aluno, não 

visto como algo negativo, mas sim como parte do processo para que o aluno chegue 

a uma aprendizagem significativa. 

De acordo com La Taille (1997, p. 31), “os erros dos alunos podem dar pistas 

importantes sobre suas reais capacidades de assimilação.” Para o autor, os erros 

evidenciados são necessários para serem percebidos quanto ao nível de 

desenvolvimento do sujeito. Afirma ser melhor a presença dos erros do que a 

ausência deles no processo de aprendizagem. 

 

A condenação sumária de todo e qualquer erro traduz uma ignorância a 
respeito do caráter interpretativo da inteligência, ou um desprezo em relação 
à inteligência infantil. Será uma ignorância a respeito dos processos de 
assimilação se o erro for unicamente avaliado em relação ao “certo” e não 
pensado a partir de sua qualidade intrínseca (LA TAILLE, 1997, p. 30). 

 

O modo como o erro é concebido na escola, no contexto de aprendizagens 

escolares, revela-se atrelado às práticas avaliativas adotadas, às metodologias de 

ensino selecionadas, à visão sobre os sujeitos da aprendizagem, às crenças acerca 

do aprender e não aprender e sem dúvida alguma, encontra-se entrelaçado aos 

aportes teórico-metodológicos circulantes.  Cabe ressaltar que o erro visto pelo 

professor como elemento indicativo de onde, como e quando intervir no processo de 

uma aprendizagem, potencializa a busca pela resolução de conflitos cognitivos e 

oferece espaço significativo para a evolução da inteligência. 

Para o autor, deve-se enfatizar a fala das crianças, pois quando não o faz e 

se despreza o erro delas, “o adulto rebaixa a auto-estima das crianças, levando-as a 

abandonar seus esforços espontâneos de reflexão.” (LA TAILLE, 1997, p. 31). 

Um alerta importante nestas reflexões é que além do erro ser visto pelo 

professor como construtivo, o aluno também precisa reconhecê-lo como parte de um 

processo de crescimento, portanto como algo positivo, não acabado em si mesmo, 

mas sim como parte do caminho da aprendizagem.   

De acordo com La Taille (1997, p. 31), “sendo a inteligência uma organização 

e seu desenvolvimento uma constante reorganização, deve-se sempre partir do que 

a criança sabe ou pensa saber para que aprenda e se desenvolva.” Desse modo, 
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deve-se valorizar as teorias das crianças e considerar seus conhecimentos prévios e 

não tratá-las como se não tivessem nada a oferecer. 

Para o autor “nem sempre é fácil avaliar um erro” (LA TAILLE, 1997, p. 31), 

visto que há várias formas de errar. Nesse sentido, o professor deve levar o aluno a 

considerar o erro para sua reflexão e perceber se isso tem ajudado a chegar ao 

objetivo proposto. “Há erros que provêm do esquecimento, outros de dificuldades de 

manuseio da linguagem, outros ainda ligados à simples ignorância a respeito de 

determinado tema.” (LA TAILLE, 1997, p. 31). O autor considera que a reflexão 

acerca do erro leva algum tempo, não é imediato, e o professor deve proporcionar 

esse processo de autorreconhecimento – ou regulação, ao aluno.  

Nessa mesma perspectiva, Gualtieri e Lugli (2012) ressaltam que os alunos 

têm ritmos individuais diferentes do tempo que a escola determina, o ritmo dos 

alunos na maioria das vezes não é compatível e nem uniforme com o tempo 

necessário para a aprendizagem. 

 

A linearidade na ordenação da aprendizagem tanto quanto a uniformização 
do tempo despendido nesse processo, elementos típicos da organização da 
escola moderna, passam, então, a ser vistos, por pesquisadores e 
educadores, como um grande entrave à escolarização de determinadas 
crianças; elas precisam de outro tempo porque se relacionam com ele de 
modo diferente do que a escola impõe (GUALTIERI; LUGLI, 2012, p. 47). 

 

Quanto à questão do tempo na organização pedagógica das demandas 

escolares, questiona-se: estaria na relação com o tempo individual de produção, o 

descompasso de alguns alunos para o aprender? Se considera que nenhum 

processo se explica de forma linear ou unicausal, o elemento tempo/ritmo de 

aprendizagem pode ser um dos elementos de uma trama maior. É preciso evitar a 

falsa ideia de que é possível ter-se uma escola para cada aluno, um ritmo de 

aprendizagem para cada aluno e um funcionamento escolar que privilegie essa 

individualização do processo de aprender. O que os autores têm criticado é a rigidez 

da escola e a desconsideração de diferentes estilos de aprendizagem entre os 

alunos nas proposições didáticas feitas no contexto escolar. Isto é diferente de 

defender uma escola para cada aluno e a individualização do aprender. 

Carvalho (1997) evidencia que nós incorporamos a ideia de que erro e 

fracasso são pares inseparáveis ou companheiros necessários, conceitos sempre 

vinculados. Esse conhecimento social acerca dos pares por oposição tem impedido 
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que outros pares sejam constituídos tais como: erro e conhecimento ou erro e 

esperança. 

Para o autor, o erro é visto de formas variadas por diferentes pessoas, ou 

professores, sendo que por terem opiniões e formação diferenciadas, cada um vê o 

erro de uma forma. Por exemplo, em uma prova um vê como uma grande falha e o 

outro como um simples deslize. “A constatação de um erro não nos indica, de 

imediato, que não houve aprendizagem, tampouco nos sugere inequivocamente 

fracasso, seja da aprendizagem, seja do ensino.” (CARVALHO, 1997, p. 12). 

Essa discussão acerca do erro como parte do processo de construção do 

conhecimento foi amplamente abordada na tese de Piaget acerca da evolução da 

inteligência.  O erro é tido como importante alavanca para nova construção, pois é 

responsável por levar o indivíduo a alterar seus esquemas, ou seja, “o erro pode ser 

fonte de tomada de consciência.” (LA TAILLE, 1997, p. 36). 

De acordo com Carvalho (1997), o erro é apenas um dado que permite ver o 

fracasso não como a consequência do erro, mas como a interpretação dele. Ver o 

fracasso como consequência do erro é torná-lo o fim, ao passo que ver o fracasso 

como interpretação do erro, permite reconfigurar estratégias de ação em andamento, 

pois o processo ainda não foi finalizado. Para o autor, além dos múltiplos fatores que 

supervalorizam o fracasso, “temos feito diagnósticos pretensamente precisos e 

taxativos” (CARVALHO, 1997, p. 12), sempre ligando o erro ao fracasso como se 

fosse parte do percurso, sem outras opções. Para Carvalho (1997, p. 16) devemos 

repensar o erro e suas consequências:  

  

Uma informação errada pode e deve ser retificada, mas a avaliação do 
desenvolvimento de capacidades não comporta com precisão, e em termos 
absolutos, o certo ou errado, ainda que possa estar aquém ou além do que 
esperamos.  

 

Nesse mesmo viés, La Taille (1997, p. 36) ressalta que através dos conceitos 

de inteligência de Piaget (assimilação, equilibração e regulação), é que pode levar a 

criança a ter consciência do seu erro e não somente reconhecer que errou, mas “ter 

acesso à qualidade do seu erro”. Desse modo o autor apresenta a visão acerca do 

erro na perspectiva construtivista dizendo que ele deixa de ser considerado “vilão 

absoluto, podendo tornar-se valioso aliado da pedagogia” (LA TAILLE, 1997, p. 36). 
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Ora, se o trabalho pedagógico for organizado de tal forma que o aluno 
apenas fique sabendo, pelo testemunho do professor, que errou, o erro 
perderá todo valor. Acontece frequentemente no ensino dito tradicional, que 
condena o aluno a sempre confrontar seus saberes àqueles do professor, 
sem nunca poder, por si só, avaliar a qualidade de suas respostas (LA 
TAILLE, 1997, p. 37). 

 

La Taille (1997) evidencia o percurso do professor como um processo de 

cooperação para levar o aluno ao sucesso que até o momento não foi alcançado. 

Nessa visão, o professor não somente aponta o erro, como mostra as suas causas. 

Alerta o autor: “quem sabe não precisa fazer de conta que não sabe, mas deve 

submeter à apreciação de outrem as demonstrações requeridas para a aceitação da 

resposta certa.” (LA TAILLE, 1997, p. 41). 

Para Sanmarti (2009, p. 41), o que precisa ser mudado em relação ao erro é a 

forma com que ele é visto no interior da escola, ocasionando a relação de temor: 

 

Geralmente, o erro tende a ser considerado na escola como algo negativo, 
algo que os alunos aprendem a esconder para não serem punidos. Todavia 
o erro é o ponto de partida para aprender. Se lendo um texto ou escutando 
uma explicação assimilássemos completamente o que o professor tentou 
nos comunicar, a escola não seria necessária. Entretanto, a realidade nos 
mostra o contrário.  

 

O autor ainda ressalta que é preciso que os professores também construam 

novos hábitos na prática avaliativa. Romper com a arraigada forma de avaliar 

buscando nos alunos indícios de onde fogem às normas ou padrões estabelecidos – 

erros tidos como elementos excludentes e consequências punitivas.  

