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Apresentação 

 

Este relatório tem os seguintes objetivos: 

 Apresentar a estimação das crenças sobre reprovação, avaliação e princípios de 

justiça na escola e do conhecimento da pesquisa sobre efeitos da reprovação 

escolar realizada por Christian Monseur e Marcel Crahay. 

 Analisar as relações entre as crenças e o conhecimento das pesquisas. 

 Identificar os fatores associados às crenças e ao conhecimento das pesquisas. 

 

No final de 2013 o professor Marcel Crahay, da Universidade de Genebra, nos 

consultou sobre o interesse em participar de uma pesquisa internacional envolvendo 

crenças de professores sobre reprovação escolar. À época foi informado que os 

seguintes países estavam envolvidos: Finlândia, Bélgica, Romênia, Bulgária, Turquia, 

Suíça e Brasil. Efetivamente foram os seguintes países que conseguiram realizar a 

pesquisa: Brasil, Suíça, Bélgica e Romênia. Aplicou-se, em todos os países, o mesmo 

instrumento em amostras de conveniência. 

A pesquisa internacional tem os seguintes objetivos: examinar o modo pelo qual 

as crenças se estruturam e como conjuntos diferentes de crenças se articulam. Para isso, 

descrever e analisar as relações entre crenças de professores de diferentes países sobre: 

 reprovação escolar,  

 avaliação,  

 princípios de justiça,  

 aprendizagem e   

 inteligência.   

E analisar a relação de crenças sobre reprovação escolar e conhecimento a 

respeito do que dizem as pesquisas sobre efeitos da reprovação. 
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Revisão de literatura 

Os altos índices de reprovação são um entrave à universalização do acesso e da 

conclusão na idade adequada do ensino médio no Brasil, conforme informa estudo de 

Souza et al. (2010), e constitui problema antigo da educação nacional, assim como a 

busca pela superação da reprovação escolar. Na década de 1950, os educadores Almeida 

Júnior, Dante Moreira Leite e Anísio Teixeira debateram a necessidade de a escola 

organizar o processo de ensino e de aprendizagem com vistas à superação dos altos 

índices de reprovação escolar. Na Conferência Regional sobre Educação Pública e 

Gratuita promovida pela Unesco em 1956 em Lima, Peru, Almeida Júnior apresentou 

proposta de revisão do sistema de promoção brasileiro e de realização de estudo, com 

participação dos professores, sobre um regime de promoção baseado na idade 

cronológica dos alunos. No mesmo ano, tendo como referência as experiências dos 

estados de Michigan e Kentucky, nos Estados Unidos, ele defendeu a revisão dos 

programas e dos critérios de promoção da escola brasileira, com a ressalva de que não 

seria possível acabar com a reprovação naquele momento, tal como acontecia na 

Inglaterra, mas era necessário construir as bases para adoção de algo parecido no futuro 

(JACOMINI, 2016). 

Nos anos de 1960 e 1970, alguns estados brasileiros, buscando solução para o 

problema da reprovação, implementaram políticas de não reprovação anual. Em 1970, 

Santa Catarina adotou o Sistema de Avanço Progressivo (SAP), que eliminava a 

reprovação no ensino de 1º grau, atual ensino fundamental. Ainda naquele ano, o SAP 

foi experimentado no município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Em 1976, 

Minas Gerais implantou o Projeto Alfa, que visava reverter os altos índices de 

reprovação e evasão escolar. Em 1978, Brasília experimentou o SAP, mas em 1980 

adotou o Projeto Alfa. O estado do Rio de Janeiro organizou o ensino primário 

combinando faixa etária e nível de escolaridade no projeto do Bloco Único, no período 

de 1967 e 1984 (ARELARO, 1998). Nenhuma dessas propostas permaneceu até os dias 
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atuais, mas foram importantes para colocar em pauta o debate sobre outras formas de 

organização do ensino e o fim da reprovação escolar. 

Nos anos de 1980, as redes estaduais de ensino de São Paulo (1984), Minas 

Gerais (1985), Pará (1987), Paraná (1988), Goiás (1988) e do Rio de Janeiro em 1994 

implementaram o Ciclo Básico de Alfabetização com progressão continuada do 1º para 

o 2º ano (MAINARDES, 2007).  

Contudo, na década de 1980, a reprovação ainda era um dos grandes problemas 

da educação básica. Sérgio Costa Ribeiro (1991), por meio de estudos baseados no 

modelo Profluxo
1
, concluiu que diferentemente do que se pensava, a reprovação escolar 

era um problema muito mais grave que a evasão, pois entre a 1ª e a 2ª série o índice de 

reprovação era de 52,5%, enquanto que a evasão era de 2,3%.  

Na década de 1990, novas experiências de políticas de não reprovação anual 

foram implementadas. A rede municipal de ensino de São Paulo organizou o ensino 

fundamental em três ciclos com progressão continuada em 1992, antes da atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996), que prevê, de acordo com o 

artigo 23, diferentes formas de organização do ensino (BRASIL, 1996). Mas foi 

principalmente após a aprovação desta lei que o Brasil teve o maior número de 

experiências de organização do ensino em ciclos. Contudo, em 2006, dez anos após a 

aprovação da LDB/96, 83,1%
2
 das escolas brasileiras tinham o ensino fundamental 

organizado em série com reprovação anual.        

A despeito de grandes redes de ensino terem organizado o ensino em ciclos e/ou 

adotado a progressão continuada, a exemplo das redes estadual e municipal do estado e 

cidade de São Paulo, respectivamente, da rede municipal de Porto Alegre e de Belo 

Horizonte, nos anos de 1990, na maior parte das escolas brasileiras o ensino é seriado. 

                                                           
1
 De acordo com o autor, o modelo Profluxo utiliza dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) e do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 

permitem verificar vários índices sobre a performance do sistema educacional e apresentam menos erros 

que as estatísticas educacionais divulgadas naquele momento. 
2
 Fonte: MEC/Inep 
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Em 2014, apenas 30,14%
3
 das escolas brasileiras, considerando as redes públicas e 

privadas de ensino, tinham o ensino organizado em ciclos.  

Assim, o Brasil continuava entre os países com as maiores taxas de reprovação 

escolar. Pesquisas qualitativas indicam que as experiências de ciclos e progressão 

continuada produziram posicionamentos contrários e favoráveis a esse tipo de política e 

à prática da reprovação. Mas apontam prevalência, na sociedade e entre os professores 

da educação básica, de oposição às políticas de não reprovação anual (AMBROSETTI, 

1990; PARO, 2001; JACOMINI, 2002, 2008; STEINVASCHER, 2003; GLÓRIA; 

MAFRA, 2004; SOUSA; BARRETO, 2004; ARAÚJO, 2006).  

A reprovação é reivindicada por grande parte dos segmentos escolares 

como um mecanismo necessário para garantir a aprendizagem, mesmo 

que não seja para todos os alunos, atribuindo-se a ela um potencial de 

motivação para o ensino e para a aprendizagem. Aliás, é em nome de 

diferenciar os alunos – os que sabem e os que não sabem – que muitos 

professores demandam o retorno da repetência escolar. Em 

manifestações de professores, por exemplo, a não reprovação é 

acusada de: provocar a desqualificação do ensino e da aprendizagem, 

sucatear a escola, desvalorizar o trabalho do professor, tirar a 

motivação do professor para ensinar e do aluno para estudar e realizar 

as tarefas escolares, provocando maior indisciplina. Como 

consequência, denuncia-se estar, a escola, diplomando analfabetos e 

os governos, divulgando taxas de aprovação como evidência de 

melhoria de qualidade de ensino, sendo que estes têm como alvo 

principal a economia de recursos que decorreria da extinção da 

reprovação (SOUSA; BARRETO, 2004, p. 22). 

Alguns autores afirmam que a associação entre reprovação e piora da qualidade 

da educação entre a população e, por vezes, entre os professores “se deve à cultura da 

reprovação, que parece estar densamente incorporada no cotidiano escolar e no 

imaginário familiar como algo necessário e benéfico ao aluno em situação de fracasso 

escolar” (GLÓRIA; MAFRA, 2004, p. 235). Ferrão, Beltrão e Santos (2002) e Alavarse 

(2007) não encontraram evidência de que os alunos que estudam em escolas com 

reprovação anual tenham melhor desempenho do que aqueles que estudam em escolas 

com progressão continuada.  

                                                           
3
 Fonte: MEC/Inep. Censo Escolar de 2014. 
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Em estudo sobre o Ciclo Básico de Alfabetização na Rede Estadual de Ensino do 

estado de São Paulo, Ambrosetti (1990, p. 66) conclui que o principal motivo de 

descontentamento dos professores com a implantação do Ciclo Básico de Alfabetização 

era “a não retenção do aluno ao final do primeiro ano de escolaridade”.  

Ao analisar manifestação de professores da educação básica sobre progressão 

continuada, principalmente no estado de São Paulo, Jacomini (2004) categorizou os 

argumentos e explicações contrários à progressão continuada em condicionantes 

materiais, ideológicos e institucionais-pedagógicos. Os condicionantes materiais dizem 

respeito às condições do trabalho pedagógico (número de alunos por professor, material 

didático, espaço físico, tempo de trabalho coletivo na escola e de preparação de aula 

adequados). Os professores justificam a oposição às políticas de não reprovação anual 

com argumentos como: a relação quantidade professor/aluno não permite que aquele 

dedique atenção necessária ao conjunto da classe para que todos possam se apropriar 

dos conhecimentos trabalhados em aula; ausência ou insuficiência de atividades 

extraclasse que atendam às diferenças no processo de ensino e aprendizagem e auxiliem 

os alunos na construção de percursos diversificados; insuficiência de espaço físico, 

material didático e pessoal docente para atendimento dos alunos que apresentam baixo 

desempenho no decorrer dos ciclos escolares; jornada de trabalho com número de horas 

insuficiente para a realização de trabalho coletivo e preparação de aula compatível com 

os desafios que a diversidade nos percursos de aprendizagem exigem. Para Jacomini 

(2004), as condições de realização da escolarização no Brasil, em maior ou menor grau, 

confirmam os apontamentos dos professores e dificultam o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas mais afeitas a um ensino de qualidade. 

