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RESUMO 

 
Este trabalho é resultado da pesquisa com alunos do segundo segmento da EJA, 
com objetivo de entender como alunos que já foram reprovados pensam a respeito 
da reprovação que sofreram. Para isso foi feita uma pesquisa com alunos em uma 
escola estadual de Candeias do Jamari, guiada pela pergunta chave desta pesquisa: 
O que alunos com histórico de reprovação pensam sobre a reprovação escolar? 
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, utilizando-se da narrativa 
como instrumento para a coleta dos dados. Como embasamento teórico recorremos 
aos autores (Duarte, 2015), (Vasconcellos, 2014), Sousa (2014), Fernandes (2011), 
Jacomini (2009), Osti;Brenelli (2013), Esteban;Fetzner (2016), (Figueiredo, 2009), 
(Luckesi, 2011) e Santos e Sant’Ana (2013).Os resultados evidenciam que parte dos 
alunos pesquisados sofre com as consequências da reprovação e não acham que a 
mesma pode ser algo benéfico, por causa do atraso que acarreta em sua 
escolarização, dificultando que terminem os estudos e ingressem no mercado de 
trabalho ou faculdade. A pesquisa possibilitou ainda, perceber que a prática 
avaliativa por vezes é excludente, e que a avaliação da aprendizagem não assume 
seu verdadeiro papel, o diagnóstico das dificuldades do aluno, para que o professor 
possa fazer a intervenção e ajudar o estudante até que aprenda, do que se infere 
que a educação escolar em nosso país precisa melhorar tanto na questão do 
tratamento aos discentes como na valorização e formação docente. 
 
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Reprovação. Alunos.  Educação de 
Jovens e Adultos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A reprovação traz em seu bojo toda uma história particular por traz de cada 

aluno que passa por tal experiência. Como consequência do atraso provocado á 

escolarização, muitos destes estudantes buscam na EJA – Educação de Jovens e 

Adultos, uma forma de retomar os estudos e termina-lo com mais rapidez. 

A EJA foi um programa criado pelo governo para que jovens e adultos que 

não puderam ter acesso à escolarização durante a infância, ou adolescência por 

falta de acesso ou por outros motivos, como a repetência, pudessem retomar seus 

estudos de forma rápida, e assim recuperar o tempo perdido nos estudos. 

Este trabalho trata da reprovação escolar sob o olhar de alunos do segundo 

segmento da EJA, tem como interesse conhecer o que esses alunos pensam sobre 

a reprovação escolar, por ouvir no corredor da escola, como aluna e atualmente 

como funcionária numa instituição escolar, as reclamações de estudantes em 

decorrência da reprovação. 

O problema desta pesquisa está configurado na seguinte questão: O que 

alunos com histórico de reprovação pensam sobre a reprovação escolar? 

Para referenciar a avaliação da aprendizagem, nos apoiamos em especial, 

nos autores, Duarte (2015), Vasconcellos (2014), Sousa (2014), Fernandes (2011), 

Jacomini (2009), Osti;Brenelli (2013), Esteban;Fetzner (2016), Figueiredo (2009), 

Luckesi (2011) e Santos e Sant’Ana (2013), concernente à EJA, recorremos a 

Haddad, Di Pierro (2000). 

Este texto está organizado em seções: A primeira seção: Um Caminho da 

Pesquisa apresenta-se, objetivos, abordagem e tipo de pesquisa, local da pesquisa, 

sujeitos da pesquisa instrumento de pesquisa, coleta e análise dos dados; A 

segunda seção: Trata-se da importância da escola e do currículo, o histórico e as 

características da modalidade EJA; A terceira seção: Apresentam-se concepções e 

conceitos sobre avaliação e reprovação escolar, as implicações pedagógicas da 

avaliação da aprendizagem, e um breve resultado sobre o que dizem pesquisas 

sobre a significação da reprovação; A quarta seção: Está situada à reprovação 

escolar sob o olhar de alunos da EJA, através da análise da narrativa dos alunos. 

Por fim, as Conclusões a que chegamos com este estudo. 
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Com este trabalho se espera, compreender mais e melhor a avaliação de 

aprendizagem e contribuir com as discussões acerca da avaliação escolar em 

especial, na modalidade Educação de Jovens e Adultos. 

CAMINHOS DA PESQUISA: Esta seção tem o objetivo de apontar o tipo de 

pesquisa, abordagem, instrumentos para a coleta de dados e o método utilizado 

para que a mesma pudesse ser realizada e a explicação de como os dados foram 

analisados, facilitando a compreensão do leitor acerca dos passos desta pesquisa. 

Objetivos da pesquisa: O objetivo geral desta pesquisa foi refletir, a partir da 

visão do aluno com histórico de reprovação, o que ele pensa sobre a reprovação 

escolar. A partir do qual se definiu os objetivos específicos: Levantar estudos sobre 

avaliação e reprovação escolar; Analisar a reprovação a partir da visão do aluno 

para explicar o que os mesmos pensam sobre a reprovação escolar. 

Abordagem e tipo de pesquisa: Vislumbramos na pesquisa de abordagem 

qualitativa a fonte metodológica para a pretensão deste estudo. Recorremos à 

Minayo (2001) que defende que a pesquisa qualitativa preocupa-se com um grau de 

realidade que não se pode quantificar. Portanto, a abordagem qualitativa é a mais 

indicada para esta pesquisa, considerando que não se deseja quantificar os 

resultados e sim, qualificá-los. 

Local da pesquisa: Esta pesquisa foi realizada em uma escola estadual 

localizada no município de Candeias do Jamari – RO, onde são oferecidas as 

seguintes modalidades de ensino: Ensino Fundamental Regular do 2º ao 9º ano e 

EJA da 5ª a 8ª Série, sendo esta última modalidade realizada no período noturno. 

A escolha desta escola se deu pela familiaridade com a mesma, pois trabalho 

como funcionária de apoio há três anos com alunos da EJA.  

Sujeitos da pesquisa: Os sujeitos desta pesquisa foram 40 alunos do 

segundo segmento da EJA, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Série. A escolha desses alunos se deu por 

haver alunos que já foram reprovados, correspondendo ao perfil para a finalidade 

desta pesquisa, ou seja, alunos reprovados em alguma etapa de sua escolarização. 

Conforme podemos demonstrar na tabela abaixo a demanda de alunos com histórico 

de reprovação é alta em relação ao total de alunos matriculados em cada turma: 
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TABELA 1: Quantitativo de alunos que já foram reprovados 

Série Nº de alunos matriculados Nº de alunos que já reprovaram 

5ª/ EJA 33 21 

6ª/ EJA 51 36 

7ª/ EJA 44 20 

8ª/ EJA 34 23 

8ª/ EJA  34 16 

Fonte: Ficha de Matricula / 2016. 

 

Como demonstrado, das cinco turmas se tem um total de 116 alunos com 

histórico de reprovação na sua escolarização. 

Instrumento e coleta de dados: A construção da narrativa foi espelhada no 

trabalho de REIS (2011). A coleta de dados ocorreu por meio da narrativa dos 

alunos no mês de setembro de 2016. Para a escrita destas, foram organizados 

alguns itens previamente estabelecidos. Estes foram escritos e apresentados aos 

alunos antes que começassem a escrever sua narrativa. O propósito foi promover 

“insights” de modo que surgissem com mais facilidade as lembranças de suas 

experiências passadas envolvendo a reprovação e também para facilitar que os 

objetivos da pesquisa fossem alcançados. O tema para a narrativa foi: MINHA 

EXPERIÊNCIA COMO ALUNO REPROVADO, na qual se buscou respostas para o 

problema desta pesquisa: O que alunos com histórico de reprovação pensam sobre 

a reprovação escolar? 

A etapa que compreendeu a aplicação das narrativas aos participantes desta 

pesquisa ocorreu da seguinte forma: Primeiramente foi pedido pela pesquisadora a 

permissão aos professores responsáveis por cada turma, para que liberassem 10 

alunos de cada uma delas, para realizar a escrita da narrativa em uma outra sala, 

onde foram juntados os 40 alunos, quando todos já estavam postos em sua carteira, 

expliquei o motivo pelo qual todos estavam ali, que estava realizando uma pesquisa 

e que precisava saber qual a percepção deles enquanto alunos que já reprovaram, a 

fim de que expusessem o que pensam sobre a reprovação escolar que sofreram, 

perguntei se aceitavam contribuir com a pesquisa, todos foram favoráveis e assim 

dei continuidade as etapas a que me propus. 
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Entreguei a cada um deles uma folha com o título pré-definido, e pedi que 

escrevessem toda a percepção que eles tinham sobre a reprovação, escrevi em um 

pedaço de cartolina e colei no quadro-negro os seguintes itens, a fim de orientá-los 

em sua escrita: 

 

 Qual seu pensamento acerca da reprovação?  

 
 Como você se sentiu como aluno reprovado?  

 

 Acha que a reprovação atrapalhou ou ajudou alguma coisa em sua 

vida?  

 

 É contra ou a favor da reprovação e por quê?  

 

 Quais os motivos que te levaram a reprovação?  

O aluno que terminava ia saindo, no momento da entrega da narrativa 

agradeci pela contribuição com o meu trabalho, e desta forma ocorreu à etapa da 

aplicação da narrativa junto aos alunos da EJA. 