Para melhor expressão da ideia, o autor evidencia que se faz necessário o 

aluno aprender a se regular, mudando a concepção do erro para algo normal dentro 

de suas possibilidades, “quando se percebe sua vertente positiva na aprendizagem, 

converte-se em algo criativo em vez de destrutivo.” (SANMARTI, 2009, p. 44). A 

partir desse momento o aluno pode adquirir confiança e encarar o erro como parte 

do processo educativo, mas é fundamental o papel do professor dialogando com o 

aluno, mostrando as causas de seus erros, e ainda mais mostrando o caminho do 

êxito. Dessa forma, o aluno se sentirá mais seguro, podendo demonstrar suas 

concepções e práticas sem medo.  

Nessa mesma perspectiva de análise, Galvão (2013) declara que está nas 

mãos do professor ajudar o aluno a se superar ou não, é através de seu empenho 

em trabalhar as estratégias de ensino “criando e propondo situações diferenciadas 
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para promover à aprendizagem.” (GALVÃO, 2013, p. 70) que o aluno consegue 

prosseguir.  Sendo assim, o erro mostra para o professor que o aluno precisa de um 

auxílio especial. A autora ainda ressalta que é “imperativo ao professor intervir.” 

(GALVÃO, 2013, p. 74), para que os alunos tenham outras oportunidades de 

mudança, apontando as causas de seus erros e como surgiram, nesse sentido 

aprendam a analisar e compreender esse processo. 

A autora salienta que:  

 

Explorar os erros, incorporando-os ao processo de ensino/aprendizagem 
como elemento natural, etapa para o acerto, é fundamental para que os 
alunos passem a percebê-los como fonte de informações úteis e os utilizem 
para a superação das dificuldades a impedirem a consolidação da 
aprendizagem (GALVÃO, 2013, p. 71). 

 

Essa mesma ideia é retratada na pesquisa de Pinto (1997, p. 84), segundo a 

qual a sociedade já definiu um ideal, um padrão de certo ou errado e também do que 

produzimos como algo esperado, demonstrando em nossas falas uma ótica de 

quantidade que se reflete na escola. Esse ideal é transportado para o interior das 

escolas. Dos alunos é exigido atingir os objetivos propostos e quando esbarram em 

algumas dificuldades e falhas, são castigados pelo erro cometido, como se fosse o 

final do percurso. A consequência desse modo de conceber produz a exclusão e não 

uma oportunidade de crescimento, de construção de conhecimentos científicos, 

cumprindo o papel da escolarização.  

Souza (1997, p. 130), afirma que “a escola reproduz as relações de poder e a 

subordinação da sociedade”, dando ênfase aos valores dominantes, por sua vez, a 

escola se omite ao não produzir em suas práticas avaliativas atividades e conteúdos 

significativos ao público da classe trabalhadora, “realizando-se uma seleção social”, 

afetando o aluno em várias áreas de sua vida, se afastando cada vez mais das 

“normas e regras estabelecidas.” (SOUZA, 1997, p. 130). 

Diante da perspectiva dos autores citados, o erro deve ser visto como um 

dado a ser trabalhado, para que aconteça a incorporação do erro ao processo de 

aprendizagem, retirando a imagem negativa do erro como uma constatação, 

evidenciando o fracasso/sucesso do aprendiz ou até como a finalização do processo 

do ensino/aprendizagem. O professor também tem seu papel essencial nesse 

processo, pois através do diálogo com o aluno e por meio da cooperação pode 

favorecer a regulação.  O aluno poderá conhecer seus erros, superá-los e conhecer 
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o seu percurso até chegar à aprendizagem. A escola por sua vez, pode em suas 

ações cotidianas promover espaços para superar a reprodução do fracasso por meio 

de grupos de estudo, de discussão teórica e de estudo de casos advindos das 

problemáticas encontradas no interior da própria escola. Estratégias que modifiquem 

os modos de conceber o erro. A modificação na ênfase dada à avaliação 

classificatória em favor da avaliação formativa pode ser um importante começo. 

Se a escola e os envolvidos nela começarem a ver o erro como parte do 

processo da aprendizagem do aluno, portanto, de uma forma positiva, haverá êxito 

no processo de ensino-aprendizagem evitando os índices elevados de repetência ou 

reprovação escolar.   

A reprovação é “um dos maiores problemas dos sistemas escolares 

contemporâneos.” (TORRES, 2004, p. 34). Para o autor “a repetência é a solução 

interna que o sistema escolar encontrou para lidar com o problema da não-

aprendizagem ou da má qualidade de tal aprendizagem.” (TORRES, 2004, p. 34).  

Torres ainda ressalta a repetência como um fenômeno mundial, pois afeta a 

grande maioria dos países, mais especificamente os países industrializados. O autor 

evidencia em sua pesquisa, que desde o início do século XX, já eram feitos estudos 

sobre o tema. “Segundo as estatísticas oficiais, entre 10 a 20% dos meninos e das 

meninas no mundo repetem alguma das séries iniciais do ensino fundamental.” 

(TORRES, 2004, p. 34). 

Para Bahia (2012), o nosso sistema de ensino é considerado seletivo, onde 

predominam as classes homogêneas, suas práticas são excludentes e a avaliação 

fortemente ligada a formas de punição ou prêmio. Ressalta ainda que “isso está 

impregnado não só nos professores, mas nos próprios alunos, seus pais e 

sociedade em geral.” (BAHIA, 2012, p. 54). 

O autor ainda salienta: 

 

Sem dúvida, assistimos a um período de consolidação de uma “cultura da 
repetência”, porque a concepção de avaliação estava fortemente ligada à 
punição, gerando sucessivas reprovações dos alunos que eram obrigados a 
cursarem a mesma série, revendo os mesmos conteúdos, com a mesma 
metodologia, o que contribuía para a desistência destes alunos da escola, 
gerando evasão/exclusão do sistema de ensino (BAHIA, 2012, p. 54). 

 

Nessa mesma linha de pensamento, Torres (2004) evidencia que a repetência 

não é vista como um problema pela sociedade, mais especificamente pelos pais, 
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professores e alunos, mas pelo contrário, é percebida como uma nova chance para 

aqueles alunos que não estão aptos no momento para aprender. O autor ainda 

aponta a reprovação, percebida por eles como “algo natural, como um componente 

inerente e até inevitável da vida escolar.” (TORRES, 2004, p. 37). 

Rosário (apud FERRARO, 2004, p. 63) anuncia que os alunos sentem a 

exclusão como um “fenômeno normal e vista como um padrão porque acontece com 

a maioria e com muita frequência.” Ferraro aconselha que se deve dar voz aos 

excluídos para melhor compreensão desse fenômeno, pois defende que a 

reprovação no ensino fundamental é grave, visto que é produzida pela exclusão no 

interior da escola. Rosário (apud FERRARO, 2004, p. 63), levanta a preocupação 

em relação aos professores, que defendem a ideia da cultura da repetência. 

 

A repetência escolar tem sido produzida culturalmente como algo benéfico, 
bom para o aluno, como uma possibilidade de auxílio, de ajuda, para uma 
posterior promoção. A esse respeito encontrei algumas falas entre os alunos 
entrevistados que evidenciam essa cultura da repetência. Assim explicou a 
repetência na primeira série uma das crianças entrevistadas: “as crianças 
da primeira são pequenas, não tem mentalidade de aprender de uma hora 
para outra, é melhor rodar na primeira porque fica mais forte” (ROSÁRIO, 
apud FERRARO, 2004, p. 63). 

 

De acordo com Torres (2004), a reprovação nos primeiros anos do ensino 

fundamental está vinculada às dificuldades com a leitura e a escrita e acaba se 

agravando com as turmas superpopulosas, professores desqualificados e a falta de 

materiais didáticos. Enfrentar a repetência nessas séries “implica lidar com as 

condições negativas que favorecem e nutrem à repetência dentro da escola”. 

(TORRES, 2004, p. 38).  

Para o autor, os especialistas da educação percebem a reprovação como um 

indicador da ineficiência interna da escola, onde o próprio sistema escolar “inventou 

a repetência como um mecanismo regular para lidar com os complexos fatores intra 

e extra-escolares que inibem o ensino e a aprendizagem eficazes no meio escolar” 

(TORRES, 2004, p. 37). Já os agentes da escola acreditam que as dificuldades e os 

problemas de aprendizagens são externos à escola. Os pais, por sua vez, tendem a 

aceitar o diagnóstico dos docentes em relação à capacidade de aprender dos seus 

filhos. 

