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                                            RESUMO 
 
 
 
 
 Este estudo, de natureza qualitativa, tem como principal objetivo compreender 

a repetência a partir dos significados que os alunos repetentes da escola pública 

atribuem a esse fenômeno no contexto da prática pedagógica onde ele ocorre. 

Partindo das descrições destes alunos sobre suas experiências de repetência, elejo 

sua fala, compreendida sob a perspectiva da fenomenologia e do pensamento 

freiriano, como recurso que permite o desvelamento da repetência e dos seus 

significados. Nos capítulos iniciais, apresento a repetência como problema 

multifacetado, que requer uma discussão conceitual. Apresento breve resgate da 

história da repetência no Brasil, bem como os princípios filosóficos da fenomenologia 

que embasaram meu percurso teórico-metodológico. Discuto também as implicações 

da prática pedagógica na construção da auto-estima e do autoconceito do aluno, e 

os reflexos de ambos no seu processo de aprendizagem e na sua constituição como 

sujeitos históricos. Os resultados deste estudo apontam que a repetência é 

significada pelo aluno como punição e também como promessa de aprendizagem. 

Apontam também para a inexistência de espaços no interior da escola em que não 

só os alunos, mas também seus professores, possam falar. Os resultados indicam 

ainda que discutir a repetência focalizando apenas suas causas encobre a 

necessidade de análises profundas sobre a indissociabilidade existente entre 

ensinar e aprender. 

 



ABSTRACT 

 

 

This is a qualitative study whose main objective is to understand repetition from a 

public school student’s view concerning this phenomenon in the context pf the 

pedagogical practice it takes place. Based on the students’ descriptions of their 

experiences with repetition, I elect their speech understood under the perspective of 

phenomenology and Paulo Freire’s view as a means through which repetition and its 

meanings can revealed. In the initial chapters, I present repetition as a manifold 

problem that requires a discussion of conceptual nature. I present a brief review of 

the history of repetition in Brazil, as well as the philosophic principles of 

phenomenology, through my theorical-methodology reasoning was based. I also 

discuss the implications of the pedagogical practice in constructing the student’s self-

esteem and self-concept, and the reflexes of both in his learning process and 

constitution as a historical being. The results of this study point out that repetition is 

meant for the student as punishment and also as a new learning opportunity. It is 

also true that there are not, within the school, ways for both students and their 

teachers to speak truly. The results also indicates that discussing repetition focusing 

only its causes overlooks that need for an in depth analysis on the non-dissociation 

of teaching and learning. 
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INTRODUÇÃO  

 

Neste registro de pesquisa, apresento a investigação que realizei sobre o 

fenômeno da repetência na escola pública. Minhas inquietações quanto a esse 

fenômeno foram se delineando ao longo de minha trajetória profissional: primeiro, 

como professora das séries iniciais do Ensino Fundamental; depois, como 

educadora de apoio. Em diferentes ocasiões, ao deparar-me com o aluno 

repetente, muito me incomodava o seu silêncio acerca dessa experiência escolar 

por ele vivida. 

 A escola parece ter esquecido que o aluno é um ser situado num determinado 

tempo histórico, que ele tem e produz história, e que precisa ser ouvido. 

Compreendo o aluno como alguém que tem projetos, que pensa a respeito de si 

mesmo, da escola, de sua experiência como aprendiz. Portanto, foi para a 

subjetividade do aluno, compreendido como ser histórico e pensante, que dirigi o 

meu olhar e minha escuta. A partir dessas reflexões, elaborei as perguntas que 

nortearam esta pesquisa: O aluno repetente pensa sobre a repetência? O que 

pensa? Ele deseja falar sobre sua experiência de repetência? Entre tantas vozes — 

do diretor, do professor, do pesquisador, do legislador, do especialista, etc — por 

que não ouvir a voz deste aluno? O que sua fala pode revelar sobre o fenômeno da 

repetência no contexto da prática pedagógica? Essa experiência repercute no 

conceito que ele constrói sobre si mesmo?  

 Com base nessas questões, elegi como objetivo geral da pesquisa 

compreender o fenômeno da repetência a partir do significado que o aluno repetente 

atribui a esse fenômeno no contexto da prática pedagógica desenvolvida na escola. 

Compreender como o aluno repetente se percebe e se sente percebido na escola, 



como a experiência de repetir a série influencia na formação de sua auto-imagem e 

o que sua fala sobre esta experiência desvela sobre a prática pedagógica, 

constituíram meus objetivos específicos. 

                 Essa intenção de estudar objetivamente aspectos subjetivos dos alunos 

repetentes inscreve minha pesquisa no âmbito da investigação qualitativa. Nessa, o 

objetivo do pesquisador é compreender o comportamento e as experiências das 

pessoas e seu processo de construção e descrição de significados. Nesse sentido a 

abordagem fenomenológica se apresenta como um modo de compreender e 

interpretar a realidade, buscando sentidos e significados, interconectando o 

individual e o coletivo, o sujeito e o objeto, superando dicotomias. Assim, optei pela 

abordagem fenomenológica como recurso teórico-metodológico para compreender o 

significado que os alunos repetentes atribuem ao fenômeno da repetência, através 

das descrições que eles fazem desta experiência por eles vivida. Para compreender 

o fenômeno, é preciso interrogá-lo na perspectiva de apreender sua essência, ou 

seja, aquilo que ele é e que se situa além do que se mostra. Ao questionar o 

fenômeno, o pesquisador fica frente a ele despojado de idéias a priori, o que lhe 

exige uma atitude de abertura na intenção de conhecer, o que é próprio da 

consciência. Intentando compreender a repetência, priorizei a fala dos alunos 

repetentes, compreendendo-a como a fala autêntica e como a palavra própria, tal 

como pensadas por Merleau-Ponty  e Freire, respectivamente, acreditando que dar 

voz àqueles que vivem esse fenômeno é torná-los sujeitos da história. 

O modelo de sociedade que temos insiste em não reconhecer no outro a sua 

alteridade, o que contribui para o aprofundamento das diferenças e para a geração 

da exclusão. A despeito da existência de um discurso que defende a inclusão de 

todos e o respeito às diferenças, compreendidas não só como fato inquestionável 
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mas, sobretudo, como valor, a prática pedagógica, como prática social, parece não 

ter ainda conseguido efetivá-lo concretamente. Nesse sentido, penso que a escuta, 

a valorização das múltiplas vozes, das múltiplas histórias, surge como possibilidade 

de discussão de novas formas de pensar criticamente a repetência no contexto da 

prática pedagógica desenvolvida no cotidiano escolar. Esse pensar é indispensável 

ao educador comprometido com uma educação de qualidade para todos, seja ele 

professor ou gestor de políticas voltadas para o ensino.  

 A pesquisa sobre o fenômeno da repetência, temática em si mesma 

complexa, multifacetada, revela-se duplamente complexa quando se tem como 

interlocutor o aluno repetente na própria escola onde ele estuda. Transformado em 

porta-voz de um fenômeno que incomoda não apenas a ele, mas a todo o sistema 

escolar, a proposta de privilegiar sua fala gera inquietações, exigindo do 

pesquisador muita objetividade, sensibilidade e uma permanente atitude de respeito 

ao que ocorre no campo de pesquisa.  

           O fenômeno da repetência escolar tem sido discutido há décadas e é, ainda, 

um dos mais sérios problemas existentes no sistema escolar dos mais diversos 

países do mundo, inclusive naqueles industrializados, onde esse fenômeno tem sido 

objeto de estudo sistemático desde o início do século XX.   

              Segundo Terigi e Baquero (1997), o debate educacional na América Latina, 

nos últimos dez anos, tem priorizado discussões sobre qualidade da educação e 

multiculturalismo, negligenciando estudos sobre o fracasso escolar. As autoras 

defendem que é preciso voltar a falar sobre essa temática uma vez que “[...] 

estamos perante um sistema educativo que produz o mesmo fenômeno que logo 

procura, de alguma maneira, e sem muito êxito, remediar.” (TERIGI; BAQUERO, 

1997, p. 106). Olhando-se mais atentamente a situação do Ensino Fundamental na 
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América Latina, percebe-se que, paralelamente aos altos índices de matrícula 

escolar há também altos índices de repetência escolar e baixos índices de 

diplomação nesse nível de ensino (TORRES, 2000).  

       Informações estatísticas fornecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP) no documento Números da Educação no Brasil, 

indicam que no Brasil ainda é muito alto o índice de repetência. Assim, no referido 

documento, o INEP aponta que no país, em 2001, verificou-se um percentual de 

21,7% de repetência no Ensino Fundamental (1ª a 8ª série). Em 1998 este 

percentual fora de 21,3%, passando para 21,6% em 1999 e, em 2000, para 21,7%, 

recuando, no período 2001/2002, para 20%. É importante destacar que há 

diferenças nas informações estatísticas da UNESCO e do MEC porque a primeira 

calcula as taxas considerando indicadores de 1ª a 6ª série, e o MEC, de 1ª a 8ª 

série. Segundo a Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco (SEDUC/PE), 

não estão ainda disponíveis os dados nacionais de 2002 e 2003 quanto à 

repetência. Aliás, nas sinopses divulgadas pelo Censo Escolar, aparecem dados 

referentes a alunos aprovados, reprovados e que abandonaram a escola, sem 

registro quanto ao quantitativo de alunos repetentes, a despeito das informações 

estatísticas do Censo Escolar constituírem “[...] a base para a definição de políticas 

públicas, bem como para a implantação dos programas do Ministério da Educação.” 

(BRASIL, 2001, p. 5). Foram-me disponibilizados, porém, pela SEDUC/PE, os dados 

do nosso estado, baseados no Censo Escolar, que trabalha com informações do ano 

anterior. Assim, em números absolutos, na rede estadual, nas séries iniciais, (1ª a 4ª 

série) havia em 2001, 2002 e 2003, respectivamente, um total 30.931, 27.739 e 

20.199 alunos repetentes. Houve, então, uma diminuição de alunos repetentes. 

Entretanto, na Escola Real, onde realizei minha pesquisa, a 3ª série do Ensino 
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Fundamental foi aquela onde se verificou maior índice de repetência, em 2003: 17%, 

representando um total de 44 alunos reprovados, o que determinou minha escolha 

por esta série como referência de análise. Daí porque focalizai minha atenção nas 

taxas de repetência da 3ª série em nosso estado. Assim, verifiquei que na referida 

série, em nosso estado, registraram-se as seguintes taxas de repetência no período 

2001-2003: em 2001, 19,38%; em 2002, 18,44 e, em 2003, 17,23% 

(PERNAMBUCO, 2004). 

  No documento Desempenho do Sistema Educacional Brasileiro: 1994-1999, 

publicado pelo MEC (BRASIL, 2000), afirma-se que os resultados das avaliações da 

educação básica indicam que quanto maior é a distorção idade-série dos alunos, 

pior é o desempenho deles. Logo, o aluno que só consegue concluir o Ensino 

Fundamental aos 18 anos, após diversas reprovações, apresenta rendimento inferior 

ao daquele que conclui esse nível de ensino aos 14 anos. Essa mesma apreciação é 

feita no relatório apresentado pelo Sistema de Avaliação de Pernambuco/SAEPE 

(PERNAMBUCO, 2003, p.87): “Quanto mais o aluno repete, menor é seu 

desempenho”. 

 No Brasil, o fracasso escolar, expresso nos ainda altos índices de repetência, é 

um fato inquestionável e continua a merecer estudos aprofundados. Daí a relevância 

de retomar o debate acerca desta temática. Os estudiosos, de maneira geral, 

identificam a necessidade de manter esse fenômeno no centro do debate educacional, 

uma vez que ele continua sendo produzido (ARROYO,1991; PENIN,1992; 

ABRAMOWICZ,1997; AQUINO,1997; DORNELES,2000; FREITAS, 2003). Entretanto, 

na pesquisa bibliográfica que realizei, chamou-me a atenção a escassa publicação de 

livros, nos últimos 5 anos, sobre a repetência, especificamente. Ela tem sido debatida 

no âmbito de discussões gerais sobre fracasso escolar. Essa constatação, num 
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primeiro momento, sugere-me: 1) a existência de uma certa confusão conceitual sobre 

repetência, reprovação, evasão, diferentes entre si; 2) a possível disseminação da 

crença de que a implantação dos ciclos de aprendizagem acabará com a repetência. O 

tema está esgotado? A repetência não é mais merecedora de estudo, pois dela dará 

conta a proposta de ciclos de aprendizagem? Ou a repetência é hoje mínima, 

percentualmente insignificante?  

          Os índices de repetência aqui citados são reveladores do quanto a escola 

pública tem deixado de cumprir sua função social, qual seja: a de distribuição do 

patrimônio cultural da humanidade, coletivamente construído. Nessa perspectiva, o 

ensino não se restringe à transmissão dO conhecimento, mas tem como objetivo 

mais amplo favorecer ao aluno a aquisição da cultura de modo que ele possa se 

constituir como sujeito histórico-social. Entretanto, ano a ano, a escola pública 

continua produzindo um contingente de alunos repetentes, em sua maioria oriundos 

das classes socialmente desfavorecidas. Esses são impedidos de progredir em sua 

escolarização, alijando-se do acesso aos bens socialmente produzidos e do 

exercício pleno de sua cidadania.  

Neste trabalho discuto, no primeiro capítulo, alguns problemas de natureza 

conceitual acerca da repetência e apresento um breve resgate de como ela 

historicamente vem sendo discutida no Brasil. Baseando-me nas minhas reflexões a 

partir das várias leituras, bem como da análise compreensiva e interpretativa dos 

dados colhidos nesta pesquisa, compreendi repetência como fenômeno que 

expressa a não-aprendizagem do aluno. O aluno repete porque não aprende. Por 

que não aprende? É disso que se trata e é disso que se tem de tratar 

pedagogicamente. Apresentarei ainda uma argumentação teórica acerca da fala do 

aluno, considerando-a uma categoria fundamental à análise compreensiva da 
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repetência. Para tanto, trarei os constructos teóricos de Paulo Freire e Merleau-

Ponty no que se refere à palavra própria e à fala autêntica, respectivamente. Ainda 

neste capítulo discutirei a prática pedagógica como o lugar onde historicamente se 

dá o ocultamento das falas do aluno e do professor, ambos emissores de um 

discurso que, originariamente, não é o seu. 

            O segundo capítulo descreve minha trajetória teórico-metodológica, 

fundamentada nos princípios da pesquisa qualitativa. Essa, ao priorizar processos e 

significados vividos e produzidos pelas pessoas pesquisadas, determinou minha 

opção pela abordagem fenomenológica como o caminho para alcançar os objetivos 

a que me propus nesta pesquisa. Descreverei também o processo de aproximação 

do campo de pesquisa, o espaço em que ela ocorreu e os procedimentos e recursos 

utilizados na coleta dos dados. 

          A análise compreensiva dos dados, na perspectiva de desvelar os significados 

da repetência para o aluno repetente, será apresentada no terceiro capítulo. As falas 

dos alunos são revelações do seu mundo subjetivo, objetivado nos momentos das 

entrevistas. São essas falas, enfim, que dão visibilidade ao aluno repetente no 

contexto escolar, sugerindo caminhos que o libertem da condição de pessoa 

oprimida. No intuito de valorizar as falas dos alunos repetentes e de evitar a 

identificação dos mesmos, valho-me da metáfora de Alice no país do espelho, em 

que se dá seu encontro com flores falantes. Com base nela, atribuo nome de flores 

aos alunos entrevistados. Segundo Oliveira (2004) a metáfora é uma maneira 

indireta de relacionar as coisas e os conceitos que as representam. 

 E, no quarto capítulo, onde apresento as considerações finais a que pude 

chegar neste estudo, recorro mais uma vez a uma metáfora, a de Sísifo, figura da 

mitologia grega, condenado por Zeus a rolar uma pedra até o cume de uma 
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montanha para vê-la rolar de novo. Faço, então, uma analogia entre o esforço e a 

determinação de Sísifo, e a saga do aluno repetente no contexto da prática 

pedagógica. 
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CAPÍTULO I  -  APORTE TEÓRICO 
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Estranhem o que não for estranho. 

Tomem por inexplicável o habitual.  

Sintam-se perplexos ante o cotidiano. 

 

(Bertold Brecht) 
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 O fenômeno da repetência escolar constitui tema complexo, que inquieta a 

todos quantos se detêm a discuti-lo, seja em conversas informais, seja no contexto 

de discussões acadêmicas. Há divergências de opiniões, mas sempre se tem algo a 

dizer acerca da repetência: ora sobre as suas causas e conseqüências, ora a 

respeito das políticas públicas destinadas a combatê-la. Porém, ultimamente, face 

aos programas de combate à repetência, adotados por muitas escolas públicas 

municipais e estaduais – proposta de ciclos, programas de correção de fluxo escolar 

em parceria com instituições privadas, classes de aceleração,etc –  parece existir 

quem julgue a repetência, hoje, um fenômeno de menor importância. 

 Isso posto, gostaria de comentar a reação que algumas pessoas 

manifestavam quando, ao me indagarem acerca do meu tema de pesquisa – ainda 

quando me encontrava na fase de elaboração do projeto –, eu lhes respondia que 

era a repetência. O meu interlocutor mal conseguia disfarçar o desapontamento 

diante de um tema que lhes parecia tão, digamos, desinteressante. Era como se ele 

quisesse me dizer: “Ora, a repetência é um tema tão antigo, há ainda algo que se 

possa dizer sobre ele? Já não está esgotado?” Mas, quando eu lhes falava do objeto 

da pesquisa, havia uma mudança no tom da conversa: “Ah, que interessante!”. 

Lendo Arroyo (1997), compreendi melhor as razões do espanto: ele diz que falar em 

fracasso escolar já não atrai tanto os educadores; é como rever um velho seriado. 

Julga, entretanto, que pouco atraente não é o tema, mas a forma de encará-lo. 

 Ao realizar pesquisa bibliográfica sobre repetência, constatei que ela é 

discutida no contexto mais amplo de fracasso escolar, aparecendo como um 

sinônimo disso. Verifiquei também que vários autores, entre eles Patto (1993), 

Arroyo (1997) e Terigi e Baquero (1997), em suas alusões a fracasso escolar, aí 

incluem indistintamente a reprovação, a evasão e a repetência. Patto (1993), por 
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exemplo, ao pesquisar a produção do fracasso escolar, refere-se aos “altos índices 

de evasão e repetência” (p.3). 

 Quando o aluno não repete, diz-se que ele obteve sucesso. Congratula-se o 

aluno e a escola. Se ele repete, fracassou. Ele, o aluno, fracassou, não a escola. 

Isso aparece na sociedade como algo reificado, tanto que o senso comum se refere 

ao repetente como fracassado, “burro”, “não aprende porque é pobre”, etc. 

Entretanto, Freire (1982, p.147) adverte “ [...] quão importante se faz  tomar o óbvio 

como objeto de nossa reflexão crítica e, adentrando-nos nele, descobrir que ele, às 

vezes, não é tão óbvio assim.” 

  

1.1.O caráter multifacetado da repetência e alguns problemas de natureza 

conceitual 

 

 Provocada pelo pensamento de Freire (1982) acima citado, iniciei uma 

primeira análise, indagando sobre o que há em comum entre repetência, reprovação 

e evasão. Penso que é o fato de todos apontarem para desvios de rotas. Remetem-

me tais conceitos a trajetórias das quais só se tem definido o ponto de partida, 

representado pelo momento em que o aluno se matricula na escola. Quanto ao 

ponto de chegada, há para ele duas alternativas: ser aprovado ou ser reprovado. Se 

aprovado, ele matricula-se na série seguinte. Se reprovado, restam-lhe, de novo, 

duas alternativas: repetir ou evadir. 

 Parente e Luck (1994) alertam que somente na década de 90, verificou-se 

que havia um equívoco quanto à conceituação de repetência. Isso gerava erros de 

contabilização estatística. Elas dizem que, até aquele ano, adotava-se uma 

conceituação de repetência segundo a qual era considerado repetente o aluno que 
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freqüentava a mesma série por ter sido reprovado. A partir de então, adotou-se o 

conceito tido, segundo elas, como correto: “repetente é o aluno que freqüenta a 

mesma série no ano seguinte, porque foi reprovado ou porque abandonou essa 

série no ano anterior” (PARENTE; LUCK, 1994, p.15). Elas argumentam que este 

conceito envolve também os que abandonaram a escola, uma vez que muito deles 

fazem isso ao perceberem que serão reprovados. 

 Entretanto, o Modelo de Fluxo Escolar proposto pela UNESCO e adotado pelo 

Ministério de Educação /MEC, define aluno repetente, evadido e abandono da 

seguinte forma: 

• Repetente é o aluno que se matricula no início de um ano letivo na mesma 

série em que estava matriculado no ano anterior. 

• Abandono: aluno que deixou de freqüentar o estabelecimento de ensino, 

tendo sua matrícula cancelada. 

• Evadido: aluno que estava matriculado no início do ano letivo, em uma 

determinada série, e não consta da matrícula inicial do ano letivo seguinte: 

nem como aluno promovido (série seguinte), nem como aluno repetente. 

 O número de alunos que repetem ou abandonam a escola gera a distorção 

idade-série. No Relatório Estadual /SAEPE (2003) consta que, quanto mais o aluno 

repete, menor é seu desempenho, como já comentei anteriormente. Consta ainda 

que “[...] a defasagem idade/série pode ter três causas básicas: a) ingresso tardio na 

escola; b) abandono e posterior retorno; c) repetência. Cada uma destas possíveis 

causas origina uma situação diferente que demanda soluções também diferentes.” 

(p.87). Excetuando-se a primeira causa apontada, a segunda sugere, e a terceira 

confirma que o aluno repete a série porque não aprendeu. Portanto, fica claro para 

mim que repetente é o aluno que se matricula na mesma série do ano anterior 
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porque não alcançou a aprendizagem dos conteúdos curriculares prevista para 

aquela série. Ele não aprendeu, por isso foi reprovado e vai repetir a série. Essa 

não-aprendizagem é que fica encoberta nos conceitos apresentados e que já 

atribuem ao aluno a responsabilidade pelo seu destino escolar como algo 

inquestionável. 

 Na pesquisa bibliográfica, verifiquei que é comum encontrar referências à 

repetência e à reprovação como se fossem sinônimas. É verdade que repetência é 

sempre abordada no âmbito das discussões sobre reprovação escolar, mas essa 

não implica necessariamente aquela, haja vista que há alunos reprovados que 

desistem de estudar. Assim, quando sob a expressão fracasso escolar se abrigam 

fenômenos tão diferentes — como repetência, reprovação, abandono, evasão —, 

corre-se o risco de não se refletir sobre o significado de cada um deles. 