Partindo da escolha da narrativa como instrumento de coleta de dados 

buscou-se referencia na obra de Cunha (1997, p. 187), na qual a autora expõe que: 

 
Quando uma pessoa relata fatos vividos por ela mesma, percebe-se que 
reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe novos significados. Assim, a 
narrativa não é a verdade literal dos fatos, mas, antes, é a representação 
que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser transformadora da própria 
realidade. 
 

Contar um fato que ocorreu consigo mesmo, conforme destaca a autora 

possibilita ao narrador refazer o trajeto que percorreu e assim ter uma nova visão do 

fato ocorrido no passado, sendo a técnica da narrativa a representação que dela se 

faz quem narra a história, não importa se os fatos são totalmente verdadeiros ou 

não, o que interessa é a configuração desta realidade para o narrador, possibilitando 

sua transformação. 

Quanto à utilização das narrativas a autora destaca ainda que: 

 

A narrativa provoca mudanças na forma como as pessoas compreendem a 
si próprias e aos outros. Tomando-se distância do momento de sua 
produção, é possível, ao “ouvir” a si mesmo ou ao “ler” seu escrito, que o 
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produtor da narrativa seja capaz, inclusive, de ir teorizando a própria 
experiência. (CUNHA, 1997, p. 188). 

 

Evidencia-se que a prática da narrativa proporciona à pessoa que escreve 

teorizar sua própria experiência, por meio da análise daquilo que já viveu para poder 

transmitir através da memória o que lhe ocorreu em dado momento de sua vida. 

Este exercício conforme a autora destaca pode favorecer a análise crítica da 

situação por ela vivida e no caso do objetivo que se pretende alcançar nesta 

pesquisa os sujeitos colaboradores ao incorporar todas estas prerrogativas 

contribuirá para que seja alcançada a meta proposta, que pode ser evidenciada no 

problema desta pesquisa. 

Análise dos dados: Para a análise dos dados desta pesquisa, ocorreu a 

leitura e releitura das narrativas dos alunos a fim de interpretar e compreender seus 

posicionamentos frente à reprovação. 

Quanto à apresentação dos sujeitos no texto, serão mencionados pela 

primeira letra do nome, a fim de manter sua identidade em sigilo, e será evidenciada 

a idade seguida pela série dos participantes. 
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2 O PAR: AVALIAÇÃO - REPROVAÇÃO ESCOLAR 

 

Esta seção esta destinada a uma breve incursão acerca da avaliação e a reprovação 

como elementos articulados na perspectiva de esclarecer suas presenças num 

processo de manutenção das condições de escolarização em especial, na 

modalidade EJA. 

 

2.1 Avaliação e reprovação escolar 

A avaliação é um processo constante na vida do ser humano. Ela não existe 

só dentro do ambiente de ensino, avaliamos quase tudo em nosso meio social: 

avaliamos qual a melhor roupa que devemos vestir, qual a comida que nos agrada, 

avaliamos a conduta um dos outros, ou seja, tudo ao nosso redor em algum 

momento sofre algum tipo de avaliação. 

Na escola com os alunos acontece também a avaliação, só que de forma 

mais específica, para saber em que grau da aprendizagem este aluno se encontra, e 

onde ele precisa melhorar. O que ocorre em algumas situações é o não resgate 

deste aluno, ou seja, o educador não utilizar a avaliação como uma forma de tomada 

de decisão, não usá-la como um meio de repensar sua prática, para saber onde 

precisa melhorar e onde o aluno apresenta dificuldade, para que possa fazer as 

intervenções necessárias para que o aluno acompanhe os conteúdos aplicados em 

aula e a partir de então ocorra à aprendizagem de fato. 

A avaliação da aprendizagem é um procedimento frequentemente realizado 

com alunos por meios de provas escritas, ou outras formas avaliativas, a exemplo de 

provas orais, testes e participação do aluno nas aulas, porém não se finda por estas 

vias, há diversas formas de se avaliar o aluno. 

De acordo com Duarte (2015), a avaliação é um mecanismo muito importante 

para o professor, pois fornece a ele informações sobre como está ocorrendo o 

processo ensino-aprendizagem de forma geral e fornece subsídios para que o 

professor possa fazer as intervenções necessárias com os alunos, partindo dos 

resultados dos mesmos nas avaliações. Os resultados nas avaliações não devem ter 

como destaque somente o aluno e desta forma, não se deve centralizar somente 

nele sobre seu desempenho escolar, pois assim, o professor corre o risco de apenas 
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classifica-lo como aprovado ou reprovado, sendo que a avaliação deve estar posta a 

uma análise coletiva, ou seja, devem-se analisar todos os que fazem parte do 

processo ensino-aprendizagem. 

Nota-se que a avaliação é um meio de grande importância para dar suporte 

ao educador acerca de como está caminhando o processo de ensino-aprendizagem, 

e deve-se atentar que o objetivo da avaliação não é o de culpar o aluno pela não 

apreensão dos conteúdos, e por sua não aprendizagem curricular, classificando-o 

em aprovado ou reprovado, ou seja, a análise da avaliação não deve ter como foco 

somente o estudante. 

Segundo o autor, a avaliação deve ser utilizada para diagnosticar a condição 

do aluno, com a finalidade de direcionar este aluno para um caminho apropriado 

para a aprendizagem. 

Destaca-se neste ponto que a real finalidade da avaliação é a constatação se 

houve a aprendizagem por parte do aluno e em caso negativo desta constatação o 

educador deve conduzir o aluno por um caminho no qual ele tenha a possibilidade 

de se apropriar do conhecimento e desta forma poder confirmar que houve sucesso 

na aprendizagem do mesmo. 

 Desenvolvera avaliação escolar não é tarefa fácil, partindo do pressuposto 

das dificuldades que isso resulta como análise das diversas vertentes que envolvem 

o processo educativo, e uma das preocupações mais presentes no cotidiano escolar, 

mais especificamente dentro da sala de aula no relacionamento professor-aluno é a 

questão da não aprendizagem. 

O fato de os educandos não aprenderem como evidencia Vasconcellos 

(2014), é algo que causa angustia no professor, pois para ele o fato da ocorrência 

desta não aprendizagem implica negar o direito do indivíduo de ter acessibilidade a 

certos meios que fora da escola não teriam com a mesma proporção que em seu 

interior. 

Desta forma percebe-se que a não aprendizagem dos alunos é algo que 

causa preocupação nos educadores e demais envolvidos com o processo ensino- 

aprendizagem, por acharem que estão negando um direito do indivíduo e que a 

aprendizagem que o aluno teria fora da escola, não ocorreria com as mesmas 

oportunidades de experiência que teriam dentro da instituição de ensino. Porque a 
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escola é o lugar onde o sujeito tem maior possibilidade de aprender a conviver 

coletivamente e, fundamentalmente, se apropriar do conhecimento científico. 

Ressalta ainda o autor, que é assombroso notar como o ato de condenar o 

outro está enraizado na raça humana, concretizando-se na instituição escolar, e 

sendo neste ambiente uma forma mais plausível de se manifestar. O julgamento ao 

outro é algo que já faz parte da natureza humana e este ato é algo que se concretiza 

com maior intensidade dentro da escola. 

A avaliação faz parte do processo educacional, assim, como os alunos e 

professores fazem parte do processo de avaliação, o professor como avaliador e o 

aluno como sujeito avaliado, desta forma o aluno deveria ter participação na etapa 

que constitui a avaliação escolar. 

Sousa (2014) destaca a relevância da interação dos educandos e de seus 

responsáveis na fase que constitui a avaliação institucional e destaca a importância: 

[...] do desenvolvimento dos alunos, modificando o papel que estes vêm 
tradicionalmente ocupando, relacionando-se com eles como sujeitos, e não 
meros objetos, da avaliação. Integrar os alunos no processo de avaliação 
de seu próprio desempenho e do trabalho da escola como um todo traduz o 
reconhecimento destes como interlocutores na gestão educacional, 
supondo transformação nas relações de poder e subordinação presentes na 
organização escolar (SOUSA, 1997, p. 132). 

 

Ao aluno poderia ser dado espaço na constituição da avaliação escolar, pois 

desta forma como destaca o autor, ele não seria somente um objeto da avaliação e 

sim parte do todo, caminhando junto aos demais profissionais do processo para que 

haja uma melhora significativa em seu próprio desempenho escolar, e quebrando o 

paradigma de subordinação e poder que parece haver dentro da instituição escolar. 

Já a respeito dos responsáveis destes alunos, enfatiza que eles devem: 

 

Estar envolvidos no processo de transformação das práticas avaliativas, 
sendo informados sobre inquietações, estudos e discussões que vêm 
ocorrendo entre os educadores, entre estes e os alunos e, mais do que 
informados, precisam ser estimulados a refletirem e criticarem o sentido da 
avaliação escolar. É um processo lento, que demanda a construção de uma 
nova relação com a escola, com o processo de escolarização dos filhos, 
onde o diálogo seja centrado na aprendizagem e não na “nota” ou no 
“conceito” obtido, como fins em si mesmos (SOUSA, 1997, p. 133). 
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Assim como os alunos seus responsáveis, também deveriam ter participação 

na constituição ou transformação da prática avaliativa, devendo estar a par de todas 

as mudanças relacionadas à avaliação, e se posicionarem quanto ao seu sentido, 

conforme o autor, esta realidade caminha a passos lentos, tendo em vista que 

demanda mudanças bruscas no relacionamento destes responsáveis com a escola, 

havendo diálogo entre ambas as partes para que a avaliação tome seu real sentido 

que é a aprendizagem do educando. 