Bahia (2012) destaca a proposta da progressão continuada no Estado de São 

Paulo, adotado pela Secretaria de Estado da Educação no ano de 1997, onde eram 
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organizados dois ciclos, sendo o primeiro ciclo da 1ª a 4ª série, e o segundo ciclo da 

5ª a 8ª série, essa progressão não permitia a reprovação em cada série, ou seja, só 

poderia reprovar o aluno quando este chegasse no final do primeiro ou do segundo 

ciclo. Desse modo oportunizando ao aluno a promoção para a série seguinte, mas 

com mecanismos que garantissem a aprendizagem deles, por meio de uma 

avaliação continuada e ações como apoio ou reforço dos estudos, reparando as 

defasagens. O autor ainda analisa em favor da progressão continuada, uma vez que 

a proposta de avaliação anterior pautada em castigos e punições também não 

garantia a aprendizagem do aluno de forma eficiente e com qualidade. Mas o autor 

ressalta também que programas específicos, como o Regime de Progressão 

Continuada, se não estiver fundamentado teoricamente pode falhar em seu sistema 

de avaliação, pois com a promoção dos alunos para a série seguinte pode acontecer 

de não estarem dominando os conteúdos necessários, nem aptos para mudar de 

série e as formas de avaliação não perceberem essa realidade.  

Bahia (2012, p. 54) ainda salienta: 

 

O que estamos observando com a entrada de uma proposta diferenciada 
em relação à avaliação, é um rebaixamento do ensino, muito provavelmente 
porque as condições e equipamentos da rede não estão favorecendo um 
trabalho que assegure os princípios da progressão continuada. 

 

Tornar o ensino mais fácil, adequá-lo à realidade do aluno no sentido de 

minimizar os conteúdos, é propagar a desigualdade no acesso à educação 

continuada. Para maquiar os efeitos dessa defasagem que se instala, os programas 

de progressão continuada oferecem a manutenção da exclusão no interior do 

sistema. 

Torres (2004) analisa em sua obra o perfil dos alunos que reprovam e conclui 

que eles são apresentados como insuficientes para serem aprovados em uma 

avaliação cujos critérios utilizados são arcaicos. Alerta que em muitos casos o 

professor decide fazer um aluno repetir a série por outros fatores relacionados à 

disciplina ou assistência às aulas, “em muitos casos a repetência opera como um 

mecanismo aberto ou velado de advertências.” (TORRES, 2004, p. 39).  

Bahia (2012) também ressalta que para o tipo de avaliação progressiva é 

necessário que os professores estejam preparados e entendam os fundamentos da 

proposta, respeitando o tempo de cada aluno “na construção do seu conhecimento e 
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na incorporação das aprendizagens.” (BAHIA, 2012, p. 55). Mas sua preocupação 

maior é em dizer que as ações educacionais são importantes para garantir os 

direitos de uma educação de qualidade e a efetiva permanência dos alunos na 

escola, e não “apenas para garantirem dados estatísticos mais favoráveis num 

mascaramento desumano das reais condições de aprendizagem dos nossos 

alunos.” (BAHIA, 2012, p. 56). 

O autor ainda salienta postulando que: 

 

Nossos alunos tem o direito de aprender, com competência, com respeito e 
preservação do seu tempo e com o reconhecimento de seus saberes e 
potencialidades, num processo que garanta novos conhecimentos e que 
aperfeiçoe sua capacidade de saber pensar e agir diante dos desafios 
postos pela sociedade (BAHIA, 2012, p. 55). 

 

Sabendo-se que a repetência não é dada apenas por uma causa e sim por 

várias causas complexas, Torres (2004) apresenta alguns fatores para a redução 

das reprovações no interior das escolas, a começar por aconselhar as famílias e a 

comunidade, evidenciando para eles o valor da educação e também dando apoio 

financeiro para estimular a frequência dos alunos na escola. Para isso, as escolas 

precisam mudar o olhar que tem sobre a repetência, que hoje é vista como forma de 

advertência ou castigo, e dar voz aos excluídos para que este quadro de reprovação 

comece a ser superado. 

Para Torres (2004) a maior parte das pesquisas realizadas aponta como 

fracassado o método tradicional da prática da repetência dentro da escola, ou seja, 

um aluno que reprova uma, duas ou mais vezes, não está assegurado pela 

repetência que passe a aprender, pelo contrário, os alunos começam a apresentar 

baixa autoestima em relação à escola e a repetência aparece como um fator para a 

evasão escolar.  

Para o autor, a repetência apresenta premissas equivocadas, pois um aluno 

que não aprendeu uma vez, não aprenderá novamente se tomar o mesmo caminho 

de aprendizagem na segunda vez, “a repetência reforça o círculo vicioso das baixas 

expectativas, do baixo rendimento, da baixo auto-estima e do fracasso escolar” 

(TORRES, 2004, p. 39). Nessa altura, os pais também tomam posturas negativas, 

passam a olhar o filho como aquele que não tem capacidade de aprender. Dito de 

outro modo, a repetência evidencia nos pais as piores expectativas nas 

aprendizagens dos seus filhos. 
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Para o autor, financeiramente, a reprovação só traz prejuízos e desperdícios 

dos recursos. Nessa ótica, esse recurso financeiro gasto com a reprovação do aluno 

deveria estar voltado para o acesso dos alunos a um melhor ensino, na diminuição 

da evasão escolar e talvez possa ser utilizado em programas de intervenção 

específica nos casos de repetência. Torres (2004, p. 38) traz uma alerta quando diz 

que “a repetência só atrai repetência”. 

Com base nessa análise acerca do erro, da forma de avaliação e da 

repetência escolar, passa-se a considerar o que revelaram os participantes do 

estudo, por meio de desenhos e depoimentos orais. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.1. DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS MOMENTOS DA COLETA DE DADOS 

 

O presente estudo considerou a expressão dos alunos acerca da escola e de 

sua trajetória de escolarização por meio de dois instrumentos de investigação: 

entrevista oral e produção de desenhos.  

A escolha pela escola buscou atender aos critérios: ser pública e de fácil 

acesso à pesquisadora.  Depois de identificada a escola onde o estudo poderia se 

desenvolver, iniciou-se o processo de solicitação da autorização para realização do 

estudo naquela unidade escolar. Atendida essa necessidade, a diretoria da referida 

escola destinou uma pedagoga para acompanhar o desenrolar da pesquisa. 

Na primeira conversa com a Pedagoga, após a apresentação do projeto de 

pesquisa procedeu-se à escolha dos alunos que participariam da pesquisa, posto 

que nem todos seriam convidados. A Pedagoga então questionou a pesquisadora 

sobre “que tipo de aluno ela gostaria de ter nesse estudo: indisciplinados ou que não 

aprendem”. Nesse momento da conversa, a pesquisadora fica ciente de que na 

referida escola há uma sala específica para alunos repetentes onde serão 

escolhidos os participantes do estudo. A pesquisadora afirma que o critério para a 

escolha dos participantes do estudo é estudarem em escola pública e terem histórico 

de reprovação, portanto ficaria a critério da Pedagoga a escolha dos alunos. 

Esse dado é relevante, porque evidencia um processo de segregação dentro 

da escola. O aluno que reprovou em uma série, caso não mude de escola, “nunca 

mais” estudará com colegas que não tem histórico de reprovação. Passa a compor o 

grupo dos repetentes na escola, em sala separada, limitando a interação entre eles 

e os demais alunos da escola, os não repetentes. Imaginemos um aluno que tenha 

reprovado no 5º ano e passará os demais anos do Ensino Fundamental II em sala 

“de repetentes”. Não é difícil supor que esse adjetivo o qualifica negativamente na 

escola e interfere em suas relações interpessoais com colegas e com professores, 

afetando sua relação com a escola, com o saber e com a aprendizagem. 

Após a escolha dos alunos participantes, foi encaminhado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para assinatura, e a partir do retorno dos 
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mesmos devidamente assinados, demonstrando autorização para participação no 

estudo, a pesquisa teve início. 

No primeiro momento de entrevista oral individual, foi destinada pela 

pedagoga que acompanhou a realização da pesquisa na escola uma sala como 

espaço para a coleta dos dados. Os alunos eram chamados pela pedagoga na sala 

de aula e acompanhados até a sala onde a pesquisadora os aguardava.  

Ao chegarem à sala, a pesquisadora os recebia individualmente, conversava 

sobre os objetivos da pesquisa e confirmava a intenção de responder às perguntas e 

fazer os desenhos. Todos os alunos que haviam levado o TCLE devidamente 

assinado, mantiveram neste momento a intenção de participação no estudo. Após 

essa conversa inicial, a pesquisadora começava a entrevista que foi composta por 

10 questões desencadeadoras de um diálogo acerca dos significados atribuídos por 

eles à escola, à trajetória de escolarização, reprovação e erro. Cada aluno saía da 

sala, participava da entrevista oral e retornava para a sala de aula para que outro 

colega viesse na sequência.  

No segundo momento, procedeu-se à elaboração dos desenhos. Atendendo 

ao indicado pela Pedagoga, a organização desta etapa foi de produção coletiva, na 

biblioteca da escola. Os cinco alunos participantes foram chamados ao mesmo 

tempo em sala de aula e encaminhados à biblioteca e, ao saírem da sala, levaram 

seu próprio estojo para a biblioteca. A pesquisadora que os aguardava, explicou 

essa etapa da pesquisa afirmando que daria quatro temas, um por vez e eles 

desenhariam em folha sulfite e identificariam com seu nome. Cada desenho 

produzido era recolhido pela pesquisadora, antes que uma nova folha sulfite fosse 

entregue. Os alunos foram dispostos de modo bem espaçado na biblioteca, para que 

um não visse o desenho que o outro produzia. Foi dito a eles que caso desejassem 

poderiam colorir os desenhos. Um participante coloriu 1 dos seus 4 desenhos, os 

demais apenas desenharam com lápis, sem colorir. Após essa etapa, foram 

agradecidos pela participação e retornaram à sala de aula. Um traço de lápis de cor 

preto foi passado por cima do desenho de cada aluno para facilitar a visualização 

para posterior escaneamento, respeitando-se na íntegra os contornos por eles feitos. 