Conseqüentemente, o que se tem é uma reflexão superficial que pode comprometer, 

inclusive, a eficácia das estratégias destinadas à superação dos referidos 

fenômenos. 

 Senti-me também instigada a verificar se há, do ponto de vista semântico 

convergências entre os dois principais conceitos abrigados sob o conceito geral 

fracasso escolar: repetência e evasão. Repetência, segundo o Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa é ato ou efeito de repetir. Quanto a repetente, “diz-se do 

estudante que volta a freqüentar as aulas e a estudar as mesmas matérias que já 

estudou.” (HOUAISS, 2001, p. 2430). Esse conceito se aproxima do apresentado 

pelo MEC, já citado, mas contém uma sutileza: o repetente volta a estudar as 

mesmas matérias que já estudou. Penso que aí reside a expectativa, por parte do 

aluno, de dessa vez aprender, pois ele vai rever algo já conhecido. Quem sabe 

agora aprende? Necessário é que se pergunte qual a expectativa da escola em 
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relação ao aluno neste recomeço. Acredito ser esse o momento em que a prática 

pedagógica precisa ser revista, reformada, criticamente discutida com o coletivo da 

escola, inclusive com os pais, porque está inserida em um projeto pedagógico que 

precisa ser compartilhado com eles. Com relação à evasão, consta no já referido 

dicionário: “ato ou processo de evadir; fuga; escapada.” (2001, p. 1277) De que/de 

quem foge o aluno? De que/de quem ele quer escapar? Por que ele evade, foge? 

Creio que o aluno foge do sentimento de “incompetência” por não conseguir 

aprender, de não ter tido “chance” para aprender, foge da repetência que o espreita. 

Repetência e evasão são pois, diferentes do ponto de vista semântico. Contudo, o 

dicionário não traduz a “tristeza”, a “vergonha” e a “culpa” que o aluno sente por não 

aprender. 

 Afirmo, portanto, que minha pesquisa tem como foco a repetência, uma das 

formas, a mais evidente e mais incômoda, do fracasso escolar, haja vista a 

preocupação oficial com o “desperdício” dos custos financeiros e com os níveis de 

produtividade do ensino, além do danos que causa à auto-estima do aluno em seu 

processo de escolarização. 

 Ademais, o fracasso escolar não constitui objeto analisável de pesquisa, 

como adverte Charlot (2000): 

 

“O fracasso escolar” não existe, o que existe são alunos 
fracassados, situações de fracasso, histórias escolares que 
terminam mal. Esses alunos, essas situações, essas histórias é que 
devem ser analisadas. (CHARLOT, 2000, p. 14, grifos do autor) 

 

 Para esse autor o fracasso escolar é, essencialmente, uma experiência vivida 

e interpretada pelo aluno e que pode constituir-se em objeto de pesquisa. Nesse 

sentido, identifico-me com sua argumentação, uma vez que, ao buscar compreender 

o significado da repetência para os alunos repetentes, priorizei as suas falas, os 
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seus depoimentos colhidos nas entrevistas. Focalizo o sujeito da repetência na 

perspectiva de ouvir sua própria palavra e não o que se diz dele. 

 Feitas essas considerações iniciais, apresento a seguir um resgate da 

literatura produzida sobre o fenômeno da repetência, advertindo que os autores 

consultados usam de modo geral a denominação fracasso escolar, indistintamente, 

ou seja, referem-se tanto à repetência, quanto à reprovação e à evasão. Com base 

no que argumentei nos parágrafos anteriores e tendo em vista que minha pesquisa 

se circunscreve no âmbito da repetência, todas as vezes que eu, no tópico seguinte, 

me referir a fracasso escolar, o farei registrando essa expressão em itálico, 

marcando a minha não-concordância com a utilização desse conceito para fins de 

pesquisa. 

 

 

1.1.1 A repetência no Brasil: breve histórico  

 

 

Ao resgatar a história da produção dos mecanismos da seletividade escolar 

no Brasil, optei por fazê-lo a partir de 1930, quando se verifica grande expansão da 

rede pública escolar devido ao aumento da demanda social por educação. Essa 

deve-se ao crescimento demográfico e intensa urbanização, decorrentes da 

intensificação do processo de industrialização em nosso país. (ROMANELLI, 1996) 

Nos anos 30, o pensamento dos estudiosos brasileiros foi muito influenciado 

pelas teorias originadas dos Estados Unidos e dos países capitalistas da Europa.  

Essas teorias fundamentavam-se em estudos da antropologia e da psicologia para 

explicarem os baixos rendimentos dos alunos das classes desfavorecidas. Verificou-
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se, então, no Brasil a consolidação da psicologia como meio de diagnosticar e tratar 

os chamados desvios psíquicos tidos como responsáveis pelo fracasso escolar. 

Costumava-se submeter a diagnósticos médico-psicológicos as crianças que 

apresentavam dificuldades para atender às exigências da escola. Privilegiava-se a 

implantação de programas de psicologia preventiva, em detrimento da dimensão 

pedagógica desse fracasso, então atribuído a diferenças mentais que determinariam 

diferentes capacidades de aprendizagens das crianças.  

O primeiro Censo Educacional brasileiro realizou-se em 1932, e nele se 

verificava, segundo Parente e Luck (1994), um percentual de 60% de alunos 

repetentes na 1ª série do Ensino Fundamental. E em 1950, dados oficiais indicavam 

a repetência de 54% da população escolar total (DORNELLES, 2000). Várias foram 

as causas apontadas como responsáveis por tão altos índices: valores da escola, 

desajustamento familiar, problemas dos alunos, etc. Ou seja, um fenômeno de 

massa era tratado, prioritariamente, como problemas de alguns indivíduos – 54% 

desses, ignorando seus determinantes sociopolíticos e econômicos. Segundo 

Dornelles (2000), em 1956 a repetência já era apontada como expressão do 

mecanismo seletivo da escola.  

 Nos anos 60, é formulada a teoria da carência cultural como explicação desse 

mecanismo seletivo. As causas do fracasso escolar são atribuídas aos alunos que, 

oriundos de ambiente cultural pobre em estímulos, apresentariam deficiências no 

seu desenvolvimento psicológico, prejudicando sua capacidade de aprendizagem e 

de adaptação escolar. Essas crianças apresentariam deficiências nas funções 

psiconeurológicas, nas operações cognitivas e na linguagem, autoconceito pobre, 

sentimentos de culpa e vergonha. Essa abordagem traz implícita uma concepção de 

cultura que relega a classe popular a um plano inferior, reduzindo assim toda a 

26 



complexidade do fracasso escolar a uma só questão – a culturalista - sem que 

fossem analisados aspectos intra-escolares. A teoria da carência cultural se 

fundamentou no modelo de sociedade capitalista que, interessada em atender às 

demandas da produção científica, desconsiderava a capacidade produtiva dos 

alunos das classes desfavorecidas.  

 A partir dos anos 70, surgem pesquisas que focalizam o próprio sistema 

escolar como produtor do fracasso escolar. Esse enfoque, ao apontar a seletividade 

realizada pela escola como causa do fracasso dos alunos, considera-a um aparelho 

ideológico do Estado, reprodutora e mantenedora dos interesses das classes 

hegemônicas (FREITAG,1980) Considerava-se, então, que as diferenças entre os 

ambientes socioculturais das crianças eram transformadas em deficiências pelo 

sistema escolar, cujas concepções de mundo e práticas pedagógicas estariam a 

serviço das classes dominantes. 

Um outro fator apontado como responsável pelo fracasso escolar foi a 

desnutrição, que configura a abordagem biologista. Ainda hoje é comum encontrar 

pessoas que apontam para o estado nutricional das crianças das escolas públicas 

como motivo de suas dificuldades de aprendizagem. Entretanto, inúmeras pesquisas 

(COLLARES; MOISÉS, 1986) mostraram que só em determinados níveis a 

desnutrição é capaz de danificar o sistema nervoso central (SNC), com prejuízos 

para a capacidade de aprender: desnutrição de grave intensidade; desnutrição 

ocorrida no início da vida, quando o SNC está em formação; e, finalmente, a 

manutenção desta desnutrição inicial por um longo período de tempo.  

 Só nos anos 80, as atenções voltaram-se para a escola, que se torna então 

locus privilegiado de estudos sobre fracasso escolar. O foco de discussão dirige-se 

para os aspectos estruturais e funcionais da escola e não mais para as 
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características psicossociais do aluno. E, finalmente, no final dos anos 90, passa-se 

a apontar não só a escola mas o próprio sistema educacional como incapazes de 

atender às diferentes necessidades de aprendizagem dos alunos. No âmbito do 

governo federal, paralelamente à preocupação com a formação continuada dos 

professores, surge também a preocupação com aspectos quantitativos e com o 

alcance das metas exigidas pelos órgãos internacionais _ Fundo Monetário 

Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento _ que 

subsidiam e controlam a educação brasileira, mais preocupados com a adequação 

do sistema educacional às exigências do mercado. 

Essas teorizações, ao buscarem justificativas para o fracasso escolar deram 

origem a abordagens restritas a campos de estudo. Essas abordagens são 

questionadas, no Brasil, por Carraher (1990), Patto (1993), Aquino (1997), e 

recentemente por Charlot (2000), na França. Em seu conjunto, esses autores 

criticam as referidas abordagens – delimitadas no campo da psicologia, da biologia e 

da cultura – destacando seu caráter reducionista. 

  Segundo Charlot (2000), os alunos em situação de fracasso escolar não 

podem ser tidos como deficientes socioculturais. Para ele, a “deficiência social” 

(grifos do autor) não é um fato, mas um constructo teórico, resultante da constatação 

de que certos alunos que fracassam nas suas aprendizagens pertencem, com 

freqüência, às famílias da classe popular.  

  Em conformidade com a lógica neoliberal que orienta as políticas de ensino 

em nosso país, nos anos 90 foi implantado o Sistema de Avaliação Escolar do Brasil 

- SAEB, amparado numa ampla rede nacional de informatização para implantação 

de um banco de dados com vistas à verificação da produtividade do ensino. A partir 

daí, o Ministério de Educação e Cultura (MEC) vem investindo no acompanhamento 
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das taxas de rendimento escolar, de transição do fluxo escolar e de distorção idade-

série, produzida, esta última, pela reprovação do aluno, que passará a fazer parte do 

contingente de alunos repetentes. 

 Acredito que, nesse resgate histórico, não podem faltar referências, ainda que 

breves, às propostas que têm surgido no sistema educacional brasileiro no intuito de 

debelar a repetência. Desde 1996, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 

Nacional – LDBEN Nº 9394, em seu artigo nº 23, abriu aos estados e municípios a 

possibilidade de organização dos seus sistemas de ensino em ciclos de 

escolarização. Esses ciclos partem do princípio de que cada fase da criança possui 

características próprias, variando de criança para criança. Propôe-se, então, 

ampliação de intervalos de tempo, em oposição aos períodos estanques da 

seriação, de modo que os alunos sejam respeitados quanto ao ritmo de seu 

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo. Nos ciclos, é adotado o princípio da 

promoção automática e da progressão continuada e, segundo Paro (2001), apesar 

de haver entre ele uma relação íntima, mantém cada um sua autonomia. A proposta 

de ciclos é polêmica: uns se colocam favoráveis a ela (PARO, 2001; FREITAS, 

2003), outros se opõem (GROSSI, 2004; SAVIANI, 2004; SANTOS A.,2004). Os que 

são favoráveis criticam a lógica da avaliação presente na seriação, produtora da 

exclusão dos alunos. Os que criticam os ciclos dizem que a promoção automática é 

mais perversa do que a reprovação (SANTOS A., 2004), pois escamoteia a não-

aprendizagem, escondendo-a inclusive do próprio aluno, alienando-o. Outros 

propõem, entre outras estratégias, a recriação da avaliação, não a sua abolição 

(GROSSI, 2004). Enfim, há ainda aqueles que apontam a promoção automática 

como não-solução para a repetência, porque os alunos serão promovidos de 

qualquer forma, tenham aprendido ou não, minimizando o empenho dos professores 
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com a  aprendizagem dos seus alunos (SAVIANI, 2004). Esse mesmo autor destaca 

o empenho da política educacional com a redução de custos financeiros, o que leva 

os governos a “ [...] apostar todas as fichas na ‘promoção automática’ como via para 

possibilitar a todas as crianças a conclusão do ensino fundamental” (SAVIANI, 2004, 

p.96). Compreendo que a promoção automática do aluno, realizada na proposta de 

ciclos, corresponde à empurração que ocorre com freqüência na seriação e, em 

ambas as propostas, a preocupação não é com a aprendizagem do aluno mas, com 

o registro deste como aluno aprovado. 

De modo geral, o resgate histórico de produção dos mecanismos seletivos da 

escola, nos anos anteriores aos anos noventa do século XX, demonstra a 

construção de uma história de culpabilização do aluno que fracassa ante as 

demandas da escola. Ou seja, o aluno não aprende e é responsabilizado por isso. 

 Julgo pertinente fazer aqui uma distinção entre os alunos que deveriam 

freqüentar a escola e não freqüentam – os excluídos da escola – e os alunos que são 

marginalizados por apresentarem altos índices de repetência – os excluídos na escola. 

É a estes últimos que me refiro: aqueles que, estando dentro da escola, também estão 

fora dela. A exclusão praticada pela própria escola é um dos grandes males do sistema 

educacional do nosso país.  

 

 

1.2 A fala do aluno repetente: que fala?  

 

 

Nesta pesquisa, busquei compreender o fenômeno da repetência 

considerando o significado que lhe é atribuído pelo aluno repetente. Compreendo, 
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então, que a fala desse aluno é, neste estudo, uma das principais categorias de 

análise. Oportunizar a ele dizer sua palavra, falar de si no contexto dessa 

experiência escolar por ele vivida, essa é minha proposta. Nessa perspectiva, 

encontrei em Paulo Freire (1978, 2001, 2002)) e Maurice Merleau-Ponty (1980, 

1996) aportes teóricos que parecem-me justificar a importância que atribuo à escuta 

desse aluno, de suas múltiplas falas e dos seus diversos sentidos. Esses diversos 

sentidos são amplamente destacados pelo pensamento de Rezende (1990), daí 

porque trarei também, neste item, sua contribuição. 

Inicialmente quero esclarecer que aqui estarei considerando a fala como 

sendo, ela mesma, um discurso. Não se trata da fala no sentido de língua, 

compreendida como conjunto de estruturas utilizadas pelos homens em sua 

comunicação com o mundo. Ao falar, o homem o faz através de uma língua, isto é 

incontestável. Mas a fala não se encerra em uma palavra, em uma frase. A fala é 

carregada de sentido e mais sentidos, pois é fenômeno humano. Nessa perspectiva, 

ela transcende a língua. 

 

 A palavra enquanto distinta da língua, é esse momento em que a 
intenção significativa, ainda muda e toda em ato, revela-se capaz de 
incorporar-se à cultura, minha e do outro, capaz de me formar e de 
formá-lo, transformando o sentido dos instrumentos culturais. 
(MERLEAU-PONTY, 1980, p.134) 

 

A compreensão e a interpretação da palavra, no sentido referido pelo autor, 

extrapolam o léxico. Há palavras cujos sentidos não se alcançam com uma consulta 

ao dicionário. “[...] o conhecimento da gramática não é suficiente para uma 

interpretação propriamente dita. Mais do que o conhecimento da gramática, a 

interpretação [...] supõe o senso de sentido” (REZENDE, 1990, p. 31)  
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Merleau-Ponty (1996) destaca que a fala, dentre as demais operações 

expressivas — a arte literária, cênica, pictórica, etc —, é a única capaz de firmar-se 

e de constituir um saber intersubjetivo. Mas, segundo ele, a fala não traduz no 

falante um pensamento feito a priori, ele o consuma. E mais: ao se expressar, o 

falante adquire consciência, pois fala não apenas para os outros mas também para 

si mesmo (MERLEAU-PONTY, 1980). Logo, é apreendendo o pensamento do outro 

através de sua fala que nos tornamos capazes de pensar segundo ele pensa, pois a 

fala expressa o pensamento. A fala e o pensamento estão envolvidos um no outro 

de tal forma que “[...] o sentido está enraizado na fala, e a fala é a existência exterior 

do sentido.” (MERLEAU-PONTY, 1996, p.247) Nessa perspectiva não podemos 

compreender a fala como invólucro do pensamento, pois ela é um gesto lingüístico, 

é o pensamento em ato. Como tal, ela é a fala autêntica. E sendo autêntica, gera um 

sentido novo e dá às pessoas o poder de transcender “[...] em direção a um 

comportamento novo, ou em direção ao outro, ou em direção ao seu próprio 

pensamento, através do seu corpo e de sua fala”. (MERLEAU-PONTY, 1996, p.263). 

No contexto dessa discussão, este autor faz uma distinção entre a fala falante e a 

fala falada. 

Na fala falante germina a intenção significativa, que existe aí como embrião. É 

a fala original, ou originária, a fala própria do sujeito que a pronuncia pela primeira 

vez. Contudo, o ser humano se expressa num mundo que é lingüístico e, também, 

cultural. Merleau-Ponty afirma que  

 

“[...] o ato de expressão constitui um mundo lingüístico e um 

mundo cultural, ele faz voltar a cair no ser aquilo que tendia 

para além. Daí a fala falada que desfruta as significações 
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disponíveis como a uma fortuna obtida” (MERLEAU-

PONTY,1996, p. 267).  

 

A fala falada se nutre da fala dos outros, do repertório deles, ao qual se pode 

sempre recorrer. Quando, por exemplo, o aluno repetente se diz culpado pela 

repetência, ele expressa as intenções presentes na fala falada e a ela se subordina. 

É a fala do opressor hospedada no oprimido, destacada por Freire (1978). Assim, a 

fala do aluno é uma fala absorvida, incorporada por ele no cotidiano da escola, das 

diversas escolas por onde às vezes ele passa, como se fora exilado em sua própria 

terra. Sua fala sofre interdição no sistema escolar e ele se mantém silenciado, 

aprisionado nos limites desta fala que não é a sua fala originária. A fala do aluno 

repetente é, pois, uma fala interditada, abortada.  

Entretanto, também o professor repete discursos sobre a repetência: sua fala 

não é, pois, nova e sua prática docente muitas vezes a referenda. No âmbito da 

educação escolar, predomina então a fala falada, a fala oficial, historicamente 

instituída e repetida. Ela encobre a fala falante geradora de discursos novos. 

Contudo, é com base na fala falada que são geradas as políticas que pretendem 

combater a repetência. Talvez por isso elas pareçam velhas e ineficazes?  

A libertação do oprimido pela mediação da fala, da sua palavra, no mundo e 

em relação com ele, está bastante presente nas reflexões de Freire (1978, 1979, 

2001). Sua pedagogia da libertação consiste em que todos possam aprender a dizer 

sua palavra, para poder ser mais, humanizar-se. Assim é que, ao criticar a escola 

autoritária, ele a denomina de educação bancária. Esse tipo de educação silencia o 

aluno, não permite que ele expresse sua subjetividade. Apesar de exaustivamente 

discutida e combatida, a educação bancária não se extinguiu; muito pelo contrário, 
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seus rastros “dinossáuricos” são ainda encontrados na instituição escolar. Freire 

insiste em que  

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, 

nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de 

palavras verdadeiras. Existir humanamente é pronunciar o 

mundo, é modificá-lo (FREIRE, 1978, p.92)  

 

Mas a humanização requer a presença do outro. Daí a crença desse autor na 

relação pedagógica dialógica como proposta que coloca o “outro” historicamente 

silenciado no papel de interlocutor, possuidor de saberes que se atualizam no 

diálogo e somente nele. 

Pronunciar o mundo, nomeá-lo na perspectiva de sua transformação é um ato 

político. A dimensão política da palavra é explicitada por Freire (1987) quando ele 

diz que, ao darmos a palavra ao outro, nós o convidamos a assumir sua própria 

história. Ao superar a cultura do silêncio, homens e mulheres descobrem-se como 

sujeitos de sua história. 

Num esforço para aproximar teoricamente o pensamento freiriano do 

pensamento merleau-pontyano, eu diria que as falsas palavras são aquelas 

pronunciadas pela fala falada. Essa não abre espaço à fala do aluno que, ao 

contrário do que se pensa, sabe de si, sabe-se. Trata-se de um saber ignorado pela 

escola que vê a fala do aluno como transgressão a ser punida. Daí a instauração de 

uma relação autoritária com os alunos. A escola se fecha, numa posição defensiva, 

às possibilidades de mudança que a fala dos alunos podem anunciar e denunciar. 

Freire, ainda no contexto de sua discussão sobre o diálogo, destaca que a palavra 
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tem duas dimensões inseparáveis: ação e reflexão. “Não há palavra verdadeira que 

não seja práxis” (FREIRE, 1978, p.91). Ele então, reconhece a palavra verdadeira 

como aquela que guarda em si o germe das transformações. Assim, tanto para 

Freire quanto para Merleau-Ponty, respectivamente, a fala própria e a fala autêntica 

da pessoa é promessa de mudanças, é promessa do novo que se insinua na 

semente, no embrião, existindo aí como possibilidade. Então, por que não privilegiá-

la? Ao falar da repetência como sujeito que a vivencia, o aluno fala de si, do que ele 

sabe de si no contexto dessa experiência. Entretanto, a fala institucionalizada sobre 

a repetência não muda: o aluno é culpado pela repetência. Há na escola demasiado 

espaço para silêncios quando o que se tem a falar ameaça o status quo, ameaça 

discursos tão antigos. 

Essas reflexões terminaram por me remeter a Santos B. (2001), naquilo que 

ele diz sobre a superação do silêncio como possibilidade de desvelamento de 

diversas formas de saberes. Na ciência moderna, diz Santos, o conhecimento-

regulação destruiu – porque sufocou, silenciou, negou – muitas e diferentes formas 

de saberes. Esses poderão ser resgatados, valorizados, através do que ele 

denomina de conhecimento-emancipação:  

 

Estamos tão habituados a conceber o conhecimento como um 
princípio de ordem sobre as coisas e sobre os outros que é difícil 
imaginar uma forma de conhecimento que funcione como princípio de 
solidariedade. No entanto, tal dificuldade é um desafio que deve ser 
enfrentado. (SANTOS B.,, 2001, p.30) 

 

O conhecimento-emancipação é vocacionado para a multiculturalidade, ou 

seja, para o reconhecimento do outro, respeitado em sua singularidade. Nestes 

tempos em que novos paradigmas de ciência são propostos, gerando uma situação 

de crise paradigmática a que se chama de paradigma pós-moderno, o grande 
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desafio, segundo Santos B. (2001), é tornar as diferenças inteligíveis, é traduzi-las 

para que possam ser compreendidas e aceitas. Porém, considerando que o aluno 

repetente é visto como alguém diferente, e como tal, é oprimido compreendo que, 

mais do que ser traduzido, ele precisa traduzir-se, falando de si.  