Discutindo a questão da avaliação, Duarte (2015), apresenta três funções 

fundamentais que são: avaliação diagnóstica, que condiz com noções da realidade 

por meio da análise dialética e da construção de métodos que proporcione a 

definição dos indivíduos. A avaliação formativa, definida por exercícios avaliativos, 

que possibilitam a construção sucessiva e ordenada no decorrer da etapa, e a 

atividade somativa, uma observação decisiva, onde se somam todos os 

componentes peculiares da avaliação. 

Explica o autor que diagnosticar os alunos se compõe por uma investigação, 

acometimento e observação da condição de construção do educando, oferecendo-

lhes componentes de verificação do que já foi aprendido e de que forma ocorreu 

esta aprendizagem. É uma fase do método educacional, cuja finalidade é investigar 

em que proporção a priori aconteceu e o que se precisa para organizar e classificar 

as dificuldades localizadas. 

Este instrumento educacional nos leva a refletir as verdadeiras funções da 

avaliação, que é o diagnóstico do aluno, investigar o que este aluno aprendeu e o 

que ainda precisa aprender. Seureal objetivo é a investigação de como ocorreu esta 

aprendizagem, porém nem sempre acontece desta forma, pois a avaliação mais 

praticada nas instituições escolares é somente com a finalidade de classificação do 

aluno, e raramente há a preocupação no resgate do mesmo, para que assim consiga 

avançar em seu processo de aprendizagem dos conteúdos. 

Configura-se a similaridade entre as avaliações, de um lado a avaliação 

diagnóstica que tem como propósito diagnosticar as dificuldades de aprendizagens 

do aluno, e de outro a avaliação formativa que se fundamenta nas aprendizagens 

internalizadas pelo estudante, para que continuem avançando na aprendizagem. 
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 O objetivo da avaliação formativa é, portanto auxiliar o processo ensino-

aprendizagem, dando suporte ao professor para que descubra em que grau da 

aprendizagem o aluno se encontra e ao aluno para que saiba onde precisa melhorar. 

No que concerne à avaliação somativa, evidencia que o seu objetivo é 

classificar o aluno no fim de uma unidade, de um semestre ou ano letivo, por meio 

de graus de rendimentos indicado. 

A finalidade básica da avaliação somativa é tão somente a classificação dos 

alunos, e este método de avaliação respeita há um tempo pré-estabelecido, que 

pode ocorrer como o autor destaca, no final de uma unidade, semestre ou mesmo no 

final do ano, através da mensuração do desempenho destes alunos. 

Quanto às características das práticas da avaliação formativa e somativa, 

Fernandes (2011) destaca quanto as suas finalidades que: 

 

Uma teoria da avaliação para as aprendizagens não será propriamente uma 
solução mágica que virá resolver todos os problemas, mas poderá ser um 
referente importante para apoiar o trabalho dos professores e 
investigadores, contribuindo para o discernimento conceitual num domínio 
em que proliferam ambiguidades várias e concepções errôneas (e.g., a 
avaliação somativa é objetiva e a formativa é subjetiva; a avaliação 
somativa tem que ser sempre quantitativa e a formativa tem que ser 
qualitativa; a avaliação somativa é rigorosa e a avaliação formativa não é). 
Melhorar práticas de avaliação formativa nas salas de aula implica que o 
seu significado seja claro para os professores e investigadores, tanto mais 
que as suas relações com os processos de ensino e aprendizagem são 
estreitas e complexas. (Fernandes, 2011, p.4) 

 

De acordo como autor a avaliação não é a solução para a resolução de todos 

os problemas recorrentes no ambiente de ensino, mas sua utilização torna-se um 

referencial fundamental para dar apoio aos docentes em sua prática, o autor 

evidencia as características da avaliação somativa e formativa, cabendo ao 

educador saber discernir qual prática avaliativa melhor se adequa para as 

finalidades a que se propõe. 

A prática avaliativa mais utilizada no espaço de ensino-aprendizagem é a 

avaliação que exclui e seleciona os educandos, rotulando-os em aluno aprovado ou 

reprovado de acordo com seu desempenho nas avaliações.  

A reprovação é vista nas instituições de ensino como uma nova chance de 

aprendizagem aos alunos que não conseguiram aprender os conteúdos durante o 

ano letivo, só que se for vista pelo lado da exclusão, esta prática não é benéfica ao 
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aluno, é claro que o aluno não deve ser aprovado sem saber de nada, sem ter 

aprendido os conteúdos, mas poderia haver mais empenho dos profissionais 

envolvidos para evitar a reprovação ou ao menos amenizá-la nas práticas escolares, 

por meio da tomada de decisão do educador em prol do benefício de seus alunos. 

A avaliação utilizada com a finalidade de “aprovar” ou “reprovar” é excludente 

como descreve Jacomini (2009): 

 

A reprovação, tida nitidamente como uma “nova chance de aprendizagem” 
para o aluno, transformou-se num instrumento de exclusão de uma parcela 
das crianças e dos adolescentes que tem acesso à escola. Diante das 
dificuldades da instituição escolar e dos professores em mobilizarem nos 
alunos o desejo e os recursos necessários à aprendizagem, a ameaça da 
reprovação passou a ser o principal instrumento de pressão para garantir 
disciplina, realização de tarefas e estudos, principalmente em épocas de 
provas, ou seja, uma forma de submissão dos alunos a uma organização 
escolar incapaz ou impossibilitada de cumprir sua principal tarefa: educar as 
novas gerações. No entanto, ao fazer isso, a escola compromete o 
desenvolvimento moral e intelectual dos alunos. (JACOMINI, 2009, p.566). 

 

Nota-se nesta reflexão do autor que a reprovação é vista como uma nova 

oportunidade de aprendizagem para o aluno, mas se for pensar pelo lado 

psicológico a reprovação traz inúmeros problemas aos alunos que reprovam, como 

baixa autoestima, reclusão, entre outros fatores que impedem que se desenvolvam e 

se relacionem de maneira benéfica no ambiente de ensino. No entanto a avaliação 

passou a ser utilizada nas instituições de ensino como uma forma de ameaça aos 

alunos para que estudem e temam a reprovação, ficando submissos a este 

instrumento avaliativo. 

Discutindo a questão quanto aos problemas de aprendizagem do aluno Osti e 

Brenelli (2013) expõem que a dificuldade denota uma série de fatores e que os 

problemas existentes devem ser considerados como uma adversidade, que oferece 

a escola repensar a metodologia utilizada com os educandos, sendo que a 

dificuldade não denota doença e não deve ser entendida como a causadora do 

fracasso escolar do aluno.  

Tomado por esse pensamento pode-se notar no discurso do autor que 

devemos analisar os problemas apresentados por nossos alunos como uma forma 

de revisar a metodologia praticada com eles, e não encarar a dificuldade do 

educando como uma patologia e nem como causadora do insucesso escolar do 

mesmo. 
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É interessante trazer os apontamentos de Osti e Brenelli (2013) quanto aos 

meios alternativos utilizados pela escola para amenizar os problemas de 

aprendizagem. Expõe as autoras que a escola atualmente enfrenta o problema da 

não aprendizagem do aluno e utiliza como medidas para tentar reverter a não 

aprendizagem o encaminhamento de parte destes alunos para reforço escolar ou, 

dependendo do caso do aluno, pode ser enviado a um local específico a exemplo de 

hospitais ou clínicas com a finalidade de que haja um diagnóstico clínico em relação 

a sua não aprendizagem. 

Encaminhar o aluno para outros setores externos ao ambiente escolar, para a 

tentativa da reversão da não aprendizagem, denota a falha da instituição escolar 

para lidar com a diversidade que há entre os alunos, sendo que em uma sala de 

aula são matriculados alunos com singularidades que os diferenciam dos demais, 

cada um tem o seu tempo de amadurecimento e assimilação dos conteúdos, mas a 

metodologia de ensino parece só servir aos que captam rápido o que é proposto 

pelo educador, parecendo não haver lugar para os alunos que são mais lentos na 

aprendizagem dos conteúdos, ou seja, parece não se perceber que seres humanos 

são singulares. 

A escola e os profissionais comprometidos com a educação muitas vezes 

fazem vista grossa, em relação aos alunos com dificuldades, o que acaba fazendo 

com que estes estudantes fiquem para trás, há casos onde o aluno se compara ao 

outro e sente vergonha por não conseguir aprender os conteúdos propostos pelo 

educador, e assim vão ficando de lado e se fechando num mundo de dúvidas e 

frustrações, e posteriormente novos conteúdos vão sendo passados e o aluno acaba 

se perdendo, porque não compreendeu os conteúdos que precederam os atuais. 

 E assim, vai virando uma bola de neve, as dificuldades de aprendizagem, no 

qual estes problemas só tendem a aumentar e piorar, sendo que quando chega a 

esta proporção não houve um olhar atento do professor para a turma, e em especial 

para este aluno com dificuldade em assimilar a matéria, faltou aí habilidade por parte 

do educador em encontrar uma forma de ensinar que se enquadre com a forma de 

aprender do aluno. 