Os desenhos realizados e as respostas dos participantes às questões da entrevista 

foram agrupados em unidades de análise, discutidas a seguir. 
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3.2 UNIDADE DE ANÁLISE 1 – SIGNIFICADO DE ESCOLA PARA OS ALUNOS DO 8º ANO 

 

Nesta unidade de análise foram discutidos os sentidos produzidos pelos 

alunos participantes1 do estudo à escola. Para tal, foram agrupadas as questões do 

roteiro de entrevista que solicitavam uma “avaliação” da escola, acerca de como a 

percebem e desenhos que representassem o significado de escola e os sentimentos 

do aluno em relação à ela.  

Os dados nesta unidade de análise indicaram que a escola é considerada boa 

para 100% dos alunos participantes do estudo. Os adjetivos empregados por eles 

nas falas foram: boa, legal e normal.  

 

A1- Acho a escola boa, precisa de reforma, mas é boa de ensino, de 
professores, tipo isso. 
 
A2 – É uma escola boa, gosto das aulas e da hora do recreio, nas aulas de 
arte a gente faz trabalho em grupos e no recreio a gente fica sentado no 
banco com os amigos. 
 
A3 – A escola é legal, tem professores bons e amigos legais. 
 
A4 – Acho boa, sei lá, normal, o que mais gosto é que os professores 
explicam bem. Ah! e também da hora do intervalo que fico com meus 
amigos. 
 
A5 – Boa, o que eu mais gosto na escola são dos meus amigos porque a 
gente conversa, da risada juntos. 

 

Entretanto, chama-se a atenção uma contradição percebida entre as 

respostas dos sujeitos na entrevista oral e no desenho realizado, quando solicitados 

a representar o que a escola significava para eles. Três dos cinco alunos 

participantes desenharam a escola como sinônimo de prisão, batalhão policial e 

diretoria em destaque, como podem ser observados nas representações a seguir. 

                                                 
1 Os participantes do estudo foram identificados por A1, A2, A3, A4 e A5 para preservar sua 

identidade. 
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Figura 1 - Representação da escola na percepção dos alunos 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Essa contradição evidencia a superficialidade de compreensão dos alunos 

sobre seu direito à expressão. Conseguem expressar no desenho seu 

descontentamento com a privação de liberdade que a escola impõe e na fala a 

descrevem como boa, legal... Os papéis sociais na escola parecem polarizados. A 

escola não é vista por esses alunos como libertadora das condições de sujeição, 

exclusão social e segregação, como espaço onde podem sanar suas dificuldades a 

ponto de superar seus erros. Pelo contrário, parecem olhar a escola como um lugar 

que os aprisiona, que impede seu acesso e, portanto, é tida como negativa. Em 

determinados momentos da entrevista os alunos declararam a escola como “legal”, 

os professores como “bons”, mas parece que não fazem parte dessa realidade. É 

como se estivessem olhando a situação de fora e emitindo um juízo de valor externo 

ao contexto.  

Além dessa constatação os alunos demonstram um sentimento de 

desvalorização em relação à própria aprendizagem, demonstrando uma 
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conformidade em relação ao não aprender, como se estivessem fadados ao 

fracasso. Na literatura que analisamos no referencial teórico deste estudo, é 

apresentada uma análise desses modos de perceber a escola e a própria situação 

de aprendizagem como nocivos, pois isso reflete em toda a sociedade, para além 

dos muros da escola, assumindo uma postura perversa. Carvalho (1997, p. 24) 

alerta: 

 

A exclusão escolar em seu segmento fundamental materializa, também e 
sobretudo, o fracasso de toda uma geração já adulta em iniciar as novas 
gerações nas disciplinas, capacidades e valores que julgamos fundamentais 
e necessários a todos [...].   

 

Quando os alunos referenciam a escola como uma prisão ou um batalhão 

policial, estão expressando em suas falas que nesse local não se pode ter voz e 

nem autonomia.  

Outro elemento que aparece nos dados é que a escola é vista como um lugar 

de regeneração. Entendem a escola como um espaço no qual serão castigados 

caso não aprendam. Observa-se então que precisa ser mudada essa visão dos 

alunos em relação à escola, mas partindo de uma mudança no interior da própria 

escola.  

Para La Taille (1997, p. 42) “somente há atividade se houver motivação”, o 

autor declara a necessidade de os alunos serem motivados para a superação dos 

erros, ou seja, o erro nessa perspectiva deve ser valorizado, para que se conquiste o 

objetivo final, sendo esse processo realizado na escola pelos professores, 

pedagogos e todos os envolvidos nela. Para o autor “estamos em pleno campo da 

afetividade, pois é ela que “move” os indivíduos”. (LA TAILLE, 1997, p. 42). 

Nessa contradição posta pelos alunos participantes, a escola também 

apresenta um lugar de futuro, ainda que alguns apresentem dificuldades de 

aprendizagem, entendem que ali pode ser a solução para mais adiante. La Taille, 

(1997, p. 44) argumenta: 

 

Um aluno poderá sentir-se motivado para aprender determinadas matérias, 
não porque nutra um especial interesse por elas ou que ache as aulas 
“legais”, mas sim porque vê nelas algum valor em virtude de um projeto 
maior de vida. 
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Cientes de sua dificuldade atual (apresentada no momento da coleta dos 

dados) projetam para situações futuras, por meio da escola, a superação de suas 

dificuldades. Há um projeto que vincula esses alunos à escola, ainda que a vejam 

como prisão. Um trabalho de intervenção junto a esses alunos, buscando resgatar o 

valor da escola e um planejamento de superação de suas dificuldades a longo 

prazo, parece ser uma alternativa almejada pelo grupo de alunos participantes do 

estudo.  

Para os alunos participantes da pesquisa, a diretoria da escola ocupa um 

lugar de destaque, ressaltando a escola como detentora do conhecimento e poder, 

onde quem entra ou passa por ela deve obedecer às regras impostas e 

determinadas, sofrendo consequências pelo não cumprimento. Entretanto, nesse 

mesmo contexto é possível perceber que a permanência desses alunos na escola e 

o fato de projetarem sua superação estando nela inseridos, passa por essa condição 

disciplinar da escola. Trata-se de um grupo de alunos com histórico de reprovação e 

de dificuldades de acompanhamento escolar. A disciplina, a autoridade do diretor, do 

corpo docente pode ser canalizada para produzir efeitos de organização pessoal e 

planejamento, o que pode se reverter em estratégias mais adequadas ao aprender. 

Durante a realização de um dos desenhos, a pesquisadora solicitou que os 

alunos desenhassem como eles se sentiam na escola e embora estivessem 

espalhados pela sala, separados fisicamente para a elaboração e não fossem 

influenciado um pelo outro, 100% dos alunos retrataram novamente a escola como 

uma prisão e sentindo-se como pássaros em gaiolas ou detentos em celas. 

Enquanto eles desenhavam, a pesquisadora notou que em dois desses desenhos 

apresentavam a fala “pode subir” e “sobe agora”, nesse momento a pesquisadora 

perguntou o que significava aquela expressão e os alunos foram enfáticos relatando 

que ao serem mandados para a diretoria, sempre ouvem da Pedagoga essas frases, 

pois a sala da diretoria fica no piso superior da escola.  Seria importante considerar 

em um processo de intervenção nessa realidade, os sentidos atribuídos pelos alunos 

ao “piso superior”, à relação de poder e ao acesso que deixam de ter à diretoria, 

como espaço para conciliação de interesses entre alunos e professores. É possível 

observar as representações a seguir: 
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Figura 2 - Sentimentos dos alunos em relação à escola 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As representações anunciam que o modo como os alunos desenham a escola 

reflete como se sentem nela. Pôde-se verificar que os alunos, no caso do estudo 

realizado, assumem uma postura de réus e não de aprendizes, os sentimentos que 

poderiam indicar a busca pelo pertencimento, vinculação, se deflagram em sensação 

de abandono ou perda da liberdade. Diante das representações e das entrevistas, 

foi possível refletir acerca do quão importante é para esses alunos a superação 

dessa concepção de fracasso escolar e de erro, para que compreendam que todos 

podem aprender, e consequentemente encontrem “seu lugar” na escola. 

Nesse sentido, para que haja uma mudança significativa no cenário escolar 

atual, se faz necessário o comprometimento da escola com o processo educativo, 

que intencionalmente exerça a escuta das distintas vozes dos sujeitos da 

aprendizagem e ao ouvi-los, busque identificar os sentidos atribuídos ao aprender, a 

escola e a própria vivência nesse espaço, com vistas a aprimorar as práticas nela 

desenvolvidas. 
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Há estreita relação entre o modo como os alunos percebem a escola e como 

se percebem enquanto alunos, como protagonistas do processo de aprendizagem. 