 Ao falar, o ser humano se pronuncia sobre o mundo e sobre ele mesmo. 

Desvela-se. Daí deriva minha crença na força da palavra própria, verdadeira, 

autêntica, indispensável a todo aquele que, ao tornar-se sujeito do seu próprio 

discurso, portanto de sua própria história, torna-se também sujeito da História.  

As argumentações que aqui apresentei me sugerem que falar em escola 

cidadã, aluno crítico e educação para a autonomia, aspectos amplamente 

defendidos por uma concepção de educação democrática e inclusiva, exige a 

abertura de espaços a partir do espaço escolar — espaço de vida — onde todos 

possam falar.  

Pelo exposto, entendo que é essa perspectiva adotada por Rezende (1990) 

quando ele diz que o grande desafio da fenomenologia é a assunção de discursos 

pronunciados na primeira pessoa do singular e do plural. 

 

 A significação da palavra aparece como a inseparabilidade do 
significante e do significado no interior da existência humana. Ser 
homem é encarnar sentido, a começar pela encarnação do 
significante num significante de fato proferido na experiência da fala 
mais do que simplesmente da língua. Neste sentido, a fenomenologia 
não se interessa tanto por um tratamento formal da língua, mas pelas 
‘aventuras da dialética’, pela história do pensamento”. (REZENDE, 
1990, p. 19, grifos meus) 

 

 

1.3 - A prática pedagógica: quem fala? 
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Nessa pesquisa, observar a prática pedagógica, percebendo o vivido em sua 

concretude, percebendo as contradições que permeiam o dizer e o fazer 

pedagógico, constituiu momentos de grande significado para mim, de valiosas 

aprendizagens, uma vez que sou, também, professora. Há uma prática da qual se 

fala: a desejada, idealizada, presente nas falas dos que a planejam. E há também a 

prática pedagógica instituída, realizada, visível, marcada pelas tensões, pelos 

embates entre professores, alunos e as contingências do cotidiano escolar, prática 

esta que se presentifica, de modo mais evidente, no interior da sala de aula.  

Como dimensão da prática social, “a prática pedagógica orienta-se por 

objetivos, finalidades e conhecimentos” (VEIGA, 1989, p.17). Constitui uma atividade 

teórico-prática, indissociável, sem que a teoria prevaleça sobre a prática e vice-

versa. Se prevalece a teoria, incorre-se no idealismo; se prevalece a prática, no 

utilitarismo.  

 

 
 
 
No âmbito educacional, a teoria tem por finalidade esclarecer os 
elementos envolvidos na prática, dando-lhe sentido norteador e 
referência do processo, evitando que a intervenção educativa se 
torne puramente mecânica. (SEVERINO, 2003, p.9) 

 

 

A prática pedagógica compreendida como atividade teórico-prática, leva em 

consideração os determinantes sociais e históricos da sociedade, os 

posicionamentos políticos dos que fazem a escola, suas concepções de educação e 

de ser humano. Leva em consideração, também, as teorias que a respaldam. 

Contudo, tais teorias não estão, às vezes, muito claras para os professores. Essa 
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falta de clareza teórica traz em si o risco de a prática pedagógica transformar-se 

numa prática repetitiva, burocratizada, esvaziada de sentido social. 

 

Na prática pedagógica repetitiva, em que a criação é regida por uma 
lei estabelecida a priori, a consciência se faz presente de forma 
debilitada, tendendo a desaparecer [...] Assim, a prática pedagógica 
em que há uma débil intervenção da consciência faz com que o 
professor não reconheça nenhum sentido social em suas ações. 
(VEIGA,1989, p.28) 
 

 Sem uma consciência das finalidades da educação e de suas relações com a 

sociedade, como pode o professor exercer sua função social, sua missão histórica? 

Em decorrência, como pode ele criar e pôr em ação estratégias de ensino capazes 

de despertar o senso crítico e criativo dos alunos? Enfim, como pode o professor 

ensinar de modo que o aluno realmente aprenda? Uma prática destituída de sentido 

minimiza o seu papel social, o que compromete não apenas sua ação educativa mas 

sua própria identidade docente. A prática pedagógica carece da permanente 

reflexão crítica sobre si mesma para manter sua indissociabilidade com a teoria e 

também para avaliar a base teórica que a sustenta, seus limites e possibilidades. É 

essa reflexão que possibilita ao educador um agir consciente sobre a realidade, com 

vistas à sua transformação. Como tal, essa prática assume a dimensão de prática 

dialógica, na qual se dá o encontro de professores e alunos, que trocam entre si 

saberes — acertos e desacertos — significados, afetos. Aí se dá o encontro de 

professores reais, alunos reais, fazedores da História vivida como possibilidade e 

não como determinismo inexorável. (FREIRE, 1996; 2001) 

Pela pertinência, resgato o pensamento de Freire (1996) quando ele, 

contrapondo-se à pedagogia tradicional propõe que se reescreva a prática 

pedagógica e se repense o sentido político da educação em função das classes 

populares. Para tanto, ele destaca que “ [...] a disponibilidade curiosa à vida, a seus 
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desafios são saberes necessários à prática educativa” (FREIRE, 1996, p.153) Estar 

aberto à vida implica, do ponto de vista da educação, uma prática pedagógica 

criativa, dialógica, conscientizadora, na perspectiva da transformação social, tendo-

se, porém, a clareza de que a escola, sozinha, não promove estas mudanças. A 

prática pedagógica, como toda prática social, tem limites. “Enquanto prática 

desveladora, gnosiológica, a educação sozinha, porém, não faz a transformação do 

mundo, mas esta a implica.” (FREIRE, 2002, p. 32)  

Na perspectiva em que estou discutindo a prática pedagógica ou educativa, o 

diálogo, tal como pensado por Freire, ocupa um lugar de destaque haja vista sua 

dimensão existencial e, também, ético-política pois é ele, o diálogo, que possibilita 

aos oprimidos dizerem sua palavra e libertar-se do opressor. É nesta perspectiva 

que penso a prática pedagógica: como o lugar da fala, do rompimento dos silêncios, 

de geração de contradiscursos, em que o aluno não seja mero objeto da ação do 

professor, mas seja interlocutor, pronunciador de sua própria palavra. Falando, o 

aluno repetente realiza uma intervenção porque, falando de si, de sua experiência 

como aluno repetente, ele desoculta a si mesmo e também aos que o oprimem.  

Mas, importa que o professor também diga sua palavra, para que de fato haja uma 

prática pedagógica dialógica. Como diz Oliveira I.(2003) 

 

O “dizer a palavra” pelos oprimidos e pelos discentes torna-se então 
um princípio pedagógico democrático e a relação dialógica 
estabelecida com ele se dimensiona como uma prática educativa 
libertadora. (OLIVEIRA I., 2003, p.38) 

 

Como prática política, a ação educativa do professor exige compromisso com 

a educação em seu sentido amplo, não apenas informativo, mas também formativo, 

o que implica compromisso político. Esse compromisso extrapola os limites da sala 

de aula e mesmo da escola. Simões e Carvalho (2001), ao analisarem as produções 
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acadêmicas sobre a formação e a práxis dos professores, no período de 1990 a 

1997, constataram que nelas tem se destacado o reconhecimento da importância de 

o professor conhecer as bases teóricas que alicerçam a sua prática. Essas autoras 

destacam também que os professores precisam empreender esforços junto à 

sociedade organizada, em seus diversos segmentos, para promover formas de 

resistência ao desmantelamento do ensino público e à desvalorização do 

magistério. Acrescentam que: 

 

Mais do que isso, os professores estão sendo chamados a 
constituir novos sentidos para a atuação da escola e do magistério, 
exercitando, no cotidiano escolar e na arena social ampliada, as 
complexas relações entre o vivido e o anunciado. (SIMÕES; 
CARVALHO, 2001, p.213) 

 

Nessa pesquisa, deparei-me também com os significados que os professores 

atribuem à repetência. Identifiquei concepções diferentes e divergentes em relação à 

repetência e aos alunos repetentes. Ao mesmo tempo que se mostram solidárias em 

relação a esses alunos — “A repetência é um verdadeiro massacre” — mostram 

também certo descrédito nas possibilidades de conscientização dos mesmos: “Meu 

aluno não tem discernimento sobre isso [repetência] não.” A prática pedagógica das 

professoras explicita, direta e indiretamente, as influências das suas representações 

sobre a repetência e sobre o aluno repetente. Em alguns momentos sua prática 

docente parece ser mais determinada por essas representações do que por um 

embasamento teórico. Não que sua prática seja desprovida de uma base teórica, 

esta sempre existe, mesmo que o professor dela não se aperceba. “Pode ser que a 

ação docente seja, muitas vezes, pouco reflexiva, até ingênua. Mas nem por isso 

deixa de ser uma prática política, que evidencia valores” (CUNHA, 1981, p.151). É 

com base nesses valores que o professor faz suas escolhas metodológicas e 
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confere significado à sua prática docente. Daí a importância fundamental de sua 

reflexão sobre essa mesma prática. Do contrário, a educação será do tipo “bancária” 

que silencia e inferioriza o aluno, prevalecendo a fala do professor, consolidando, 

pois, uma relação opressor-oprimido.  

 

 

1.4 Autoconceito e auto-imagem  

 

 

Porque...esse ano mesmo eu acho que eu não vou passar 

porque...sei não. Eu não sou boa em nada: eu não sou boa em 

nota, não sou boa em sala de aula, não sou boa em 

comportamento.   (Amarilis) 

 

 Ao realizar pesquisa bibliográfica sobre auto-estima, observei que as autoras 

consultadas (SOLÉ, 1998; MOYSÉS, 2001) a discutem articulando-a à discussão 

sobre autoconceito e vice- versa, pois ambos os conceitos se referem às percepções 

que as pessoas têm de si mesmas. Optei por embasar minha discussão no aporte 

teórico apresentado por Moysés (2001), considerando a abordagem educacional que 

ela faz dessa temática. Esta autora destaca a importância de os educadores 

trabalharem a totalidade do ser humano na perspectiva de uma prática pedagógica 

inclusiva, e se refere explicitamente aos alunos com história de fracasso no 

processo de aprendizagem. 

Ao longo do seu desenvolvimento o ser humano apresenta diferentes reações 

face às experiências que vive. A maneira como cada um reage vai explicitando o 
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modo como se percebe. Essa autopercepção é consensualmente denominada de 

autoconceito e diferencia-se de auto-estima, compreendida como a percepção que 

as pessoas têm do seu próprio valor. A auto-estima é, então, a resposta, no plano 

afetivo, de um processo que tem origem no plano cognitivo. Desse modo, 

autoconceito responde à pergunta como eu sou? E a auto-estima responde a: gosto 

de ser assim como sou ou não? (MOYSÉS, 2001) 

Em suas interações com o meio, a criança vai elaborando uma imagem de si 

mesma a partir da interiorização das atitudes e percepções que os outros 

significativos - aquelas pessoas que a criança julga importantes: os pais, irmãos, 

professores, colegas, amigos - têm a seu respeito. Assim, por exemplo, a criança 

pode considerar-se simpática ou antipática, habilidosa ou desajeitada, inteligente ou 

não, de acordo com os conceitos que os outros lhe transmitem, às vezes de forma 

inconsciente. 

   O autoconceito, como todo processo perceptivo, depende de uma série de 

fatores externos e internos. As representações que temos sobre nós mesmos, 

produzidas a partir das opiniões alheias e das nossas auto-avaliações acerca de 

nossas características pessoais, inclusive físicas, formam, em nossa estrutura 

cognitiva, uma área de conhecimento sobre nós mesmos.  

 Como resultado das diferentes percepções que a pessoa tem de si mesma, o 

autoconceito apresenta múltiplas facetas. Elas podem se basear em 

particularidades, tais como aparência física, habilidades sociais, motoras, 

desempenho intelectual, apontadas pelos pesquisadores como fundamentais à 

formação do autoconceito. Sua formação, apesar de perpassada por sentimentos e 

afetos, caracteriza-se, segundo Moysés (2001), como um processo cognitivo; daí 

porque ela o discute recorrendo à formação de conceitos segundo a perspectiva 
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vygotskyana. Para fazê-lo, ela apresenta o pensamento desse autor no que se 

refere à formação das funções mentais superiores. 

 Segundo Vigotsky (1998), as funções mentais superiores se processam na 

criança durante seu relacionamento com o mundo externo. Aos poucos, esse 

processo, que era interpessoal, vai sendo internalizado por ela, tornando-se 

intrapessoal. Nesse processo de internalização, a linguagem ocupa lugar de 

destaque. A esse respeito, Moysés (2001) diz que:  

 

No caso particular do autoconceito, as relações da criança com as 
pessoas à sua volta vão sendo estabelecidas, inicialmente, por meio 
da linguagem não-verbal, e, depois, pela linguagem propriamente 
dita. No primeiro caso, situa-se um sem número de sutilezas, como 
as reações de alegria ou de aborrecimento que seus atos provocam 
nos outros, o grau de solicitude com que seus desejos e suas 
necessidades são satisfeitas e até mesmo o jeito de pegá-la no colo. 
E no segundo caso, tudo aquilo que é verbalizado a seu respeito. 
(MOYSÉS, 2001, p.20) 

 

  Assim, por exemplo, e partindo do que Amarilis expressa na epígrafe, a 

criança pode ouvir dos outros que lhe são significativos, que é boa em tudo / não é 

boa em nada. Após certo período de tempo em que essa avaliação é dita e repetida, 

a criança internaliza um conceito a respeito dela mesma, que poderá ser positivo ou 

negativo. “Agora é ela mesma quem se aplaude diante do desafio finalmente 

vencido ou se acabrunha ante o fracasso.”(MOYSÉS,2001, p. 20) Assim, auto-

estima e autoconceito representam, em seu conjunto, as percepções que as 

pessoas têm de si mesmas. Elas determinam, em menor ou maior grau, seus modos 

de relacionar-se não só nas situações sociais mais amplas mas também com o 

objeto de conhecimento, no contexto da educação escolar.  

 Destarte, as muitas vozes presentes no nosso meio dizem coisas de nós que 

vão, aos poucos, constituindo nosso autoconceito, sem que disso tenhamos 
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consciência. As referências positivas e negativas que ouvimos a nosso respeito, em 

nossas relações interpessoais, nos marcam profundamente.  

Diante dessas considerações, reflito sobre a responsabilidade do educador 

nos momentos em que ele formula julgamentos sobre seus alunos. Suas 

expectativas a respeito deles têm muita importância. Para ambos. Para o professor, 

porque ele tende a intervir nas situações de ensino-aprendizagem, em relação ao 

aluno, com base no conceito que ele já tem formado ou que ele está formando em 

relação a este aluno, mesmo que não chegue a verbalizá-las. Se esse conceito é 

negativo: “Não tem jeito, ele não aprende, vai repetir de ano novamente”, ele corre o 

risco de valorizar mais as limitações dos alunos do que suas possibilidades. E, 

mesmo não verbalizando o conceito, ele o expressará de várias formas e será 

percebido pelo aluno. Se, pelo contrário, ele diz que determinado aluno “é ótimo, 

sempre se sai bem em tudo, está pronto” o professor poderá se mostrar mais 

tolerante com esse aluno, mesmo nas situações em que ele não se sair muito bem 

nas atividades propostas.  

 As expectativas do professor têm importância também para o aluno, porque 

eles trazem inscritas na sua identidade em construção as marcas deixadas pelas 

falas diversas, pelo que deles se disse e se diz, o que determina, em maior ou 

menor grau, o seu comportamento e, até, sua permanência ou não na escola. Em 

caso de alunos marcados pela repetência, verifiquei na pesquisa por mim realizada 

uma tendência à autodesvalorização desses alunos, que atribuem a si mesmos falta 

de capacidade para aprender. Alguns pareciam esmagados sob o peso de sua 

baixa auto-estima. Mostravam-se apáticos, desanimados. Alguns deles, em raros 

momentos, mostravam interesse diante das atividades propostas pelas professoras 

ou diante de suas explicações. Às vezes, esse interesse aparecia como lampejos, 
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centelhas fugazes. Logo o aluno de novo se desinteressava, dispersava-se. Para o 

professor, o desafio de torná-los pessoas críticas, autônomas, é enorme, pois exige 

resgatar-lhes a auto-estima, passo a passo, com sensibilidade e respeito. Porém, 

adverte Moysés (2001), é necessário que o professor tenha uma adequada 

compreensão do que é auto-estima, pois não se trata de apenas tecer elogios ao 

aluno. O que efetivamente contribui para a mudança na auto-estima do aluno é que 

ele se perceba como alguém capaz. E nisso o professor pode ajudar apontando-lhe 

seus avanços, valorizando suas habilidades específicas, não superdimensionando 

suas dificuldades. Segundo a autora, é “[...] urgente entender que o aluno que ali 

está traz consigo o selo de sua origem e da sua história como ser social. Ser que 

vive e convive em determinado ambiente sociocultural ao qual influencia e pelo qual 

é influenciado.” (MOYSÉS, 2001, p.27) 

 

 

1.5. Princípios filosóficos da Fenomenologia 

 

 

A fenomenologia surgiu como tentativa de superar as dicotomias sujeito-

objeto, homem-mundo, tão caras ao positivismo, desejoso de universalizar seus 

cânones científicos. Segundo Sarup (1978), o positivismo, ao enfatizar o método 

científico, a medida estatística, isolando “fatos” de “valores”, “conhecimento” de 

“interesse”, restringe a capacidade de ação e reflexão do homem, considerando-o 

um ser passivo, cujos valores e interesses não são levados em consideração. Ao 

divergir desse pensamento, a fenomenologia propõe a não-separação dos pólos 

sujeito-objeto, homem-mundo, reconhecendo-os como indissociáveis. Segundo a 
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fenomenologia, cabe ao sujeito do conhecimento significar o mundo. É a 

consciência, portanto, o homem, que cria significações. Nas palavras de Pivatto, 

“Tudo está prenhe de sentido, mas o homem é o ser que confere o sentido, muda-o, 

retifica-o. [...] o homem se torna significador” (PIVATTO, 1997, p.23). 

A fenomenologia cuida de um real, mas de um real que não exaure suas 

possibilidades, porque ele é perspectival, ou seja, cada pesquisador se põe frente a 

ele com sua maneira própria de ver e de interrogá-lo. Para compreender o real, a 

fenomenologia o interroga e o descreve, procurando o sentido. “Assim, desde o 

início, a fenomenologia nos põe diante de uma realidade complexa, a estrutura do 

próprio fenômeno, cuja experiência não se reduz a nenhuma das formas da 

intencionalidade mas as integra todas” (REZENDE, 1990, p.17). Porém, o sentido 

não se revela em uma palavra, uma frase, daí porque precisamos do discurso.  É o 

discurso que torna possível uma maior aproximação da densidade semântica do 

fenômeno humano. Trata-se de um discurso que é descritivo, compreensivo e 

interpretativo. 

 Capalbo, ao prefaciar o livro de Carvalho A. (1994, p.6), afirma: ”O que a 

fenomenologia quer é liberar nosso olhar para a análise do vivido, tal como ele é 

vivido.” Logo, descrever intencionalmente este vivido é considerar um mundo 

marcado pela educação, pela cultura, pelos afetos, por tudo que caracteriza nossa 

presença no mundo. Enfim, por tudo aquilo que marca nossa experiência como 

experiência humana. 

Para compreender o fenômeno, a fenomenologia o interroga e o descreve, tal 

como ele se manifesta. À fenomenologia “[...] interessa o desnudamento do 

fenômeno” (PIMENTEL,1998, p.29). Trata-se de descrever e compreender o 
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fenômeno, não de explicá-lo ou analisá-lo. Trata-se de ir às coisas mesmas – a 

essência daquilo que se interroga. Como chegar a elas?  

 

Ir às coisas mesmas é não aceitar os encobrimentos e 
esquecimentos que vêm com as coisas já construídas... O 
conhecimento primordial não vem com o conhecimento de coisas 
sem vínculo com a subjetividade ou a existência. (JOSGRILBERG, 
2004, p.34) 

 

O ir-às-coisas-mesmas constitui experiência fundante no pensamento 

fenomenológico e é imprescindível ao rigor da pesquisa nesse tipo de abordagem. 

Trata-se do desvelamento da essência, da “mostração” do fenômeno. Porém, é 

importante a advertência feita por Merleau-Ponty: a compreensão fenomenológica é 

diferente da intelecção. “Quer se trate de uma coisa percebida, de um 

acontecimento histórico ou de uma doutrina, ‘compreender’ é reapoderar-se da 

intenção total” (MERLEAU-PONTY, 1994, p.16). 

 A fenomenologia, ao exaltar a interpretação do mundo que surge 

intencionalmente à nossa consciência, coloca como fundamental a noção de 

intencionalidade: a consciência sempre se dirige a um objeto. Diferentemente do que 

ocorre na pesquisa positivista, o pesquisador fenomenólogo dá relevância ao sujeito, 

inserido num contexto social e histórico. A fenomenologia, então, enfatiza as 

percepções dos sujeitos e, sobretudo, destaca o significado que eles atribuem ao 

fenômeno.  

Husserl, ao defender a superação da atitude natural frente ao real, propõe 

que os métodos e teses desta ciência sejam colocados em suspensão – epoché-  

(SARUP,1980). Mas, segundo Merleau-Ponty (1994), a grande lição que a redução 

nos traz é que não a atingimos completamente, pois o pressuposto ontológico da 

fenomenologia é que o homem é um ser inacabado, ser de relações com o mundo e 
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com os outros, ser que está em constante reconstrução. Essa certeza do 

inacabamento do homem é também destacada por Freire: 

 

O inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência 
vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas, só entre mulheres e 
homens o inacabamento se tornou consciente (FREIRE, 1997, p. 
55)  
 

Na abordagem fenomenológica, como é próprio da pesquisa qualitativa, o 

pesquisador valoriza os significados atribuídos pelos sujeitos às experiências por 

eles vividas. O rigor da fenomenologia advém da compreensão da realidade 

humana como produtora de significados (JOSGRIELBERG, 2004) As descrições 

permitem a obtenção dos dados da experiência que não existem a priori, pois eles 

se constituem na experiência dos sujeitos que as vivenciam. O pesquisador busca 

as convergências, ou seja, os aspectos comuns surgidos nas falas de quem 

descreve a experiência. Na fenomenologia, a experiência é o mesmo que 

consciência. Isto quer dizer que o ser conhecedor está voltado para algo, refere-se 

pois ao seu relacionamento com o seu mundo-vida (BICUDO;ESPÓSITO, 1979). 