Quando a avaliação passa a ser apenas classificatória gera uma 

desmotivação no aluno, o que em sua maioria o leva a evadir-se da escola, por 

sentirem-se excluído, massacrado pelo sistema de ensino, e o desconforto em 
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alguns casos ocasiona a evasão escolar do aluno, e alguns tempos mais tarde 

findam por procurarem soluções rápidas para recuperar o tempo perdido em relação 

aos estudos, muitos procuram na EJA, uma forma de retomar os estudos de forma 

rápida por causa da idade e pela necessidade de conseguir um emprego digno e 

atender as exigências do mercado de trabalho, quanto ao nível de escolarização, 

pois são muito seletivos e cobram que seus candidatos tenham certo grau de 

instrução para desempenhar certa função. 

A culpa pela reprovação do aluno não deve recair somente no professor. É 

preciso analisar as condições de trabalho deste educador, pois alguns fatores 

podem atrapalhar a atuação destes profissionais, como falta de recursos didáticos, 

má formação docente, ou seja, a universidade não fornece suporte para que este 

profissional saiba como lidar com os problemas recorrentes no cotidiano da 

profissão. 

É preciso antes de tentar buscar culpado entender a forma como ocorre à 

qualificação do professor. A universidade precisa preparar profissionais qualificados 

para atuarem na escola com os alunos. O professor precisa saber lidar com os 

estudantes de modo que possa despertar-lhes o interesse em aprender. 

Não é de hoje que os professores encontram dificuldade para manter os 

alunos atentos à aula, os educadores de hoje não conseguem transmitir ao aluno o 

conteúdo, porque simplesmente os alunos não se concentram na explicação do 

professor, e o professor se vê sozinho no processo, fazendo o maior esforço 

possível para conseguir transmitir ao aluno o conhecimento. 

À luz das questões postas, a reprovação pode ser compreendida como o 

reflexo de uma instituição falida, tendo em vista a finalidade e o papel da 

escolarização, seria pertinente nos questionar se a escola tem algum sentido e para 

que o aluno frequenta este espaço, em especial, o aluno da Educação de Jovens e 

Adultos, modalidade de ensino para onde são encaminhados grande número de  

alunos reprovados. 

Podemos encontrar em Haddad e Di Pierro (2000) que a Educação de Jovens 

e Adultos não é novidade no Brasil, existindo desde a época da colonização, no qual 

os religiosos missionários atuaram em sua maioria com adultos, os ensinando como 

se comportarem e também eram preparados para trabalhar com a economia 

colonial. Esta prática foi ensinada aos indígenas e também aos escravos. 
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Em 1940, a Educação de Jovens e Adultos se firma como problema de 

política nacional, em 1947 é criado o Serviço de Educação de Adultos – SEA e em 

1967 surge o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, extinguindo-se em 

1985 no governo de José Sarney. 

A história da EJA ultrapassa décadas, e teve muitas mudanças ao passar por 

diversos governos, no qual sua prioridade é a oferta de escolarização às pessoas 

que a ela não tiveram acesso.  

Conforme o Referencial Curricular de Rondônia (2013, p.13): 

A educação de Jovens e Adultos – EJA é uma modalidade da Educação 
Básica nas etapas do Ensino Fundamental e Médio que visa oferecer 
oportunidade de estudo às pessoas que não tiveram acesso ou 
continuidade desse ensino na idade própria assim como prepara-los para o 
mercado de trabalho e o pleno exercício da cidadania. A oferta de cursos 
aos jovens e adultos proporciona oportunidade educacional apropriada, 
considerando as características do aluno, seus interesses, condição de vida 
e trabalho. 

 

Como se pode perceber, a EJA é uma oportunidade às pessoas que por 

algum motivo não puderam concluir seus estudos na idade certa, tendo nesta 

modalidade uma forma de retomar os estudos e termina-los de forma rápida. 

A EJA passou a ser considerada uma modalidade de ensino a partir da Lei n. 

9.394/96 e se fortaleceu por meio da aprovação do Conselho Nacional de Educação 

- CNE, órgão colegiado integrante do Ministério da Educação - MEC, por meio do 

Parecer n. 11/2000 e da Resolução n.1/2000 que versam sobre as Diretrizes 

Curriculares para Educação de Jovens e Adultos. 

 

2.2 Implicações pedagógicas da avaliação da aprendizagem 

A avaliação pedagógica está posta a dar suporte ao professor em sua prática, 

porém assume também outra finalidade que é atender a burocracia do Sistema de 

Ensino que exige que o educador faça a mensuração do aprendizado do aluno e 

represente estes dados por meio de números e que são possíveis por meio de 

provas feitas com os alunos, onde há a atribuição de notas a seu desempenho nas 

avaliações. 

Considerou-se interessante trazer as contribuições de Esteban e Fetzner 

(2016) quanto à definição dos conteúdos. As autoras enfatizam que ao escolher de 

forma externa o conteúdo da instituição escolar através da política de exames, 

impossibilita a escola de pensar, fazer e se propor, enquanto um programa coletivo 
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dos cidadãos, das famílias e dos professores que dela fazem parte. A instituição 

escolar desta forma se compõe através do treinamento para resolver provas, com 

atividades que não mostram os questionamentos de assuntos que possam ser 

considerados fundamentais pelos educandos. Não havendo lugar na escola para o 

pensamento crítico, mas para a atividade, não oferecendo possibilidades para o 

aluno de construir sua própria autonomia, e evoluir enquanto sujeito social. 

Isso denota a escolha dos conteúdos pelo sistema de ensino no qual a escola 

é impossibilitada de se manifestar e não leva em conta os assuntos que interessam 

aos alunos, profissionais da educação e comunidade em geral, quanto à escolha dos 

conteúdos que os alunos irão aprender. A escola parece ser um ambiente voltado a 

treinar os indivíduos na resolução de provas, onde não há lugar para uma reflexão 

analítica e sim para o exercício pleno, o que configura a escola um papel autoritário. 

Quando ocorre a reprovação do aluno, este é um fator no qual se deve 

questionar a metodologia e práticas pedagógicas utilizadas e se estas são eficazes 

para atender todos os alunos em suas mais variadas necessidades, tendo em vista 

que os indivíduos não são iguais e não se constroem semelhantes, há distinção 

entre eles que precisam ser levadas em conta para que se alcance o sucesso 

escolar em todos os aspectos, tanto por parte do aluno, dos professores e instituição 

escolar, mas para que isso possa ser possível é preciso que a prática pedagógica 

leve em conta os conhecimentos adquiridos pelos alunos nos espaços que não os 

da escola. 

O que se pode observar na maioria das escolas que conhecemos é a 

dificuldade em saber lidar com a diversidade cultural que há entre os alunos 

matriculados. Uma das formas de se combater o fracasso escolar poderia estar 

relacionado a partir de uma intervenção pedagógica que seja capaz de se adequar a 

realidade do aluno.  

Por outro lado temos a LDB que exerce influência no sistema de ensino 

brasileiro por adotar propostas político-pedagógicas distintas, na qual se pode 

destacar a correção de fluxo escolar, exemplificando as turmas de aceleração, o 

regime de ciclos e ainda a promoção automática, sem contar que ainda deve haver 

outras possibilidades que ainda se encontram em processo de implantação e 

avaliação. No Brasil há programas que já vigoram, tendo estes programas à 
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finalidade de enfrentar o atraso de escolarização que ocorre na realidade do ensino 

brasileiro, que como a reprovação é umas das facetas do fracasso escolar no país. 

Uma das causas que contribuem para aumentar a baixa qualidade 

educacional, segundo Figueiredo (2009), é a falta de recursos pedagógicos e a falha 

de gestores. 

O autor defende ainda que a qualidade que deve ser reconhecida como 

favorável na política de capacitação é o fato de ser pedagogicamente progressista 

para a educação, quando se pretende encontrar a superação de práticas 

tradicionalistas sem eficácia nenhuma para a educação. 

Quanto à semelhança da avaliação com o exame, podemos evidenciar em 

Luckesi (2011) que a única semelhança existente entre estas duas práticas é tão 

somente a descrição do desempenho do aluno. 

Para o autor os exames se inclinam ao passado, nesta prática o que se 

deseja é que o aluno represente o que já aprendeu, não importa se o aluno 

aprendeu outras coisas relevantes a sua aprendizagem ou algo que ainda venha a 

aprender. O que importa é o que ele aprendeu baseado em sua manifestação por 

meio da resposta acerca de seu desempenho no momento da aplicação do exame. 

Nesta prática, como descreve o autor, ao examinador só importa o 

desempenho momentâneo do aluno por meio do que já foi aprendido. Não sendo 

levado em consideração se este aluno possui capacidade cognitiva de aprender, 

importa só o que já aprendeu, por estas vias ocorre à classificação deste aluno, que 

após registro raramente sua nota poderá ser alterada. 