Os condicionantes ideológicos, afirma ainda Jacomini (2004), compreendem 

concepções de escolarização e de relação da escola com a sociedade. Dois argumentos 

comuns em defesa da reprovação escolar são: a reprovação dá ao professor poder para 

um melhor controle disciplinar dos alunos e condições de exigir dedicação aos estudos; 

a sociedade pratica a seleção por meio do mérito, portanto, para estar em consonância 

com ela, a escola deve incutir nos estudantes a ideia de mérito e seleção, sendo a 

reprovação a principal forma de fazer isso. Para a referida autora, apesar de essas 
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concepções serem problematizadas na formação inicial ou continuada dos professores, 

prevalece, principalmente na prática, aquilo que eles vivenciaram como alunos (uma 

escola excludente) e o que é dominante na sociedade. A ausência de reflexão crítica 

acerca de ideologias sedimentadas leva a discursos e práticas que contribuem para a 

manutenção de estruturas de exclusão, a despeito do direito à educação. 

Jacomini (2004) trata também dos condicionantes institucionais-pedagógicos 

que, segundo ela, estão relacionados às condições de funcionamento da escola. Os 

professores dizem que a escola não foi organizada em termos de currículo, tempos e 

espaços escolares, avaliação e metodologia de ensino de acordo com os pressupostos do 

ensino organizado em ciclos e da progressão continuada expressos na literatura e na 

legislação, dificultando, portanto, uma nova prática pedagógica. 

Para a autora, essa justificativa dos professores de oposição à progressão 

continuada encontra eco na realidade educacional brasileira de forma diferenciada nas 

experiências de organização do ensino em ciclos. Há experiências como a de Porto 

Alegre e a de Belo Horizonte, em que a proposta de ciclos e progressão continuada foi 

implementada de forma mais consistente e mais bem estruturada em relação aos 

pressupostos políticos, teóricos e pedagógicos de democratização da educação escolar; 

no oposto desses dois exemplos está a rede estadual paulista, na qual tais pressupostos 

estiveram ausentes e a proposta foi compreendida pelos professores como promoção 

automática com vistas a diminuir a reprovação sem maior preocupação com a 

aprendizagem e a formação dos estudantes. 

Esses condicionantes, afirma a pesquisadora, reforçam-se mutualmente criando 

uma série de resistências à superação dos processos de seleção e exclusão escolar. 

Premidos por condições materiais e institucionais-pedagógicas inadequadas ao 

desenvolvimento de um processo educativo que propicie aprendizagem a todos os 

estudantes, a maioria dos professores apoia-se nos condicionantes ideológicos para 

justificar a oposição à progressão continuada e afirmar que ela é inadequada à escola 

brasileira. Com isso, os professores acreditam estar defendendo um ensino de qualidade 

e contribuindo para que os estudantes tenham compromisso com os estudos e, 
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consequentemente, um bom desempenho escolar. Aos alunos que não se adaptarem às 

normas e não demonstrarem aprendizagem adequada advogam a chance de repetir a 

série e, se o desempenho não melhorar, a escola nada poderá fazer por eles, pois a ela 

cabe a tarefa de ser a guardiã da certificação baseada no mérito. 

Observando os resultados das pesquisas brasileiras, pode-se concluir que a 

crença no mérito e a ideia de exclusão se misturam a uma realidade em que a escola não 

pode agir tal como quando a educação era tida como privilégio e à escola pública cabia 

a função de selecionar aqueles que mereciam a certificação de conclusão da educação 

básica. Cria-se assim um paradoxo à atuação do professor, por um lado a dificuldade de 

que seu trabalho garanta certa homogeneidade no desempenho escolar dos estudantes, 

por outro, a legislação, na opinião do professor, impõe-lhe a promoção dos alunos 

independentemente do desempenho acadêmico, no caso das redes que têm o ensino 

organizado em ciclos e a progressão continuada.  

A saída que a maioria dos professores, segundo as pesquisas brasileiras 

mencionadas, tem encontrado para tal paradoxo é criticar a progressão continuada e 

atribuir a ela a responsabilidade pelas dificuldades que eles têm vivenciado no exercício 

docente, especialmente nos aspectos relacionados à disciplina e à aprendizagem, 

produzindo um discurso e uma prática que reforçam a reprodução da exclusão social na 

escola, a despeito de acreditarem estar defendendo a qualidade do ensino.  

Faz-se relevante lembrar que o país está, no momento, sob o impacto das 

políticas de avaliação do desempenho de alunos por meio da Prova Brasil, Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), dentre outras avaliações externas. Com 

posicionamentos críticos ou não, várias pesquisas e ensaios de especialistas têm relatado 

que tais avaliações, sobretudo a Prova Brasil, que permite a elaboração do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), tem influenciado fortemente as políticas 

junto a todos os entes da federação brasileira (BAUER; ALAVARSE; OLIVEIRA, 

2015; CENPEC, 2015; BAUER; GATTI, 2013; RIBEIRO, 2012; RIBEIRO; 

OLIVEIRA, 2011; SOUSA; ARCAS, 2010). O Ideb traz embutida a noção de que as 

crianças devem aprender com fluxo escolar adequado (OLIVEIRA, 2007). Desse modo, 
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a adoção de políticas educacionais que favorecem a melhoria do Ideb, conforme notifica 

a literatura acima ser a atual tendência, implica necessariamente um contexto que 

pressiona pela não reprovação. O que, certamente, pode ampliar o nível de tensão em 

que se encontram os professores diante da crescente massificação da educação de base 

no país, sem necessariamente estarmos diante das condições necessárias à adequada 

qualidade do ensino. Cabe mencionar, entretanto, não haver um survey representativo da 

opinião dos professores brasileiros sobre a reprovação. 

Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2013 mostram que 

os alunos com distorção idade-série, seja no EF1, no EF2 ou no EM, têm menor nível 

socioeconômico – são alunos de menor poder aquisitivo e com pais menos 

escolarizados. Soma-se a isso o fato de haver mais negros, meninos e trabalhadores 

entre os repetentes e o fato de que a proficiência média desses alunos é inferior à 

daqueles que apresentam a idade adequada de cursar a série. Esses dados apontam que o 

aluno que reprova tem um perfil específico e sugerem que a reprovação não faz o aluno 

recuperar o nível de aprendizagem adequado.  

De fato, é isso que a literatura brasileira mostra – o estudo de Correa, Bonamino 

e Soares (2014) investigou, com dados do Geres 2005, se alunos que repetiram 

apresentaram ganhos de proficiência que justifiquem a reprovação e, em havendo 

ganhos de aprendizagem, verificaram se eles se mantêm ao longo dos anos iniciais do 

ensino fundamental. Os autores realizaram o pareamento dos alunos com base em seu 

nível socioeconômico, proficiência inicial, estrato e rede de ensino para então comparar 

as médias de proficiência em língua portuguesa e matemática por série e por ano letivo. 

Constata-se que os alunos que reprovaram até apresentaram proficiências maiores na 

comparação por série, em ambas as disciplinas, porém esses ganhos não têm relevância 

pedagógica e não se mantêm no tempo. Na comparação por ano letivo, os alunos 

repetentes sempre apresentam médias inferiores. 

No Brasil, a taxa de reprovação é entrave à universalização do acesso e da 

conclusão na idade adequada do ensino médio (SOUZA et al., 2010). 
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Como em outros países, há indícios de que professores da educação básica 

tendem a se opor a políticas de não reprovação (AMBROSETTI, 1990; MAGALHÃES, 

2001; JACOMINI, 2002, 2008; STEINVASCHER, 2003; GLÓRIA; MAFRA, 2004; 

SOUSA; BARRETO, 2004; ARAÚJO, 2006). 

De acordo com pesquisas internacionais, a reprovação escolar é considerada 

preditor importante do abandono escolar, conturba a trajetória escolar, é prática 

financeiramente dispendiosa e gera resultados contestáveis (BORAITA; MARCOUX, 

2013; XIA; GLENNIE, 2005). Draelants (2008), analisando os efeitos das políticas de 

interdição da reprovação na Bélgica, constata que os professores continuam acreditando 

no efeito positivo dessa prática, apesar das evidências científicas contrárias. Crahay 

(1996) indica que não há correlação entre promoção automática e menor desempenho 

dos estudantes em avaliações padronizadas em diferentes países da Europa e da Ásia. 

Para Draelants (2008), o fenômeno da reprovação deve ser pesquisado com 

seriedade e rigor, deixando de lado o senso comum segundo o qual a situação é fruto 

seja do obscurantismo dos professores (desconhecimento das pesquisas), do seu 

conservadorismo ou mesmo de reações corporativas. Esse tipo de explicação, para o 

autor, não faz justiça às dificuldades encontradas pelos professores diante da questão da 

progressão dos alunos. De acordo com Draelants (2008), sendo a reprovação fruto de 

um julgamento do professor, ela não é apenas uma consequência da ação do aluno, mas 

também das crenças que sustentam esse julgamento do professor.  

