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RESUMO: Este trabalho monográfico, parte do currículo do curso de pedagogia, é condição básica para 

sua conclusão. Aconteceu na UNIFIMES no 2º semestre do ano letivo de 2013. Constituiu-se num estudo 

empírico bibliográfico.  O seu objetivo consistiu um estudo investigativo sobre o modelo de avaliação 

adotado na maioria das escolas de educação básica, assim como analisou se esse modelo de avaliação 

contribuiu para o alto índice de reprovação e repetência escolar nesse nível de ensino.  O estudo teve como 

base estudos de pesquisadores no assunto: PÁRO (2001), LUCKESI (2003), VASCONCELLOS (2013), 

LIBÂNEO (1994), MOURA e SILVA (2013, p. el).  A escolha pelo tema ocorreu em função da minha 

angústia, quando na faculdade estudando sobre avaliação e reprovação escolar, descobri que o meu filho 

foi vítima desse modelo de avaliação que resultou na reprovação. Sendo mãe fui convencida pela escola 

a aceitar tal situação como um bem para o meu filho. O mais grave é perceber que essa reprovação 

acontece em função de um modelo de educação tradicional implantado a mais de 500 anos no Brasil, cujo 

objetivo sempre foi:o de atender aos interesses de uma classe detentora do poder. Mudar o processo de 

Avaliação tradicional ainda presente na educação requer também uma nova estrutura e modelo 

educacional. Ao estudar a temáticas percebe-se o quanto o sistema de ensino brasileiro ainda é repressor, 

o que resulta nos altos índices de reprovação e repetência escolar.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao estudar os aspectos históricos da avaliação brasileira percebe-seque ela é resultado do modelo de 

educação tradicional implantado no período colonial brasileiro. 

Para que esse modelo de educação tradicional autoritário fosse efetivado implantou-se um modelo de 

avaliação tradicional, que ainda é extremamente forte em nossas escolas. Tais modelos de Educação e 

avaliaçãovem  trazendo prejuízos à educação e a sociedade maioria da sociedade com menor poder aquisitivo. 

Uma proposta de avaliação menos autoritária, classificatória e democrática, requer uma mudança no 

modelo de educação e consequentemente junto com esse modelo outra proposta de avaliação também deve 

ser adotada. 
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O Brasil segundo dados estatísticosé o campeão mundial em reprovação escolar,  esses resultados 

prejudicam  o desenvolvimento da sociedade. É preciso repensar o modelo de educação e avaliação ainda 

tradicional vigente na maioria das escolas brasileiras. 

A reprovação escolar não beneficia ninguém só traz prejuízos a sociedade e ao país. O Brasil precisa 

sair do topo de campeão do mundo em reprovação. Os estudiosos afirmam que a opção de adotar modelos 

de educação e avaliação, democráticos depende de implantação e implementação de politicas educacionais 

menos autoritárias e mais democráticas que visam à transformação social.  

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

O método utilizado neste trabalho seguiu o rigor de um estudo bibliográfico referendadoem 

estudiosos que pesquisam essa temática ao longo de muitos anos. 

O material utilizado na pesquisa foi: livros, material eletrônico, artigos e revistas científicos 

periódicos e outros.  

Além, da introdução e das considerações finais, esta monografia consta de três partes. A primeira 

abordou estudos conceituais e históricos, das dimensões inerentes a: Avaliação, reprovação, repetência 

na educação básica. 

A segunda trouxe uma discussão sobre o processo de avaliação, reprovação e repetência no sistema 

de educação básico brasileiro por meio de gráficos coletados em pesquisas realizadas por institutos de 

pesquisa do sistema Nacional de Educação. 

A última parte refletiu sobre a possibilidade de uma proposta de avaliação democrática e diagnóstica, 

que associada a um novo modelo de Educação escolar democrático seja capaz de contribuir para a 

transformação da sociedade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os altos índices de reprovação escolar, apontados nas estatísticas da educação brasileira na 

educação comprovam que o modelo de educação e avaliação (autoritária, classificatória), tradicional 

adotado no inicio da colonização brasileira ainda prevalece na maioria das escolas, mesmo depois de 

quinhentos anos de descobrimento. 

Paro (2001), Vasconcellos (2013), Luckesi (2003), Libâneo (1994), a prática da avaliação da 

aprendizagem escolar é realizada de forma equivocada, pelo ensino brasileiro, e faz parte de um contexto 

social histórico abrangente, não pode ser analisada de forma isolada, ao contrário deve-se levar em conta 

os aspectos: social, histórico, político, cultural, econômico, educacional, da sociedade brasileira  a partir de 

1549 com a chegada dos  jesuítas.  

 O modelo de educação, avaliação e reprovação tem sido objeto de estudos dos pesquisadores no 

sentido de compreender e oferecer elementos que contribuam para melhorar o quadro preocupante sobre 

os índices de reprovação em que as estatísticas vêm apresentando no cenário nacional e internacional.  



Na opinião dos autores trata-se de uma doença crônica que persegue a educação brasileira e precisa ser 

combatida urgentemente. 

É preocupante saber que o numero de defensores da retenção de alunos numa mesma série 

aumenta tornando-o cada vez mais fortes. 

Na opinião dos estudiosos, essa é uma grande falácia, pois o aluno que repete o ano letivo perde 

a motivação, seja pelo constrangimento de estar naquele mesmo ano de escolaridade, seja pela 

convivência com colegas menores, de interesses distintos. É impressionante, perceber como os 

professores tradicionalmente vêm utilizando a “Pedagogia da Repetência” quer por crenças didáticas, quer 

por crenças liberais de méritos educacionais.  

O mais grave ainda é constatar que a maior incidência de reprovação seguida de repetência ou de 

evasão ocorre e prejudica os alunos em piores condições socioeconômicas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados sobre reprovação são altos, onde está o problema, na forma de ensinar? No modelo 

de avaliação adotado? Na escola? Nos professores? Ou no conjunto?  Os pesquisadores admitem que 

esses e mais outros problemas, alheios a escola interferem no processo educacional e impedem que a 

escola, e os professores consigam fazer uma educação democrática e menos tradicional. 

Uma avaliação diagnóstica e democrática poderia evitar estes resultados catastróficos desde que 

siga os requisitos básicos os quais implicam na formação do professor, no seu comprometimento com o 

aluno e com a educação, no domínio do conteúdo a ministrar, na filosofia de trabalho adotada, no 

conhecimento da realidade com a qual vai trabalhar na concepção de educação que acredita na sua forma 

de planejar e executar o seu plano.  A compreensão e assunção dessas questões, pela escola e 

professores dificilmente os resultados com o trabalho educacional será insatisfatório. Sendo satisfatória a 

aprendizagem acontece de forma significativa e a reprovação e repetência vão ser bem menores. 
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