 Lendo as descrições, o pesquisador identifica os sentidos nelas presentes, 

seleciona partes da descrição que considera essenciais ao desvelamento do 

fenômeno e apreende o sentido global. Ele tem, então, as unidades de significado, 

que emergem do texto de acordo com a leitura e o foco utilizado pelo pesquisador. 

Para interpretar o que foi descrito, o investigador analisa o fenômeno como se 

analisa um texto. “Para a fenomenologia, o texto em questão é o discurso cultural da 

humanidade, a compreensão que os homens vão logrando alcançar de sua própria 

existência” (REZENDE,1990, p. 30). Interpretar é uma tarefa  difícil, como difícil é a 

pesquisa fenomenológica. Surgem conflitos de interpretações. Mas, segundo 

Rezende (1990), o conflito é indispensável, pois é ele que permitirá à interpretação 
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aproximar-se ao máximo da polissemia que caracteriza a estrutura simbólica do 

fenômeno: há sentidos e mais sentidos. 

               Foram essas as bases que fundamentaram minha pesquisa, em que 

busquei, através da descrição, redução e interpretação, compreender o significado 

da repetência segundo a perspectiva do aluno repetente, privilegiando a sua fala. 

Nesse empreendimento investigativo mantive-me ciente da vigilância epistemológica 

necessária à pessoa que investiga, porque 

 

A fenomenologia não é uma filosofia da evidência mas da verdade em 
todas as suas manifestações. Ora, a verdade tanto se manifesta 
como se oculta e o seu ocultamento ainda é uma das formas de sua 
manifestação. O desvelamento (a-letheia) consiste em descobrir que 
a verdade nunca se revela totalmente. (REZENDE, 1990,p.29) 
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CAPÍTULO 2 – INDO AO ENCONTRO DE SÍSIFO: DESCRIÇÃO DO PERCURSO 
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2.1 Pesquisa qualitativa: a abordagem fenomenológica dialética 
 

  A pesquisa qualitativa, opondo-se ao modelo experimental de análise 

realizado pelo paradigma das ciências naturais, entende que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Relação que é permeada por desejos, 

crenças, atitudes e significados não considerados relevantes pela pesquisa 

quantitativa à construção do conhecimento. Para a pesquisa qualitativa, o 

conhecimento é provisório e desprovido de neutralidade porque vivido e interpretado 

por seres humanos marcados pela história.  

 

A temporalidade mostra que o eu, cada eu como ser humano, não é 
pura presença a si, como se fosse uma eternidade, um presente 
sem interrupção de presença. A temporalidade mostra um eu 
separado de si, como em fuga de si, voltado para fora e para dentro, 
para o passado e para o futuro. (PIVATTO, 1997, p. 25) 

 

 A abordagem qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994), apresenta as 

seguintes características: tem o ambiente natural como fonte direta dos dados; é 

descritiva; preocupa-se com o processo, não simplesmente com o produto; a análise 

dos dados é feita, geralmente, por indução e, finalmente, tem o significado como 

preocupação essencial. Em seu conjunto, essas características permitem o 

desvelamento do real em suas múltiplas dimensões; um real perscrutado por 

diversos olhares, lido e interpretado sob perspectivas que tendem para a 

desreificação dos fenômenos. O modo de interrogá-los indica ao pesquisador a 

abordagem epistemológica que ele vai utilizar. A partir dessa escolha, delineia-se o 

caminho, a trajetória metodológica a ser seguida. Fundamentada nesses princípios, 

optei pela abordagem fenomenológica do fenômeno da repetência, percebida e 

significada pelo aluno repetente.  
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Alguns pesquisadores fenomenólogos se recusam a usar o termo “método” 

para não confundi-lo com o sentido cartesiano desse vocábulo, preferindo “[...] falar 

de uma atitude fenomenológica que se expressa na disponibilidade humana para 

compreender o fenômeno como ele se mostra” (PIMENTEL, 1998, p.29). Como 

abordagem qualitativa, a fenomenologia constitui um método, porém inseparável de 

uma atitude. 

Por vezes se disse que a fenomenologia é antes de tudo um 
método. Pode ser verdade, mas só na medida em que se trata de 
um método inseparável da atitude filosófica correspondente: não é 
um método indiferente aos conteúdos (como parece ser o 
estruturalismo), mas decorrente da própria essência do fenômeno. 
[...] Digamos que a fenomenologia pretende ser um método 
adequado ao estudo do fenômeno, entendido como ela o 
compreende e não de outra.  (REZENDE, 1990, p.13) 

 

 A atitude filosófica, no sentido que este autor apresenta, dá relevância ao 

estilo adotado pelo pesquisador, variável, mas “inseparável da atitude filosófica”. O 

autor aponta para o reconhecimento da ambigüidade do fenômeno diante do qual a 

fenomenologia “[...] prefere uma dialética plurilinear ou polissêmica. [...] A 

fenomenologia recusa o dogmatismo em todas as suas formas  [...]” (REZENDE, 

1990, p.20). Trata-se, pois, de uma perspectiva dialética no interior mesmo da 

estrutura do fenômeno uma vez que “[...] o homem não é o mundo, o mundo não é o 

homem, mas um não se concebe sem o outro.” ( REZENDE, 1990, p.35). Homem e 

mundo são percebidos compondo uma estrutura de homem e uma estrutura de 

mundo dialeticamente reunidos pela intencionalidade, formando assim a estrutura do 

fenômeno. Ou seja, o fenômeno é uma estrutura de estruturas (REZENDE, 1990). 

 Ao reconhecer a ambigüidade de fenômeno, a fenomenologia propõe uma 

dialética polissêmica, não unidimensional. Como tal, ela rejeita toda forma de 

dogmatismo. Daí porque recusa uma dialética determinista: sua dialética é 
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polissêmica, simbólica, polimorfa, e acolhe o confronto, o conflito de interpretações, 

o pluralismo de idéias. Nessa perspectiva, Jurema e Austregésilo (2004) falam de 

uma fenomenologia dialógica, definindo-a como sendo aquela que 

 

 [...] admite e busca, porque enriquecedora, a colaboração da 
fenomenologia com outras correntes de pensamento que tragam 
contribuições para o entendimento do fenômeno pesquisado. 
(JUREMA; AUSTREGÉSILO, 2004, p.1012) 

   

Essa dialogicidade é possível porque fundamentada no reconhecimento da 

essência dialética da fenomenologia, na qual a compreensão do homem e do mundo 

são inseparáveis, excluindo tentativas de explicar a estrutura do mundo pela  

estrutura do homem e vice-versa. Trata-se não de explicar, mas de compreendê-las 

como indissociáveis; de compreender essa dialética estrutural, descrevendo-a, 

sabendo-se, porém, que a estrutura fenomenal é inesgotável. A fenomenologia 

busca sentidos, mas jamais alcançará o sentido pleno. A estrutura fenomenal 

dialética apresenta quatro dimensões: subjetiva, social, histórica e de mundo. Essas 

dimensões configuram a natureza humanista da fenomenologia e possibilita seu 

diálogo com as ciências humanas, entre elas a educação, “[...] experiência universal 

e exclusivamente humana” (REZENDE, 1990, p.46). Com essa compreensão de 

pesquisa fenomenológica, iniciei minha aproximação do campo. 

Neste estudo, minha interlocução se fez, prioritariamente, com Rezende 

(1990), Merleau-Ponty (1986,1996) e Freire (1978, 1992,1996, 1992), e também com 

Freitas (2003), Moysés (2001), Veiga (1989), Ausubel (1968), entre outros, na 

intenção de desvelar os significados atribuídos pelos alunos repetentes à 
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experiência vivida — no caso deste estudo, a repetência. Necessário se fez que eu 

me posicionasse frente a esses alunos numa atitude de escuta, de respeito, para 

que sua subjetividade pudesse emergir pela fala, a sua fala. 

 

  

2.2 Processo de aproximação do campo de pesquisa 

 

 

Na pesquisa qualitativa, o trabalho de campo constitui o cenário onde o 

pesquisador encontra meios de aproximação com o objeto de estudo, com os atores 

sociais com os quais ele vai interagir, durante o tempo tido como necessário para a 

construção do conhecimento. O campo é “[...] o recorte espacial que corresponde à 

abrangência, em termos empíricos, do recorte teórico correspondente ao objeto de 

investigação” (MINAYO, 2000, p.105). Esse conceito de campo me manteve num 

enquadramento, no sentido de compreender que aquela realidade comportava uma 

delimitação espacial e temporal dentro da qual eu deveria obter descrições que me 

permitissem compreender o fenômeno da repetência a partir da perspectiva do 

aluno. Aquele era um espaço e um tempo em que eu buscava a produção de um 

trabalho científico. Esta “vigilância” era particularmente significativa para mim, como 

professora “primária” de escola pública e como ex-aluna repetente, desempenhando 

agora o papel de pesquisadora. Vivi momentos de conflitos vários, especialmente à 

medida que procedia a análise de dados. Momentos que foram superados graças à 
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vigilância epistemológica e ao rigor metodológico necessários ao pesquisador, de 

modo especial àquele que realiza pesquisa de natureza qualitativa, permeável às 

demandas da sua própria subjetividade.  

Iniciei minha aproximação com o campo pelo contato com a diretora de uma 

escola de rede estadual. Anteriormente eu tinha ido à Gerência Regional de Ensino - 

GERE, para mapear as escolas da rede estadual que ainda oferecem ensino nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que, em cumprimento ao Artigo 11º 

da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino — Lei nº. 9394/96, o ensino das séries 

iniciais deste nível de ensino está sendo prioritariamente oferecido pelos municípios. 

Após conversar com um professor que na GERE desempenha o cargo de gerente, 

escolhi a escola que doravante chamarei de Escola Real. Minha opção por essa 

escola foi determinada pela informação de que ela se transformara numa escola de 

referência, no universo de escolas estaduais da capital, porque, ao longo dos últimos 

quatro anos vem apresentando uma crescente qualidade de desempenho quanto à 

aprendizagem dos seus alunos, diminuindo as taxas de repetência. Além disso, essa 

escola é uma das poucas com oferta de escolarização nas séries iniciais (1ª a 4ª 

série) do Ensino Fundamental, uma vez que o ensino dessas série se encontra em 

processo de municipalização, conforme já referi. 

Escolhida a escola campo de pesquisa fiz, em 2004, o primeiro contato com a 

diretora, que se mostrou receptiva à pesquisa, demonstrando especial interesse pela 

temática, a repetência. Nessa conversa inicial, fui informada de que, na 3ª série, 

encontrava-se o maior número de alunos repetentes, contrariando o que informa o 

INEP, que sempre aponta uma maior incidência de repetentes nas primeiras séries. 

Segundo os dados estatísticos levantados e publicados por este Instituto, a 

reprovação no Ensino Fundamental apresenta-se mais alta nas primeiras séries. 
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Entretanto, na Escola Real, em 2003, verificou-se uma taxa de 15,8% na primeira 

série, de 13,7% na segunda, e 17% na 3ª série. Desses, 25 alunos se matricularam 

na 3ª série, em 2004, mas apenas 21 freqüentavam as aulas. Com bases nessas 

informações, optei por essa série como aquela cujos alunos constituiriam meus 

sujeitos de pesquisa. Portanto, esta opção não se deu a priori. 

Nos contatos subseqüentes com a diretora e as educadoras de apoio, 

agendamos meu primeiro encontro com as professoras para a primeira quinzena de 

junho, por ocasião da reunião pedagógica que se realiza semanalmente, por turno 

(manhã e tarde). Após ser apresentada às professoras como mestranda do Curso de 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco que desejava realizar pesquisa, 

foram-me concedidos quinze minutos para que eu falasse. Iniciei me identificando 

como professora do ensino fundamental de uma escola estadual. Após explicar 

brevemente meu objeto e objetivos de pesquisa, foi-me perguntado por umas das 

pessoas presentes se eu estava ali para defender a proposta de ciclos, com a qual 

ela não concordava “[...] pois o que está acontecendo é que o menino tá chegando 

na 5ª série pré-silábico.” Reafirmei meu objeto e objetivos, destacando que não tinha 

ainda opinião formada sobre ciclos e que eles não eram objeto de preocupação 

minha, naquele momento. A professora que se referira aos ciclos, mostrou-se 

francamente mais relaxada e amistosa após meus esclarecimentos. Em sua turma e 

na de outra professora, não havia alunos repetentes. No total são sete turmas de 3ª 

série, mas em duas dessas não há aluno repetente. Nas cinco turmas restantes, 

estavam matriculados um total de vinte e cinco alunos repetentes, distribuídos em 

cinco turmas: três no turno da manhã e duas no da tarde. Os alunos dessas turmas 

constituíram então o grupo de alunos da minha pesquisa. 
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Por ocasião desse primeiro encontro com as professoras e educadoras de 

apoio, afirmei meu compromisso com a manutenção do sigilo em relação à 

identificação da escola e de todas as pessoas que dela fazem parte, bem como o 

compromisso de, finda a pesquisa, socializar os meus achados.  

 Identificado o número de alunos, por professora e por turno, conversei com as 

cinco professoras que se manifestaram receptivas à participação na pesquisa, no 

intuito de agendar um encontro entre nós para melhor conversarmos. Esta conversa 

ocorreu individualmente, no corredor da escola, quando os alunos estavam na aula 

de música ou de educação física, uma vez que não há intervalo para recreio, mas 

uma breve pausa para que os alunos merendem, geralmente na própria sala. 

Registro a boa acolhida e a disponibilidade dessas professoras, todas muito 

preocupadas com a questão da repetência. Informei-lhes que inicialmente eu estaria 

na escola observando os alunos no pátio, nas atividades extraclasse, e pedi-lhes 

reserva no sentido de não lhes falar sobre o que eu estava fazendo, ou seja, que 

estaria ali observando os alunos repetentes. Disse-lhes também que elas seriam 

informadas sobre o momento em que eu iniciaria as observações em sala de aula.  

 Na primeira semana, fui à escola em dias alternados, por breves períodos de 

tempo. Apresentei-me e/ou fui apresentada às professoras de música, de educação 

física, às que trabalham na biblioteca, à merendeira, aos guardas escolares, enfim, a 

todos os profissionais da escola.  No contato com a realidade empírica, em interação 

com os agentes sociais que a fazem, pude perceber e conviver, durante o tempo de 

pesquisa, com as contradições e desafios da realidade social, daquela escola 

específica, concreta.  
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2.3 Abordagem da realidade 

 

2.3.1 Observação 

 

As pessoas que realizam pesquisa qualitativa, em seus esforços para 

compreender o processo de produção de significados, preocupam-se em descrever 

seus elementos constituintes. Recorrem, então, 

 

[...] à observação empírica por considerarem que é em função 

de instâncias concretas do comportamento humano que se 

pode reflectir com maior clareza e profundidade sobre a 

condição humana” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.70). 

 

A partir do momento em que me foi concedida permissão para realizar a 

pesquisa, eu me senti já iniciando a observação do campo. Atenta ao que se 

passava e ao que se dizia nas relações entre professoras, alunos e demais pessoas 

da escola, eu percebia o modo peculiar com que cada um reagia às diversas 

situações vividas, seja na sala de aula, seja nos demais recintos da escola.   

  Progressivamente, fui ampliando meu tempo de permanência na escola. 

Ampliavam-se também minhas reflexões sobre repetência à medida que eu 

adentrava o cotidiano da escola. Tais reflexões me remetiam a leituras já feitas e 

exigiam outras, mais aprofundadas. Muitas vezes, veio-me à lembrança o discurso 

historicamente construído sobre as causas da repetência, apesar de não serem elas 

o meu foco de estudo.  A partir do confronto entre o que eu ouvia falar sobre o aluno 

repetente, da observação de suas interações com outras pessoas nas diversas 
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situações escolares e dos meus estudos, eu refletia sobre as razões da 

permanência de discursos tão antigos sobre repetência e sobre aluno repetente. 

Em todos os momentos, guiei-me pelo entendimento de que, na pesquisa de 

campo, entra-se no mundo das pessoas pesquisadas “[...] não como alguém que 

sabe tudo, mas como uma pessoa que veio para aprender” (JUREMA,1999, p.12). 

Eu, professora-pesquisadora, posicionei-me no espaço escolar para 

construir/reconstruir conhecimentos, o que implicou a adoção de uma atitude 

curiosa, porém humilde, no sentido de abertura para o mundo-escola, espaço de 

vida. Nesses momentos iniciais, eu circulava nos diversos espaços da escola, 

conversando com funcionários, professoras e  alunos, e alguns pais. Alguns alunos 

repetentes se aproximavam de mim, querendo saber o que eu fazia ali. Aliás, só 

esses alunos demonstraram curiosidade quanto à minha presença, o que destaco, 

uma vez que se costuma pensar, e dizer, que o aluno repetente “não está nem aí 

prá nada”. Eu lhes respondia que também era estudante e ali estava para fazer 

algumas tarefas. Eles mostravam-se satisfeitos com a resposta e sorriam para mim.  

Inicialmente observei os alunos no pátio e nos demais espaços da escola em 

diversas situações: atividades recreativas, feiras de conhecimento promovidas pela 

escola, recreio, aulas de educação física, momento de chegada/saída da escola, 

oficinas e finalmente, na sala de aula porque, 

. 

[...] o pesquisador precisa pôr diante dos seus olhos o fenômeno 
que está investigando para começar pela descrição da experiência 
de mundo dos sujeitos... Para penetrar até a evidência das 
experiências do mundo vivido, primordialmente dado ao sujeito, [o 
pesquisador] inicia com o seu campo perceptual que se lhe oferece 
a todo momento, o qual é estruturado em aspectos múltiplos [...]   
(MARTINS; BICUDO,1989, p.97) 
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As observações em sala de aula não dispensaram, porém, as observações 

fora dela, o que me permitia perceber os alunos em contextos diversos. Graças a 

essa estratégia, pude perceber, por exemplo, quando algumas situações agradáveis/ 

desagradáveis vividas, de modo individual ou coletivo, pelos alunos na sala de aula, 

influenciavam o modo como eles se comportavam no recreio. Pautei minha presença 

em sala de aula pela discrição e respeito com relação aos professores e alunos e às 

situações ali vividas, consciente da importância da atitude de abertura do 

investigador na pesquisa qualitativa, que deve permanecer atento a esse outro, 

situado em seu contexto existencial, vivendo a experiência de seu espaço-tempo, 

inserido num contexto histórico-social. As anotações feitas nesses momentos, foram 

mínimas e discretas. 

Nas observações realizadas em sala de aula, minha atenção voltou-se 

prioritariamente para as interações do aluno repetente com a professora, com os 

colegas, repetentes e não repetentes, e com as atividades propostas em sala de 

aula, as quais configuravam a prática docente. Nas conversas informais com demais 

pessoas da escola percebi diversas e divergentes falas que expressavam o conceito 

que estas têm a respeito de repetência e de aluno repetente. Todos esses 

momentos foram registrados de forma descritiva e reflexiva, e os registros, lidos 

diversas vezes. Dessas leituras sucessivas, foram surgindo idéias a respeito do 

roteiro de perguntas a serem feitas na entrevista semi-estruturada.  
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2.3.2 Entrevista 

 

 

Após o período de observação, dei início às entrevistas que, segundo Minayo 

(2000), é sempre uma situação de interação e, como tal, extrapola a simples função 

de coletar dados. Na investigação qualitativa, a recolha dos dados através de 

entrevistas prioriza a linguagem da pessoa entrevistada, o que vai permitir ao 

investigador compreender a interpretação que elas têm de certos aspectos do 

mundo, e cujo recorte é dado por aquilo que o investigador elege como seu objeto 

de estudo.  

Em minhas leituras sobre pesquisa numa abordagem fenomenológica, 

encontrei o trabalho de uma pesquisadora que, ao discutir a metodologia da 

entrevista nesse tipo de abordagem, denomina-a de entrevista fenomenológica 

(CARVALHO A., 1991). Essa autora, assistente social, ao encontrar-se com a 

fenomenologia, rompe com a forma usual de se fazer entrevista na área de serviço 

social. Para ela, “[...] a entrevista fenomenológica é a maneira accessível ao cliente  

de penetrar a verdade mesma de seu existir [...] sem qualquer falseamento ou 

deslize, sem qualquer preconceito ou impostura” (CARVALHO A., 1991, p.35). Assim 

compreendida, a entrevista fundamentada na fenomenologia 

 

[...] não submete a situação observada e o cliente a uma análise 
conceitual, classificadora, orientada por um esquema de idéias [...]. 
Ao contrário, descarta-se de modelos, projetos, alternativa e valores 
últimos que possibilitam um saber ‘sobre’ o cliente mas não um 
saber ‘do’ cliente. (CARVALHO A. , 1991, p.30)  

  

  Sua pesquisa não foi em educação mas na área das ciências sociais, nas 

quais se insere a educação. Portanto, registro aqui sua contribuição, 
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compreendendo-a como um enriquecimento à concepção de entrevista semi-

estruturada, na qual a dimensão subjetiva das pessoas entrevistadas é priorizada. 

Considero relevante o destaque que a autora atribui à linguagem na entrevista 

fenomenológica: a linguagem não é compreendida como uma soma de idéias e 

pensamentos, mas como a fala originária (grifos meus), que permite “[..] a mediação 

com  o outro e a comunicação com o mundo” (CARVALHO A., 1991, p.37). Tal 

compreensão de linguagem revela-se compatível com minhas reflexões acerca da 

palavra, segundo a entendem Maurice Merleau-Ponty e Paulo Freire, cujas 

contribuições discuti no primeiro capítulo. 