Boraita e Marcoux (2013) fizeram uma retrospectiva sobre como alguns autores 

contribuíram para mostrar a existência de uma relação “condicional” entre as crenças 

dos professores e o modo como eles julgam, gerando ou não a reprovação. Trata-se de 

uma evidência científica que vem subsidiando novas pesquisas com vistas a produzir 

maior compreensão sobre as crenças dos professores e sua relação com as decisões que 

incidem sobre a reprovação. Segundo Boraita e Marcoux (2013), essa via de estudo não 

pode ser considerada inédita, porém, ainda é necessário esclarecer alguns pontos, 

sobretudo no que tange à relação entre a crença dos efeitos benéficos da reprovação e 

outros conjuntos de crenças. Esses autores afirmaram que nos últimos anos alguns 
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instrumentos de pesquisa foram elaborados com vistas a aprimorar investigação sob 

essa perspectiva.  

Os autores descrevem testes de confiabilidade de alguns desses instrumentos de 

modo que puderam tecer críticas a tais modelos e também construir um modelo mais 

confiável que permitiu separar as questões que dizem respeito a crenças daquelas 

questões que tratam do conhecimento dos professores acerca das pesquisas sobre 

reprovação. Visando trazer evidências sobre a relação entre esses dois domínios, o 

questionário foi aplicado entre futuros professores em formação. De acordo com Boraita 

e Marcoux (2013, p. 71) as análises mostraram que, por meio desse questionário, foi 

possível “elucidar crenças de professores em formação quanto às diversas facetas da 

reprovação, examinar seus conhecimentos sobre as pesquisas dessa temática e a adesão 

desses sujeitos a esses conhecimentos” (tradução nossa).  

 

Crenças 

Os estudos que buscam contribuir com a compreensão da adesão do professor à 

prática da reprovação, por meio da investigação de um conjunto de crenças que se 

reportam a concepções relativas ao desenvolvimento do ensino, têm como referência 

conhecimentos sobre o fato de que, para agir sobre a situação de ensino, o professor 

mobiliza conhecimentos e crenças. Como o fazem, que tipo de crenças e conhecimentos 

são mobilizados em que tipo de situação, como elas se relacionam entre si, que 

características de perfil e que situações de contexto interferem nesse ato de ensino, se 

tais crenças e conhecimentos evoluem ao longo do tempo são objetos de pesquisa que, 

para Crahay e seus colaboradores (2010) – que fazem instigante levantamento de 

literatura sobre o assunto –, são extremamente relevantes para o estabelecimento de 

estratégias efetivas de formação dos professores.  

Para os autores, sob o efeito da experiência profissional e pessoal e também do 

contexto, conhecimentos e crenças vão se transformando. Por um lado, as crenças e 

conhecimentos dos professores sobre o ensino são alimentados por aprendizagens que 

adquirem ao longo da vida, em formações, na experiência profissional, em face das 
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situações de ensino. E, por outro, a atuação do professor na situação de ensino também é 

alimentada por crenças e conhecimentos, de forma sempre cotejada ao contexto onde se 

dá a prática.  

 As crenças constituem-se, para Crahay et al. (2010), a partir das experiências 

vividas e das informações, saberes, modelos de pensamento recebidos e transmitidos 

pela tradição, a educação e a comunicação social. Relacionam-se ainda com a cultura, 

com a ação do professor, com a relação entre o indivíduo, a constituição de sua 

identidade e seu contexto. Segundo os pesquisadores, as crenças ou representações 

proporcionariam uma visão prática de como proceder, propiciando certo domínio sobre 

o ambiente. Para estar num contexto, os indivíduos buscam equilíbrio, e as 

representações ou crenças têm um papel nessa busca. Ofereceriam assim aos professores 

um quadro para a compreensão do que ocorre, permitindo que integrem elementos 

novos sem ferir o funcionamento cognitivo, de modo que permaneça coerente e que não 

haja contradições com valores já existentes. No âmbito do papel das crenças de 

constituição de identidade, para Crahay e colaboradores (2010), pesquisas mostram que 

defender uma crença pode significar defender seu pertencimento social. Crenças 

também têm a função de determinar o que é legítimo (o que é aceitável num dado 

contexto), compartilhado e que, portanto, “deve” ser defendido. Crenças também podem 

ser mobilizadas a título de autodefesa, para justificar ações ou comportamentos. 

Crahay e colaboradores (2010) admitem a relação entre crenças, conhecimento e 

ações dos professores nas situações de ensino, razão pela qual consideram relevante 

estudar sua organização e como se relacionam com a prática. Conhecimento é 

considerado um subconjunto de crenças dos professores caracterizado pelo fato de que é 

sustentado por provas empíricas ou argumentações lógicas. As crenças são sustentadas 

pela legitimidade ou credibilidade, por serem de domínio de um conjunto amplo de 

pessoas e não repousam em sistema de validade rigoroso. Embora haja essa 

diferenciação, os autores afirmam que, diante da situação de ensino, professores 

geralmente recorrem a crenças ou conhecimento, de forma indistinta, para solucionar 

seus problemas práticos. 
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Afirmam que a maior parte dos programas de formação de professores atua sob 

o paradigma da substituição de crenças e conhecimentos. Entretanto, para os autores, as 

pesquisas têm mostrado que mudar crenças de professores é algo mais complexo do que 

supõe tal paradigma. Os autores valorizam, sobretudo, as pesquisas de Leuchter. À luz 

dessa autora, reconhecem que conhecimentos e crenças são submetidos continuamente a 

situações de ensino complexas e que o tempo as tensiona. Portanto, sob a égide da 

experiência, professores vão transformando suas crenças e conhecimentos em 

procedimentos, e tais procedimentos vão ficando cada vez mais relacionados ao 

funcionamento das suas práticas. Afirmam ainda que há fortes indícios de que há certas 

crenças mais difíceis de serem mudadas, crenças consideradas centrais para a identidade 

e procedimentos dos professores. Entretanto, há crenças mais periféricas, mais 

suscetíveis a transformações. Afirmam que, infelizmente, no estágio atual de acúmulo 

do conhecimento sobre o assunto, ainda não se sabe com exatidão como as crenças se 

organizam e quais são as mais passíveis de alterações. 

A discussão feita por Crahay e colaboradores (2010) remete à complexidade da 

relação entre crenças, conhecimentos e práticas. E oferece algumas pistas que podem 

contribuir com os objetivos deste artigo. Para eles, a experiência, o tempo na carreira 

docente, é variável relevante no processo de compreensão da referida relação. A 

influência das crenças e conhecimentos sobre as situações de ensino não é algo que 

ocorre de forma direta.  Nas situações de ensino, influenciados pelo contexto, pelos 

processos de construção de suas identidades, pelas questões de legitimidade e por sua 

experiência, professores fazem uso de suas crenças e conhecimentos para agir. E quanto 

mais experientes, mais esse uso pode denotar situações procedimentais que poderão 

simplificar formas, facilitar a memória, o modo de agir. Os autores afirmam que nada 

indica que as mudanças nas crenças dos professores vão necessariamente caminhando 

rumo a situações mais justas. A evolução dependerá, claro, das situações de ensino a 

serem enfrentadas, mas também de aspectos emocionais, lembranças pessoais e das 

funções que as crenças e conhecimentos têm no contexto, em termos de constituição da 

identidade, produção de legitimidade, orientação das condutas gerais. 
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Crahay, Marbaise e Issaieva (2013) procuraram compreender que tipo de crença 

contribui para justificar a prática de reprovação entre professores da Bélgica 

francofônica. Esses autores se perguntam por que os professores continuam reprovando 

apesar das evidências de que a prática é ineficaz, quando não maléfica. Analisando 

vários estudos sobre o assunto, esses autores formularam hipóteses baseados na ideia de 

que as crenças e representações se estruturam como clusters em torno de noções que se 

reportam a como ocorre a aprendizagem, a concepções sobre a função da avaliação no 

processo educativo, sobre a inteligência e ao tipo de princípio de justiça que se adota. 

Seguindo essa perspectiva, buscaram compreender a estrutura das crenças que 

justificam a repetência, bem como os determinantes que geram a noção de que a 

repetição é positiva. Os autores supuseram, por lógica, que a estrutura das crenças de 

quem considera a prática da reprovação positiva é distinta daquela de professores que 

são céticos ou que a avaliam como negativa.  

Para os autores, portanto, as justificativas dos professores para a reprovação 

escolar estariam vinculadas a representações tais como: 

 Acredita-se ou não na ideia de dom ou de que as habilidades são inatas. 

 Tem-se uma concepção construtivista ou se adota a teoria do “gatilho”, segundo 

a qual conhecer exige que as pessoas estejam submetidas à repetição de 

conteúdos para que, em algum momento, “a ficha caia”.  

 Acredita-se que a avaliação deve ser formativa ou deve ser usada para punir 

aquele que não “se esforçou” ou que “não foi capaz” de aprender. 

 Adere-se à ideologia meritocrática, do tratamento igual ou à ideologia do 

conhecimento adquirido.  

Para Crahay (2000), as políticas educacionais estão embebidas em três tipos de 

ideologias que congregam crenças e conhecimentos. Quando se adere à ideologia 

meritocrática, acredita-se que os alunos devem receber segundo seu talento ou mérito. A 

ideologia do tratamento igual se reporta à noção de que todos devem receber o mesmo 

tratamento, independentemente de origem social. A ideologia do conhecimento 

adquirido, a mais propícia à educação básica para o autor, considera a correlação 
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proposta por pesquisas entre desempenho e origem social, e também o conhecimento 

que coloca em causa a noção de dom. Assim, por coerência, alunos com dificuldade de 

aprendizagem devem receber apoio diferenciado
4
.  