Esta prática de avaliar o aluno por meio de provas só faz com que o mesmo 

memorize o conteúdo que será avaliado na prova e não aprenda na verdade, que 

seria desta forma o aprendizado o marco principal do processo de escolarização do 

aluno.No tocante a prática da avaliação da aprendizagem é interessante trazer as 

contribuições de Luckesi (2011, p.148) quando diz que:  

 

A avaliação da aprendizagem por sua vez, não pode ser praticada 
isoladamente, sob o risco de perder sua dimensão pedagógica e passar a 
ser seletiva, à semelhança dos exames. Estes têm como objetivo classificar 
e selecionar candidatos, ao passo que o objetivo da avaliação da 
aprendizagem é subsidiar o ensino e a aprendizagem bem-sucedidos no 
interior de um projeto pedagógico. Trata-se de atos cujos objetivos são 
diferentes, ainda que, em nossa prática escolar cotidiana, usualmente esses 
atos sejam confundidos como se fossem equivalentes. 
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O autor destaca, no entanto, que a avaliação não pode ser executada 

sozinha, pois desta forma corre o risco de perda extensiva no quesito pedagógico 

que a compõe e selecionar os alunos, assim como os exames o fazem. Sendo que a 

finalidade real da avaliação da aprendizagem é dar suporte ao professor e aluno 

para que consigam avançar no processo ensino e aprendizagem. A avaliação e o 

exame são diferentes quanto às finalidades, no entanto há uma confusão ao se 

achar que possuem similaridade. 

 

2.3 A reprovação escolar e sua significação 

Nesta subseção serão abordados os resultados de um estudo realizado sobre 

a significação da reprovação por alunos de escola pública que já reprovaram em 

alguma etapa de sua escolarização, que julgamos importante referenciá-lo. 

Em 2011-2013 foi realizada uma pesquisa por Santos e Sant’Ana (2013), em 

uma escola pública, no qual os sujeitos da pesquisa eram adolescentes que já 

tiveram experiência com a repetência. Esta pesquisa desenvolvida pelas autoras 

teve como finalidade sondar a definição manifestada no entendimento dos alunos 

sobre a reprovação escolar, desta forma as maneiras de verificação utilizadas por 

elas na pesquisa foi a observação em sala de aula e entrevista particular com os 

alunos participantes, no intuito de localizar em seus discursos traços típicos, em 

relação as opiniões acerca da reprovação escolar. Tendo em vista que todos os 

educandos que foram questionados tiveram experiência com a reprovação. 

A reprovação é uma realidade que afeta negativamente o aluno, pois traz 

consigo uma série de sentimentos negativos em relação à escola, ao professor e 

demais profissionais envolvidos com o processo ensino-aprendizagem. Sentimentos 

estes que podem ser refletidos nos discursos de alguns alunos que já passaram pela 

dolorosa experiência de ser reprovado. 

Os resultados da pesquisa realizada por Santos e Sant’Ana (2013), revelam 

que a reprovação na visão dos alunos, quando questionados se reprovar ajuda ou 

atrapalha a vida deles, é percebido  em seus relatos que consideram a reprovação 

uma segunda chance e que a repetência ocorreu em decorrência de seu 

desempenho insatisfatório durante o ano letivo. 

De acordo com Santos e Sant’Ana (2013), evidencia-se neste discurso que 

apenas ao aluno recai a culpa pela reprovação. Pois, é o educando que realiza ou 
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não os exercícios, que não se concentra na aula e por consequência de sua 

negligencia não consegue aprender. A autora destaca que no discurso dos alunos 

pesquisados pode-se notar que ocorre a incorporação das representações sociais 

acerca dos fatores que ocasionam a reprovação, mesmo os alunos achando que é 

negativo ter que perder mais um ano. Estes alunos acham que a reprovação ajuda, 

tendo em vista o mau desempenho durante o ano, e que seria a reprovação uma 

nova chance de aprender o que não conseguiu, acreditam que também atrapalha 

em decorrência da perda de um ano. 

Para as autoras os discursos revelam a ideia de que a reprovação, mesmo 

dificultando a escolarização, é benévola partindo-se da vertente da oportunidade de 

aprendizagem por parte do aluno, e que os conscientize sobre suas dificuldades. 

Enfatizam ainda as autoras que se pode perceber que os alunos têm a 

certeza que a reprovação proporcionará uma melhora em seus rendimentos na série 

em que cursará novamente. Representando uma oportunidade de aprendizagem. 

Atribuem a não aprendizagem às suas atitudes, é raro a crítica à instituição escolar 

ou aos docentes. 

Quanto aos motivos que levaram estes alunos à reprovação apontam a falta 

de estudos, por conversar muito e não prestar atenção nas aulas e que deixaram 

para estudar no final do ano e não deu mais tempo e, a reprovação se deu por falta 

de atenção e compromisso, atribuem à causa da reprovação a malandragem e por 

resolver estudar de última hora. 

De acordo com Santos e Sant’Ana (2013), os alunos pesquisados associam 

as causas da reprovação a questões como falta de disciplina, de atenção, não 

comprometimento com as atividades e falta de interesse pelos estudos. 

Segundo as autoras é evidente como alguns docentes demonstram condutas 

indiferentes acerca da negativa do aluno frente ao conteúdo e a pedagogia por eles 

utilizada. Não conseguindo mudar isto, recorrem à ameaça da reprovação como 

forma de controlar o comportamento dos alunos. 

O sentimento destes adolescentes como aluno reprovado apontam que a 

reprovação é ruim e que parece não ter capacidade de passar de ano, sentem-se 

incomodados por repetir novamente a mesma série. 

Alguns destes alunos disseram que se sentiram tristes, que há alunos que 

realmente não gostam de estudar, não ligam, tanto faz para ele reprovar ou não, no 
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entanto há pessoas que se esforçam e não conseguem ser aprovadas e que ficam 

tristes por conta disso. 

A etapa que sucede a reprovação é bastante incomoda ao aluno, esta 

situação poderia ser corrigida a tempo se houvesse um acompanhamento destes 

alunos, um incentivo ao estudo, no entanto, são raros os pais e professores que 

tomam uma atitude a tempo para o resgate do aluno que se encontra perdido em 

seu processo de aprendizagem. 

Referente a este posicionamento Osti, Brenelli (2013) expõe que é 

fundamental aos pais e professores ficarem atentos às dificuldades dos educandos, 

para que a mesma possa ser corrigida a tempo, para que não gere problemas mais 

sérios posteriormente, finalizando por ter influencia em sua etapa de 

desenvolvimento do saber. 

A representação que o aluno tem sobre si mesmo, principalmente os que 

apresentam dificuldades, não transparecem apenas a dificuldade em si, trazem 

consigo diversos outros problemas que refletem em suas atitudes e comportamento, 

que acabam impedindo que estes alunos tenham sucesso na aprendizagem, 

principalmente por não acreditarem em si mesmo, ou seja, não acreditar em sua 

capacidade para superar o fracasso escolar. Pais e professores devem se atentar 

para as dificuldades apresentadas pelos alunos, para que posteriormente não venha 

a se tornar um problema maior e de difícil resolução. 

Ressalta ainda o autor que ao transparecer que acredita na capacidade do 

educando, dando valor a seus avanços, o educador poderá atingir de maneira 

positiva o aluno, levando-o a acreditar em seu potencial e desenvolver configurações 

positivas de si próprio. 

Quando o educador acredita na capacidade do aluno e deixa isto visível pode 

levar este educando a ter uma boa representação de si próprio, ao deixar evidente 

que valoriza seu desempenho. Este professor pode despertar algo positivo dentro 

deste aluno, algo que o motive a acreditar em sua potencialidade e ter uma visão 

positiva de si mesmo, e assim, progredir em seus estudos. 

Quanto à visão do aluno sobre não ser um bom estudante, o autor expõe que 

é notável nos discursos dos educandos a respeito de ser um “mau aluno”, um elo 

entre o discurso do educador e sua própria performance.  
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Os estudantes expressam nos discursos relatados, que tem conhecimento de 

que não conseguem desenvolver as atividades propostas e que suas notas não são 

boas. Também se pode notar que a conduta do educador em chamar a atenção 

desses alunos é característica que favorece o surgimento de ansiedade frente à 

atividade a ser desempenhada. Parece que o educador, ao não dirigir palavras 

incentivadoras, reforça no aluno o reflexo de ser um mau aluno. E quando este 

educador não solicita a participação dos estudantes nas atividades escolares, por 

não dirigir palavras de afeto, reforça no aluno o sentimento de exclusão. 

Segundo Freire (1996), o educador deve respeitar o aluno como sujeito, e a 

amorosidade deve ser fundamental na relação professor-aluno, onde o educador 

assume um papel de compromisso em ensinar, e esta tarefa deve ser realizada de 

forma prazerosa, sendo que o professor deve gostar do que faz e demonstrar 

amorosidade em sua atuação. 

Quando há um bom relacionamento entre educador e educando o processo 

ensino-aprendizagem ocorre de forma mais harmoniosa, e o aluno se sente 

confortável para expor para o professor suas dúvidas e frustrações em relação aos 

conteúdos. E desta forma o educador poderá fazer as intervenções com o aluno e 

resgatá-lo, para que, assim, o mesmo alcance a aprendizagem de fato. 

É claro que quando se trata dos problemas existentes no ambiente de ensino 

não se deve atribuir ao professor, o rótulo de redentor do aluno, porque nem sempre 

está nas mãos do educador a possibilidade de realizar as transformações de que 

necessitam as instituições de ensino. Devem-se pensar as condições de trabalho 

que enfrentam estes profissionais, que em muitos casos lecionam em mais de uma 

escola, e possuem muitas turmas para dar conta. 

Outro problema que também afeta o interior da escola são as questões 

culturais e sociais da qual o aluno faz parte, porque infelizmente as questões vividas 

pelo aluno fora dos muros da escola se refletem em seu interior. 