Por tratar-se de entrevista com crianças, necessitei da autorização de seus 

pais e responsáveis, o que fiz através de uma carta na qual, após explicar o objetivo 

de minha presença na escola e da necessidade de conversar individualmente com 

seus filhos, solicitei-lhes assinar um Termo de Autorização. Essas cartas foram 

enviadas a 21 pais / responsáveis, uma vez que, dos 25 alunos repetentes 

matriculados, apenas vinte e um compareciam regularmente. À medida que as 

cartas foram respondidas e devolvidas — 12 cartas —, iniciei as entrevistas, 

selecionando os alunos com base em dois critérios: assiduidade e desejo de 

participar da pesquisa, o que resultou na seleção de 10 alunos, sendo que um deles 

faltou por motivo de viagem da família. Entrevistei, então, 9 alunos. Destaco que, 

como é próprio da pesquisa fenomenológica, a determinação do número de alunos 

não se baseia na idéia da representatividade “uma vez que o sujeito só representa 

ele mesmo” (FINI,1997, p.29 ). Para evitar a identificação dos alunos, atribuí-lhes 

nome de flores, inspirada pela leitura de Carrol (2004) em que ele descreve o 

passeio da personagem Alice em um jardim de flores falantes. As entrevistas tiveram 

como foco o objeto de pesquisa, buscando significados, porque  
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A pesquisa fenomenológica está dirigida para significados, ou seja, 
para expressões claras sobre as percepções que o sujeito tem daquilo 
que está sendo pesquisado, as quais são expressas pelo próprio 
sujeito que as percebe...ele não está  interessado apenas nos dados 
coletados mas nos significados atribuídos pelos sujeitos 
entrevistados/observados. (MARTINS; BICUDO,1989, p.97) 
 
 

 A entrevista semi-estruturada, este encontro face a face com o outro, exige 

especial cuidado com o que se pergunta. Buscando descrições, precisei elaborar 

perguntas que provocassem respostas descritivas. Assim, elaborei um pequeno 

roteiro de perguntas de modo a favorecer a expressão livre e espontânea do aluno. 

Porém, na primeira entrevista, apesar do cuidado que tive em não fazer referências 

diretas à repetência, este tema foi trazido pelo próprio aluno e, a partir daí ele 

mostrou-se tenso, arredio, o que me fez perceber sua experiência de repetência 

como algo ainda muito dolorido para ele. Decidi, então, utilizar imagens como 

mediação da minha conversa com ele e com os demais alunos. A minha opção por 

esta estratégia de interlocução com os entrevistados fundamentou-se no 

pensamento de Pillar (2003), a respeito da leitura de imagens:  

 

Nossa visão não é ingênua, ela está comprometida com nosso 
passado, nossas experiências, nossa época e lugar, com nossos 
referenciais. Desse modo, não há o dado absoluto, a verdade, mas 
múltiplas formas de olhar [...] (PILLAR , 2003, p.74). 

 

 Assim, selecionei quadrinhos de gibis da Turma da Mônica, que mostravam o 

personagem Chico Bento vivenciando situações escolares, ora interagindo com sua 

professora, ora com colegas.   A partir da pergunta “O que está acontecendo aqui?” 

o aluno ia imaginando situações e discorrendo sobre elas. Essas, invariavelmente, 

referiam-se ao seu próprio cotidiano escolar, com seus desafios e tensões. A partir 

da observação das situações representadas nos quadrinhos, os depoimentos dos 
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alunos fluíam: eles faziam descrições do fenômeno da repetência tal como o 

significavam. Nesses momentos, tornava-se mais claro, para mim, o pensamento de 

Pillar (2003): “[...] o que é descrito não é a situação, o fato, mas a interpretação que 

o leitor lhe conferiu, num determinado momento e lugar. O olhar de cada um está 

impregnado por experiências anteriores, associações, lembranças, fantasias, 

interpretações” (PILLAR, 2003, p.74). 

Os quadrinhos não foram apresentados obedecendo a uma seqüência fixa, 

rígida. O que definiu a seqüência foi a ênfase e a interpretação de cada aluno, em 

particular, face às situações vividas pelo personagem Chico Bento. Ao descrever o 

que via, o aluno ia atribuindo sentidos às cenas ali representadas. Graças a essa 

estratégia, foi-me possível dar flexibilidade à conversa entre nós, acerca de um 

tema tão marcante na vida escolar daqueles alunos. Cada entrevista durou 40 

minutos, em média, e contou com a permissão dos alunos para que eu utilizasse 

gravador. O registro destas realizou-se portanto, através das anotações e de áudio-

gravação. Em seguida, procedi, eu mesma, a transcrição das fitas. 
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CAPÍTULO 3 – DESVELANDO SIGNIFICADOS 
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ALICE NO JARDIM DAS FLORES FALANTES 
 

 
 

 
— Lírio-tigrino – falou Alice, dirigindo-se a 

uma flor situada mais no meio do canteiro, 

que se sobressaía às margaridas e balouçava 

graciosamente no vento – Eu queria tanto 

que você soubesse falar! 

— Mas eu falo – disse o lírio-tigrino. – Todas 

as flores podem falar, desde que haja alguma 

pessoa com quem valha a pena conversar. 

 [...] 

— Todas as flores sabem falar? 

— Tão bem quanto você – disse o lírio-

tigrino. – E podemos falar muito mais alto. 

 
 
 
 

      (Lewis Carrol) 

66 



 Nesta pesquisa, de natureza qualitativa, analisar os dados coletados sob uma 

perspectiva fenomenológica, buscando compreender os significados que os alunos 

repetentes atribuem à repetência, fenômeno vivido, significa adentrar no mundo 

subjetivo desses alunos. Nesse sentido, é próprio do pesquisador “[...] compreender 

o processo mediante o qual as pessoas constroem significados e descrevem em 

que consistem estes mesmos significados.” (BOGDAN; BILKEN, 1994, p.70). Trata-

se de estudar objetivamente o que se revela como nuances da subjetividade dos 

alunos face aos fenômenos. Assim, descrever e compreender experiências 

buscando significados exige rigor metodológico e uma escuta atenta e sensível aos 

processos vividos pelas pessoas ouvidas, os quais não só se revelam em suas falas 

mas também em suas hesitações e em seus silêncios. Na abordagem 

fenomenológica, a fala dos entrevistados é tecida  

 

[...] com todos os gestos necessários, acentos e tonalidades, 
silêncios e reticências.  Ele não é um ator que representa um 
personagem no palco. O cliente vive sua história colocando o seu 
passado e o seu futuro no presente. Narra esta história, 
acontecimento vivo e palpitante de um sujeito que fala  e não de um 
sujeito pensante que só tem certeza de existir em virtude de seu 
pensamento. (CARVALHO A., 1991, p.38) 

 

No momento em que inicio a análise dos dados, quero dizer que colocar-me 

diante de meninos e meninas com faixa etária entre 10 e 12 anos, para ouvi-los falar 

de sua experiência como aluno repetente, causou-me um impacto que superou em 

muito minhas expectativas. Eu esperava que, ao falarem sobre tema tão complexo, 

eles se mostrariam naturalmente desconfortáveis — o que de fato aconteceu, 

inicialmente, mas que foi superado através da mediação das histórias em 

quadrinhos — ante esta temática que tanto inquieta a eles, aos seus pais, à própria 

escola e, enfim, a todo o sistema de ensino. Entretanto, a postura séria, crítica e 
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responsável apresentada por todos os alunos nos momentos de entrevista, deixou 

muito claro para mim que: 1) eles pensam sobre repetência e 2) eles querem falar 

sobre este assunto. Assim, por exemplo, quando, dando por encerrada a entrevista, 

eu lhes agradecia pela contribuição e perguntava se eles queriam falar mais alguma 

coisa, alguns deles perguntaram: “já terminou?”, “eu queria deixar uma mensagem” 

e “ posso falar mais sobre as aulas?”. 

          Minha permanente sensação foi a de estar diante não de crianças 

descompromissadas, mas de pessoas que revelavam um pensar responsável sobre 

uma experiência vivida. À medida que falavam e ficavam mais relaxados, os alunos 

expressavam, no semblante e na própria postura corporal, interesse e seriedade. 

Eles se mostravam atentos, inclinavam o corpo para frente, olhando-me nos olhos. 

Daí surgiam depoimentos que, mesclados à espontaneidade e sinceridade próprias 

das crianças e à minha escuta atenta, revelavam não apenas significados mas o 

próprio aluno como sujeito da fala, assim tornado visível. 

Acreditando que o resgate das experiências vividas pode vislumbrar 

caminhos para a compreensão do fenômeno da repetência, apresentarei nos 

tópicos a seguir as falas dos alunos repetentes, intercalando-as, às vezes, com as 

falas das professoras e de outros profissionais da escola, apreendidas nos 

momentos de observação da prática pedagógica desenvolvida em sala de aula, 

assim como em outros momentos do cotidiano escolar. Todas essas falas estão 

registradas em itálico. Com base nos dados colhidos nesses momentos e na minha 

reflexão sobre eles, minha discussão será apoiada teoricamente no pensamento de 

educadores que têm contribuído para a reflexão sobre a educação escolar numa 

perspectiva progressista. No tópico 1.2., afirmei que, para discutir teoricamente a 

categoria fala através da qual procurei compreender o significado que o aluno atribui 
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à repetência, busquei uma interlocução com o pensamento de Freire e Merleau-

Ponty, naquilo que eles conceitualmente apresentam sobre a palavra própria e a 

fala autêntica, respectivamente. Portanto, algumas vezes estarei aqui contrapondo a 

fala dos professores à dos alunos, mostrando suas dissonâncias. 

A partir da leitura exaustiva dos dados, apreendi quatro unidades de 

significados que apresento nos tópicos organizados como seguem: 3.1) As muitas 

faces de um estigma; 3.2) O aluno (ainda) é o culpado pela repetência; 3.3) Quem 

erra não aprende; e 3.4) O lugar do afeto na relação pedagógica. Cada tópico será 

precedido de uma epígrafe cujo autor é o próprio aluno1, o autor privilegiado dos 

discursos sobre repetência, nesta pesquisa. 

 

 

3.1 As muitas faces de um estigma 

 

 

Ficam chamando o repetente de burro. Quando um passa, 

eles dizem: burro! burro! É, eles dizem. Já falaram comigo!    

(Lírio-tigrino) 

 

 Os depoimentos dos alunos foram marcados pela conotação estigmatizante 

presente no discurso da escola – colegas e professores – e do qual o aluno 

repetente se apropria. Ele como que incorpora à sua identidade aquilo que é tido 

como falta ou deficiência e que passa a constituir-se a principal referência para 

emissão de julgamentos de valor em relação à sua pessoa, por parte da escola e, 

                                                
1 Na categoria aluno estão incluídos meninos e meninas repetentes 

69 



às vezes, da família, que repete o discurso da escola. Em suas falas os alunos 

repetentes revelam a presença do estigma que, segundo Goffman (1986, p.13) 

refere-se à “[...] um atributo profundamente depreciativo [...]”. Depreciado em suas 

possibilidades como pessoa capaz de aprender, o aluno é atingido em cheio em sua 

auto-estima. Feitas essas considerações iniciais, trarei neste tópico o registro das 

falas e das situações nas quais questões relativas à auto-estima determinam o 

autoconceito do aluno e permeiam todas as falas de todos os alunos. Aparecerão 

nos quatro tópicos a seguir e, entre outras, estarão presentes, insistentes e 

reincidentes como a pedra que teima em cair de onde Sísifo a coloca.  

Seus depoimentos foram marcados, também, ora pela pressa em 

confessarem-se repetentes — 6 alunos —, ora pela negação dessa experiência — 3 

alunos. Apresentarei a seguir suas falas, nas quais esses aspectos se sobressaem 

e são por eles traduzidos nas diversas formas de agir: ora com indiferença e apatia, 

ora, com raiva, indisciplina e indignação. Compreendi-as todas, porém, como formas 

de resistência, diante das quais se coloca a “[...] necessidade fundamental que tem 

o educador popular de compreender as formas de resistência das classes populares 

[...]” (FREIRE, 2001,p.48) Segundo este autor, as formas de resistência constituem 

limites que as classes populares põem a si mesmo para se defenderem do poder 

das opressores, como se erguessem barricadas atrás das quais se protegessem. 

Daí porque programas de ação político-pedagógica que não consideram essas 

formas de resistência são incompatíveis com uma escola que se diz democrática, 

“para todos” e inclusiva. 

Alguns alunos, logo no início da entrevista, já se identificavam como 

repetentes, assim se expressando: 
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 Entrei aqui com... foi... com 8 anos. Eu repeti a 3ª série.   

(Jacinto) 

 

 Quando eu repeti essa coisa... foi por doença.  (Narciso)  

 

 Eu repeti. Porque minha mãe pediu, né?         (Lírio) 

 

 No ano passado... eu não passei não! Eu sou repetente!  

(Lírio-tigrino)  

 

Este último, no meio da entrevista, após quase aos gritos se identificar como 

repetente, passou a assoviar, a agitar braços e mãos como se quisesse dançar. 

Seus gestos, efusivos, destoavam, porém, de suas palavras ásperas. Assim, ao 

dizer como reagiu à notícia de que teria que repetir a 3ª série, ele diz: 

 

 Fiquei normal. Assim... andando, nem liguei. Eu...não sinto 

nada. Eu nunca choro. ( Lírio-tigrino) 

 

 Indignação. Esse foi o sentimento que percebi neste aluno, em toda a 

entrevista. Indignação que tem se manifestado, ultimamente, na forma de 

indisciplina e agressão. Esse aluno destrata os colegas, humilha-os. Quando 

repreendido pela professora e pela diretora, olha-as desafiadoramente. Observei 

que após transferência, por indisciplina, de determinado aluno, seu colega de 

classe, suas manifestações de raiva e revolta, próprios da reação indignada, 

tornaram-se freqüentes. Antes desse fato, a professora se reportava 
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esporadicamente ao seu comportamento, referindo-se, com freqüência, ao do aluno 

transferido, tido como o “aluno-problema da escola.” Identifico uma relação entre 

sua rebeldia e a adoção de medidas restritivas e controladoras por parte da escola, 

que ele, aluno repetente, não mais suporta. Nesse ponto, respaldo-me teoricamente 

em Pinto (1997), que atribui as manifestações de raiva dos alunos não só à  falta de 

significado pessoal dos conteúdos, mas também às restrições ao movimento desses 

no espaço escolar. Considerando o que pude apreender na relação desse aluno 

com a escola, percebo-o como porta-voz – sem que ele mesmo, seus colegas e 

professores tenham consciência disso -- do desagrado dos alunos face não só à 

postura autoritária vigente na escola, mas também face ao próprio fenômeno da 

repetência, do qual eles não falam. Essa raiva que os assoma e os faz explodir em 

gestos e palavras agressivas, alerta para a existência das falas todas que 

murmuram no silêncio imposto. No limite, uns explodem; outros implodem. 

Destroem-se, anulam-se. Evadem-se. Ou repetem e multirepetem.  

Entre os alunos ouvidos, houve um que, em momento nenhum, se identificou 

como repetente, preferindo referir-se ao seu irmão. Falando rápido, com entonação 

que me pareceu de menosprezo, ele diz: 

 

 Conheço. Meu irmão. Ele é repetente.  (Antúrio) 

 

 Esse aluno disputa com o irmão o amor e a atenção do pai. Já nos meus 

primeiros contatos com a sua professora, ela comentava a explícita preferência do 

pai pelo irmão de Antúrio. Ao identificar o irmão e não ele mesmo como repetente, 

estaria ele retaliando? Se assim foi, fica claro para mim que ele dá à repetência uma 

conotação de desprestígio, o que o incomoda de tal forma que ele a transfere para 
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outro, no caso, o irmão. Antúrio demonstra ter uma auto-estima muito baixa. Com 

relativa freqüência, é alvo de comentários jocosos sobre sua “burrice”, inclusive 

feitos por colegas também repetentes. Ele não revida, tendendo ao isolamento. Nas 

disputas de bola, no recreio, por exemplo, ou diante de uma dificuldade de 

compreensão, na sala de aula, ele não luta no sentido de resgatar a bola e de 

superar a dificuldade, respectivamente.  

Um outro aluno, só quase ao final da entrevista se identificou como repetente. 

E quando lhe perguntei sobre a reação dos seus pais à notícia de que ele iria repetir 

a série, disse que não se lembrava, não conseguindo falar nada. Apenas balançava 

a cabeça negativamente, como se momentaneamente tivesse perdido a voz. Com o 

transcorrer da entrevista, porém, ele ficou mais relaxado, conseguindo se expressar: 

 

Minha mãe disse que não ia comprar minha bicicleta. E meu 

pai disse que não ia comprar meu sapato e eu não ia sair no 

ano novo.    (Delfim) 

 

A resistência que esses alunos apresentaram revela a dificuldade em aceitar 

uma situação que, historicamente, foi se constituindo um estigma. E é como tal que 

a repetência se revela nas falas das professoras. Assim, por exemplo, ouvi de uma 

delas que “É muito fácil saber quem é o aluno repetente porque ele é o mais 

agressivo.” Confrontados com essa afirmativa, dos nove alunos quatro não 

concordaram. Mas, cinco concordaram com essa professora. Porém, desses, três 

atribuem o comportamento agressivo a diversos motivos, não só ao fato de serem 

repetentes: provocação, cansaço, doença, desânimo porque não aprendem apesar 

de se esforçarem. Assim, dizem eles: 
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 Porque os que não repetem ficam dizendo que é o melhor... e 

os que repetem ficam...ficam querendo dar no outro. Ficam... 

(os que não repetem) ficam abusando ele, ficam chamando 

coisa com ele.  (Jacinto) 

 

 Eu ia dizer que eles não são todos agressivos não, 

porque...tem muitos que é porque trabalham, porque...tão 

cansados...porque não dormiu...tá doente... (Narciso) 

 

 Nem todos são agressivos. Alguns se esforçam pra passar, 

outros ficam agressivos.  (Lisianto) 

 

Ou seja, segundo a compreensão deste último, alguns alunos reagem 

ocupando um lugar que é o da agressividade, o que os imobiliza para a 

aprendizagem, para a busca de superação das dificuldades que eles, de modo 

geral, localizam em si mesmos. Aqueles alunos, porém, que “se esforçam prá 

passar”, segundo ele, não se tornam agressivos. O esforço dos alunos para 

passarem – não necessariamente para aprenderem, e este é um dado que chama a 

atenção pois a ele poucos alunos se referem – me remetem ao pensamento 

freiriano e à sua retórica sobre a esperança: em alguns alunos ainda resta a 

esperança, e por isso eles lutam, “esforçam-se”. A nenhum aluno pode a esperança 

ser negada, pois seria negar-lhe o sonho: “Eu quero passar, eu tenho fé em Deus 

que eu vou passar”, sonha Amarílis. Mas, como necessidade ontológica, a 

esperança exige a prática, é ela que vai lhe dar existência histórica (FREIRE, 2002). 

E aqui se define o papel do professor realmente comprometido com mudanças no 
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ensino, em suas relações com os alunos da escola pública: desvelar as 

possibilidades para a esperança. Contudo, este esforço e esse compromisso lhe 

exigem engajamento na luta pela melhoria da qualidade do ensinar e do aprender, 

dos quais tanto ele como o aluno são sujeitos, não objetos. 

  Uma aluna, ao ouvir a mesma afirmativa — os repetentes são agressivos —

faz imediata associação entre repetência e falta de inteligência, respondendo: 

 

 Não acho não. A pessoa pode ficar... pode ser agressiva mas 

ser inteligente, né não? Só porque é agressivo não pode ser 

inteligente? Concordo com isso não.                                              

(Gardênia) 

 

Ao dizer isso, ou seja, ao introduzir o adjetivo inteligente, não mencionado por 

mim em momento algum, pensei que ela não tivesse compreendido a pergunta. 

Repeti-a. Ela disse ter compreendido sim e repetiu sua resposta. Essa aluna revela 

o preconceito que as pessoas comumente apresentam em relação aos alunos 

repetentes: eles repetem porque não são inteligentes. Assim, quando se vê 

confrontada com a proposição alunos repetentes são agressivos, Gardênia 

demonstra acreditar que alunos repetentes até podem ser agressivos mas são 

inteligentes, ao dizer que a pessoa pode ser agressiva, mas ser inteligente.  

 

 Quatro alunos não concordaram com a afirmativa “o aluno repetente é mais 

agressivo” e dois deles assim justificam sua discordância :   
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 Eles são agressivos porque não têm educação. 

Repetente...não tem nada a ver! É a educação deles mesmo!      

(Lírio) 

 

Não acho não, não concordo com isso. Só porque às vezes 

ele fica nervoso?   (Jacinto) 

 

A repetência como fenômeno estigmatizante foi evidenciado também quando 

os alunos falaram da sua reação à notícia de que irão repetir a série no ano letivo 

seguinte. Esta notícia suscita diferentes sentimentos, tais como: tristeza, desânimo, 

mágoa, medo, solidão e, com muita freqüência, vergonha: 

 

 Envergonhado. Bem triste...  (Lisianto) 

 

Triste. Desanimado.  (Delfim) 

 

Ele fica mal...fica magoado porque não passou.  (Jacinto) 

 

 Muito triste...solitário...  (Amarilis) 

 

Ele fica com vergonha. Dos colegas...de todo mundo.  

(Narciso) 

 

 Fiquei morta de vergonha. Chorei tanto.       (Gardênia)  
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O medo à reação dos pais aparece como sentimento comum aos alunos ao 

saberem que vão repetir a série. Alguns pais surram seus filhos ou lhes imputam 

castigos na forma de proibições. Entretanto, o mais freqüente e relatado com maior 

carga emotiva - aluno baixa os olhos, fala mais baixo, embarga a voz - é o 

sentimento de vergonha: 

 

Eu fiquei com uma vergonha... Ave, foi horrível!    (Gardênia) 

 

Você não passou, tá reprovado... E ele ali, cheio de vergonha. 

(Narciso) 

 

O “ficar envergonhado” não se deve ao fato de repetir, mas à repercussão da 

repetência no julgamento emitido pelos familiares, colegas e demais pessoas da 

escola a respeito dos alunos repetentes, cujo comportamento passa a ser 

superdimensionado. Ao fato de ser repetente soma-se um conjunto de 

características que lhe são atribuídas, tipo: mal comportado, desinteressado, 

relapso, o que contribui para a formação de uma imagem negativa do aluno na 

comunidade escolar, bem como para a construção de sua baixa auto-estima. Mas 

há uma pergunta que não quer calar: Por que só o aluno se sente envergonhado? 

Por que também a escola não se envergonha?  