As crenças dos professores em relação à promoção e à reprovação escolar 

também estão relacionadas à forma como eles concebem a avaliação. Autores como 

Scriven (1967), Perrenoud (1999) e Afonso (2000) buscam distinguir os modos de 

conceber a avaliação educacional. A avaliação formativa caracteriza-se por fornecer 

informações ao professor sobre as aprendizagens dos estudantes, de forma que ele possa 

adequar seu programa de trabalho às necessidades dos alunos durante o processo de 

aprendizagem. Para Scriven (1967), a avaliação formativa tem como objetivo central 

gerar informações para que o professor possa melhorar a intervenção pedagógica 

durante o processo educativo. A somativa também visa o conhecimento sobre as 

aprendizagens dos estudantes, mas com foco principal em verificar se os objetivos 

foram cumpridos, se os alunos aprenderam o que foi trabalhado durante um 

determinado período de tempo, um ano letivo ou um ciclo de aprendizagem. Ela tem um 

caráter mais conclusivo e orienta, normalmente, a tomada de decisão acerca da 

promoção ou da reprovação dos estudantes. A avaliação normativa toma como 

referência o desempenho do estudante em relação ao grupo-classe, tendo, portanto, um 

caráter seletivo e competitivo e a comparação como um valor. 

A estrutura de crenças, segundo a hipótese de Crahay, Marbaise e Issaieva 

(2013), se comportaria de forma lógica fazendo com que, por exemplo, aqueles que 

defendem a reprovação sustentariam também o princípio de justiça meritocrática, 

acreditariam na ideia de dom e ainda na concepção seletiva de avaliação. Por outro lado, 

seria lógico imaginar que os professores que aderem a uma concepção corretiva de 

justiça (igualdade de conhecimento adquirido) aderem a uma concepção formativa da 

avaliação e, consequentemente, não acreditam nas virtudes da repetição, especialmente 

se eles estiverem bem informados sobre a pesquisa científica a respeito do assunto.  

                                                           
4
 Ribeiro (2014) resume a teoria de Crahay sobre essas ideologias pedagógicas. 
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Para verificar suas hipóteses, Crahay, Marbaise e Issaieva (2013) elaboraram 

várias afirmações que visaram investigar a estrutura de crenças psicopedagógicas dos 

professores no que diz respeito à aprendizagem, inteligência, avaliação e princípio de 

justiça. Um questionário foi aplicado a 112 professores do ensino primário da Bélgica. 

As respostas foram processadas por meio de análise fatorial para construir e validar 

escalas métricas. Fazendo uso de equações de regressão e, em seguida, da análise de 

agrupamentos, os autores tentaram captar a estrutura de crenças dos professores no que 

tange à reprovação escolar.  Afirmaram que dois resultados importantes emergiram das 

análises. Por um lado, a consciência da pesquisa sobre os efeitos da repetição tende a 

influenciar as crenças dos professores sobre esta prática. Por outro lado, contrariamente 

às hipóteses estabelecidas, as crenças dos professores podem conter noções logicamente 

incongruentes entre si, ainda que haja também algumas coerências. 

Crahay, Issaieva e Monseur (2014) também fizeram o mesmo tipo de pesquisa 

junto a professores do primário do cantão de Genebra. As conclusões são similares: o 

conhecimento da pesquisa afeta positivamente as crenças e não há a coerência esperada 

entre crenças distintas. 

 

Hipóteses centrais da pesquisa internacional 

• As crenças/representações se estruturam em redes ou, mais propriamente, 

“cachos” (CRAHAY et al., 2010). 

• As crenças/representações dos professores sobre reprovação escolar se articulam 

em torno de suas percepções sobre aprendizagem, função da avaliação no 

processo educativo, inteligência e tipo de princípio de justiça a que aderem 

(CRAHAY; MARBAISE; ISSAIEVA, 2013).  

• O conhecimento sobre efeitos da reprovação sobre os alunos interfere nas 

crenças que sustentam a reprovação. 
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Metodologia 

 

Instrumento 

O questionário foi desenvolvido pela equipe de pesquisa liderada por Marcel 

Crahay, da Universidade de Genebra (ver Quadro 1), e foi enviado a nós em língua 

francesa. O instrumento foi traduzido por tradutor profissional e revisto pela equipe de 

Pesquisa do Cenpec e pela pesquisadora externa Sandra Ferreira. No processo de 

tradução, procurou-se manter a maior semelhança possível com os itens
5
 originais. As 

perguntas sobre o perfil do professor foram adaptadas por conta das diferenças entre os 

sistemas de educação brasileiro e suíço. Além disso, foram acrescentadas nove 

perguntas no bloco de perfil sobre raça, estado civil, filhos, estado e município de 

residência, escolaridade da mãe, renda familiar e número de pessoas que moram junto 

com o docente. Desse modo, o instrumento final é composto de 189 itens sobre as 

crenças dos professores e 36 perguntas sobre perfil socioeconômico e outras 

informações sobre reprovação escolar (que se desdobram em 84 subquestões). 

 

  

                                                           
5
 Chamamos de item as afirmações do questionário que visavam captar as crenças e o conhecimento, e em 

que o professor deveria apontar seu grau de concordância em uma escala de Likert com seis pontos. 
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Quadro 1 - Estrutura do questionário aplicado na amostra 

Tema Fonte 
Número 

de itens 

Crenças que se reportam à reprovação, seus 

efeitos, razões para decidir pela reprovação 
Boraita e Marcoux (2013) 47 

Os conhecimentos das pesquisas sobre a 

reprovação e sobre seus efeitos 
Boraita e Marcoux (2013) 8 

Concepções de inteligência  Issaieva & Crahay (2010) 41 

Crenças relativas à aprendizagem 
Issaieva & Crahay (em 

preparação) 
28 

Concepções sobre avaliação  
Issaieva & Crahay &  

Monseur (2014) 
14 

Crenças que se reportam a distintos princípios 

de justiça 
Crahay (não publicado) 15 

Concepção dos professores quanto à gestão da 

heterogeneidade dos alunos 
Wanlin (2011) 15 

Percepção dos professores quanto à sua 

capacidade de fazer a gestão da classe e da 

aprendizagem 

Wanlin (2011) 21 

Total 189 

Fonte: Crahay et al. (2010), tradução nossa. 

 

População e amostra 

O instrumento aplicado aos professores, conforme apresentado na seção anterior, 

é bastante extenso e, por explorar diferentes temas, exige atenção e cuidado para ser 

respondido. Soma-se a isso o fato de o instrumento ter sido disponibilizado por meio 

eletrônico, o que impõe como condição necessária ao respondente acesso à internet e 

alguma familiaridade com o uso desta. Dessa maneira, para que tivéssemos 

questionários respondidos com qualidade, recorremos à Olimpíada de Língua 

Portuguesa (OLP). Assim, o universo considerado na pesquisa se constitui de todos os 

professores inscritos na Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) de 2014 e de 

mediadores que atuam como docentes nos ensinos fundamental e médio. 

Sob a coordenação técnica do Cenpec e organizada pelo Ministério da Educação 

(MEC) e pela Fundação Itaú Social
6
, a OLP é um programa de formação de professores 

                                                           
6
 São parceiros o canal de televisão Futura, a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e o 

Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed). 
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de escolas públicas de todo o país com foco em leitura e escrita. Em anos pares, ocorre 

um concurso de produção de textos que premia as melhores produções de alunos de 

redes públicas; em anos ímpares, acontecem ações de formação presencial e a distância, 

realização de estudos e pesquisas e a elaboração e produção de recursos e materiais 

educativos (OLP). Em 2014, puderam se inscrever na OLP professores e alunos do 5º 

ano do EF à 3ª série do EM. O concurso possui quatros categorias, de acordo com o 

ano/série (ver Quadro 2). Para que o professor possa se inscrever na Olimpíada é 

preciso que a Secretaria de Educação à qual esteja vinculada sua escola tenha feito 

adesão ao programa. 

Quadro 2 - Categorias da OLP 

Anos/Séries Categorias 

5º e 6º anos do EF Poema 

7º e 8º anos do EF Memórias 

9º ano do EF e 1ª série do EM Crônica 

2ª e 3ª séries do EM Artigo de opinião 

Fonte: OLP (2014). 

 

Os professores que participam do concurso apresentam três características que 

justificam a escolha da OLP como universo: (i) são indivíduos mobilizados pelo vínculo 

com a OLP e, por isso, teriam, em princípio, maiores chances de responder com mais 

atenção e confiabilidade. Soma-se a isso o fato de lecionarem língua portuguesa e 

terem, por esse motivo, melhor noção discursiva. (ii) Como a OLP realiza formações a 

distância por meio da internet, possuem acesso e conhecimento suficiente para lidar 

com o formulário em que o questionário estava disponível; (iii) são de todos os estados 

do país. Vale mencionar que língua portuguesa é a disciplina de maior carga horária 

tanto no ensino fundamental quando no ensino médio, e é avaliada externamente nas 

avaliações nacionais e estaduais. Desse modo, é razoável supor que as opiniões dos 

professores dessa matéria tenham um peso relevante nas decisões sobre a aprovação dos 

alunos. 
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As inscrições para o concurso se encerraram em 15 de maio e na base de dados 

dos inscritos, datada de 06/06/2014, havia 94.954 professores
7
. Contamos também com 

uma base de 102 mediadores docentes, totalizando 94.989 professores no universo
8
. Em 

resumo, nosso universo é, de modo geral, constituído de professores que lecionam 

língua portuguesa da rede pública inscritos na OLP de 2014. 

