
parte, sua "família é 

desestruturada" etc. 

etc. Mas não seria 

também plausível 

evocar outros fato-

res potencialmente 

tão condicionantes? 

Não seria razoável 

supor que o "fra-

casso" seja também 

condicionado por 

características da-

quele que ensina: de 

seus procedimentos 

e recursos, de suas 

faltas ou dos limites 

de sua formação? 

Não poderia ainda o desempenho insatisfatório resultar 

de uma inadequação entre o que lhe é ensinado e suas 

expectativas, seu universo cultural ou campos de in-

teresse? Não poderíamos ainda pensar em toda a sorte 

de relações entre esses três elementos? Os vínculos 

afetivos entre quem ensina e os que são ensinados; 

entre quem ensina e aquilo que ensina; entre esses 

elementos e a instituição em que ocorre o ensino? As 

perguntas poderiam se multiplicar ad infinitum. 

Os fatores intervenientes numa relação de ensino e 

aprendizagem escolar são múltiplos e complexos. Di-

ficilmente poderíamos isolar um elemento como sendo 

inequivocamente determinante da não aprendizagem 

ou de sua insuficiência. E, ao aceitar a reprovação, não 

hesitamos em responsabilizar e punir sempre um único 

e mesmo elemento dessa complexa relação: aquele 

a quem se ensina, o aluno. Assim não se evocam as 

responsabilidades daqueles que ensinam, a adequação 

do que é ensinado ou as características do contexto 

institucional em que se lhe ensinam. 

Por outro lado, que evidência temos de que a repro-

vação de um aluno o leva à melhoria de sua aprendiza-

gem? Nenhuma! E por que não podemos conviver com 

alunos de diferentes níveis de desempenho? Por que um 

aluno não teria o direito de continuar o fluxo de sua vida 

escolar mesmo não tendo aprendido, por exemplo, a 

balancear equações químicas? Eu, que nunca o aprendi, 

hoje formo professores, inclusive de química! 

A disputa eleitoral de 2010 trouxe à luz um de-

bate que parecia tender para a escuridão do esque-

cimento: a reprovação como modalidade de prática 

pedagógica. E o fez não só por meio dos discursos 

politicamente conservadores, sempre marcados pela 

ênfase na competitividade e no sucesso individual 

como decorrência de supostos méritos pessoais. A 

'progressão continuada' foi fustigada mesmo por 

grupos políticos cuja retórica sempre foi alinhada com 

posições supostamente progressistas e identificadas 

com a democratização da escola. 

O argumento é simples e pode até soar plausível: 

o nível de rendimento escolar dos alunos da escola 

pública é baixo. A escola pública não reprova. Logo, 

a não reprovação é a responsável pelo baixo rendi-

mento. Por decorrência, a reintrodução da reprovação 

do aluno resultará na melhoria de seu desempenho 

escolar. Mas nem tudo que soa plausível é válido do 

ponto de vista lógico; nem se sustenta do ponto de 

vista dos fatos; ou é aceitável do ponto de vista de uma 

política pública comprometida com a constituição de 

uma sociedade democrática. 

Supondo que o rendimento da aprendizagem seja 

baixo, cabe a pergunta: a quê ou a quem podemos 

atribuir as "causas" ou "condicionantes" desse de-

sempenho? Ora, em toda relação de "ensino" temos 

necessariamente três elementos: (1) aquele que ensi-

na, (2) algo que é ensinado e (3) alguém a quem se 

destina o ensino. A aprendizagem, fruto esperado do 

ensino, sempre se manifesta - seja em sua excelên-

cia, insuficiência ou ausência - naquele a quem se 

ensina; da mesma forma que a "pobreza" sempre se 

manifesta no "pobre", mesmo quando causada por 

um desemprego estrutural da sociedade ou por uma 

catástrofe natural. 

Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 14, n. 163, p. 74, nov. 2010.