A estigmatização do aluno repetente, considerado deficiente ou diferente e de 

sua família, tida também como desinteressada, negligente, pode contribuir para 

produzir mais repetência, instalando uma pedagogia do fracasso e um sentimento 

de fatalidade: o aluno pobre – o aluno da escola pública - é fadado ao fracasso. A 

preocupação excessiva com a identificação das causas da repetência tem, parece-
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me, o poder de paralisar a capacidade de busca de sua superação, uma vez que 

tais causas freqüentemente recairão prioritariamente sobre o aluno, sem que se leve 

em consideração determinantes sociais e históricos do contexto em que ele vive, 

incluindo nesse, o contexto escolar, no que diz respeito ao tipo de relação 

estabelecida entre professores e alunos. Entretanto,  

 

Enquanto prática social a prática educativa, em sua riqueza, 

em sua complexidade, é fenômeno típico da existência, por 

isso mesmo fenômeno exclusivamente humano. Daí, também, 

que a prática educativa seja histórica e tenha historicidade 

(FREIRE 2001, p.66).  

 

Como tal, ela é suscetível a revisões e redirecionamentos. Negar isso é negar 

a historicidade do ser humano, ser inconcluso. A prática educativa é formadora e, 

como tal, é dever ético dos educadores respeitar os educandos, ou seja, respeitar 

suas idéias, sua linguagem, suas inquietações, curiosidades, seus saberes, sua 

autonomia como ser humano.  

Nas entrevistas pude também constatar que, às vezes, o aluno demonstra 

vergonha de sentir vergonha, tentando tratar como natural uma situação que, na 

verdade, é fonte de tristeza e constrangimento. Esses sentimentos são 

experimentados com intensidade tal que o aluno, na tentativa de minimizá-los, bem 

como de neutralizar, pela aparente indiferença, os comentários dos colegas, 

dissimula seus sentimentos, como reconhece este aluno: 
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Ficou envergonhado, né? Se fazendo que não estava mas 

estava.  (Narciso) 

 

Para esse aluno, a repetência é motivada por uma realidade social adversa, 

que obriga alunos a muito cedo entrarem no mercado de trabalho, na luta pela 

sobrevivência. Comentando que há muitos motivos que resultam na reprovação, ele 

destaca que o aluno pode repetir porque 

 

... tá cansado, chegou em casa tarde...tem muito menino que 

trabalha. (Narciso)  

 

Esse aluno demonstra que reflete sobre a repetência e seus determinantes 

sociais e econômicos. Demonstra capacidade de pensar criticamente ao considerar 

o contexto de vida dos colegas, ao contrário da fala de algumas professoras que 

acreditam que seus alunos “não têm consciência do que é uma repetência, não 

estão nem aí”. Pode alguém sentir vergonha de determinada situação se da mesma 

ele não tem consciência? Aí está um grande paradoxo, não percebido pela escola. 

Esse aluno também critica os comentários depreciativos que comumente são 

feitos sobre o aluno repetente, sugerindo a necessidade de cautela na avaliação do 

comportamento dele. Assim, por exemplo, a respeito do aluno que esquece de levar 

a tarefa para a escola, ele comenta, num tom contemporizador: 

 

 Ele esquece a tarefa, mas isso não diz nada... se ele é bom 

ou ruim. Ele pode esquecer porque tinha muitas coisas prá 
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fazer, ele esqueceu. Não é porque ele é um mau aluno não.                       

(Narciso) 

 

As representações, carregadas de preconceitos, que algumas pessoas da 

comunidade escolar têm sobre os alunos repetentes se manifesta de diversas 

formas. Em algumas falas, questões de gênero e de raça emergiram. Uma aluna, 

referindo-se aos comentários feitos pelos colegas e demais profissionais da escola, 

a respeito das possíveis causas que a levaram à repetência, demonstra perceber a 

carga de preconceito contidas nestes comentários, ao dizer: 

 

As meninas da sala mesmo... elas olham pra mim assim... Eu 

sou divertida, gosto muito de brincar, aí eu acho que elas 

dizem: por isso que ela repete.   (Gardênia) 

 

Essa aluna, apesar do seu temperamento extrovertido, pouco se comunica 

com as colegas de classe, está quase sempre isolada. Aliás, chamou-me a atenção 

a ausência de relacionamento afetivo entre as meninas repetentes. De modo geral, 

elas preferem formar duplas com outras meninas não repetentes, ao contrário dos 

meninos, que se juntam formando duplas e pequenos grupos.  

Essa mesma aluna aponta para a hipótese de as pessoas da escola preferirem 

as “pessoas brancas”. Diz ela: 

 

Tem gente que não gosta da cor... minha cor. Aí fica assim. 

É...tem gente que não gosta dos morenos, dos negros. Que 

acha mais bonito os brancos.   (Gardênia) 
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Julgo relevante destacar esta questão verbalizada pela aluna, uma vez que as 

pessoas negras são, explícita ou veladamente, estigmatizadas na sociedade 

brasileira. Além disso, tal questão deve demandar sérias discussões no interior da 

escola, considerando que  

 

(...) os maiores índices de reprovação e exclusão escolar ocorrem dentre 
os alunos de nível socioeconômico baixo, em que se situa a maioria da 
população negra. (...) dentre esses reprovados, ainda são os alunos 
negros que mais lentamente são absorvidos pelo sistema educacional 
(...). A situação discriminatória é, portanto, mais forte do que a diferença 
socioeconômica. (SILVA et al, 1997, p.31 ) 

  

Um outro aspecto freqüentemente apresentado pelos alunos nas entrevistas é 

o tom acusatório presente nos comentários dos colegas face à reprovação que os 

levou à repetência: 

 

 Você não passou porque você é muito burro, porque você 

não sabe estudar, perturbava muito...só sabia tá...arrumando 

encrenca. Brincou muito na sala, não se comportou...                                      

(Amarilis) 

 

 Tu reprovasse... não quisesse saber de nada!        (Lisianto) 

 

 Dizem! Fica...é...dizendo que...que ele não estudou, que ficou 

em casa e só fez brincar, brincar, brincar na escola.

 (Jacinto)   
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As falas dos alunos, em seu conjunto, deixam claro que eles são julgados 

com base nos resultados apresentados no desempenho escolar, no produto, enfim. 

Esses resultados é que servem de parâmetro para a aceitação ou a rejeição do 

aluno na comunidade escolar. Geralmente não se leva em consideração sua 

subjetividade e seu contexto social. A escola, ao apontar as várias causas que 

seriam responsáveis pela repetência, localiza-as nos alunos, como se elas lhes 

fossem imanentes e não, circunstanciais. Não creio que a escola ignore as tensões 

e conflitos presentes na sociedade, gerados pelas desigualdades sociais, pelas 

contradições de uma sociedade em rápidas e profundas mudanças, por várias 

formas de exclusão social, cujas conseqüências não apenas se refletem na escola, 

mas aí se consolidam. É muito pior. A escola parece perplexa diante desta 

realidade, impotente para empreender ações transformadoras. Parece cansada, 

desesperançada. Freire (2002) nos fala que a esperança é ontológica e que, sem 

ela, ficamos imobilizados. Mas diz também que só ela não é suficiente para 

promover transformações na sociedade. A escola, assim desesperançada, parece 

não saber lidar com os alunos em sua existência concreta, com a dureza do mundo 

deles, um mundo em que, por pouco, não falta tudo, de tanto que falta. Mas, 

sobretudo a desesperança da escola, e creio que isso é muito grave, não lhe 

permite reconhecer e ressignificar as formas de resistência que os alunos, seja pela 

apatia seja pela rebeldia, demonstram. Foi o que pude perceber em situações, por 

exemplo, em que duas professoras disputam poder com alunos. São situações em 

que conflitos eclodem dentro da sala, colocando o professor em “guarda”, tratando 

num nível pessoal algo que lhe exige um tratamento pedagógico: “Ele fica 

zombando. Aí... eu disse a ele: você vai ficar ali, porque você não presta pra ficar 
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com ninguém. Vai ficar só. Ele disse: não vou. Aí eu disse: na sala você não fica e 

aqui você só entra com sua mãe.” E pensar que este é o aluno que disse: 

 

A coisa que eu mais gosto na aula...é a professora dando 

aula.   (Lisianto) 

 

 

3.2 O aluno (ainda) é o culpado 

 

 

Minha mãe diz que eu não vou passar, que eu não me 

esforço, que eu vou me aposentar na 3ª série...   (Amarilis) 

 

Ao contrapor as falas das professoras às dos alunos, verifiquei uma 

convergência que resulta na culpabilização desses pela sua repetência e, 

consequentemente, na isenção da escola. Essa culpabilização não constitui 

novidade e já foi amplamente demonstrada nas pesquisas realizadas sobre 

repetência (DORNELES,2000; PATTO 1993; ABRAMOWICZ, 1995; MENDONÇA, 

1999; PARO,2001; ABRANCHES,2003, entre outros). O que justifica a permanência 

desse discurso? Será que se pode creditá-la à escola — em sentido amplo — que 

está demasiadamente certa de sua certeza: “o aluno é o culpado”?   

 

Quanto mais certo de que estou certo me sinto convencido, tanto 
mais corro o risco de dogmatizar minha postura, de congelar-me 
nela, de fechar-me sectariamente no ciclo de minha verdade. 
(FREIRE, 2001, p.9) 
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O sectarismo das idéias, em sua fixidez e inevitabilidade, exclui a 

possibilidade e a riqueza da dúvida que, sendo provocadora de questionamentos, 

pode ser provocadora também de mudanças. Assim, certas posições diante da vida 

e dos seus fenômenos, entre eles a educação, assumem características de dogma. 

É preciso apreender exatamente o sentido da palavra dogma que, segundo o 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001, p.1071) “[...] refere-se a qualquer 

doutrina (filosófica, política, etc) de caráter indiscutível, em função de supostamente 

ser uma verdade aceita por todos”. É de se perguntar como algo — uma concepção, 

uma conjectura, uma postura — tido com “suposto”, “hipotético” e que, portanto, não 

é irrefutável, podendo ser posto em dúvida, pode assim atravessar gerações e 

gerações, sem que se questione seu caráter de fatalidade e inexorabilidade. Idéias 

e posturas sectárias, dogmáticas, não podem gerar mudanças se diante delas não 

se assume posicionamento crítico. Daí decorre talvez a longa sobrevivência - no 

que diz respeito à inculpação do aluno repetente - do pensamento hegemônico, que 

pensa o fenômeno da repetência como algo inexorável aos alunos das classes 

populares, negando a historicidade desses meninos e meninas no espaço-tempo 

em que eles se fazem, em que eles se constituem como seres histórico-sociais.  

 

A prática política que se funda na compreensão mecanicista 

da História, redutora do futuro a algo inexorável, ‘castra’ as 

mulheres e os homens na sua capacidade de decidir, de optar 

[...] (FREIRE, 2001, p.13).  

 

Numa tal visão de História, não há lugar para rupturas, para o pensar e fazer 

coisas diferentes. Ademais, creio que as concepções sobre ensinar e aprender, 
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radicadas na racionalidade técnica, reduz os professores a meros executores de 

projetos, muitas vezes gestados por outros - incluindo os chamados projetos de 

parcerias, em que o outro às vezes é a empresa - não permitem aos professores 

espaço para que eles reflitam criticamente sua própria prática. E aqui tomo como 

referência a Escola Real, onde realizei esta pesquisa. Nela pude perceber que 

professoras e gestores são atropelados pelos vários projetos aí desenvolvidos. As 

atividades da sala de aula sofrem interrupções freqüentes para que elas possam, 

com seus alunos, participar das inúmeras atividades propostas pelos projetos. Vi 

professoras exaustas, num cotidiano em que tudo parecia já atrasado. Apesar de 

demonstrarem, às vezes, pouco satisfeitas com tais atividades, a elas se adaptam, 

percorrendo caminhos predeterminados, negando-se como seres históricos, seres 

de decisão, de rupturas. “A nossa experiência, que envolve condicionamentos, mas 

não determinismo, implica decisões, rupturas, opções, riscos” (FREIRE, 2001, p.12). 

A análise crítica da prática educativa implica conflitos, controvérsias, porque 

questiona o instituído, as “verdades” individuais e coletivas. Ademais, “A melhora da 

qualidade da educação implica a formação permanente dos educadores. E a 

formação permanente se funda na prática de analisar a prática.” (FREIRE,2001, p. 

72). É disso que o professor não pode abrir mão: dessa reflexão sobre sua ação 

docente, sob pena de sucumbir à lógica de submissão, introjetando, à semelhança 

do aluno, a fala do opressor que lhe prescreve comportamentos e mina a sua 

capacidade de lutar por mudanças. Ao não se dar conta dessa lógica, os 

professores terminam contribuindo para a consolidação da lógica de exclusão e de 

submissão a que os alunos – e agora, não só eles - são submetidos e que são 

exercidas pela escola sob diversas formas de controle. Freitas (2003) referindo-se a 

essa lógica da submissão, afirma que,  “Para o sistema, ideologicamente, é 
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importante ter todas as crianças dentro da escola uma vez que a simples estada do 

aluno na escola já ensina as relações sociais hegemônicas ali presentes: 

submissão, competição e obediência a regras” (FREITAS, 2003, p. 38). Por essa 

perspectiva, desenha-se uma escola de onde a alegria e a criatividade do ato de 

aprender e de ensinar foram exiladas.  

 Em suas falas, os alunos repetentes revelam a incorporação da culpa pelo 

não-aprender e, nesse sentido, se constituem sujeitos que são, simultaneamente, 

vítimas e réus. Ao sou réu, confesso, presente em muitas falas aqui já reportadas, 

associa-se a ênfase no esforço individual do aluno como decisivo para sua 

aprovação. Diante do objeto de conhecimento, ele deve despender esforços no 

sentido de ser bem sucedido, ou seja, aprender. Ele é, pois, o único responsável 

pelo seu aprendizado. Mas, e se ele não aprender? Ele também será 

responsabilizado. Isso aparece como algo indiscutível dentro da escola: todos os 

alunos entrevistados isentaram a professora da responsabilidade por sua 

repetência:  

 

Ela não pode fazer nada... porque ela passa as tarefa e 

ele...ele não faz.  (grifos meus)       (Lírio)  

 

 Como explicar que, na relação pedagógica, em que existe alguém que 

aprende, alguém que ensina e algo que se aprende, somente o primeiro elemento 

desta tríade seja responsabilizado? O contexto de aprendizagem é constituído 

desses elementos, portanto, existem co-responsabilidades. Ao deixar de promover 

aprendizagens, a escola promove ações classificatórias, responsabilizando, direta 

ou indiretamente, o próprio aluno pela não-aprendizagem. Ao aluno resta, então, 
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empreender todo o esforço para aprender e disso é freqüentemente cobrado pelas 

professoras, conforme diz esta aluna, comentando um dos quadrinhos mostrados: 

 

... o que tá acontecendo é que a professora mostrou a nota a 

ele...e ele ficou muito espantado. Aí ele disse...eu acho que 

ele disse: professora, por que minhas notas são assim tão 

baixas? Aí a professora falou: suas notas são baixas assim 

porque você não estudou, não se esforçou... Acho que é por 

isso, ele não se esforçou prá... prá fazer estudo.        (Amarilis) 

 

A aprendizagem, compreendida como resultado do esforço pessoal, categoria 

presente nas falas das professoras e dos alunos, aparece como processo 

dissociado do ensino e evidencia a presença, na escola, da ideologia do esforço 

pessoal. Porém, a ideologia realiza uma falsa interpretação da realidade, fazendo 

com que os acontecimentos que nela se dão pareçam naturais (CHAUÍ, 1980).  

Há, na escola, um discurso que busca isentar qualquer responsabilidade 

desta quanto a não-aprendizagem dos alunos, apontando a família como co-

responsável, além do aluno, conforme diz uma professora: “A escola tá fazendo o 

papel dela. As famílias, os pais, não comparecem”. Ao aluno, então, cabe esforçar-

se para aprender e à família, acompanhar o trabalho desenvolvido na escola: 

“Mando bilhete, agenda. Não volta assinado. Fim de ano, os pais reclamam, vão pra 

GERE. Querem que a gente faça milagre?” Quanto aos alunos, concordam que 

devem se “esforçar mais”, traduzindo “esforço” como ampliação do tempo e dos 

espaços destinados aos estudos: 
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Assim... se esforçar mais nos estudos. Estudar mais, não só 

na sala como em casa, em todo canto. ...melhorar a letra e 

estudar mais. Depende dele se esforçar mais, não só 

melhorar a letra...se esforçar.       (Lisianto) 

 

O esforço é também entendido como determinação pessoal: 

 

 Se esforçar é a pessoa querer... quando ela bota na cabeça: 

eu quero passar, eu quero passar, aí ela se esforça. Ela 

estuda todo dia, estuda a matéria que a professora dá (...) ela 

bota numa página boa pra estudar mesmo.  (Amarilis) 

 

 Ao explicar o que é a “página boa”, essa aluna revela as estratégias 

encontradas pelos alunos em seus esforços para aprender e deixa claro o sentido 

que ela atribui a “esforço”: auto-exigência rigorosa, antecipação às exigências da 

professora: 

 É assim... a página muito mais difícil do que a página que a 

professora mandou estudar, que ela ainda vai botar.   

(Amarilis) 

 

 Os alunos dizem que as professoras podem ajudá-los a aprender, podem 

fazer mais. Porém, este “fazer mais” é entendido como aumento da exigência sobre 

eles mesmos, não sugerindo, nenhum deles, estratégias de ensino diversificadas, 

devendo a professora: 
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 Pedir pra melhorar a letra, se comportar e estudar mais. 

(Antúrio) 

 

 É... passar mais coisa pra estudar em casa... e também 

...pode passar mais tarefa.”   (Amarílis) 

 

 Se esses recursos não surtirem efeito, a professora deve insistir na cobrança 

à família: 

 

Pegar pesado. Assim: explicar um bocado de vezes. Se eles 

não aprendem, botar bilhetinho pra mãe vim na escola 

é...assinar um termo assim...de orientação.       (Lírio-tigrino) 

 

Apenas um aluno, após criticar sua professora, dizendo que ela “parece que 

dá aula a pulso”, indica uma possibilidade de que a prática da professora possa 

favorecer a aprendizagem, destacando que “explicar e responder” é papel da 

professora: 

 

 Explicando a ele como tem que fazer as tarefas, se ele não 

entender explicar devagar... porque ela explica muito rápido. E 

responder o que a gente não entender... lógico que ela tem 

que responder!          (Lisianto) 

 

Mas não só ao esforço pessoal do aluno se atribui o sucesso de sua 

aprendizagem. Aos pais também é atribuído papel decisivo. A escola, 
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freqüentemente, lhes atribui a culpa pela não aprendizagem dos seus filhos, 

acusando-os de negligentes. Entretanto, segundo os alunos, os pais se preocupam, 

sim, com a não-aprendizagem dos seus filhos. Há até alguns que constatam a não-

aprendizagem desses e se contrapõem à decisão da escola, quando esta tenta 

aprová-los, explicitando uma prática que, com relativa freqüência, está presente na 

escola: o aluno é automaticamente promovido à série seguinte sem ter atingido os 

requisitos mínimos necessários, determinados pelas instâncias oficiais de ensino, ou 

seja, o alcance de, no mínimo, 50% das competências exigidas para cada série do 

Ensino Fundamental. Constatando que o filho vai ser aprovado mesmo “sem saber 

de nada”, a família, representada geralmente pela mãe, às vezes opta pela 

reprovação, conforme conta este aluno: 

 

Aí quando eu cheguei aqui... não sabia de nada... aí... minha 

professora ia passar... eu sem saber de nada. Aí... minha mãe 

pediu: ele vai passar sem saber de nada! ?               (Lírio) 

 

Esse aluno relata que sua família o transferiu de sua escola de origem para a 

atual porque naquela 

 

 ...na 3ª série... passava coisa de 1ª série e aqui não...aqui 

passa coisa de 3ª série mesmo!                (Lírio) 
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Outro aluno fala da opção de sua mãe pela repetência, por julgar inútil a 

tentativa de recuperá-lo de suas defasagens de aprendizagem no período destinado 

pela escola à recuperação: 

 

Diz que... nem precisa ir prá recuperação que...é pra eu 

repetir prá aprender mais sobre...o ano passado.  (Jacinto) 

 

Na fala do aluno, fica evidente que os pais pensam sobre ensino, avaliação e 

aprendizagem, sendo capazes de se posicionarem quanto à qualidade do ensino 

desenvolvido nas escolas, questionando inclusive os critérios de avaliação 

adotados. Ao se opor às decisões tomadas pela escola enquanto instituição 

socialmente reconhecida e legitimada como responsável pela educação escolar dos 

seus filhos, a família está se opondo, na verdade, à cultura da exclusão presente 

nesta mesma instituição, que se manifesta tanto na reprovação como na aprovação 

automática, sem que ambas sejam precedidas por uma profunda e permanente 

reflexão, com o coletivo da escola. De certa forma, a família está questionando a 

escola sobre seu projeto político- pedagógico. 

Nessa perspectiva, aprovar o aluno sem que ele tenha apresentado domínio 

de habilidades e conteúdos compatíveis com sua série, é postergar sua expulsão da 

escola. Porque, cedo ou tarde, a distância entre o que ele efetivamente domina e as 

exigências do currículo na série seguinte, forçarão a tomada de decisões 

impeditivas à continuação de sua escolarização, seja pelas sucessivas repetências, 

seja pela evasão. A menos que eles sejam promovidos para as séries seguintes 

sem que tenham aprendido, como relata uma professora da 3ª série, feliz porque 

seus alunos repetentes este ano serão aprovados. Ela comenta: “Eles chegaram prá 
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mim como chegaram porque foram empurrados. Eles precisam chegar bem na 4ª 

(série), senão serão empurrados para a 5ª e aí morrem, desistem.” 

Sua fala traduz tanto a reprovação quanto a aprovação automática como atos 

de violência contra o aluno. O drama de não aprender, no contexto trazido pela 

professora, anuncia a possibilidade da desistência do aluno, a que ela atribui 

significado de morte. Ou seja, não há como o aluno realmente aprender se a escola 

continuar “empurrando-o”. No entanto, essa é uma prática freqüente no sistema 

seriado, e me sirvo dela para mostrar a fala contraditória apresentada por uma 

professora quando, ao se opor ao sistema de ciclos, o rejeita argumentando que 

nele o aluno, ao ser automaticamente promovido, “chega à 5ª série no nível pré-

silábico.” Na prática, porém, o que se observa é que, no sistema seriado, assim 

como no de ciclos, o aluno também “passa”, ou seja, é “empurrado” para a série 

seguinte neste mesmo nível. 