Os mediadores são, em geral, pessoas cadastradas no Portal da Olimpíada e não 

necessariamente inscritas no concurso e não necessariamente docentes; os mediadores 

de nossa base participaram de uma entre duas formações on-line oferecidas (Caminhos 

da Escrita ou Sequência didática: aprendendo por meio de resenhas) e, posteriormente, 

atuaram ou atuarão na mediação desses mesmos cursos. Inicialmente, previu-se um 

baixo número de questionários respondidos, pois, como já pontuado, o instrumento é 

longo. A equipe da OLP nos informou que os mediadores poderiam dar maior retorno e 

responder o questionário com maior qualidade. De fato, 52% dos mediadores contatados 

responderam o questionário vis-à-vis 6% dos professores inscritos no concurso. 

Por razões orçamentárias, a amostragem é de conveniência, ou seja, a amostra 

não é probabilística e não é representativa da população de professores inscritos na 

OLP, nem dos docentes de língua portuguesa do Brasil. Entramos em contato com os 

professores do universo por e-mail (ver anexos A e B), pedindo a colaboração 

voluntária destes e fornecendo o link para o questionário
9
. Para incentivar o retorno dos 

docentes, oferecemos aos cem primeiros que respondessem completamente o 

questionário um kit Cenpec (contendo o livro Família, escola, território vulnerável, 

escrito por Antônio A. G. Batista e Hamilton H. de Carvalho-Silva, e a Coleção da 

Olimpíada [Caderno do Professor, coletânea de textos e DVD dos quatro gêneros 

textuais]). Entendeu-se por questionário respondido de forma completa aquele que não 

tinha itens sobre as crenças docentes e questões imprescindíveis de nível 

                                                           
7
 De acordo com o número de e-mails distintos usados na inscrição. Usamos o e-mail para identificar 

entre os professores que responderam o questionário, aqueles que eram de fato da OLP. 
8
 67 pessoas estavam simultaneamente inscritas no concurso de 2014 e na lista de mediadores. 

9
 O questionário foi disponibilizado por meio de um formulário on-line da JotForm. 
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socioeconômico
10

 em branco. Na carta de apresentação, bem como no Portal da 

Olimpíada, divulgamos um vídeo
11

 em que Marcel Crahay explica a pesquisa e sua 

importância; o vídeo teve, até o último dia em que o questionário ficou disponível, cerca 

de 3 mil visualizações. 

Além do contato via e-mail, foram postadas no Portal da OLP matérias sobre a 

Pesquisa, uma no dia 07/07/2014 com o título O que o professor brasileiro pensa sobre 

a reprovação escolar?
12

; e outra no dia 21/07/2014, intitulada Mais de cinco mil 

professores da Olimpíada participam de pesquisa internacional
13

. Ao todo, o 

questionário ficou disponível para os respondentes por 24 dias (de 30 de junho a 24 de 

julho de 2014) e obtivemos um total de 6.074 submissões, que contém ao todo 5.996 

indivíduos, sendo 5.561 inscritos, 53 mediadores
14

 e 421 que não constavam em 

nenhuma das listas, seja de inscritos ou de mediadores. Nossa amostra final 

desconsidera os respondentes fora do universo. 

Testamos o questionário com funcionários e formadores ligados ao Cenpec em 

junho. Obtivemos o retorno voluntário de oito pessoas; o questionário ficou disponível 

por dez dias. Com esse teste, aprovamos o formulário (que possibilitava o salvamento 

das respostas, permitindo que os professores pudessem começar a respondê-lo num dia 

e terminar em outro) e constatou-se que, entre os voluntários, as respostas em branco 

não estavam relacionadas com problemas de entendimento dos itens. Falaremos sobre o 

perfil da amostra à frente, na seção de resultados. 

 

 

                                                           
10

 Sexo, data de nascimento, escolaridade da mãe, formação, rede em que leciona, se é concursado, em 

que séries e anos escolares atua, se alguma turma é multisseriada, em que ano iniciou a docência e se 

repetiu de ano no período em que cursou a educação básica. 
11

 Acesse o vídeo aqui. 
12

 Acesse a matéria aqui. 
13

 Acesse a matéria aqui. 
14

 Trinta e nove pessoas estavam simultaneamente inscritas no concurso de 2014 e na lista de mediadores. 

http://youtu.be/c9SjBaUhYl4
https://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?view=article&catid=31%3Aeducacao&id=1724%3Ao-que-o-professor-brasileiro-pensa-sobre-a-reprovacao-escolar&option=com_content&Itemid=73
https://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?view=article&catid=31%3Aeducacao&id=1736%3Amais-de-cinco-mil-professores-da-olimpiada-participam-de-pesquisa-internacional&option=com_content&Itemid=73
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Estimação das crenças 

As crenças foram estimadas por Christian Monseur e Marcel Crahay e a seguir 

descrevemos os procedimentos aplicados por eles. Para checar a compatibilidade dos 

dados colhidos com a estrutura conceitual do questionário, todos os itens relacionados a 

um tópico – por exemplo, reprovação, justiça ou avaliação – foram submetidos a uma 

análise fatorial exploratória (análise de componentes principais com rotação oblíqua). 

As crenças foram estimadas por meio de teoria de resposta ao item (modelo de 

crédito parcial generalizado) devido ao alto percentual de dados faltantes (o mesmo 

indivíduo pode não ter respondido todos os itens usados na estimação das crenças). 

Monseur e Crahay estimaram três crenças relativas à reprovação, três crenças 

relacionadas à avaliação e outras três concernentes à justiça, além da escala que 

mensura o conhecimento do professor sobre os efeitos da prática, todas descritas no 

Quadro 3. Repare que nem todos os itens disponíveis no questionário foram usados na 

estimação das crenças e do conhecimento sobre as pesquisas; só foram usados os itens 

selecionados com base na análise fatorial. 
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Quadro 3 - Crenças estimadas por tópicos selecionados 

Tópico Crença Descrição/Interpretação 

Número de 

itens usados 

na estimação 

Reprovação 

1 

Posicionamento 

geral com 

respeito à 

reprovação 

Quanto maior o score, mais o 

professor adere à reprovação 
9 

2 

Efeitos 

socioafetivos da 

reprovação 

Quanto maior o score, mais o 

professor acredita que a reprovação 

tem efeitos socioafetivos negativos 

3 

3 

Efeitos da 

reprovação 

precoce 

Quanto maior o score, mais o 

professor acredita que a reprovação 

deve ocorrer no início da vida 

escolar 

3 

4 

Conhecimento da 

pesquisa sobre 

resultados da 

reprovação 

Quanto maior o score, menos o 

professor demonstra conhecer a 

pesquisa 

4 

Avaliação 

5 
Avaliação 

formativa 

Quanto maior o score, mais o 

professor adere à concepção 

formativa de avaliação 

4 

6 
Avaliação 

somativa 

Quanto maior o score, mais o 

professor adere à concepção 

somativa de avaliação 

4 

7 
Avaliação 

normativa 

Quanto maior o score, mais o 

professor adere à concepção 

normativa de avaliação 

5 

Justiça - papel 

da escola com 

respeito às 

desigualdades 

sociais 

8 Meritocrática 

Quanto maior o score, mais o 

professor adere à perspectiva 

meritocrática 

6 

9 Corretiva 

Quanto maior o score, mais o 

professor adere à perspectiva 

corretiva 

7 

10 
Igualdade de 

tratamento 

Quanto maior o score, mais o 

professor adere à perspectiva de 

igualdade de tratamento 

5 

Fonte: Crahay et al. (2010). 
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Resultados 

 

Perfil da amostra 

Conforme apontado anteriormente, a nossa amostra é de conveniência e por isso 

se faz necessário entender o quão distante ela está da população de referência e mesmo 

dos professores brasileiros em geral. Na Tabela 1 apresentamos o perfil dos professores 

inscritos na OLP, dos que fazem parte da amostra, dos docentes de língua portuguesa 

das séries contempladas no concurso (5º ao 9ª ano do EF e 1ª a 3ª série do EM) e de 

todos os docentes brasileiros. Os dados referentes às duas últimas categorias citadas 

provêm do Censo Escolar 2014. 

Tabela 1 - Características dos professores do universo, da amostra e dos professores da 

rede pública em geral 

Característica 

Professores 

inscritos na 

OLP - 2014 

Amostra 

- 2014 

Professores da 

rede pública 

que lecionam 

LP nas séries da 

OLP - 2014** 

Todos os 

professores da 

rede pública - 

2014 

Idade média 40.2 40.1 41.2 40.5 

Mulher 86.9 84.4 85.6 80.1 

Mora nas capitais* 12 15 16.5 17.6 

Até ensino superior incompleto 7.7 2.7 10.1 14.7 

Até ensino superior completo 39.4 32.7 45.7 44.7 

Pós-graduação completa 52.9 67.3 54.2 55.2 

Quantidade média de alunos 126.2 157.3 139.9 134.7 

Escola da inscrição é/atua em 

federal 
0.5 2.7 0.5 1.5 

Escola da inscrição é/atua em 

estadual 
43.9 55.8 52.5 41.8 

Escola da inscrição é/atua em 

municipal 
55.6 54.3 60.9 63.8 

Atua em escola particular - 9.6 6.9 5.2 

Anos de experiência média na 

docência 
13.9 14.3 - - 

Total 94.954 5.493*** 316.935 178.7410 

Fonte: OLP (2014), dados da nossa amostra, Censo Escolar/Inep. 