Essa significação dos alunos será tratada no eixo a seguir. 

 

3.3 UNIDADE DE ANÁLISE 2 – SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS PELOS ALUNOS SOBRE A 

REPROVAÇÃO 

 

Nesta unidade de análise foram apresentados pelos alunos participantes os 

significados em relação à reprovação escolar e suas consequências. Vale relembrar 

que todos os alunos participantes possuem histórico de reprovação no ensino 

fundamental II, em alguma série, mas não conseguem atribuir a que se deu a 

reprovação. Demonstraram dúvidas em suas respostas quando perguntamos qual o 

motivo real da reprovação. 

 

A1 – Sim, reprovei duas vezes. Em que matérias? Em matemática e 
geografia. Por quê? Bom eu acho que foi porque eu não entendia o que a 
professora explicava, e tinha vergonha de perguntar toda hora, porque daí 
ela fica até brava. 
 
A2 – Já duas vezes, no sétimo ano e oitavo ano. Em que matérias? Não 
lembro muito bem em que matérias, acho que foi em matemática e 
geografia, mas não tenho certeza. 
 
A3 – Sim, uma vez em história e inglês no quinto ano. Por quê? Ah eu acho 
que reprovei por causa que eu não entendia muito das matérias e as 
professoras nem ligava.  
 
A4 – Eu já reprovei duas vezes é... uma foi no sexto e uma no  sétimo ano. 
Em que matérias? Em Ciências e matemática. Por quê? Porque a 
professora de matemática falava que eu era muito bagunceira. Mas você 
era? ... nem tanto, gostava de conversar um pouco, daí não conseguia fazer 
os exercícios, as tarefas. 
 
A5 – Eu já... já reprovei duas vezes, no oitavo ano. Em que matérias? 
Agora em que matérias eu não sei, porque parei de estudar nas duas vezes. 
Porque você parou de estudar? É... eu  não me dava muito bem com meu 
padrasto daí fui embora morar com minha tia e a outra porque tava indo mal 
nas matérias e não quis ir mais, porque os professores falavam que eu não 
tinha mais chance de recuperar a nota. 

 

Pelas respostas apresentadas pelos participantes, a maioria dos alunos não 

conseguia realizar as tarefas e atividades e se viram desencorajados para continuar 

tentando. Um participante até evidencia o constrangimento de expor suas dúvidas 

como barreira para aprender, pois se sente inseguro de perguntar o que não 

entendeu para a professora.  
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Nessa situação cabe ao professor investigar “porque” o aluno não está 

aprendendo, orientá-lo, promover a aprendizagem do aluno, proporcionar atividades 

que tenham significado e que produzam novas experiências relacionadas às 

dificuldades apresentadas. Desse modo o aluno tomará consciência de seus erros e 

será motivado a melhorar seu rendimento. Os professores e a escola devem se 

preocupar com o processo formativo do aluno e não apenas focar na dificuldade que 

o aluno apresenta naquele momento. Como salienta Caseiro e Gebran (2008, p. 

143): 

 

O aluno percebe onde está, toma consciência das dificuldades que encontra 
e pode tornar-se capaz de reconhecer e corrigir seus próprios erros. A 
continuidade é outra característica da avaliação formativa, que deve estar 
inscrita no centro do processo educativo, formativo, proporcionando uma 
articulação mais eficaz e constante entre coleta de informações e ação 
remediadora. 

 

Outro elemento que aparece durante as entrevistas é a reação deles no que 

concerne à reprovação e também à reação dos pais e amigos. Os alunos 

participantes da pesquisa evidenciam sentimentos como tristeza, vergonha, 

desânimo e baixa autoestima com a reprovação. Perguntamos aos alunos como eles 

se sentiram quando souberam que haviam reprovado, e qual foi a reação dos 

familiares e amigos. Acompanhemos seus depoimentos: 

 

A1 - Um pouco com vergonha.  
Pesquisadora: Como você se sentiu?  
A1: Fiquei com vergonha de falar com meus pais.  
Pesquisadora: E os amigos?  
A1: Meus amigos me zuaram porque alguns faziam bagunça comigo e 
passaram de ano e eu fiquei. 
 
A2 – Fiquei triste. Como foi quando seus pais souberam? Moro só com 
minha mãe e ela ficou triste. E os amigos? Ah eles, os meus amigos 
ficaram normal porque a sala toda reprovou também. 
 
A3 – Fiquei espantado porque não esperava. E a reação dos seus pais? 
Meus pais não fizeram nada só tiraram o meu celular e meus amigos não 
falaram nada porque a maioria já reprovou duas ou três vezes. 
 
A4 – Me senti mal. E seus pais? Meus pais ficaram bravos também, mas 
não me tiraram nada. E seus amigos quando souberam? Meus amigos 
não falaram nada porque a maioria já passou por isso. 
 
A5 – Desanimei. E a reação dos seus pais? Meu pai não teve nenhuma 
reação e minha mãe mandou eu estudar de novo. E os amigos?  Meus 
amigos eu não sei porque parei de ir no colégio, só uma amiga que ficou 
sabendo mais ela reprovou junto comigo, então não falou nada. 
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Para Torres (2004, p. 37), o tipo de avaliação aplicada nas escolas atuais 

continua colaborando para que os alunos se sintam conformados com sua posição, 

“a repetência é algo visto como natural” (TORRES, 2004, p. 37), pois para o autor 

não adianta seguir o mesmo caminho que o aluno já percorreu e não obteve 

sucesso, pois isso não assegura a aprendizagem. Desse modo, os alunos se 

sentiriam mais confiantes e valorizados, mas precisam ser conscientes que o seu 

principal objetivo na escola deve ser o de alcançar a aprendizagem.  

Outro dado relevante trazido pelos participantes foi a reação dos pais em 

relação à reprovação dos seus filhos. As reações descritas pelos alunos 

participantes foram: a mãe do aluno A2 ficou triste, enquanto os pais do A3 optaram 

por castigar retirando o celular por um período, já os pais do A4 ficaram “bravos”, 

mas não tomaram nenhuma posição quanto ao ocorrido, e por fim, o pai do A5 não 

teve reação e a mãe pediu para o aluno estudar mais. 

Diante desse quadro, podemos concordar com Torres (2004) quando ele 

ressalta que os pais geralmente assumem uma postura negativa em relação à 

capacidade de aprendizagem dos filhos, demonstrando expectativas muito baixas 

em relação ao futuro. Para Rego (1996), o ambiente familiar é muito influenciador 

nas aprendizagens do aluno, evidenciando características do seu grupo social. 

Assim, a família precisa estar atenta a cada momento de seu filho na escola, 

acompanhar mais de perto suas aprendizagens e suas dificuldades, suas 

experiências fora de casa, mantendo uma relação mais presente na escola. A família 

pode colaborar de modo significativo no processo de aprendizagem do aluno.  

O trabalho de Bazoni (2014) confirma essa indicação de que o acolhimento 

familiar resulta em estratégias de enfrentamento mais aprimoradas por parte dos 

alunos, em suas dificuldades escolares. O acompanhamento, ainda que não se 

apresente em suas condições ideais, diária e constantemente, devido aos 

compromissos dos pais, tem efeito positivo no envolvimento escolar do aluno. 

Outro aspecto interessante é a influência da postura dos amigos quanto à 

reprovação. Nessa fase do desenvolvimento (adolescência), a força do grupo é 

marcante na construção da identidade pessoal. O que é possível perceber é que 

esse grupo de alunos costuma interagir entre si. Buscam talvez pertencimento em 

um grupo de iguais. Não há referência a alunos que não reprovaram. Pode parecer 

espantoso, mas “a sociedade pode ver a repetência como uma benção ou uma 

segunda chance.” (TORRES, 2004, p. 38). Nesse sentido a repetência seria 
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significada como natural a uma classe social, a um grupo de alunos, a uma 

determinada clientela, já estigmatizada e impedida de ter acesso à educação de 

qualidade.  

Outro aspecto relevante que destacamos acerca dos sentidos atribuídos pelos 

alunos à reprovação, diz respeito ao entendimento dos participantes quanto a ser 

um bom aluno quando já possui histórico de reprovação.  

 

A1 – Eu me acho mais ou menos, porque eu faço bastante bagunça, mas 
estou tentando melhorar.  Um aluno que já reprovou, pode ser 
considerado bom aluno? Por quê? Eu acredito que sim, um aluno que 
reprovou pode sim ser considerado um bom aluno, só ele começar fazer as 
coisas na sala, respeitar os professores é isso. 
 
A2 – Pra mim sim eu me acho sim um bom aluno, eu faço quase tudo. Um 
aluno que já reprovou, pode ser considerado bom aluno? Por quê? 
Pode sim, ele se esforça bastante daí ele reprovou somente em uma 
matéria ai pode melhorar. 
 