No contexto dessa discussão, acho relevante a contribuição de Freitas (2003) 

acerca da lógica da avaliação que, segundo ele, não está desvinculada da lógica da 

escola. Segundo ele, nesta escola, “separada da vida”, ser aprovado/ser reprovado 

tornou-se o centro da aprendizagem, em detrimento da capacidade de intervenção 

na prática social. Assim, “Aprender para ‘mostrar conhecimento ao professor’, tomou 

o lugar do ‘aprender para intervir na realidade.’ Essa é a raiz do processo avaliativo 

artificializado da escola...” (FREITAS, 2003, p.40). Observei que, às vezes, a 

professora usa de artifícios para mostrar à sua turma que ela ensinou - é isso 

necessário mesmo? Ensinar não é próprio do professor? Isso me pareceu claro 

quando presenciei uma conversa entre uma professora e uma mãe, em que aquela 

diz a esta, na presença do aluno: “O entendimento foi bom, mas poderia melhorar. 

Ele entendeu, mas eu quero é que ele vá lá na frente pra mostrar aos colegas que 
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sabe”. Este fato chama a atenção por tratar-se de um aluno repetente. Estaria a 

professora tentando isentar-se publicamente da culpa de uma provável repetência, 

pela segunda vez, desse aluno? Se assim não é, por que a necessidade de a 

criança provar publicamente que sabe? Acrescento aqui o fato de que apenas em 

agosto esse aluno foi identificado como repetente, o que causou enorme surpresa à 

professora. Até então ele não recebera nenhum acompanhamento diferenciado 

enquanto aluno repetente e estava naquele momento, diante da mãe, tendo seu 

desempenho, que segundo a própria professora, não era ruim, sumariamente 

avaliado.  

 

 

3.3. Quem erra não aprende 

 

 

Não, aprender... é a pessoa... prá ela poder aprender ela tem 

que...assim: ela tem que fazer tudo direitinho na sala, tem que 

fazer tudo certo....    (Amarilis) 

 

As referências à repetência, remetem, geralmente, à reprovação e, como fio 

da mesma meada, à questão do erro. A esse respeito, Carvalho J. (1997) adverte 

que “[...] a primeira coisa que devemos examinar é a própria noção de que erro é 

inequivocamente um indício de fracasso” (p.12). Ele diz que existem outras palavras 

que poderiam fazer par com erro. Por exemplo: erro e esperança, erro e 

conhecimento, erro e verdade. E chama a atenção para o fato, poucas vezes levado 

em consideração, de que o termo erro é um dado e fracasso, o fruto da 
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interpretação desse mesmo dado, “[...] uma forma de o encararmos e não a 

conseqüência necessária do erro.” (CARVALHO J., 1997, p.12). Entretanto, nota-se 

que historicamente, a discussão sobre o fracasso escolar: a reprovação, a 

repetência, a evasão, ou o abandono põem em destaque o papel do erro no 

processo de aprendizagem. A fala da aluna, na epígrafe, é emblemática. De fato, há 

na escola uma ênfase muito grande nos erros. “Não errar as tarefas”, “Tem que 

fazer tudo certo” e, ainda, “Aprender é fazer a tarefa certinha” é com freqüência 

verbalizado e ocupa o centro das preocupações tanto dos alunos quanto das 

professoras. Porém, há muitas maneiras de “acertar” as tarefas e quem já foi aluno 

sabe disso. Mas, e quanto a aprender? Aprender, verbo transitivo. Aprender o quê, 

como?  

 Piaget forneceu, segundo La Taille (1997), as bases para nossa reflexão 

sobre a prática pedagógica no que se refere à aprendizagem e ao papel do erro em 

sua relação com a não-aprendizagem ao inferir que o erro é indicador das 

estratégias utilizadas pelos alunos para responder aos desafios com os quais eles 

se deparam nas situações de aprendizagem. No contexto da prática docente, trata-

se, pois, de identificar e compreender as hipóteses que o aluno elabora face ao 

objeto de conhecimento. Aproximar-se do aluno, problematizar a questão proposta e 

as soluções por ele apresentadas, inquiri-lo sobre suas hipóteses, são atividades 

que, além de ressignificar o erro no contexto escolar, contribui para o avanço do 

aluno, para sua efetiva aprendizagem. As observações que realizei no campo de 

pesquisa indicam a necessidade de a prática docente se pautar pela reflexão crítica 

das condições de aprendizagem e de ensino, com vistas a adaptá-las, ajustando-as 

às reais necessidades dos alunos, evitando a supervalorização dos seus erros em 

detrimento dos seus avanços, por mínimos que sejam. 
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Porém, para que o professor avalie qualitativamente o erro do seu aluno, ele 

precisa ter aporte teórico, porque não é tarefa fácil ter acesso ao pensamento 

infantil. Há que se considerar que nem sempre os erros expressam uma atividade 

mental dirigida, intencionalmente, para a compreensão ou resolução de problemas. 

La Taille (1997) afirma que, à parte diversas motivações que conduzem o aluno a 

dar qualquer resposta - esquecimento, livrarem-se da tarefa, por exemplo – o 

pensamento piagetiano dá um outro estatuto às respostas “erradas” do aluno, na 

medida em que retira delas a conotação de fracasso. Quando o professor 

desconsidera as teorias ou as hipóteses dos alunos sobre determinada situação-

problema, concorre para a formação da auto-estima desses, contribuindo para a 

instalação de um perverso círculo vicioso em que eles se vêem enredados: 

repetência - baixa auto-estima - repetência.  

 Ao descrever suas experiências como alunos repetentes, os alunos se 

referem de diversas maneiras à importância do que eles denominaram de “chance”, 

nas situações em que eles cometem erros: 

 

 É... passar mais coisa pra estudar em casa, é...passar mais 

tarefa...dar uma chance.       (Lisianto) 

 
 
Uma aluna diz que o erro é algo comum às pessoas e que, portanto, deve ser 
tolerado: 
 

 [...] dizer que cada um tem uma chance de errar algum dia, 

nem todos fazem as coisas certas, um dia erra. Ela devia ter 

dito: fiquem calados, um dia ela vai acertar.         (Amarilis) 
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A forma como o erro é tratado na prática docente carece ser revista à luz de 

teorias de aprendizagem que o ressignifiquem. Assim, após ter apresentado 

sucintamente a contribuição de Piaget, coloco aqui, pela pertinência, as 

contribuições de Ausubel (1968), que defende uma aprendizagem significativa, 

superadora da aprendizagem mnemônica. Não que essa possa ser dispensada. O 

que ele defende é que ela não seja priorizada. 

Uma das contribuições do pensamento de Ausubel (1968) refere-se ao 

compromisso que ele atribui ao professor, no sentido de ele favorecer uma 

aprendizagem realmente significativa, que supere a aprendizagem meramente 

memorística. Assim, a tarefa do professor seria identificar em cada disciplina, os 

conceitos mais abrangentes e identificar também o que o aluno precisa em sua 

estrutura cognitiva para receber e elaborar esses conceitos. Daí a importância de o 

professor tomar como ponto de partida de sua ação pedagógica aquilo que o aluno 

já sabe. 

Além disso, Ausubel (1968) fala de condições situadas no material – disciplina, 

instrução, etc - e no aluno. O material deve ser potencialmente significativo, ou seja, 

deve possuir significado em si mesmo. Quanto ao aluno, é necessário que esteja 

predisposto para a aprendizagem significativa e que tenha em sua estrutura 

cognitiva idéias e conceitos que apresentem maior poder de inclusividade. Ausubel, 

citado por Ronca (1998), destaca dois obstáculos apresentados pelo aluno quanto à 

aprendizagem significativa, que terminam por induzi-lo à aprendizagem 

repetitiva/mnemônica: 

• alguns professores não consideram as respostas do aluno corretas quando 

essas não correspondem literalmente ao que ele ensinou; 
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• alunos que apresentam um alto nível de ansiedade ou experiências de 

fracasso em determinada disciplina, têm diminuída sua autoconfiança, o que termina 

por instalar uma situação de pânico.  

 Esses dois obstáculos são comuns à experiência escolar dos alunos 

repetentes. O sentimento de pânico vivenciado por eles, aliado ao sentimento de 

baixa auto-estima, comumente inibem sua capacidade de investimento pessoal no 

sentido de superação das suas dificuldades de aprendizagem. Nesse contexto, 

cresce em importância o papel do professor: ele precisa constantemente 

pensar/repensar sua intervenção junto aos alunos, e a cada aluno em particular, no 

sentido de superar essas dificuldades. E, nesse sentido, a organização do currículo 

e o planejamento das aulas devem se pautar pelo princípio da organização 

hierárquica. Segundo Ausubel (1968, p. 78 ), “[...] o fator isolado mais importante 

influenciando a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe; determine isso e ensine-

o de acordo.”  

Entretanto, julgo relevante, ao se discutir o erro, trazer também a contribuição 

de Dorneles (2000, p. 28) que destaca a necessidade de se questionar com 

profundidade a avaliação tal como ela ocorre nas escolas, porque ela “se mantém 

classificatória e exclusiva, caminho direto para a repetência e exclusão escolar e 

social [...]”.  

Das professoras cujas práticas docentes observei e com quem conversei 

inúmeras vezes, duas chamaram minha atenção pela freqüência com que se 

referiam ao comportamento dos seus alunos repetentes. Sempre que nos 

encontrávamos na escola, invariavelmente, o comentário inicial delas era: “Fulano 

não tem jeito, aprontou ontem, tive que suspendê-lo.” Ou “Ele tá daquele jeito... 

Mandei chamar a mãe, aqui ele só entra com ela”. Ou ainda: “Fulano não muda 
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nada, não tá nem aí... Acho que ele vai repetir de novo”. Esse último comentário, 

aliás, foi feito em junho, o que manifesta uma predição do fracasso do aluno como 

aprendiz, um descrédito total na sua capacidade de aprendizagem. Tais 

comentários denunciam o exercício informal da avaliação que, segundo Freitas 

(2003, p. 226), “[...] sugere que a avaliação formal pode terminar confirmando a 

avaliação informal”. Esses comentários evidenciam também que a avaliação da 

professora é com freqüência pautada pelo padrão de comportamento desejado pela 

escola, sem que as professoras manifestem, explicitamente, valorização dos 

avanços apresentados pelos alunos repetentes. Só muito raramente o professor 

recorre às estratégias de ensino diferenciadas - como acompanhamento 

individualizado sistemático, problematização de situações, pesquisas, por exemplo - 

as quais, ao provocarem reflexões por parte dos alunos, podem favorecer a 

aprendizagem. Observei o predomínio de um ensino oralista, centrado em textos e, 

prioritariamente, no livro didático. Não terá sido mero acaso que todos os alunos 

ouvidos dizem não saber de que outras formas a professora pode ensinar para que 

o aluno aprenda. 

 

 Assim...ela botar no quadro, explicando mais (Lisianto) 
 
 
Pode... passar mais tarefa.    (Antúrio) 
 
  

Acho que ela pode falar assim: você tem que fazer isso, isso, 

isso...Pronto, eu estou estudando matemática, aí ela tem que 

dizer: você faça esta conta, faça aquela conta, faça aquilo, 

faça aquilo outro. Faça este cálculo pra você achar sua 

resposta. É isso que ela devia fazer.        (Amarílis) 
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 Aí ela faz assim: página 156... aí a gente lê, aí quando a 

gente não entende pergunta a ela. Aí ela explica. Aí ele (o 

aluno) pensa, ela explica e ele fica pensando.   (Lírio) 

 
 Quanto às aulas de matemática, o aluno diz que não há diferença no modo 

de dar aula, em relação às demais disciplinas: 

 

 Nenhuma. Só tem a diferença dos números, né?  (Lírio) 

 

A avaliação, de modo geral, incide sobre aspectos comportamentais, tais 

como indisciplina, falta às aulas, falta de atenção ou falta de interesse do aluno e da 

família. Isso demanda da escola uma reflexão acerca do seu projeto político - 

pedagógico e das concepções de ensino e de aprendizagem que o norteiam.  

Nas entrevistas ficou explicitada também uma vinculação entre 

comportamento e repetência. Assim, segundo os alunos, para ser aprovado o aluno 

deve, além de estudar e se esforçar, 

 

 
 Não se juntar com menino que não quer nada... é...não ser 

arruaceiro...se comportar na fila, dentro da sala...        

(Narciso) 

 

 Porque...eu acho que eles não conseguem também porque... 

a professora bota nota de comportamento...                  

(Amarilis) 
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Ao constatar a não - aprendizagem dos alunos, as professoras se angustiam. 

De diversas maneiras, elas expressam pedidos de ajuda que chegam, às vezes, sob 

a forma de palestras sobre indisciplina, por exemplo, não deixando dúvidas quanto à 

imediata associação da não - aprendizagem aos problemas de comportamento dos 

alunos. De modo geral, como pude observar, são adotadas medidas coercitivas, tipo 

colocação abusiva dos alunos em fila — para entrar e sair da escola, da sala de 

aula, para tomar água, sentados no chão, mas em fila, “sem dar um pio” —, criando 

um clima de opressão. Os alunos se rebelam, explodem conflitos dentro das salas 

de aula e as professoras, no afã de controlar a disciplina, aumentam e diversificam 

as medidas coercitivas. São feitas ameaças, algumas veladas, outras explícitas: 

“quero ver como vai ser amanhã, na hora da prova.” Instala-se um clima de angústia 

em níveis tão elevados, tanto nos professores como nos alunos, que essa acaba por 

se tornar obstáculo à busca de soluções, uma vez que gera imobilismo. Essa 

situação é lamentável, inclusive porque há nesta escola pessoal qualificado o 

suficiente para que uma discussão coletiva e sistemática aconteça, na perspectiva 

de inserir mudanças no nível de qualidade do ensino, com vistas à aprendizagem de 

todos os alunos. 

 Contudo, é preciso reconhecer que a ausência de um sólido embasamento 

teórico por parte das docentes, numa perspectiva progressista e emancipadora, 

cristaliza discursos e práticas impedindo a reflexão sobre ambos. “A prática precisa 

de teoria como a teoria precisa da prática” (FREIRE, 2001, p.84) Mas, qual prática? 

qual teoria? Orientada por qual ética? “A prática docente, especificamente humana, 

é profundamente formadora, por isso, ética” (FREIRE, 1996, p.72) Esse caráter 

formador da prática educativa é, às vezes, ameaçado pelo pragmatismo das 
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políticas neoliberais que chegam à escola onde se deu esta pesquisa, travestidas de 

propostas democráticas, através dos seus muitos projetos de parceria. Alguns 

desses projetos atropelam o cotidiano escolar, afligem os professores com múltiplas 

atividades, com pacotes de ações pedagógicas muito bem organizados, entretanto 

distantes do mundo real de alunos reais sentados logo ali, nas carteiras escolares: 

alunos que não aprendem e, por isso, repetem. Às professoras resta ficar nos 

limites - físicos e pedagógicos - de suas salas de aula, com seus alunos. Às vezes 

me pareceram tão perdidas e confusas quanto seus próprios alunos. Quem cuidará 

de ambos? Aqui, destaco o que Josgrilberg (2004), falando da fenomenologia como 

um novo paradigma de uma ciência do existir, diz sobre cuidado:  

 

O ‘cuidado’ deixou de ser uma categoria essencialmente existencial 
para ser transposta como uma categoria de preocupações em torno 
de problemas que devem ser solucionados com alguma estratégia 
ou algum recurso tecnológico. Esqueceu-se a dimensão do cuidado 
como a existência voltada para a existência (JOSGRILBERG, 2004, 
P.35):  

 

A escola, pondo-se à margem da busca de alternativas, delega às professoras 

a responsabilidade pelo enfrentamento das dificuldades de aprendizagem dos 

alunos. Segundo as demais educadoras, “A gente só tem conhecimento porque o 

professor reporta, a gente só participa em casos mais graves. Porque, às vezes, é 

preciso chamar os pais... são muito ausentes, não ligam.” Assim, a repetência se 

configura como problema das professoras, não da escola. E, alternadamente, 

dependendo de quem fala, é problema do aluno ou dos pais. Busca-se 

incessantemente o culpado porque não se discute, no contexto pedagógico, o 

processo vivido por todos os participantes. 

A educação não pode fazer-se à margem de uma realidade multifacetada, 

permeada por conflitos sociais e jogos de interesse, realidade que é cenário de 

101 



tensões e contradições nela mesmas geradas. “As escolas e a prática educativa que 

nelas se dá não poderiam estar imunes ao que se passa nas ruas do mundo”. 

(FREIRE,2001, p.102). É delas que vem o aluno real que chega à escola. Discordo 

de Patto (1993) quando ela diz não haver correspondência entre a pesquisa que se 

realiza na realidade escolar e a tese segundo a qual o professor de escola pública, 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental, “[...] ensina segundo modelos adequados 

à aprendizagem de um aluno ideal” (PATTO, 1993, p.340). Respaldada nas 

observações da prática docente bem como nos depoimentos das professoras e dos 

alunos, afirmo que há distâncias enormes entre o aluno ideal e o aluno real, e que 

elas serão superadas quando a escola, em sua prática educativa, aproximar-se do 

aluno real na proporção exata em que se afastar do aluno ideal. O aluno que está 

na escola, é o aluno real. É esse aluno que a escola não consegue ver. Nem ouvir. 

 

 

3.4 O lugar do afeto na relação pedagógica  

 

 

Ele se interessando...e a professora conversando com ele 

direitinho, ele aprende. (Amarilis) 

 

A educação é centrada e voltada para o ser humano e, como tal, precisa 

estar atenta à subjetividade e a complexidade do aluno, abrindo-se à compreensão 

de suas necessidades de ser humano. O aluno sentado ali na sala é uma pessoa de 

10, 11 ou 12 anos. É uma criança. Tem sonhos, medos, necessidades, afetos, 

preferências, etc, que não podem ser ignorados na prática educativa. Não se pense, 
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porém, como adverte Freire (1996, p.161), “[...] que a prática educativa vivida com 

afetividade prescinda da formação científica séria e da clareza política dos 

educadores e educadoras.” Enquanto instituição social voltada para o ensino e para 

formação de crianças e jovens para um mundo competitivo e excludente, a escola 

pública precisa repensar o modo como se organiza pedagogicamente, explicitando 

seu projeto de pessoa e de sociedade. Quais são as chances de aprendizagem do 

aluno repetente em escolas que, no que fazem e dizem, se distanciam deste aluno,  

destas crianças de 10, 11, 12 anos, erguendo muros de indiferença entre si? A 

preocupação excessiva com a manutenção do silêncio, da disciplina, as constantes 

ameaças dirigidas aos alunos, tolhem-no, criam um permanente clima de tensão 

que destrói a possibilidade da alegria em aprender. Nesse clima, haverá espaço 

para o afeto? Os alunos que ouvi apontam, de maneira muito simples e clara, para a 

importância do afeto, do diálogo e do “chegar perto” na relação pedagógica. 

Uns falam da necessidade de serem ouvidos: 

 

[...] que ele vem de casa pra escola... vem irritado...aí quer se 

acalmar, ... quer entregar tudo que ele...sente...ele tem 

que..falar pra essa pessoa que tá perto dele,.a 

estagiária...porque a professora é...ela não tem tempo não. 

(Amarilis) 

 
A aluna mostra que não basta falar, é necessário que alguém a escute e é 

justamente a presença desse outro, disponível à escuta, que faz emergir a palavra 

própria do aluno, segundo Freire(1978). Essa disponibilidade para ouvir não se 

esgota em si mesma porque escutar implica falar também, ou seja, ao dever de 

escutá-los corresponde o direito que igualmente temos de lhes falar. Escutá-los no 
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sentido acima referido é, no fundo, falar com eles, enquanto simplesmente falar a 

eles seria uma forma de não ouvi-los. (FREIRE, 1978) 

Outros falam da importância da proximidade física da professora como 

demonstração de interesse pelo aluno. Ao dizer como a professora pode ajudar o 

aluno a aprender, um aluno diz: 

 

Ajudar... Onde ele tiver um erro, ela ir lá e explicar melhor pra 

ele responder tudo certo e passar. Assim... o que ele tiver 

confuso...aí vai lá na banca dele e fica ajudando ele. Ficar 

explicando ele, pra ele entender.                   (Jacinto) 

 

Apesar das várias delimitações de tempo, espaço e normas, o cerne do 

processo educativo é constituído pelo professor e pelo aluno, em interação, a partir 

da qual a aprendizagem será mais ou menos facilitada. Nesse sentido, cabe ao 

professor tomar iniciativas no sentido de estabelecer essa relação entre ele e o 

aluno, no contexto da sala de aula, lugar de encontros e desencontros, de acordos e 

tensões marcados pelas subjetividades de seres singulares.  

O depoimento de determinada aluna surpreende pela extrema sensibilidade 

quanto aos sentimentos que ela julga serem experimentados pela professora em 

relação ao aluno reprovado. Assim, segundo suas palavras, ditas em voz baixa, 

como se estivesse pensando alto: 

 

 Reprovação... prá professora acho que dói muito também. 

Acho que... que não é só nós que temos aquela dor de ser 

reprovado porque... Acho que ela diz: não quero reprovar 
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esse aluno mas é o jeito reprová-lo, tem que ser reprovado 

porque ele não merece minha chance de passar esse ano.                                 

(Amarilis) 

 

Ao falar de si e de sua experiência como repetente, o aluno expressa, às 

vezes implícita, às vezes explicitamente, sua relação com as professoras, colegas e 

demais pessoas da comunidade escolar. Expressa também suas concepções sobre 

o que é ser professor/professora: 

 

Porque ela também aprende, né? Ela não esta ali só para 

ensinar, está para aprender também. Ninguém sabe tudo. 

(Amarilis) 

 

Como adivinhar nesta aluna, multirepetente, tamanha capacidade de inferir 

criticamente sobre o papel da professora? Na situação de entrevista, em que havia 

uma presença atenta e também respondente, sua própria palavra emergiu, 

revelando seus saberes.  

De modo geral, as falas dos alunos não deixam dúvida de que eles pensam a 

escola que têm e sobre o que nela acontece. Refletem sobre a prática pedagógica, 

criticam-na, comparam práticas docentes, sugerem alternativas. Um aspecto 

apontado pelos alunos se refere ao valor do incentivo na aprendizagem. 

Determinado aluno, referindo-se à diferença existente entre as aulas de duas 

professoras, diz que  

 

Agora as aulas tão sendo boas.     (Narciso) 
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Quando lhe pergunto por que ele diz agora, ele responde: 

 

É diferente. Porque... (nome da professora) não...não...como 

é...? Não esperava, não incentivava. Agora essa, ela 

incentiva!        (Narciso) 

 

Explica o que é incentivo: 

 

Incentivar... é ela fazer...como essa de (nome de um colega) 

mesmo. Se ele dissesse “não sei ler não”, ela (a outra 

professora) botava uma nota... coisada (baixa). Mas essa 

professora aí ela diz:.... “fulano, leia, eu tô lhe pedindo...” Aí 

ele até tentou ler... Quer dizer que isso aí é um incentivo.                    