* No Censo Escolar, essa variável tem cerca de 20% de não resposta. 

** Inclui 4ª série do ensino médio regular, integrado e magistério/normal. 

*** Para o cálculo das descritivas da amostra, contamos com 5.493 indivíduos, pois excluímos 

todos os respondentes que não faziam parte do universo, aqueles que tinham submetido mais de 

um questionário e os que deixaram mais de 50% dos itens acerca das crenças em branco. 
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Chama atenção o fato de a OLP conseguir reunir quase 30% dos professores-

alvo do concurso – que lecionam português na rede pública nas séries contempladas. 

Em relação ao total de professores das redes públicas, os docentes de língua portuguesa 

representam 18%. Ao compararmos o perfil do professor inscrito na OLP com o dos 

docentes de português da rede pública das mesmas séries do concurso, destaca-se o fato 

de que os primeiros possuem maior escolaridade e de que os professores da amostra têm 

maior escolaridade ainda. Adicionalmente, a amostra tem 5,4 vezes mais docentes que 

atuam na rede federal (ver Tabela 1 e Figura 1). 

Figura 1 - Escolaridade dos professores do universo, da amostra e dos professores que 

lecionam língua portuguesa nas redes públicas 

 

Fonte: OLP (2014), dados da nossa amostra, Censo Escolar/Inep. 

 

Acredita-se que a maior escolaridade dos professores inscritos na OLP em 

relação à população-alvo do concurso pode ser parcialmente explicada pelo fato de a 

OLP recorrer a formações não presenciais via internet. Os dados da Pnad 2013 indicam 

que o professor médio, de qualquer disciplina, que acessa a internet tem maior renda 

(Tabela 2), característica altamente correlacionada com mais escolaridade. 
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Tabela 2 - Características dos professores de educação básica por uso de internet 

Característica 

Geral Usou internet Não usou internet 

Média 

ou % 

Erro 

padrão 

Média 

ou % 

Erro 

padrão 

Média 

ou % 

Erro 

padrão 

Idade 40.30 0.32 39.98 0.33 45.32 1.51 

Renda mensal domiciliar 

per capita 1972.84 57.00 2016.14 60.74 1314.65 85.43 

Mulher 72.93% 1.27% 72.66% 1.32% 77.12% 6.46% 

Médio completo ou 

equivalente 1.72% 0.42% 1.64% 0.44% 3.04% 0.14% 

Superior incompleto ou 

equivalente 8.91% 0.83% 8.88% 0.84% 9.44% 5.12% 

Superior completo  89.36% 0.89% 89.48% 0.92% 87.51% 5.09% 

Usou a internet nos 

últimos 3 meses 93.96% 0.66% - - - - 

Usou a internet no último 

ano, se não usou no 

último trimestre 24.42% 6.98% - - - - 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec com dados da Pnad 2013. 

 

A seguir, apresentamos mais variáveis da parte contextual do questionário. Nas 

três tabelas a seguir há, respectivamente, características socioeconômicas, profissionais 

e sobre o conhecimento de pesquisas. A maioria dos professores da amostra é mulher, 

tem entre 30 e 49 anos de idade, tem mãe analfabeta ou escolaridade até o ginasial 

incompleto, tem renda familiar líquida (mensal) entre dois e dez salários mínimos, tem 

ensino superior completo e pós-graduação lato sensu, é concursada e tem mais de dez 

anos de experiência como docente. Professores de todas as regiões do país responderam 

ao questionário. 
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Tabela 3 - Características sociais e demográficas dos professores da amostra 

Característica % 

Sexo 
Mulher 83.72 

Homem 15.49 

Idade 

Menos de 25 anos 3.71 

De 25 a 29 anos 10.12 

De 30 a 39 anos 34.23 

De 40 a 49 anos 34.57 

De 50 a 59 anos 14.53 

60 anos ou mais 2.00 

Raça 

Branco 49.92 

Negro 46.48 

Amarelo ou indígena 2.71 

Região 

Norte 5.75 

Nordeste 35.32 

Sudeste 36.12 

Sul 14.44 

Centro-Oeste 7.85 

Escolaridade da mãe 

Mãe analfabeta/Primário incompleto 29.35 

Mãe com primário completo/Ginasial incompleto 34.79 

Mãe com ginasial completo/Colegial incompleto 12.93 

Mãe com colegial completo/Superior incompleto ou completo 21.65 

Renda familiar 

líquida 

Renda de até R$ 1.356,00 12.56 

Renda de R$ 1.357,00 a R$ 3.390,00 42.22 

Renda de R$ 3.391,00 a R$ 6.780,00 33.55 

Renda de mais de R$ 6.781,00 10.90 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 
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Tabela 4 - Características profissionais dos professores da amostra 

Característica % 

Formação 

Até ensino superior 32.44 

Atualização ou Especialização 60.66 

Mestrado ou doutorado 6.21 

Graduação em Letras 67.16 

Graduação polivalente 34.55 

Graduação em outras áreas 13.82 

Sem licenciatura 4.50 

Com licenciatura 94.47 

Rede de ensino 

Atua na rede federal 2.68 

Atua na rede estadual 55.51 

Atua na rede municipal 54.00 

Atua na rede particular 9.58 

Situação funcional 
Não concursado 26.52 

Concursado 72.71 

Experiência 

Até 5 anos de experiência 22.39 

De 5 a 10 anos de experiência 16.08 

De 10 a 20 anos de experiência 32.53 

Mais de 20 anos de experiência 26.29 

Etapa 

Atua no EF1 32.97 

Atua no EF2 58.62 

Atua no EM 39.38 

Fonte: Elaborado pelo Cenpec. 

 

Na Tabela 5 vemos as fontes das pesquisas com as quais os professores têm 

contato. As fontes mais citadas são artigos científicos, revistas especializadas e 

discussões com colegas; as demais fontes – mídia e cursos da formação inicial – são 

citadas por mais da metade da amostra. Quase 30% dos professores afirmam ter sido 

reprovados quando estudavam; mais da metade afirma que colegas e superiores são 

favoráveis à reprovação; e 13% afirmam ter a mesma opinião sobre reprovação que 

tinham antes de exercer a profissão. 
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Tabela 5 - Fontes de pesquisa dos professores da amostra e outras características 

Característica % 

Tem conhecimento de pesquisas por meio da mídia 58.27 

Tem conhecimento de pesquisas por meio da leitura de artigos científicos e 

de revistas especializadas 74.19 

Tem conhecimento de pesquisas por meio de cursos específicos em formação 

inicial 54.16 

Tem conhecimento de pesquisas por meio de discussões com os colegas 73.06 

Ponto de vista de seus colegas e da direção a respeito da reprovação é 

favorável 
54.58 

Desde que passou a exercer a profissão, acredita que sua opinião sobre a 

reprovação continua a mesma 
12.93 

Não repetiu na educação básica 70.47 

Repetiu na educação básica 27.73 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

 

Crenças sobre reprovação e conhecimento da pesquisa sobre efeitos da reprovação 

A crença de posicionamento geral acerca da reprovação foi estimada com base 

nos itens descritos na Tabela 6; a crença sobre os efeitos socioafetivos da prática foi 

obtida a partir dos itens da Tabela 7; os itens da crença sobre a reprovação precoce estão 

na Tabela 8 e os da escala de conhecimento dos resultados da pesquisa estão na Tabela 

9. Em todas essas tabelas, as três últimas colunas mostram o percentual das respostas 

aos itens agregados de dois em dois pontos da escala de Likert. 
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Tabela 6 - Itens da crença de posicionamento geral sobre a reprovação e distribuição das 

respostas 

Item Conteúdo do item 
Discorda (1 

e 2) 

(Dis)concor

da 

parcialmen

te (3 e 4) 

Concorda 

(5 e 6) 

126 
O fato de saber que pode repetir de ano 

motiva o aluno a estudar mais. 
22.55 35.51 41.94 

145 
A reprovação é necessária para manter os 

níveis de exigência próprios de cada turma. 
48.78 31.63 19.59 

146 

A reprovação permite que se dê mais tempo 

aos alunos que ainda não estão 

suficientemente maduros. 

31.10 36.56 32.34 

154 

A reprovação permite realocar os alunos 

com dificuldade em um grupo adaptado a 

seu nível, o que lhes é benéfico. 

34.57 36.17 29.26 

163 

A reprovação é uma segunda oportunidade 

que se oferece aos alunos com dificuldade 

escolar. 

31.05 35.00 33.95 

174 

Para o aluno repetente, o fato de ver de 

novo as matérias previstas no conteúdo 

programático geralmente é benéfico para 

sua aprendizagem escolar. 

23.75 40.79 35.45 

178 
A reprovação é um meio eficaz de ajudar o 

aluno imaturo a alcançar os outros. 
43.82 36.10 20.08 

181 

A repetência é um meio eficaz de ajudar o 

aluno na escola quando ele não recebe 

ajuda em casa. 

60.77 26.40 12.83 

184 
A ameaça da repetência estimula os alunos 

a se comportarem bem. 
49.01 33.43 17.56 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

 

A distribuição das respostas dos itens que constam na Tabela 6 permite inferir 

que os professores da amostra não têm uma posição clara acerca da reprovação 

(majoritariamente favorável ou desfavorável), pois há um percentual considerável, 

sempre perto de um terço, de docentes que reportou concordar parcialmente com as 

afirmações. Esse é um resultado que contradiz o senso comum, porém ele não é tão 

surpreendente quando se tem em mente o perfil da amostra (mais escolarizada e 

participante da OLP). De qualquer modo, isso significa que temos variabilidade nos 

dados e que poderemos checar o perfil do professor de acordo com sua posição. 
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Tabela 7 - Itens da crença de efeitos socioafetivos da reprovação e distribuição das 

respostas 

Item Conteúdo do item 
Discorda (1 

e 2) 

(Dis)concor

da 

parcialmen

te (3 e 4) 

Concorda 

(5 e 6) 

102 

A reprovação influencia negativamente a 

confiança que o aluno deveria ter em suas 

capacidades. 