A3 – No meu ponto de vista mais ou menos, porque eu bagunço um pouco 
não acho certo,  mas não consigo parar de fazer bagunça. Um aluno que já 
reprovou, pode ser considerado bom aluno? Por quê? Vai da cabeça 
dele se ele reprovou uma vez e melhorar, sim ele pode ser um bom aluno. 
 
A4 – Não me considero uma boa aluna porque não presto atenção na aula e 
tiro nota baixa. Um aluno que já reprovou, pode ser considerado bom 
aluno? Por quê? Um aluno que reprovou não pode ser considerado um 
bom aluno porque já perdeu um ano. 
 
A5 – Não sou boa aluna, eu sou grossa quando um professor é grosso 
comigo e tiro nota baixa nas provas. Um aluno que já reprovou, pode ser 
considerado bom aluno? Por quê? Acho que pode sim ser um bom aluno, 
eu vejo por mim, mesmo reprovando eu quero estudar. 

 

Lembramos que no caso dos alunos participantes do estudo, todos 

pertenciam à mesma turma, que foi formada por alunos repetentes, em razão de 

dificuldades de aprendizagem e também por indisciplina. 

 

Essas crianças reunidas em uma classe de fracassados e rotuladas como 
tal, de fato, o que fazem, quando têm chance, é expressar seus interesses e 
anunciar outros critérios para o uso do tempo o que, segundo a percepção 
da professora deveria ser considerado porque elas reagem e não se 
submetem às regras (GUALTIERI; LUGLI, 2012, p. 48). 

 

Apenas um dos entrevistados se considera um bom aluno, já os outros não se 

consideram, enquanto um terceiro grupo se considera mediano. Quando 

perguntamos se eles acreditavam que um aluno que já reprovou pode ser 

considerado um bom aluno, quatro dos cinco entrevistados responderam que sim. 
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Podemos então entender que eles continuam na escola por acreditar que podem se 

superar, mas é evidente em seus depoimentos que para isso acontecer eles 

precisam mudar seu comportamento, prestar atenção na aula e terem o apoio do 

professor. Desse modo a relação do professor-aluno deve ser de cooperação. La 

Taille (1996) evidencia que isso deve ocorrer para o sucesso da aprendizagem do 

aluno.  

A reprovação como ato de punir ou castigar os alunos por não aprender, torna 

o processo da aprendizagem cada vez mais longe da vida de alunos com 

dificuldades e, embora muitos permaneçam na escola, são excluídos nela.  Formam 

um grupo de alunos rotulados e deixados à margem, como se não fossem capazes 

de superar suas dificuldades. Alunos precisam ser valorizados, pois a escola existe 

para que esses aprendam, se isso não vem sendo realizado nas escolas, é 

necessário rever quais as intenções e o papel da escola atual. 

Os alunos participantes da pesquisa foram desafiados a desenhar algo que 

representasse o sentimento que tiveram quando reprovaram um ano escolar e o 

resultado foi extremamente chocante. Observe as representações a seguir: 

 
Figura 3 - Significados quanto à reprovação 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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As representações pictóricas anunciam que os alunos estão desmotivados, 

rotulados e atribuem sentido negativo a si mesmos em razão da reprovação. A 

repetência como forma de castigo já está impregnada nas significações dos alunos 

que não percebem a crueldade a que estão sujeitos no interior da escola. Quando 

eles desenham “burros”, como forma de representação de si mesmos, demonstram 

que estão condenados, que não tem futuro pela frente.  Para esses alunos, tanto as 

razões para a reprovação quanto as condições de superação não estão acessíveis a 

eles. Não se apropriaram do próprio processo de aprendizagem. Não desenvolveram 

autonomia e não há implicação, engajamento do aluno na própria aprendizagem se 

ele não se sentir autor desse processo. Diante dessa situação, Bahia (2008), 

ressalta que a escola reproduz práticas excludentes e que é seletiva. Alvarez 

Mendez (2002) declara que os alunos discriminados, mas com acesso à educação, 

sofrem exclusão dentro da escola e depois são eliminados, tendo que trabalhar para 

sobreviver. Gualtieri e Lugli (2012, p. 48) salientam que: 

 

Alunos como os descritos, em vez de representarem o fracasso escolar, 
deveriam ser reconhecidos pela escola e o sistema como um sinal da 
necessidade de flexibilizar um modelo de organização escolar que não 
consegue enquadrar a todos.  

 

Nesse sentido, é preciso que os envolvidos na escola modifiquem o olhar 

para o não aprender e tudo o que se dá a partir dele, pois há muitas falhas no 

sistema de ensino que refletem diretamente nos alunos que apresentam alguma 

dificuldade de aprendizagem, rotulando, desprezando, eliminando os alunos, e estes 

não possuem forças para se defender e conseguir se manter na escola de forma 

digna e produtiva. Portanto, a reflexão sobre o fracasso escolar deve começar sim 

envolver não apenas professores, pedagogos e diretores, mas deve ser ampliada 

aos alunos, familiares e também à sociedade, para que a transformação seja 

genuína.  

 

3.4 UNIDADE DE ANÁLISE 3 – SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS PELOS ALUNOS ACERCA DO 

SUCESSO/FRACASSO ESCOLAR 

 

Nesta unidade de análise, foram apresentados pelos alunos participantes os 

significados atribuídos por eles ao sucesso/fracasso escolar. Levantando-se a 
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questão sobre o que sentem quando erram, buscou-se compreender os efeitos da 

constatação do erro pelo aluno. Por meio dos relatos foi possível depreender que 

quatro dos cinco entrevistados não se importam muito quando erram, acreditam na 

possibilidade de que se não aprendeu ali, aprenderão em outro momento, como se 

verifica nos relatos abaixo: 

 

A1 – Não acontece nada (risos), quando eu erro eu me sinto normal, 
sempre refaço a atividade pra aprender. 
 
A2 – Fico muito nervoso, porque sempre penso que acertei aí mando pra 
professora e ela fala que você errou, daí fico nervoso, porque sempre faço 
tudo 
 
A3 – Eu me sinto normal, peço a explicação do professor e faço de novo, 
daí eu acerto. 
 
A4 – Eu fico normal e penso que depois eu aprendo, não ligo muito não. 
 
A5 – Eu me sinto normal, eu fico refletindo e tento fazer melhor na próxima 
vez. 

 

O relato de A2 apresenta a dificuldade de lidar com o erro, a frustração de ter 

pensado que estava certo e a constatação apresentada pela professora de que não 

está contento e o consequente nervosismo. Os sentimentos produzidos pelo 

constante erro e a sensação de incompletude, de incapacidade afetam o modo como 

os alunos significam o aprender, sua relação com o saber e como a aprendizagem 

de algo novo é recebido. Esse é um dado relevante para o estudo das significações 

sobre a aprendizagem.  

Outro dado relevante é apresentado nos relatos dos alunos A1, A3, A4 e A5, 

quando apresentam certa naturalidade em aprender em uma segunda oportunidade. 

O aluno A1 demonstra segurança, pois sabe que pode aprender refazendo a 

atividade, já o aluno A3 evidência a importância do trabalho do professor quando diz 

que quando recebe o auxilio do professor ele aprende, o aluno A4 diz não se 

importar com o erro porque aprende em outro momento e por fim o A5 relata que 

reflete sobre o erro e tenta fazer melhor numa próxima vez. 

Quando o professor utiliza “o erro” como indicador para a intervenção no 

processo da aprendizagem possibilita ao aluno a resolução dos conflitos cognitivos. 

Tanto o aluno quanto o professor devem ver o erro como algo construtivo, levando o 

aluno a percorrer o caminho até a aprendizagem. Para La Taille (1997, p. 31), “a 

condenação sumária do erro também pode traduzir um desrespeito a inteligência”, o 
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autor acredita que o erro se faz necessário para demonstrar o nível do 

desenvolvimento da criança. O aluno deve ter consciência do seu erro e não 

somente saber que errou, e sim refletir para que aconteça a superação. 

Outro aspecto observado nos relatos dos alunos entrevistados foi quanto ao 

se sentirem “normais” quando não acertam a atividade proposta na primeira vez. 

Nesse sentido fica evidenciado que os alunos têm internalizado o erro não como um 

vilão e sim como parte do processo do aprender. 

Para La Taille (1997, p. 38): 

 

É preciso lembrar que o erro somente tem valor no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento. O objetivo é, naturalmente o acerto. 
Portanto devemos encorajar as várias e inteligentes tentativas dos alunos 
em acharem as respostas certas, as teorias corretas, os procedimentos 
eficazes; devemos dar valor a seus erros (aqueles realmente advindos de 
um processo legítimo de reflexão). 

 

Em suma, o erro deve ser visto não como algo negativo e sim parte do 

processo do aprender, levando o aluno a refletir sobre suas ações para crescimento 

cognitivo. 

Perguntamos aos entrevistados como eles acreditam que os professores os 

veem. Seguem os relatos abaixo: 

  

A1 – Os professores falam que eu sou muito bagunceiro, que eu não presto 
atenção nas aulas, só quero bagunçar e conversar. 
 