(Narciso) 

 

 Em "eu tô lhe pedindo" parece estar toda a diferença. Por alguns instantes, a 

professora abre mão do autoritarismo, mas não de sua autoridade, pois o aluno "até 

tentou ler". Na verdade, o aluno aponta para a importância do estabelecimento do 

vínculo afetivo entre professoras e alunos, no qual está implícito um tempo de 

espera, que é o respeito ao tempo do aluno, diferente de um para outro. Em sentido 

amplo, a afetividade compreende variados tipos de sentimentos e emoções, tais 

como amor, ódio, raiva, alegria, medo, os quais determinam o tipo de relações 

interpessoais. Assim, na prática educativa, em que a relação entre aquele que 

conhece e o objeto de conhecimento é mediado pelo professor, o vínculo afetivo 
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pode facilitar ou não a aquisição do conhecimento. Se esses vínculos forem 

positivos, prazerosos, poderão dinamizar essas relações, estabelecendo um clima 

de amizade e de confiança favoráveis à aprendizagem, favorecendo também no 

aluno a construção de uma boa auto-estima. O respeito, a compreensão e 

valorização do aluno fazem-no sentir-se acolhido, aceito, e isso é particularmente 

importante para a formação do seu autoconceito, seja este aluno repetente ou não. 

A relação afetuosa, amigável, entre professora e aluno é apontada por uma 

aluna como aspecto que favorece a aprendizagem. Nesse sentido, há iniciativas 

bem sucedidas por parte de algumas professoras. Uma delas, preocupada com a 

baixa auto-estima de sua aluna, aproxima-se dela, procurando animá-la. E obtém 

sucesso, conforme relato da própria aluna: 

 

Minha professora conversou comigo. Ela disse que, se eu 

estudar mais matemática, eu passo. Ela disse que eu tenho 

que confiar nela, mas ela disse que eu também tenho que 

confiar em mim.    (Amarilis) 

 
 

Cerca de um mês antes da entrevista, conversando no pátio com esta aluna, 

eu a percebera desanimada. Estava muito triste e tinha a expectativa de que ia 

repetir de novo. No momento da entrevista, porém, quando já ocorrera sua conversa 

com a professora, era notável a diferença de ânimo dessa aluna. A experiência de 

gratificação pessoal vivida pela pessoa em situação de aprendizagem, contribui 

para a construção de uma auto-imagem positiva, o que eleva sua auto-estima, 

predispondo-a ao enfrentamento dos desafios que se colocam no cotidiano escolar. 

Segundo Moysés (2001, p.141),  “A compreensão que o professor tem do que vem 
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a ser auto-estima é fundamental na orientação de sua prática. Percebê-la como algo 

que se constrói dia a dia, na intimidade das relações que ele mantém com seus 

alunos, é o primeiro passo”  
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O que mata um jardim não é o abandono. 

O que mata um jardim é esse olhar vazio de quem por ele passa 

indiferente. 

 

(Mário Quintana) 
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CAPÍTULO 4 –  
 
SABERES E DIZERES DE ALUNOS QUE ESPERAM:CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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“Na atitude fenomenológica, a educação é entendida 
como cuidado com o pro-jeto do humano em suas 
possibilidades de mundano e temporal. Para que ele 
seja e não caia em estado de queda.” 
 

(Mª Aparecida V. Bicudo) 

 

Na pesquisa qualitativa, não se buscam generalizações, comprovação de 

hipóteses, soluções. Ela é uma busca e, como tal. pretende abrir caminhos e 

provocar questionamentos. Nesta pesquisa, cujo objeto é o significado que o aluno 

repetente atribui à repetência, caminhei à luz da fenomenologia, a partir de uma 

pergunta: o que a fala do aluno repetente revela sobre a repetência e sobre a prática 

pedagógica?  

Dos momentos de interação com os alunos nas observações e entrevistas, 

experienciadas no contexto de uma realidade multifacetada, contraditória, surgiram 

inferências, mas não conclusões, pois o conhecimento é dinâmico, faz-se e refaz-se 

continuamente. O conhecimento, fruto do esforço do ser humano é, como ele, 

inacabado. Daí porque, ao finalizar a pesquisa, fica no pesquisador o sentimento de 

não-encerramento, de não-fechamento. Fica, no máximo, o sentimento de 

ultrapassagem de uma fase, vivida a partir de um recorte da realidade no limite de 

determinado espaço e de determinado tempo. Ficam, porém, e disso não restam 

dúvidas, muitas aprendizagens e a certeza de que o pesquisador também se 

transformou um pouco como pessoa e como profissional, pois durante todo o tempo, 

elementos de sua subjetividade estiveram em jogo. 

Os depoimentos dos alunos, seus modos de ser e de agir face à repetência, 

também seus silêncios, no espaço-tempo escolar, não revelavam apenas 

significados mas o próprio aluno como sujeito da fala. Ao falar de sua experiência de 
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repetir a série, o aluno fala de si mesmo, do que sabe de si vivendo esta 

experiência. Assim, ele se desoculta. Torna-se visível ao revelar saberes: de si 

mesmo, da escola, do aprender e do não-aprender.  

Para melhor traduzir os sentidos revelados em minha reflexão sobre os 

significados desvelados pelos alunos, vou utilizar, neste último Capítulo, a metáfora 

de Sísifo.  

Conta a lenda que Sísifo, um herói grego, foi amaldiçoado por Zeus por ter se 

rebelado contra ele e contra os demais deuses, revelando seus segredos aos 

homens. Sísifo foi, então, condenado a carregar, por toda a eternidade, uma enorme 

pedra até o topo de uma montanha. Ao completar seu trabalho, porém, ele vê a 

pedra rolar montanha abaixo. Sísifo desce a montanha e a traz de volta ao cume 

para vê-la rolar mais uma vez. E ele começa tudo de novo. 

Há algo em Sísifo que me encanta e também me assusta. O que me encanta 

é a persistência com que ele resgata a pedra e a empurra, pacientemente, até o 

topo. Chegar ao alto é a sua meta e ele acredita que a alcançará. Determinado, ele 

é movido pela esperança de que um dia conseguirá terminar essa tarefa, podendo 

passar para outro estágio de sua vida.  

E o que me assusta é o silêncio de Sísifo. Não falo do mutismo, pois esse, 

simbolicamente, impede a revelação, enquanto o silêncio é prenúncio de abertura à 

revelação. Um marca a regressão, o outro, o progresso. (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 1997). Calado, Sísifo cumpre seu destino e parece confundir-se 

com a pedra. Mas, segundo algumas culturas, as pedras vêm do céu, não são 

massas inertes. Para essas culturas, a pedra, como o homem, tem vida. Daí porque 

tenho a expectativa de que Sísifo, tocado pelo calor da vida, rompa um dia o seu 

silêncio, revelando-se. 
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É interessante observar que Sísifo não cai, quem cai é a pedra e, nesse 

movimento para baixo, ela o atrai também para baixo. Mas ele retoma-a insistindo 

em subir. Nesse ponto, faço a seguinte reflexão: Sísifo, a pedra, o percurso e a 

montanha são sempre os mesmos? Penso que não, porque, ao resgatar a pedra, ele 

resgata também histórias, lembranças, sucessos, insucessos, saberes, dizeres que, 

juntos, dialeticamente, renovam essas experiências e aqueles que as vivem. 

Considero essa lenda uma metáfora apropriada às reflexões que fiz na minha 

pesquisa sobre a repetência e seu significado para o aluno porque ele, como Sísifo, 

vive a contingência do recomeço, um destino não escolhido por ele. Ao repetir a 

série, o aluno volta a um lugar, a um ponto de partida já conhecido. É como se ele 

estivesse andando em círculos. Ele parece viver preso a um presente, a um agora, 

ficando o futuro como miragem. Porém, é essencial perceber que o vivido é o 

mesmo só aparentemente, pois na sua essência ele é diferente, uma vez que o 

aluno, a escola, a turma, os colegas, as professoras, já não são mais os mesmos. 

Então, a prática pedagógica desenvolvida na escola não pode ser realizada 

mecanicamente, como se tratasse de algo inexorável, de algo que pudesse 

prescindir de revisões e redirecionamentos. Nesse sentido, tal prática está 

petrificada, sem a possibilidade de “rolar”. É uma prática silenciadora do aluno e, 

também, do professor, pois ambos são transformados em meros executores de 

tarefas. No dia-a-dia, estão juntos, mas não em interação, não em situação de 

diálogo. Sendo assim, como pode a prática docente contribuir para a formação do 

aluno? 

Como mediação privilegiada da educação, o ensino não passa 
apenas informações, mas sobretudo, um procedimento. Mais que 
um discurso em sentido estrito, as práticas do cotidiano educacional 
formam um ethos, um modo de ser e de viver. (SEVERINO, 2001, p. 
8) 
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Elevado assim à condição de exercício do humano, o ensino supera uma 

situação de interação de pessoas com o objeto de conhecimento para situá-las 

numa relação muito mais íntima e intersubjetiva: trata-se de pessoas que buscam 

apreender-se, compreender-se mutuamente, intersubjetivamente. 

Mas, sendo Sísifo a representação do aluno, o que a pedra representa? E a 

montanha? 

Imagino que esta pedra tem, como as moedas, duas faces. Assim, quando ela 

desce, mostra uma face que, para mim, representa a repetência, este fenômeno que 

puxa o aluno para baixo. Quando ela sobe, carregada por Sísifo, a face visível é 

aquela que representa a aprendizagem buscada, desejada pelo aluno. Porém, são 

duas faces indissociáveis, pertencentes à mesma pedra. 

Aprender é um objetivo que o aluno persegue, que ele quer e acredita poder 

alcançar. Por isso repete a série. E repete-a, como Sísifo, calado. Mas não se 

encerra no mutismo, encontra diversos modos de “falar”: a rebeldia, a indisciplina, a 

não aprendizagem, a apatia. A interpretação dos significados desvelados pelos 

alunos me indica que esses comportamentos não são apenas modos de resistência 

à espera da oportunidade de romper o silêncio. Eles são já as falas do aluno, são 

modos particulares, às vezes sutis, às vezes não, de rupturas com as demais falas – 

a fala oficial, instituída - à espera de serem significados. São falas que mais 

parecem murmúrios e exigem que os educadores estejam abertos, atentos, libertos 

de pré-juízos e pré-conceitos para que elas sejam percebidas. Uma vez percebidas 

pelo professor, em sua proximidade diária com o aluno, se ele “chega perto”, 

vislumbra-se também para ele uma possibilidade de mudança: agora tocado pelo 

jeito novo de ver e perceber; percebendo-se, ele poderá mudar seu discurso sobre a 

114 



repetência e, consequentemente, sua prática docente. Daí pode surgir para o aluno 

a “chance” de mudança no seu destino e não mais ser Sísifo, condenado a repetir.  

  Quanto à montanha, ela exprime a noção de estabilidade, de imutabilidade. 

(CHEVALIER;GHEERBRANT, 1997.) Onde, pois, a possibilidade de mudança, de 

ruptura? Dentro da linha de raciocínio que estou desenvolvendo, a montanha é a 

instituição escolar. A despeito de o discurso oficial apontar para a necessidade de a 

escola responder às demandas da sociedade deste nosso vigésimo primeiro século, 

na prática, no cotidiano escolar, o que há é a resistência às mudanças. Há, quase 

sempre, um plano de ações e intenções que não consegue ser realizado, o que 

contribui para a cristalização da prática pedagógica. Prisioneira de suas certezas, a 

escola aliena-se e aliena. Mudam os educadores, os educandos, as políticas, os 

planos, os contextos sociais e políticos, mas a escola, no que faz, permanece a 

mesma. Ocorre, porém, que a montanha, sujeita às intempéries da natureza, sofre 

sua ação, seja pela presença de fortes ventos, que pode chegar a mudar 

completamente sua face, seja devido às brisas suaves, mas intermitentes, que a 

transformam ao longo do tempo. O aluno repetente vive este tempo de espera 

porque ele tem esperanças.. É a esperança que o anima a começar, a cada ano, a 

mesma série. E o que ele espera? Aprender. Nesse sentido, os alunos que evadem 

ou abandonam a escola perderam a esperança e já não conseguem recomeçar. 

Para o aluno repetente, cada ano letivo revela-se como uma promessa, uma 

nova “chance.” A escola ainda é, para esses alunos – e para suas famílias - um 

poderoso atrativo. Entretanto, a escola que seduz é, demasiadas vezes, a mesma 

escola que exclui. Mesmo estando dentro da escola, este aluno pode sentir-se fora 

dela. Para ele, a repetência significa vergonha e culpa. Ambas são insuportáveis 
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porque, muito pesadas, assemelham-se à pedra mais pesada que a Sísifo é dado 

carregar. Sozinho. 

 

Ele se sente só... sozinho.  (Amarilis) 

 

Quantos sentidos na frase proferida por uma menina de 12 anos! Sentir-se só 

é sentir-se abandonada, é perceber-se isolada no meio de muitos. Isolada porque 

não compreendida, não aceita. Como proferir diante dessa aluna um discurso pró-

cidadania se ela não é reconhecida como pessoa diferenciada das demais e, como 

tal, respeitada? Como falar que “você precisa se esforçar mais” para alguém com 

uma auto-imagem destroçada? Mas, olhando para o professor, vejo-o só também. 

Seu desejo de saber como ensinar de forma que o aluno aprenda, foi o que pude 

constatar, suplanta a importância de saber como o aluno aprende. E, nesse 

impasse, ficam os dois muito sós. 

A repetência é também, para alguns alunos, um castigo que eles julgam 

merecer. Moídos pela culpa, eles crêem e defendem o uso do castigo, penitenciam-

se: 

 

Acho que é bom ele repetir, né? Porque só assim ele toma 

vergonha, se esforça mais.  (Lisianto) 

 

Castigo. Da próxima vez ele estuda melhor.   (Antúrio) 

 

Ele quer falar, pedir desculpas à professora. (grifos meus) 

(Jacinto) 
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De tal maneira o aluno está convencido de que aprender é totalmente 

desvinculado de ensinar que lhe parece natural pedir desculpas ao professor por 

não ter aprendido. Esse foi o sentido que, de maneira mais explícita, me mostrou o 

oprimido aos pés do opressor, para usar expressões freirianas. Não que o professor 

assuma deliberadamente esse papel, uma vez que alguns deles realizam esforços 

no sentido de ajudar o aluno a superar suas dificuldades, mas, frequentemente, ele 

não sabe como fazê-lo, pois falta suporte teórico à sua prática, que fica à mercê do 

improviso. Seu desejo é fazer o melhor, dentro das condições precárias que marcam 

a profissão docente, desde o excessivo número de alunos na classe, o desconforto 

das quase sempre péssimas instalações físicas da escola, até à vergonhosa 

remuneração que recebe ao fim de uma jornada mensal de trabalho. Porém, a 

excessiva preocupação com o como ensinar e a insistência em ver o aluno como 

culpado pela não-aprendizagem absolutizam suas “certezas” e o imobilizam. 

Ademais, falta à escola a compreensão de que o aluno repetente não é 

responsabilidade só do professor, é dela também. 

 Os alunos têm esperança; alguns — poucos — professores, também. Mas ela 

não basta, porque “não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o 

que se espera na espera pura, que vira, assim, espera vã” (FREIRE, 2002, p.11). 

Imobilizados pela ausência de um efetivo engajamento em prol da transformação 

das condições que os mantêm presos à não-aprendizagem, professores e alunos 

parecem ter perdido a alegria de ensinar e aprender. O aluno repetente parece uma 

ameaça à competência pedagógica dos professores. É como se eles, ao olharem-se 

num espelho, vissem aí refletida uma imagem que os interroga, incomoda, e que 

eles querem, a todo custo, evitar, afastando o aluno, “empurrando-o” ladeira abaixo.  

E o aluno repete a série, às vezes duas, três vezes, ou mais. 
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 Tematizar a repetência sob a perspectiva da produtividade da escola, tal 

como o fazem as políticas públicas de orientação neoliberal, exige uma revisão de 

critério: produtiva é a escola cujos alunos aprendem e não a escola onde não há 

repetência. A questão é: todos os que são aprovados de fato aprenderam? Faço 

esse questionamento com base na constatação de que, para os alunos desta 

pesquisa, aprender é compreendido como sinônimo de ser aprovado, pois sua 

preocupação e a dos professores é “fazer a tarefa certinho e passar.”   

As falas dos alunos constituem as descrições que eles fizeram de suas 

experiências. Ao falar de si enquanto alunos repetentes, dentro do espaço escolar, 

eles falavam, na verdade, de suas relações com este e com o mundo. Revelavam, 

por meio de suas próprias falas e dos muitos sentidos dessas, os seus saberes. 

Refletindo sobre os diversos sentidos apreendidos nos discursos dos alunos 

reais sobre repetência e sobre ser repetente no contexto da prática pedagógica 

real e considerando estes tempos de desamparo e de incertezas em que todos 

parecemos mergulhados, algumas inquietações me assaltam. Surgem-me 

perguntas: Qual o destino dos alunos repetentes? Quais as “chances” que eles 

terão nesta sociedade do conhecimento que luta entre a emancipação e a 

dominação? Quando será o tempo de celebração de suas diferenças? Com quem 

celebrarão? Por quanto tempo ainda terão eles que esperar? 

 

Eu só queria dizer que eu gostei muito de fazer...que tomara 

que o apoio que eu dei aqui agora seja muito 

interessante...e...eu tenho fé em Deus que esse ano eu vou 

passar. Eu tenho fé em Deus que eu dê pra passar, tenho que 

passar... esse ano eu vou passar.        (Amarilis) 
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                                                                                               A N E X O S 



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UNIDADE DE INFORMAÇÃO E ESTATÍSTICA

RENDIMENTO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIE NA REDE ESTADUAL
PERNAMBUCO - 2001

1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série
Estadual 4271 3547 4598 4592 16813 20102 30211 36595 7350 7026 8059 7411
Fonte: Censo Escolar 2002

RENDIMENTO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIE NA REDE ESTADUAL
PERNAMBUCO - 2002

1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série
Estadual 5004 3368 4134 4218 19850 20737 25269 32713 8409 6703 6631 6312
Fonte: Censo Escolar 2003

RENDIMENTO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIE NA REDE ESTADUAL
PERNAMBUCO - 2003

1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série
Estadual 5225 2946 3623 3823 25656 21533 23948 27899 2254 6717 5954 5484

Dependência 
Administrativa

Rendimento Escolar na 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental por Série
Abandono Aprovados Reprovados

Dependência 
Administrativa

Rendimento Escolar na 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental por Série
Abandono Aprovados Reprovados

Dependência 
Administrativa

Rendimento Escolar na 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental por Série
Abandono Aprovados Reprovados
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UNIDADE DE INFORMAÇÃO E ESTATÍSTICA

NÚMERO DE ALUNOS PROMOVIDOS E REPETENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIE POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
PERNAMBUCO - 2001

1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série
Estadual 21965 21911 26900 34626 7604 7375 8307 7645
Fonte: Censo Escolar 2002

NÚMERO DE ALUNOS PROMOVIDOS E REPETENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIE POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
PERNAMBUCO - 2002

1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série
Estadual 23614 24099 26751 30052 8060 6794 6644 6241
Fonte: Censo Escolar 2003

NÚMERO DE ALUNOS PROMOVIDOS E REPETENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIE POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
PERNAMBUCO - 2003

1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série
Estadual 19754 27335 25540 27186 2721 6487 5777 5214
Fonte: Censo Escolar 2004

Dependência 
Administrativa

Número de alunos promovidos e repetentes na 1ª a 4ª série do ensino fundamental
Promovidos Repetentes

Dependência 
Administrativa

Número de alunos promovidos e repetentes na 1ª a 4ª série do ensino fundamental
Promovidos Repetentes

Dependência 
Administrativa

Número de alunos promovidos e repetentes na 1ª a 4ª série do ensino fundamental
Promovidos Repetentes
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Recife, 21 de setembro de 2004 
 
Prezado (a)  Sr.(a) 
 
 
 
 
 
Sou aluna de um curso na área da educação e estou na escola _______________________________________  
com a devida permissão da Direção, realizando estudos junto aos alunos quanto a sua vida escolar. Durante 
estes estudos, precisarei conversar com alguns alunos, aqui mesmo na escola, no horário que eles a freqüentam. 
Assim, solicito sua permissão para conversar com seu (sua) filho(a)  nestes momentos  a que me referi. 
Desde já, agradeço a compreensão de todos e peço que o Termo de Autorização abaixo me seja devolvido até o 
dia 24 de setembro (sexta feira próxima)                         impreterivelmente. 
 
Atenciosamente. 
 
 
____________________________________ 
Professora Maria de Lourdes Correia Pimentel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
Eu,  ____________________________________________________ concordo com a participação de 
___________________________________________ nos estudos acima referidos. 
 
Recife, ___  de  setembro de 2004 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
 
 
 

 
1. Já ouvi professoras dizerem que alguns alunos não são aprovados porque “não querem nada com a vida” 

e também porque “seus pais não estão nem aí”. O que você acha disso? 
 
 

2. Às vezes as professoras explicam um assunto e alguns alunos dizem que não entenderam. Ela explica 
tudo de novo, mas eles continuam sem entender. O que nós podemos dizer a essa professora? Que 
sugestões podemos dar a ela? 

 
   

3. Imagine que Chico Bento é aluno dessa escola. Se alguém perguntasse a ele: “Chico Bento, as pessoas 
da escola conversam com os alunos, dão um tempo para ouvir os alunos, conversar com ele?” O que será 
que ele ia responder? 

 
 

4. Certa vez, ouvi alguém comentar que era muito fácil saber quem são os alunos que repetem a série, 
porque eles são os mais agressivos. O que você diria para a pessoa que falou isso? 

 
 

5. Numa sala de aula ouvi uma professora dizer para os alunos: “Vocês precisam melhorar a letra e estudar 
mais, senão vocês não passam”. O que a professora pode fazer para o aluno aprender? 

 
 

6. Certo dia, vi um aluno fazendo uma tarefa no quadro. Ele errou, aí os colegas deram uma vaia nele. Ele 
ficou muito chateado, mas a professora não fez nada. O que ela poderia ter feito? 
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