São vários fatores que dificultam o bom funcionamento da escola e o 

professor não dá e nunca dará conta de solucionar todas elas, ainda não se 

encontrou solução eficaz para dar conta de todos os problemas enfrentados pelas 

instituições escolares.  
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3 A REPROVAÇÃO ESCOLAR SOB O OLHAR DE ALUNOS DA EJA 

 

Nesta seção será apresentada a análise das narrativas dos alunos da EJA, 

participantes desta pesquisa, sobre sua experiência como aluno reprovado. A 

análise dos dados apresenta-se de acordo com a sequência dos tópicos que foram 

utilizados para auxiliar os alunos na escrita de sua narrativa. 

Deste modo, foram sintetizadas as respostas de maior ocorrência na escrita 

dos alunos em relação ao tópico destacado, e alguns fragmentos de maior 

relevância foram utilizados para sustentar nossas inferências. 

Os alunos participantes desta pesquisa serão apresentados pela primeira 

letra do nome, seguido pela idade e série. 

 

3.1 Percepção sobre a reprovação 

Neste tópico estão organizadas as percepções dos alunos, acerca da 

reprovação escolar. Um aluno expôs em sua narrativa que: A reprovação não é uma 

coisa muito boa, porque ela faz você perder um tempo que não tem como voltar 

atrás. (F. 22 anos, 8ª Série). 

Pode-se perceber no discurso do aluno que sua visão de reprovação é de 

algo que o deixa estacionado em relação à escolarização, associando-a a algo ruim. 

Seguindo por este mesmo pensamento outro aluno descreveu que: É muito 

ruim porque hoje poderia ter terminado, mas estou muito feliz por retomar os estudos 

em 2016. (E, 27 anos, 6ª Série). 

Neste contexto referente à prática da reprovação e do instrumento avaliativo 

utilizado com os alunos Duarte (2015) destaca que a avaliação é um mecanismo que 

possibilita ao professor obter informações da forma como está acontecendo o 

processo ensino-aprendizagem de maneira abrangente, para que possa fazer as 

intervenções junto aos alunos, ajudando-os a avançar na aprendizagem, e isto é 

possível quando o professor constata o resultado dos mesmos nas avaliações. 

Na fala dos alunos fica evidente o posicionamento negativo frente à 

reprovação, onde a enxergam como algo ruim, no entanto o aluno da 6ª Série 

evidencia seu contentamento por dar continuidade aos estudos. 
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Referente ao pensamento acerca da reprovação, um aluno da 6ª Série 

destaca o seguinte: O meu pensamento sobre a reprovação é que eu acho certo, 

porque tem alunos que não merecem ser aprovados. (P., 17 anos, 6ª Série). 

Neste discurso a aprovação é associada ao merecimento, sendo o aluno 

favorável à prática da reprovação aos alunos que não estudam e não se esforçam. 

Defendendo esta mesma questão, outro aluno da 6ª Série também se diz 

favorável à reprovação e destaca que: o aluno tem que se esforçar para não 

reprovar. (J. 16 anos, 6ª Série). 

Nos dois posicionamentos evidencia-se a aprovação como uma consequência 

ao mérito e esforço do estudante. Discurso muito presente na nossa sociedade 

meritocratica que atribui exclusivamente ao aluno, a responsabilidade pelo insucesso 

escolar. 

Estes pensamentos sobre a reprovação vão ao encontro da concepção de 

Santos e Sant’Ana (2013) quando dizem que os estudantes mesmo acreditando que 

não seja benéfico repetir mais um ano, acham que a reprovação ajuda tendo em 

vista que os mesmos não tiveram um desempenho satisfatório durante o ano, e que 

enxergam na reprovação uma chance de aprender o que não conseguiram. 

Discorrendo sobre o pensamento em relação à prática da reprovação nas 

escolas, um estudante destacou que: 

 

 

 
A reprovação não era para ser cometida em nenhum lugar, pode trazer muitos 
atrasos de vida, mas também pode trazer muito aprendizado na vida das pessoas. 
A partir do momento que você está dentro de uma sala de aula você está 
aprendendo mesmo que não esteja fazendo nada... A reprovação deveria ser 
retirada do sistema, isso pode trazer e deixar muitas depressões, muitas delas leva 
pra vida inteira culpando pessoas. (M., 17 anos, 7ª Série). 

 

 

Nesta fala o aluno revela um olhar da reprovação como injustiça praticada nas 

escolas e que deveria inexistir no sistema de ensino, pontua que as pessoas sempre 

estão aprendendo independente de ser conteúdo ou não, mesmo que não haja êxito 

por parte dos alunos nas avaliações, este está adquirindo aprendizado pelo simples 

fato de estar ali, observando e assimilando o que lhe condiz. 
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Contrário a este posicionamento um aluno aponta que: A reprovação é muito 

boa... Não admite que alunos que não tem capacidade sejam aprovados para uma 

série que ele não vai ter capacidade de acompanhar os professores. (U. 20 anos, 7ª 

Série). 

Já outro estudante da 8ª Série associa a reprovação com uma aprendizagem 

destacando que: De certa forma tudo que fazemos em nossas vidas, serve de lição, 

pois apesar do lado ruim sempre temos um aprendizado e que reflete em nossas 

atitudes. (C. 8ª Série). 

Pode-se perceber nos posicionamento dos alunos que há diversas maneiras 

de enxergar a reprovação: um deles vê na retenção uma forma de melhorar, levando 

a reflexão de suas atitudes, enquanto há posicionamentos contrários a esta prática 

nas escolas. 

Uma aluna da 8ª Série expõe que: Meu pensamento é que a reprovação é 

justa porque tudo na vida tem que ter limite, então à reprovação é um limite nas 

escolas. (J. 19 anos, 8ª Série). 

Neste posicionamento a reprovação é considerada um limite nas instituições 

de ensino para que o aluno valorize os estudos. Por outro lado, esse limite também 

está relacionado à noção de penalidade que é sofrida por aquele que não estuda. 

Ideia reforçada por outra aluna também da 8ª Série quando diz: o meu pensamento 

sobre a reprovação é isso, é um castigo pros alunos que não estudam. (L. 16 anos, 

8ª Série). 

 No discurso acima a reprovação é considerada como uma punição aos 

alunos por não estudarem e não conseguir alcançar a média necessária. 

Referente a isto, encontramos em Jacomini (2009) que a reprovação tornou-

se um meio de ameaça aos alunos, com a finalidade de garantir a disciplina dos 

mesmos. 

Um aluno da 7ª Série, também seguindo pela mesma linha de raciocínio de 

que a reprovação é uma forma de punição aponta que: Reprovação serve de lição 

para que as pessoas tenham compromisso e responsabilidade com os estudos. (A. 

21 anos, 7ª Série). 

O que é percebido nestes posicionamentos é que os alunos veem a 

reprovação como uma forma de obriga-los a cumprir com suas obrigações enquanto 

estudantes. 
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Há situações evidenciadas nas escritas onde os alunos lamentam as 

reprovações em decorrência da falta que a certificação faz na hora de conseguir 

emprego. Um aluno, referente a esta situação retrata que: Às vezes perdemos 

trabalho, pois não temos a série certa para entrar naquele emprego, faço curso mais 

nada disso adianta se eu não tenho estudo suficiente para exercer aquela profissão. 

(J. 20 anos, 7ª Série). Outro aluno diz que: o aluno tem que estudar pra ter um bom 

emprego no futuro... (J. 16 anos, 6ª Série). 

Nas falas dos alunos pode-se perceber que os mesmos acreditam que a 

escolarização é o caminho para ter um futuro digno, mas não conseguem em suas 

analises ultrapassar o entendimento que construíram de que são os únicos 

responsáveis por suas condições de reprovados, não conseguem se situar no 

contexto social, econômico, educacional, repetindo o discurso vigente. 

Quanto aos motivos da reprovação, um aluno da 8ª Série destaca que: 

Os motivos que me levaram a reprovar foi minha falta de interesse e por bagunçar 

na sala e faltas. (G. 18 anos, 8ª Série). Seguindo por esta mesma linha de raciocínio 

outro aluno expôs: Os motivos que me levaram a reprovação foram brincadeiras nas 

aulas, não fazia tarefa, não ficava dentro da sala, eu gazeteava aulas, faltava muito 

e isso tudo me levou a reprovação quatro anos seguidos. (P. 17 anos, 6ª Série). 

Por esta mesma linha de pensamento uma estudante relatou: Ocorreu porque 

não me dediquei o suficiente... Tirava notas baixas. (M. 18 anos, 6ª Série). 

Estes discursos encontram eco no que dizem Santos e Sant’Anna (2013), 

quando retratam que os alunos reprovados em sua maioria não culpam o professor 

por seu mau desempenho escolar, atribuem as causas da reprovação a sua 

indisciplina e falta de interesse pelo estudo. 

Porém há aqueles que apontam para questões de relacionamento e ética. Por 

exemplo, uma aluna da 5ª Série diz: Eu reprovei por falta de um ponto em história e 

porque o professor tinha marcação comigo. (L. 28 anos, 5ª Série). 

Concomitante a problemas de conflitos com professores outro aluno 

destacou: O primeiro motivo que me levou a reprovação foi ter brigado com 

professores, porque eles tinham trazido motivos pessoais para a escola. (M. 17 

anos, 7ª Série). 

