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Priscilla Borges 
 
Estudo realizado pela UFMG com 41 mil crianças mostra que reprovados não aprenderam mais 
no ano seguinte 
 
Estudar a mesma série duas vezes seguidas não contribui em nada para a aprendizagem das 
crianças com dificuldades. Essa é a conclusão de um estudo realizado pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Três pesquisadoras analisaram o desempenho de 41 mil 
estudantes em dois anos seguidos. Elas garantem que os alunos que ficaram para trás 
continuaram sem aprender o que deveriam.   
 
As pesquisadoras Vania Candida da Silva, doutoranda em Demografia pelo Centro de 
Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG (Cedeplar), Juliana de Lucena Ruas Riani, 
da Faculdade de Itaúna, e Tufi Machado Soares, da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
dizem que se não houver projetos específicos para ajudar essas crianças, a repetência só 
aumenta os traumas e a desmotivação. 
 
“A repetência por si só não é benéfica para o aluno que não consegue adquirir habilidades 
adequadas ao longo do ano. Se ele não tiver acompanhamento diferenciado, de nada adianta. 
A reprovação deve ser indicada apenas em casos extremos. Se o método não mudar, esse 
aluno que não aprendeu vai continuar sem aprender, com a auto-estima baixa e desmotivado”, 
afirma Juliana. 
 
Durante a pesquisa “Repetir ou progredir? Uma análise da eficiência da repetência nas escolas 
públicas de Minas Gerais”, Vania, Juliana e Tufi avaliaram os resultados de 41 mil alunos que 
participaram do Programa de Avaliação do Ciclo Inicial de Alfabetização (Proalfa) de 2008 e 
2009. Criado em 2005, o exame pretende medir o desempenho de alunos das séries iniciais 
das escolas públicas municipais e estaduais de Minas Gerais. 
 
O Proalfa avalia, anualmente, conhecimentos de leitura e escrita de estudantes do 3º ano do 
ensino fundamental. Aqueles que não obtêm bons resultados repetem a avaliação no ano 
seguinte, independentemente da série que estejam cursando. As 41.635 crianças analisadas 
no estudo apresentaram baixo desempenho em 2009. Do total, 5.483 eram repetentes. 
 
Segundo Juliana, entre os estudantes que apresentaram baixo desempenho em 2008, os que 
foram aprovados mostraram evolução maior na avaliação do que os repetentes na prova 
aplicada em 2009. “O que só prova que não adianta repetir sem oferecer acompanhamento 
adequado ao aluno para que ele supere as deficiências. As séries iniciais são a chave de todo o 
ensino, por isso escolhemos essa fase para estudar”, diz. 
 
Complicadores 
 
As pesquisadoras ressaltam que, na rede pública mineira, existe uma orientação para que as 
crianças não sejam reprovadas no ciclo de alfabetização (três primeiras séries do ensino 
fundamental) e entre os 4º e 5º anos do fundamental. Apesar disso, muitos estudantes 
continuam sendo reprovados. A rede estadual registrou 9,84% de repetência no 3º ano e a 
municipal, 14,69%. 
 
No País, o índice de reprovação em 2008 – últimos dados divulgados pelo Ministério da 
Educação – chegou a 13,5% no 3º ano do fundamental. A porcentagem representa pouco mais 
de meio milhão de estudantes: 526 mil crianças. Para o Conselho Nacional de Educação (CNE), 
de acordo com o parecer 04/2008, os alunos que cursam as séries iniciais do ensino 
fundamental, nas quais ainda estão aprendendo a ler e a escrever, não poderiam ser punidos 
de forma tão severa. 
 
A pesquisa desenvolvida pela UFMG revela ainda que os meninos representam a maior parte 
dos estudantes repetentes (57%) e, nesse perfil das crianças que são reprovadas, a maioria 
não frequentou a pré-escola. Chama a atenção outra característica, talvez a mais perversa: a 



minoria dos que repetiram em 2009 passavam por isso pela primeira vez (453). Quase 4 mil 
crianças que participaram do Proalfa já haviam repetido uma ou até três vezes alguma série do 
ensino fundamental. 
 
O estudo relaciona o desempenho dos estudantes diretamente à qualidade da escola. Os dados 
analisados pelas pesquisadoras mostram que a proficiência das crianças repetentes é menor 
quando elas estudam em colégios que também têm desempenho ruim. “Decidimos estudar o 
tema por causa da falta de consenso entre especialistas sobre o impacto da repetência na vida 
escolar da criança e porque a base de dados do Proalfa permite o acompanhamento do 
desempenho dos mesmos estudantes em dois ou mais anos”, destaca Juliana. 
 
Fonte: IG/Último Segundo, 5 out. 2010. [Portal]. Disponível em: 
<http://ultimosegundo.ig.com.br>. Acesso em: 8 out. 2010. 