A2 – Me acham legal também, só a professora de matemática que cobra 
mais de mim quando eu não consigo fazer pega no meu pé pra eu me 
esforçar mais, os outros não falam nada daí eu acho que eles me acham 
legal. 
 
A3 – Acredito que eles me acham legal menos a professora de português 
que é um pouco chata não vai com a minha cara ai não brinco com ela eu 
acho ela muito séria, daí na aula dela eu fico na minha. 
 
A4 – eles acham que eu não presto atenção na aula, porque sempre falam 
isso quando eu fico conversando daí eles falam que depois eu quero tirar 
nota na prova, mas como se sempre to sem prestar atenção. 
 
A5 – Que eu converso bastante, mas eu nem acho que eu converso tanto. 

 
Na fala dos alunos entrevistados, a queixa dos professores acerca do 

comportamento e da conversa que eles têm em sala de aula, é frequente. Para 

Aquino (1996, p. 45), “é queixa bastante comum entre os educadores que o aluno 

atual carece de tais parâmetros, em maior ou menor grau”. Para o autor a conversa 
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e o comportamento inadequado tornam o trabalho pedagógico difícil de ser 

realizado.  

Cabe uma reflexão acerca do modo como parece não se importarem com o 

erro nesse contexto. Se não aprenderam agora, aprenderão depois. Embora isso 

seja verdadeiro, é preciso que a compreensão seja a de que estão em processo e 

que, portanto, os erros vão constituindo condições de elaboração mais complexas 

até o acerto. É preciso certificar-se enquanto professores que se trata da autonomia 

necessária à auto regulação do processo de aprendizagem e não uma manifestação 

de não importismo ou de comodismo, porque todos daquela sala de aula são 

igualmente repetentes e não há entre eles motivação para a mudança. 

Outro dado relevante trazido pelos participantes foi em relação às 

características que um bom aluno deveria ter, como é evidenciado nos relatos a 

seguir: 

 

A1 – Eu acho que pra ser um bom aluno tem que prestar atenção na 
matéria e tirar nota alta. 
 
A2 – O aluno tem que saber fazer as atividades e ser um bom aluno nas 
matérias, não conversar muito. 
 
A3 – Tem que respeitar os professores e os colegas e prestar atenção pra 
tirar nota boa na prova porque senão a gente reprova de novo. 
 
A4 – O aluno tem que estudar e prestar atenção na aula, pra ser bom pros 
professores ta ligado, e não ter que ir pra sala da diretora porque senão fica 
com fama de mau aluno. 
 
A5 – Estudar ué isso que precisa. Só estudar? É... porque se ele estuda 
daí não vai fazer bagunça e nem conversar daí ele aprende e os 
professores gosta de gente que presta atenção 

 

Podemos verificar que três dos cinco alunos participantes da pesquisa 

declaram em suas falas a importância do bom comportamento para ser considerado 

um bom aluno. O aluno identificado como A4 ressalta em sua fala “fica com fama de 

mau aluno”, percebemos que isso já está internalizado. 

Para Aquino (1996) o legado da escola não está ligado diretamente à 

disciplina ou bom comportamento das crianças e sim acessar os conhecimentos 

científicos acumulados pela humanidade. 

Observa-se que um dos fatores para o aluno ser considerado “bom” está 

relacionado com o fato de ser quieto, mais ouvir do que falar e isso são 

características da escola tradicional, onde somente o professor poderia falar e o 
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aluno receber tais informações sem questionar de forma passiva, onde o professor 

era visto como detentor do conhecimento.  

Aquino salienta: 

 

Isto significa que raras são as vezes em que a escola é representada como 
espaço de (re) produção científica e cultural nas expectativas de seus 
agentes e clientela. Ao contrário, a normatização atitudinal parece ser o 
grande sentido do trabalho escolar – o que não deixa de causar 
perplexidade, uma vez que o objetivo crucial da escola (a reposição e 
recriação do legado cultural) parece ter sido substituído por uma atribuição 
quase exclusivamente disciplinadora (AQUINO, 1996, p. 46). 

 

Para o autor, o objetivo da escola tem apresentado maior ênfase no 

disciplinamento da conduta que na produção científica. 

Outros aspectos apresentados pelos entrevistados é que eles demonstram 

saber que uma das principais características de um bom aluno é prestar atenção na 

aula, estudar e fazer as tarefas propostas pela professora.  Pôde-se perceber a partir 

desses dados que estes alunos precisam aprender a se autorregular e autoavaliar, 

pois sabem o que precisam para que a aprendizagem se efetive. Para Sanmarti 

(2009, p. 50), “a capacidade de aprender está intimamente relacionada à capacidade 

para autorregular à aprendizagem”, assim os alunos vão construindo sua 

aprendizagem através das reflexões. Para o autor “os alunos que aprendem são 

fundamentalmente aqueles que sabem identificar e regular suas dificuldades e 

encontrar os auxílios significativos para superá-las.” (SANMARTI, 2009, p. 51), 

sendo necessário aprender a se autoavaliar, assim se apropriando dos objetivos, 

das estratégias de pensamento para melhor interpretar e resolver as atividades 

propostas pelos professores. 

Foi possível perceber também que o aluno tem se preocupado mais em tirar a 

nota do que em aprender, essa não é somente uma preocupação dos professores, 

está impregnada nos alunos, porque a escola tem o poder de disseminar isso e é 

reproduzido desde sempre. Vê-se que a classificação como forma de avaliação tem 

sido fortemente utilizada ainda nas escolas, demonstrando a preocupação com a 

nota, medindo se o aluno aprendeu ou não. 

Para Luckesi (1995, p. 71), a maior preocupação está em construir com o 

aluno o percurso de sua aprendizagem: 
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Desse modo, os encaminhamentos que estaremos fazendo para a prática 
da avaliação da aprendizagem destinam-se a servir de base para tomadas 
de decisões no sentido de construir com e nos educandos conhecimentos, 
habilidades e hábitos que possibilitem o seu efetivo desenvolvimento, 
através da assimilação ativa do legado cultural da sociedade. 

 

Em concordância com a posição citada, Gualtieri e Lugli (2012, p. 71) afirmam 

que “o momento chave na determinação do fracasso escolar é a avaliação da 

aprendizagem, porque é por meio dela que se estabelecem quem pode ou não 

prosseguir no sistema e também é indissociável do planejamento de ensino”. Para 

os autores estamos tão presos na maneira que fomos moldados nas tradições 

escolares que dificilmente o docente consegue mudar sua concepção de ensinar 

porque já possui suas representações sobre aprendizagem que carregam do modelo 

escolar. 

Outra questão levantada no roteiro de perguntas utilizado na coleta de dados 

foi em relação ao erro, se quando isso acontece provoca alguma mudança em sua 

aprendizagem. Vê-se nos relatos abaixo: 

 

A1 – Bom eu tento melhorar prestando mais atenção na aula, nem sei se 
muda nunca parei pra pensar nisso, já to até acostumada tirar nota baixa, 
daí nem espero muito sei que sempre erro, eu do até risada. 
 
A2 – Eu fico nervoso, mas eu tento melhorar. Mas porque você fica 
nervoso? Porque achei que estava certo. O erro te traz mudança na sua 
aprendizagem? Ah eu não gosto de errar porque fica todo mundo me 
olhando e me chamando de burro, fala que eu nunca vou aprender, daí 
quando eu erro na prova nem falo pra galera da sala vai que eles ficam me 
zuando. 
 
A3 – Eu tento meio que concertar, antes eu não perguntava para os 
professores acho que por isso que reprovei. Você acha que quando você 
erra isso ajuda pra você aprender? Não porque se eu soubesse a 
resposta não precisava fazer de novo porque os inteligentes não erram e 
passam direto, quando a gente erra é porque não sabe né. 
 
A4 – Quando eu erro eu acho que da pra melhorar me concentrando mais, 
sempre falo que na próxima vez vou fazer direito. Mas na próxima vez 
você tenta melhorar mesmo? Depende se eu ver que vai dar pra passar 
de ano daí eu tento, mas quando não dá mais tempo de passar eu nem faço 
direito porque não vai adiantar mesmo. 
 
A5 – Sim eu aprendo, porque eu tenho a chance de saber que não era 
aquilo e refazer a atividade, então muda porque daí eu vou aprender. 

 

O aluno identificado como A1, demonstra-se motivado, pois anuncia que refaz 

a atividade mesmo sabendo da possibilidade de tirar notas baixas. Sanmarti (2009, 

p. 41) evidencia o erro como “ponto de partida para aprender”, desse modo o aluno 
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deve mudar sua concepção frente ao erro, e vê-lo como algo natural dentro do 

possível. 

Já o aluno identificado como A2, mostra-se descontente com a receptividade 

social, sente-se envergonhado perante seus pares quando erra, seu 

descontentamento não é com a possibilidade de errar, ele sente-se incomodado sim 

quando erra, mas refaz a atividade, sabe que pode aprender, mas o que parece 

determinante é o fato dos colegas saberem do seu erro. Para Sanmarti (2009, p. 41), 

o erro é “algo que os alunos aprendem a esconder para não serem punidos”. Para o 

autor, a sala de aula deve ser um ambiente tranquilo e não ameaçador para que os 

alunos se sintam seguros para percorrer a aprendizagem. 