Por essas colocações, bem se vê, que aspectos de ordem subjetiva também 

permeiam as práticas de reprovação escolar. Também comparece como motivo da 
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reprovação à dita dificuldade de aprendizagem como revelado na fala de uma aluna 

da 8ª Série que justifica sua reprovação por dificuldade de aprendizagem, e 

exemplificou que em uma sala de aula há alunos com graus de aprendizagem 

distintos e que alguns professores não estão preparados para lidar com estes 

problemas. 

No relato desta aluna o motivo da reprovação ocorreu por dificuldades de 

aprendizagem, onde não houve um olhar atento por parte do educador para ajudar a 

aluna a superar a dificuldade de aprendizagem.  

Quanto a estes problemas recorrentes no ambiente escolar Ostie e Brenelli 

(2013) evidenciam que os problemas apresentados pelos alunos representam 

diversos fatores e que devem ser considerados como um problema a ser vencido e 

que possibilita a escola rever a metodologia utilizada com os estudantes, a fim de 

reverter o problema da não aprendizagem curricular dos mesmos. 

Concomitante a isto podemos buscar referencia na obra de Cury (2003), 

quanto ao posicionamento do professor durante a aula. O autor destaca o seguinte 

para o educador: 

 

Seja um professor fascinante. Fale com uma voz que expresse emoção. 
Mude de tonalidade enquanto fala. Assim, você cativará a emoção, 
estimulará a concentração e aliviará a SPA dos alunos. Eles desacelerarão 
seus pensamentos e viajarão no mundo das suas ideias. (CURY, 2003. 
p.64). 
 

Neste apontamento do autor sobre a conduta do professor em sala de aula, 

fica evidente que quando o professor transmite o seu conhecimento ao aluno de 

forma que os mesmos consigam sentir a emoção expressa por ele durante as 

explicações, a aula se torna mais prazerosa para os estudantes, fazendo com que a 

interlocução do educador chame a atenção de todos à aula, facilitando a apreensão 

dos conteúdos pelos alunos, pois os mesmos sentirão prazer em prestar atenção no 

que está sendo dito. 

Uma aluna da 8ª Série destacou como motivo de sua reprovação dificuldade 

em se concentrar na aula tendo em vista que a prática utilizada pelo professor na 

visão dela era monótona e que dificultava que se conectasse em suas explicações. 

No entanto para esta aluna o que ocasionou a reprovação foi falta de 

criatividade do professor para dar uma aula mais atrativa e que prendesse sua 

atenção, o que findou por desviar sua atenção para conversas com colegas de 
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turma como uma forma de escapar do discurso do educador e como não prestou 

atenção na matéria acabou se perdendo e novas matérias foram passadas e virou 

uma bola de neve e um problema que já era grande ficou pior ainda. 

Quanto a estes problemas comuns no ambiente escolar Líbaneo (1994) 

destaca que: 

Em cada um dos momentos do processo de ensino o professor esta 
educando quando: estimula o desejo e o gosto pelo estudo, mostra a 
importância dos conhecimentos para a vida e para o trabalho, exige atenção 
e força de vontade para realizar as tarefas; cria situações estimulantes de 
pensar, analisar, relacionar aspectos da realidade estudada nas matérias; 
preocupa-se com a solidez dos conhecimentos e com o desenvolvimento do 
pensamento independente; propõe exercícios de consolidação do 
aprendizado e da aplicação dos conhecimentos. (LIBÂNEO, 1994, p.99). 
 

O autor defende que o professor precisa se posicionar e intervir quando os 

alunos não demonstram interesse na explicação, trazendo para a aula assuntos da 

realidade do estudante e através de exercícios que consolide o que foi aprendido 

pelo aluno, de forma que o mesmo consiga aplicar o que aprendeu. 

Freire (1996), discutindo acerca da docência destaca que: 

 

O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a 
intimidade do movimento de pensamento. Sua aula é assim um desafio e 
não uma “cantiga de ninar”. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam 
porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem 
suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. (FREIRE, 1996, p. 96). 
 

O autor defende que o educador precisa estar preparado para saber lidar com 

as dificuldades de concentração que ocorrem entre os alunos, e conseguir trazer 

estes educandos para a realidade do que está sendo explicado, levando em conta 

que quando o professor só se preocupa em depositar de qualquer jeito seus 

conhecimentos para os alunos, esta prática se torna ineficaz, pois é muito cansativo 

para o aluno acompanhar um raciocínio onde o professor só explica o conteúdo sem 

se preocupar com seus interlocutores. 

Trata-se aqui o posicionamento dos alunos pesquisados perante a reprovação 

que sofreram. Um aluno da 6ª Série expôs que: A reprovação, sim, me ajudou, 

porque a gente aprende a dar valor aos estudos. (P. 17 anos, 6ª Série). Também 

favorável à prática da reprovação outro aluno da 6ª Série diz que: Foi até bom, 

porque eu comecei a estudar mais. (A. 16 anos, 6ª Série). Neste caso os alunos 
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acreditam que a reprovação foi benéfica tendo em vista que começaram a olhar os 

estudos com outros olhos, passando a valoriza-lo. 

Quanto à questão de ser favorável ou não a prática da reprovação, um aluno 

diz ser: contra, pois devemos se dedicar para não reprovar... Se o cara não quer 

estudar não é bom nem ir para a escola. (G. 18 anos, 8ª Série). 

Uma aluna da 5ª Série quanto a posicionamento perante a condição de se 

aprovar ou reprovar o aluno, disse: não adianta passar as pessoas sem saber, é 

melhor reprovar que passar para outra série sem saber de nada. (L.28 anos, 5ª 

Série). Associada a este mesmo posicionamento uma aluna da 8ª Série se 

manifesta: Ficar reprovada ajudou porque se nós ficamos é porque não sabemos o 

conteúdo direito, a reprovação é a segunda chance na vida. (J. 19 anos, 8ª Série). 

Nestes posicionamentos fica evidente que a reprovação é encarada como 

necessária, tendo em vista que a aprovação não favorecerá o aluno que não tem 

domínio dos conteúdos. Para as estudantes é melhor a reprovação nestas 

circunstâncias. 

Aprovar um aluno que não tem domínio para a série seguinte não é a melhor 

solução, a intervenção deve ocorrer durante o processo para evitar que o mesmo 

venha a reprovar. 

Relatando sua experiência após a reprovação um aluno da 7ª Série destacou 

que: 

 

 
Como aluno reprovado, fui julgado, e fui xingado de burro por muitos, isso sim foi 
difícil naquele momento, me sentindo menos que os outros. A reprovação 
atrapalhou a minha vida tanto que até hoje não consegui me reerguer, ou me 
levantar na vida, mesmo tentando achar serviço ninguém me chamava, só era para 
serviços gerais, mas tem lugar que até pra serviços gerais precisava de estudo. (M. 
17 anos, 7ª Série). 

 

 

Um aluno da 8ª Série destacou o seguinte em relação ao sentimento como 

aluno reprovado: 

Senti-me muito mal por ter reprovado, pois todos meus amigos se dedicaram e 
passaram e hoje em dia me arrependo muito, porque o estudo é fundamental e só 
se tem um bom emprego se você estiver um bom estudo, então minhas 
reprovações só me atrapalharam até hoje. (G. 18 anos, 8ª Série). 
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Nestes relatos fica evidente a revolta dos alunos com as consequências pós-

reprovação, expressando dificuldade para supera-la, pois os estudantes sentiram-se 

diminuídos em relação aos outros alunos, sendo a reprovação uma experiência que 

marcou suas vidas. O que também resultou por prejudicar um dos alunos a 

conseguir emprego, tendo em vista a grande exigência por escolarização nos 

setores que empregam, ou seja, se arrependem da repetência em decorrência da 

dificuldade que a falta de escolarização acarreta para conseguir emprego. 

Muitos alunos encaram a escola como algo sem sentido, buscando válvulas 

de escape nas brincadeiras com os colegas da escola, não dando aos estudos a 

devida importância, o que finda por contribuir para que não consigam ser aprovados 

no final do ano. 

Esta prática vai de encontro com o pensamento de Esteban e Fetzner (2016) 

quanto retrata que não há na escola espaço para os alunos pensarem criticamente, 

o que predomina é a atividade onde não há lacuna para que o educando possa 

construir sua própria autonomia, e assim, desenvolver-se enquanto cidadão. 

Referente ao sentimento frente à reprovação um aluno da 6ª Série descreveu 

ter sentido normalidade após ter reprovado o que se evidencia no trecho a seguir: 

Quando reprovei eu me senti normal, porque eu não prestava atenção quando o 

professor estava explicando e ficava conversando. (G. 18 anos, 5ª Série). 

Contrário a este pensamento, um aluno da 8ª Série expos que: A decepção 

dos pais é muito pior que uma reprovação. (C. 8ª Série). Concomitante a isto, outra 

aluna destacou: “Outro motivo que fez eu me sentir mal foi à reação dos meus pais 

de decepção por eu ter reprovado.” (L. 16 anos, 8ª Série). 

Evidenciam-se no relato dos estudantes que a reação de seus responsáveis 

mediante a constatação da reprovação dos mesmos, foi mais agravante que ter 

recebido a noticia da reprovação em si, afinal, esses pais acreditavam que seus 

filhos estivessem estudando e, portanto, aprendendo, por conseguinte, seriam 

aprovados. 