25.61 38.77 35.62 

113 A reprovação afeta a autoestima do aluno. 17.24 33.81 48.96 

167 
A reprovação dá ao aluno uma imagem 

ruim de si mesmo. 
25.65 36.29 38.06 

Fonte: Elaborado pelo Cenpec. 

 

Nas tabelas 7 e 8, vemos que uma parcela substancial de docentes (também em 

torno de um terço) concorda parcialmente com os itens sobre os efeitos negativos da 

reprovação sobre a confiança, a autoestima e a imagem dos alunos e sobre a reprovação 

ser mais eficaz em crianças no começo da escolarização. Novamente podemos inferir 

que não há um posicionamento claro dos professores amostrados acerca desses dois 

pontos. Essas respostas são coerentes com as respostas reportadas na Tabela 9, sobre o 

conhecimento acerca de pesquisas. 

 

Tabela 8 - Itens da crença de efeitos da reprovação precoce e distribuição das respostas 

Item Conteúdo do item 
Discorda (1 

e 2) 

(Dis)concorda 

parcialmente 

(3 e 4) 

Concorda 

(5 e 6) 

107 

Nos anos iniciais, esperamos tempo demais 

antes de fazer com que os alunos repitam 

de ano. 

35.08 32.64 32.28 

159 

Se o aluno deve repetir de ano, isso teria de 

ocorrer bem no começo dos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

38.89 30.86 30.25 

172 

A reprovação durante os anos iniciais é um 

meio eficaz de evitar fracassos num nível 

de ensino mais elevado. 

34.57 31.12 34.31 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 
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Uma minoria dos docentes da amostra demonstra desconhecer a pesquisa sobre 

efeitos socioafetivos da reprovação e isso pode ser visto pelo baixo percentual de 

concordância com os itens 134, 136 e 180, e o baixo percentual de discordância com o 

item 158. Praticamente metade dos professores parece conhecer bem os resultados das 

pesquisas e cerca de um terço parece não conhecê-la muito bem. 

 

Tabela 9 - Itens da crença de conhecimento da pesquisa sobre efeitos da reprovação e 

distribuição das respostas 

Item Conteúdo do item 
Discorda (1 

e 2) 

(Dis)concorda 

parcialmente 

(3 e 4) 

Concorda 

(5 e 6) 

134 

A maioria das pesquisas confirma que a 

reprovação não afeta a autoestima do aluno 

repetente. 

56.23 28.82 14.95 

136 

As pesquisas indicam que a reprovação é 

benéfica para os alunos que enfrentaram 

condições familiares difíceis ao longo do 

ano escolar. 

67.58 21.00 11.41 

158 

A maioria das pesquisas afirma que a 

reprovação produz mais efeitos negativos 

que positivos sobre a autoestima do aluno 

repetente. 

17.96 31.25 50.79 

180 

A maioria das pesquisas afirma que os 

alunos repetentes ganham mais em termos 

de resultados escolares que aqueles que são 

promovidos. 

48.47 34.97 16.56 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

Se correlacionarmos as fontes de pesquisa
15

 com a escala de conhecimento, veremos 

que, com exceção da discussão com colegas, todas as demais (mídia, artigos científicos 

e formação inicial) se correlacionam fraca e negativamente com a escala, indicando uma 

leve tendência de que quanto mais o professor utiliza a fonte para se informar, menos 

ele desconhece a pesquisa (ver interpretação da escala no Quadro 2). 

                                                           
15

 O questionário indagava qual a fonte do conhecimento de pesquisas sobre a reprovação e qual a 

participação da fonte nos conhecimentos do professor (até 20%, de 20% a 50%, de 50% a 80% e mais de 

80%). 
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Crenças sobre avaliação 

No questionário respondido pelos professores há um conjunto de afirmações 

acerca da avaliação escolar, relativo à aprendizagem dos estudantes, que representa 

características de três tipos de avaliações: a avaliação formativa, a somativa e a 

normativa. 

De acordo com a literatura (SCRIVEN, 1967; PERRENOUD, 1999; AFONSO, 

2000), a avaliação formativa caracteriza-se por fornecer informações ao professor sobre 

as aprendizagens dos estudantes, de forma que ele possa adequar seu programa de 

trabalho às necessidades dos alunos. Trata-se de uma avaliação que permite o 

monitoramento da aprendizagem com o objetivo principal de organizar e orientar o 

trabalho do professor em função das demandas dos estudantes. Segundo Perrenoud 

(1999, p. 103), “é formativa toda avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se 

desenvolver, ou melhor, que participa da regulação das aprendizagens e do 

desenvolvimento no sentido de um projeto educativo”. 

Ao praticarem a avaliação formativa, os professores podem recolher 

informações sobre a aprendizagem dos estudantes de diversas formas: observações 

livres ou sistematizadas, entrevistas com os estudantes, autoavaliação, trabalho em 

grupo, ou seja, é importante que o professor recorra a diversos métodos para saber o 

máximo possível sobre a aprendizagem dos estudantes e use essas informações para 

orientar o trabalho pedagógico (AFONSO, 2000).   

Assim, diferentemente, da avaliação somativa, cujas informações visam 

principalmente saber se determinados objetivos foram alcançados, a avaliação formativa 

tem como objetivo central gerar informações para que o professor possa melhorar a 

intervenção pedagógica durante o processo educativo (SCRIVEN, 1967).  

Como toda avaliação, a somativa também visa o conhecimento sobre as 

aprendizagens dos estudantes, mas diferentemente do que ocorre na avaliação 

formativa, essas informações têm como foco principal verificar se os objetivos foram 
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cumpridos, se os alunos aprenderam o que foi trabalhado durante um determinado 

período de tempo, um ano letivo ou um ciclo de aprendizagem, enfim, ela permite 

averiguar o efeito do trabalho que foi desenvolvido pelo professor na aprendizagem dos 

estudantes. As conclusões advindas da avaliação somativa não incidem na melhoria do 

processo educativo, no sentido de ajudar os estudantes nas dificuldades que possam 

apresentar no processo de aprendizagem. Ela tem um caráter mais conclusivo acerca de 

um processo que se encerra e orienta, normalmente, a tomada de decisão acerca da 

promoção ou da reprovação dos estudantes.  

A avaliação normativa, diferentemente das anteriores, toma como referência o 

desempenho do estudante em relação ao grupo-classe, tendo, portanto, um caráter 

seletivo e competitivo e a comparação como um valor (AFONSO, 2000). Do ponto de 

vista conceitual, a avaliação normativa é a referência para as avaliações em larga escala. 

Nessa perspectiva de avaliação, a complexidade do processo educativo é reduzida a 

alguns produtos visíveis que podem ser medidos ou verificados com base em provas 

escolares ou testes padronizados que indicam os bons e os maus estudantes, os mais 

capazes e os menos capazes, os mais preparados e os menos preparados.   

Nas tabelas 10, 11 e 12, respectivamente, constam os itens usados nas 

estimações das crenças; vemos uma ampla adesão à avaliação formativa, com 

percentuais de concordância de dois terços ou mais; uma adesão um pouco menor à 

avaliação somativa; e uma rejeição parcial à concepção de avaliação normativa. 
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Tabela 10 - Itens da crença de avaliação formativa e distribuição das respostas 

Item Conteúdo do item 
Discorda (1 e 

2) 

(Dis)concorda 

parcialmente 

(3 e 4) 

Concorda 

(5 e 6) 

76 

As avaliações permitem que se 

identifiquem os alunos que precisam de 

uma explicação suplementar. 

4.63 20.19 75.18 

86 

As provas permitem que se saiba se o 

professor pode avançar na matéria ou se 

deve retomar determinados conceitos ou 

exercícios. 

3.93 16.35 79.72 

88 

As avaliações permitem que se identifique 

o que é preciso ser retrabalhado com os 

alunos. 

2.73 16.77 80.51 

97 

A análise dos resultados dos alunos nas 

avaliações permite que se ajuste o ensino 

em função de suas dificuldades. 

2.39 14.77 82.83 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

 

Tabela 11 - Itens da crença de avaliação somativa e distribuição das respostas 

Item Conteúdo do item 
Discorda (1 e 

2) 

(Dis)concorda 

parcialmente 

(3 e 4) 

Concorda 

(5 e 6) 

80 

As avaliações permitem que se verifique se 

os objetivos do conteúdo programático 

foram alcançados. 

5.18 21.18 73.64 

84 
As avaliações permitem que se verifique se 

os alunos dominam o conteúdo de ensino. 
7.56 28.90 63.54 

89 

No final de um ano ou ciclo, é preciso 

avaliar em que medida os alunos dominam 

suficientemente as competências mínimas. 

3.47 15.45 81.08 

94 
As avaliações permitem que se avaliem os 

efeitos do ensino ofertado. 
7.66 30.53 61.81 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 
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Tabela 12 - Itens da crença de avaliação normativa e distribuição das respostas 

Item Conteúdo do item 
Discorda (1 e 

2) 

(Dis)concorda 

parcialmente 

(3 e 4) 

Concorda 

(5 e 6) 

74 

Os resultados dos alunos nas avaliações 

permitem identificar aqueles que são 

desprovidos de aptidão natural. 