No relato de A3, percebemos que o aluno considerado inteligente é “aquele 

que não erra e sim passa de ano direto”, isso vai totalmente oposto ao que Piaget 

(apud LA TAILLE, 1997, p. 36) nos apresenta: 

 

O aluno pode, meio por sorte, acertar rapidamente, a resolução de um 
problema. Se acertar, sua tendência será, sem maiores reflexões, repetir 
suas ações num momento posterior, ao passo que, se errar sua tendência 
será a de refletir mais sobre o problema e sobre as ações que empregou 
para resolvê-lo. 

 

O aluno A5, demonstra em sua fala certa convicção de sua aprendizagem a 

partir do erro, e ainda evidencia uma reflexão sobre o que não conseguia fazer antes 

do erro e o que mudou a partir desse momento. Isso só acontece porque este aluno 

não encara o erro como o fim do processo, sabendo se autorregular. “a condição 

necessária para que os alunos aprendam a regular suas idéias e práticas é a 

mudança no status do erro.”(SANMARTI, 2009, p. 44). 

Do mesmo modo como se procedeu nas categorias anteriores, apresenta-se 

a seguir os desenhos que revelam como os alunos participantes do estudo veem o 

sucesso e o fracasso escolar. Acompanhe as representações abaixo: 
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Figura 4 - Significados sobre o sucesso e o fracasso escolar 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Através das representações é possível perceber que eles associam sucesso 

escolar com aprovação, alegria e formação, enquanto o fracasso é visto como 

sinônimo de reprovação e tristeza. Os sentimentos negativos e em especial a 

vergonha são ressaltados em seus desenhos relacionados à repetência. Carvalho 

(1997, p. 11) salienta: 
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A associação entre erro/fracasso apresenta-se em nossa mente quase 
como um substantivo composto ou um binômio, que freqüentemente 
culmina na reprovação do aluno. Ela está entre aqueles pares que podem 
vir separadamente, mas tantas são as vezes em que aparecem juntos 
quando pensamos em educação, ensino e aprendizagem, que dão a 
impressão de serem companheiros necessários, ou quase indispensáveis. 
Da mesma forma que arroz com feijão ou goiabada com queijo nos parecem 
pares quase inseparáveis quando falamos de comida. Mas seria o erro um 
indício do fracasso no conhecimento e na aprendizagem, como se houvesse 
entre eles uma ligação de causa e efeito? Poderíamos não apenas dissociá-
los, mas por exemplo, sugerir outros pares, como erro e conhecimento, erro 
e êxito? (CARVALHO, 1997, p. 11). 

 

Para o autor tem-se sido taxativo quando se fala do erro, sempre o 

associando ao fracasso, tanto que quando o erro é associado a algo positivo como, 

por exemplo, “êxito”, pode gerar estranheza nas pessoas. 

Ferraro (2004, p. 48) adverte sobre os possíveis excluídos no interior da 

escola como “aqueles que, ainda dentro do sistema de ensino, estão sendo objeto 

de exclusão no próprio processo de ensino através da reprovação e repetência, 

estão sendo assim preparados para posterior exclusão do processo”. O autor 

ressalta que a exclusão está sendo praticada dentro da própria escola e o final 

desse processo é a evasão escolar.  

Ao analisar as expressões dos alunos que participaram deste estudo é 

possível reconhecer as marcas da exclusão, do silenciamento, da culpabilização, da 

negação e do abandono no interior da escola, permeando as construções desses 

alunos/sujeitos em formação. Considera-se necessário dar voz aos alunos que 

passaram pela experiência da repetência porque representam um processo que é 

perverso, tanto nas diferenças de acesso ao saber, quanto nas condições de 

permanência no sistema excludente que cria suas próprias formas de comprovação 

de que a escola não pode ser para todos. 

Assim, o fracasso escolar, produzido historicamente e sustentado nos 

interesses hegemônicos de classes, tem, nas concepções de erro e de avaliação da 

aprendizagem, instrumentos para a comprovação de que estão ausentes no sujeito 

as condições de aprender. A repetência insurge como materialização do resultado 

de um processo silencioso que corroeu as possibilidades de não dar como resultado 

a lógica prevista. As minorias são maioria nas estatísticas de fracasso escolar. 
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CAPÍTULO 4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na busca de entender um pouco mais sobre o cotidiano escolar e o que se 

refere ao fracasso presente no interior das escolas foi que me interessei por este 

tema, como já mencionado anteriormente neste trabalho, mas confesso que muitas 

indagações foram formadas durante o processo desta pesquisa. De fato, uma 

pesquisa dessa natureza possibilita novas vivências, mudanças tanto nas 

concepções quanto na trajetória de um pesquisador, pois está carregada de 

sentimentos. 

Nesta pesquisa, o foco de análise foi nas significações dadas por alunos 

repetentes de uma escola pública, por meio da análise de entrevistas e desenhos 

por eles produzidos. Quando os participantes se referiram ao “próprio fracasso 

denominado” na escola, percebeu-se correspondência entre as falas de 

adolescentes no ano de 2016 e as discussões apresentadas na literatura da década 

de 70, 80 e 90 do século passado, apresentadas no referencial teórico deste 

trabalho. O aluno é considerado o alvo principal dessa problemática, mas 

infelizmente como causador de seu próprio fracasso. 

Patto (1991) já nos advertia que na grande maioria das pesquisas sobre o 

fracasso escolar os pesquisadores sempre dão voz aos profissionais da educação e 

quase nunca ao aluno, sendo este o sujeito central desse contexto. Isto foi 

confirmado no estudo realizado. 

Os relatos e os desenhos trazidos pelos participantes nesta pesquisa 

permitiram esboçar alguns aspectos dos sentimentos dos alunos em relação à 

escola e deixou visível que eles demonstram sentimento de pertencimento quanto à 

instituição e atribuem à escola o posto de lugar onde podem aprender e superar as 

dificuldades existentes. Também geram expectativas positivas para situações 

futuras, mas apresentam algo contraditório quando evidenciam a escola como 

negativa, punidora e não libertadora, um lugar onde podem ser regenerados e se 

não alcançarem sucesso, serão castigados, pois quem não obedece as ordens 

impostas sofre consequências. 

Outro aspecto relevante a ser considerado é o fato dos alunos repetentes 

serem excluídos dentro da própria escola, alunos rotulados, que acabam por 

naturalizar a reprovação e se conformar com a posição que ocupam no contexto.   
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Com relação à reprovação foi percebida uma dificuldade por parte dos alunos 

em resolver as atividades propostas e com isso surge a desmotivação pelo 

aprender, demonstram vergonha, tristeza e baixa estima quando reprovam. Para 

Caseiro e Gebran (2008) o aluno tem capacidade de descobrir onde está errando e 

a partir daí tomar consciência dos erros e superá-los. 

Os resultados demonstram a importância do papel da família na superação da 

aprendizagem dos filhos, como coparticipantes do processo.  

Os alunos acreditam que podem superar as dificuldades e serem 

considerados alunos melhores, inclusive demonstram saber o que devem fazer 

através do interesse nas aulas, questionando quando necessário e conversando 

menos. Observa-se também que os alunos não se percebem como parte importante 

do processo da própria aprendizagem. Os resultados demonstram que os alunos 

têm a consciência de que todos podem aprender, basta o empenho pessoal e 

também o auxilio do professor, visto como fundamental. Apresentam tranquilidade 

em relação ao erro, pois tem convicção que podem em outra oportunidade acertar. 

Como observado durante o trabalho, a avaliação classificatória ainda permeia 

as escolas atuais, pois os alunos têm muita preocupação com a “nota”, até mais do 

que com a própria aprendizagem.  

Conclui-se reconhecendo a limitação deste estudo que se deu com número 

pequeno de alunos e em apenas uma unidade escolar, apontando a necessidade de 

ampliar as pesquisas dessa natureza, uma vez que é visível a necessidade de 

mudanças significativas no cenário escolar atual, e se distingue a singular 

importância de reconhecer o que os envolvidos no processo têm a dizer.  

Para minha formação inicial como pedagoga, acredito que este trabalho foi 

muito importante e significativo, em todos os momentos, desde a participação do 

projeto na área de psicologia da educação, onde conheci o tema escolhido através 

das pesquisas realizadas dentro do projeto, durante a realização das leituras e que 

se fortificou na experiência em lócus, no interior da escola. Ouvir os alunos, acessar 

os significados atribuídos por eles através dos desenhos e da entrevista foi 

marcante, pois pude vivenciar aquilo com o que de fato estava tendo contato nas 

leituras. Em relação ao meu crescimento pessoal, o TCC me oportunizou aprofundar 

em um tema muito discutido atualmente no âmbito educacional, na condição de 

pesquisadora desse assunto pude deixar algumas contribuições embasadas nos 

autores consultados, bem como na pesquisa em lócus e saio desse processo ávida 
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por novos conhecimentos sobre o tema que me permitiu crescer profissional e 

pessoalmente. 
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