Encontramos em Sousa (1997) que os responsáveis dos alunos devem fazer 

parte do processo de avaliação e ficar a par sobre seu funcionamento e devem ser 

orientados a questionar o sentido da pratica da avaliação escolar, no qual deve 

haver um bom diálogo entre estes responsáveis e a escola, e mais do que isto, a 

preocupação destes com o processo de escolarização de seus filhos. 
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Retratando seu desconforto com a reprovação uma aluna disse que: Meu 

sentimento foi de desgosto, decepção, e me senti incompetente, por mais que eu me 

esforçasse não conseguia me concentrar nas aulas, ora ou outra, quando o assunto 

era interessante, conseguia me concentrar (A. 18 anos, 8ª Série). 

Relacionado a este problema no processo ensino-aprendizagem Veiga (1993) 

destaca que: 

A relação professor-aluno passa pelo trato do conteúdo de ensino. A forma 
como o professor se relaciona com sua própria área de conhecimento é 
fundamental, assim como sua percepção de ciência e de produção do 
conhecimento. E isto interfere na relação professor-aluno, e parte desta 
relação. (VEIGA, 1993, p.147). 
 

O autor defende que a relação entre educador e educando não é somente a 

aplicação de conteúdos, o professor precisa além de ter uma boa relação com os 

estudantes, dominar e ter um bom relacionamento com sua área de atuação. 

Demonstrando seu posicionamento acerca da reprovação um aluno expôs: 

 

Hoje quero ter um futuro melhor, a reprovação me mostrou que se eu vou todos os 
dias pra escola eu tenho que dar o melhor de mim, e colocar na minha cabeça que 
eu sou o melhor, sou sim, a favor da reprovação, pois se não existisse seria fácil 
para todos terminar os estudos e no final não ter aprendido nada.(R. 19 anos, 7ª 
Série). 

 

 

O estudante encara os estudos como uma forma de obter um futuro melhor, 

no entanto se declara a favor da reprovação, tendo em vista a facilidade que seria 

para todos terminarem os estudos se ela não existisse e, conforme o pensamento 

histórico, a escola não é para todos e sim, para os bem-dotados. Eis um 

entendimento fortemente, mesmo que sem ter consciência, embasado no inatismo. 

Uns nascem para, outros não. 

Uma aluna da 8ª Série retida no ano anterior destaca que: 

 

 
Me senti inútil, pelo fato de ter estudado muito e não ter conseguido passar, além 
de algumas pessoas ter se decepcionado comigo, e quando reprovamos ficamos 
com a cabeça cheia de negatividade... Porque muitas das vezes as pessoas que 
reprovam, já pensam em desistir, já não querem mais estudar porque acham que 
não são capazes de alcançar seus objetivos. (V. 16 anos, 8ª Série). 
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A aluna aponta os sentimentos negativos que a reprovação acarreta em quem 

reprova, levando ao questionamento se os instrumentos avaliativos são realmente 

utilizados com a finalidade do diagnóstico e se houve uma tomada de decisão por 

parte dos professores como tentativa de resgatar estes alunos, perante constatação 

de seus problemas de aprendizagem por meio de seu desempenho nas avaliações. 

Diante disso, Sousa (2014) expõe que os alunos devem ocupar um papel 

importante no processo que condiz com a avaliação de seus próprios rendimentos, 

não sendo apenas objetos da avaliação e sim integrantes do processo que a 

antecede. 

Os sentimentos mais evidenciados na escrita dos alunos frente à reprovação 

foram: Tristeza; desgosto; decepção; incompetência; inutilidade; atraso; 

menosprezo; chateação. 

Houve três casos no qual os alunos disseram ter sentido: Despreocupação e 

normalidade com a reprovação. Isso nos faz pensar: será que foi isso mesmo? Ou 

essa é uma forma de o aluno escapar do seu próprio sentimento de frustração frente 

ao insucesso? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer deste trabalho percebeu-se que a prática avaliativa utilizada nas 

escolas com os alunos por vezes se torna excludente quando sua função é apenas 

classificar as notas dos estudantes e, consequentemente, resultar em reprovação 

escolar dos mesmos. Percebe-se, no entanto que a avaliação não está sendo 

utilizada com o propósito de realizar o diagnóstico dos alunos para uma tomada de 

decisão por parte do educador e sim como uma forma de classificá-los em alunos 

“aprovados” ou “reprovados”. 

O estudo possibilitou perceber que a maioria dos alunos que reprovaram 

sentiu-se triste por ficarem retidos na mesma série, em decorrência de ter que repetir 

tudo novamente, e pelo prejuízo que a reprovação acarretará ao seu futuro. Apenas 

três entre os alunos que reprovaram mostraram-se indiferentes à reprovação, um 

dos alunos relatou que não se preocupou e outros dois disseram ter se sentido 

normal após a reprovação. 

Os resultados desta pesquisa evidenciam a opinião dos alunos da EJA sobre 

a reprovação, o que se pode perceber na escrita das narrativas é que os alunos 

acham que a reprovação atrapalha a vida deles no sentido de atraso a 

escolarização, no entanto a maioria dos alunos acha que a reprovação é uma 

segunda chance. 

Dentre os alunos pesquisados apenas quatro atribuíram os motivos da 

reprovação ao professor, a grande maioria destes alunos culpabiliza a si próprio pela 

repetência. Em alguns discursos o aluno atribui as causas da reprovação ao seu 

desempenho insatisfatório durante o ano letivo e que a reprovação é decorrência de 

suas atitudes, raramente se evidencia nas escritas a atribuição da não 

aprendizagem aos professores ou a escola. 

Quanto aos motivos que os levaram a reprovação, a maioria dos alunos 

atribui as causas da reprovação à falta de interesse pelos estudos e por conversar 

nas aulas e não prestar atenção na explicação do professor. 

O posicionamento destes alunos frente à reprovação, quanto ao sentimento 

como aluno reprovado, é de decepção e incômodo por ter que repetir a mesma 

série. Ao que se pode afirmar, reprovação é algo que incomoda os alunos e ocorre 

também por falta de incentivo aos estudos, raros são os pais e professores que 

tomam uma atitude para o resgate do aluno com dificuldade de aprendizagem, 
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poderia haver por parte dos educadores uma revisão de sua prática pedagógica, 

procurando novas formas de ensinar para tentar encontrar uma forma de prender a 

atenção dos alunos na aula. 

Com isso, não queremos atribuir ao professor o papel de vilão para minimizar 

a responsabilidade do aluno no seu processo de aprendizagem, todavia, como 

aponta a literatura estudada, aliada as minhas experiências como aluna e ainda 

como profissional do campo escolar, aos professores faz-se necessário rever suas 

praticas didática e pedagógica no sentido de se perceberem e atuarem como 

mediadores entre o aluno e o conhecimento, pois como tal, não é possível negar sua 

responsabilidade também em despertar no aluno o desejo de aprender. 

Este trabalho aqui se encerra dentro das limitações de um estudo em nível de 

um TCC, porem, temos certo, não esgota o tema que continua aberto e merecedor 

de pesquisas que possam aprofundá-lo, e trata-lo em outras dimensões não menos 

importantes que esta por nós abordada.   
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APENDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR - CAMPUS DE PORTO VELHO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 
Prezado aluno, sendo acadêmica do curso de Pedagogia da UNIR e 

elaborando uma monografia sobre a reprovação na visão do aluno com histórico de 
reprovação escolar. 

Venho solicitar vossa contribuição, na escrita de uma narrativa, cujo titulo é: 
Minha Experiência como aluno reprovado. 

Desde já agradeço a sua colaboração ao narrar sua experiência após ter sido 
reprovado. 

 
Acadêmica: Glauciane Carvalho Silva 
Candeias do Jamari, Setembro de 2016. 

 
Nome _____________________________________________________. 

Idade: _________. Sexo (  ) Masc.  (  ) Fem.  Série: _____________ 

Número de reprovações:_____________ Série (s) em que ocorreu a 

reprovação:______________________________________________________ 

 

1. Escreva uma narrativa de sua experiência como aluno reprovado tomando como 

roteiro os seguintes tópicos:  

 

 Qual seu pensamento acerca da reprovação?  

 

 Como você se sentiu como aluno reprovado?  

 

 Acha que a reprovação atrapalhou ou ajudou alguma coisa em sua 

vida?  

 

 É contra ou a favor da reprovação e porquê?  

 

 

 Quais os motivos que te levaram a reprovação?  
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APENDICE B 
MINHA EXPERIÊNCIA COMO ALUNO REPROVADO 

      

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 
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Autorizo a Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus José Ribeiro 

Filho a publicar a Monografia apresentada para obtenção do título de Licenciada em 

Pedagogia, livre de quaisquer ônus que isso implique em reserva de direitos 

autorais.  

 
 
 
 
Acadêmica: GLAUCIANE CARVALHO SILVA 
 
Tema: A REPROVAÇÃO NA VISÃO DO ALUNO DO SEGUNDO SEGMENTO DA 
EJA EM UMA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DE CANDEIAS DO JAMARI. 
 

 
 
 
Orientadora:  
Prof. Dr. ANA MARIA DE LIMA SOUZA 
Local da Defesa: Sala do 8º Período de Pedagogia. 
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