44.72 32.24 23.03 

78 
As avaliações punem os alunos que não 

estudaram. 
49.53 27.34 23.13 

82 
As avaliações permitem que se 

identifiquem os bons e os maus alunos. 
53.72 29.81 16.46 

90 
As avaliações são a ocasião para os alunos 

demonstrarem seu valor. 
47.27 33.62 19.11 

144 
Uma boa avaliação deve permitir que se 

identifiquem os alunos fortes. 
29.84 35.70 34.46 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

 

 

Crenças sobre o papel da escola com respeito às desigualdades sociais: diferentes 

princípios de justiça para a educação básica 

Desde os anos 60, estudiosos e gestores da educação têm se dedicado a buscar 

meios de romper com o fato de que a escola não somente não consegue romper com a 

desigualdade social, mas também a reproduz, em forma de desigualdade escolar, 

conforme mostraram Bourdieu e Passeron (1975). Para Ribeiro (2012, p. 54), o 

sociólogo francês François Dubet atribui esse fato ao uso, na educação básica, do 

princípio de justiça meritocrática. 

[Para Dubet], a explicação desse fato está na relação da escola com a 

justiça meritocrática, a qual transcende a própria instituição e encontra 

um sentido nos fundamentos das sociedades democráticas. Essas 

sociedades têm por característica a seguinte contradição: por um lado, 

têm como representações essenciais a igualdade fundamental 

(expressa na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão) e a 

liberdade (expressa pela capacidade de agir, julgar e decidir por si), 

criando a representação da liberdade de poder transcender 

circunstâncias de origem (nascimento, por exemplo); mas, por outro 

lado, são também estruturadas por hierarquias sociais, sendo que as 

posições vantajosas da vida social e política são raras. 
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Tomando a educação escolar como um bem social valorizado para o qual as 

sociedades precisam estabelecer critérios justos para sua distribuição, Ribeiro (2012, 

2014) afirma que princípios de justiça sustentam as políticas e as práticas educacionais 

e, por consequência, influenciam os resultados da distribuição do conhecimento. Para 

essa autora, Dubet (2009) e Crahay (2000) são pesquisadores que vêm fazendo uso de 

teorias sobre justiça para discutir o vínculo entre desigualdade social e escolar, com 

vistas a encontrar soluções que iluminem as políticas educacionais. São, segundo ela, 

autores afinados com a perspectiva igualitarista, que consideram relevante para a justiça 

na escola efetivar práticas educacionais que se apoiem na constatação de que, no 

momento da aprendizagem, as crianças não partem do mesmo patamar. E sendo a 

educação básica obrigatória, por determinação dos interesses sociais, todos devem então 

ter acesso a um determinado conjunto de conhecimentos definido como necessário à 

vida social. 

Crahay (2000) afirma haver atualmente três distintos princípios de justiça 

consubstanciados em três diferentes ideologias pedagógicas. A igualdade de 

oportunidades (ou justiça meritocrática, como aqui chamamos o princípio) é, para o 

autor, a ideologia pedagógica mais difundida junto às políticas e práticas educacionais. 

Nela está contido um princípio de justiça que apregoa a distribuição proporcional, que 

visa conceder segundo o que cada indivíduo, supostamente, aporta à sociedade, 

considerando o mérito
16

. Essa ideologia é sustentada pela noção de que as pessoas têm 

dons naturais e que a justiça é garantida quando o sistema educacional faz com que 

esses dons possam fruir independentemente da origem social que as pessoas possam ter, 

tais como: nascimento, cor, sexo, local de moradia, etc. O talento será, portanto, a 

melhor medida da distribuição do bem social educação escolar. A desigualdade escolar, 

segunda essa ideologia, é justa desde que a medida de distribuição seja o talento dos 

indivíduos e desde que haja igualdade de condições para todos. O autor critica essa 

                                                           
16

 Crahay usa a diferenciação entre justiça proporcional e justiça corretiva, criada por Aristóteles em Ética 

a Nicômaco: “Para a justiça distributiva baseada na igualdade proporcional ou geométrica é normal dar 

mais a quem oferece mais à sociedade. Já para a justiça corretiva (igualdade aritmética) não se avalia, 

para distribuição, o quanto o indivíduo aporta à sociedade, nem seus méritos ou seus talentos. [...] Esse 

tipo de justiça tem como conseqüência, equilíbrio, menos que estabelecimento de uma ordem” 

(CRAHAY, 2000, p. 38, tradução nossa). 
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ideologia por não considerar o avanço da Sociologia, que mostrou a correlação entre 

desigualdade escolar e social, e também por não considerar os avanços da ciência: a 

noção de dom não se sustenta e as pessoas não aprendem o mesmo no mesmo tempo. 

A segunda ideologia pedagógica apresentada por Crahay (2000) é a ideologia da 

igualdade de tratamento. Já não basta, nessa perspectiva, garantir igualdade de 

condições, é preciso oferecer a todos, de forma igual, a mesma qualidade de ensino. Se 

todos têm acesso ao mesmo tratamento com ensino de qualidade, a desigualdade escolar 

será justa, resultante apenas de diferenças de talento. Essa ideologia sofre a mesma 

crítica feita à primeira, embora o autor reconheça que ela representa um avanço por 

considerar a existência de correlação entre desigualdade escolar e social. Para Crahay 

(2000), o problema é que ao submeter todos ao mesmo processo de ensino, no mesmo 

tempo, as práticas e políticas sustentadas pela ideologia da igualdade de tratamento não 

podem quebrar o vínculo entre desigualdade social e escolar. 

O autor propõe uma nova ideologia pautada no princípio de justiça corretiva e 

nas novas pesquisas sobre como as crianças aprendem: a igualdade de conhecimentos 

adquiridos. Crahay (2000) assume que essa ideologia é possível quando as práticas 

escolares e as políticas educacionais se pautam por objetivos de aprendizagem que 

definem o que as crianças devem aprender em cada etapa da escolaridade; quando há 

monitoramento da implementação das políticas educacionais e do alcance de seus 

resultados; quando há consideração do fato de que as crianças precisam de tempos 

diferentes para aprender; quando os princípios de justiça que sustentam a distribuição 

do conhecimento não se pautam pela meritocracia, mas pelo princípio de justiça 

corretiva, que distribui bens segundo o interesse social. Segundo Crahay (2000), 

pesquisas já provaram que os alunos conseguem aprender tudo, desde que estejam 

submetidos a situações educativas de qualidade e que se considerem os seus diferentes 

tempos de aprendizagem. 

A discussão leva a inferir que o princípio de justiça meritocrático não é justo na 

educação básica porque não distribui bens educacionais segundo o interesse social, mas 

segundo crenças que a ciência já mostrou serem inválidas; que o princípio de justiça de 
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igualdade total não consegue, na educação, distribuição justa porque não pode enfrentar 

a correlação entre desigualdade social e escolar; e que o princípio corretivo, que 

considera que as crianças precisam de tempos diferentes para aprender e têm 

necessidades emocionais distintas ao longo da vida, e que distribui bens educacionais 

segundo o interesse da sociedade, oferecendo mais a quem precisa de mais, é o mais 

adequado para a educação básica. Dubet (2009), por raciocínio distinto, chegará a 

conclusões semelhantes: é preciso oferecer mais em educação para quem tem menos em 

termos de distribuição de outros bens sociais para que se garanta equidade, ou seja, 

níveis mais justos de desigualdade social e escolar. Para esses autores, a escola tem 

papel relevante sobre a possibilidade de enfrentamento da desigualdade social. 

Tabela 13 - Itens da crença de visão meritocrática do papel da escola e distribuição das 

respostas 

Item Conteúdo do item 
Discorda (1 

e 2) 

(Dis)concorda 

parcialmente 

(3 e 4) 

Concorda 

(5 e 6) 

29 
O desenvolvimento da inteligência se deve, 

em boa parte, a fatores hereditários. 
47.46 37.69 14.85 

34 
Algumas pessoas são mais inteligentes que 

outras desde o nascimento. 
37.29 30.44 32.27 

63 A inteligência é definida no nascimento. 66.29 24.05 9.67 

69 

Cada um nasce com um determinado 

potencial de inteligência, que se desenvolve 

por meio de um fenômeno de 

amadurecimento biológico. 

13.93 27.74 58.33 

79 

A escola deve oferecer a todos um ensino de 

qualidade e, então, identificar os alunos mais 

dotados a fim de exigir o máximo de sua 

capacidade. 

25.80 30.29 43.90 

85 
Os alunos que apresentam um bom 

desempenho merecem uma atenção especial. 
45.13 34.39 20.48 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

 

As tabelas 13, 14 e 15 apresentam os itens selecionados pela análise fatorial para 

compor as crenças relativas à justiça. A distribuição das respostas que consta na Tabela 

13 não permite inferir o posicionamento dos professores com respeito à justiça 

meritocrática. Na Tabela 14, vemos alguma adesão à visão corretiva de justiça; e, com 
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base na Tabela 15, pode-se dizer que existe alta adesão na amostra ao princípio de 

justiça de igualdade de tratamento (o percentual de concordância com os itens é alto). 

Tabela 14 - Itens da crença de visão corretiva do papel da escola e distribuição das 

respostas 

Item Conteúdo do item 
Discorda (1 

e 2) 

(Dis)concorda 

parcialmente 

(3 e 4) 

Concorda 

(5 e 6) 

38 

Todos nós nascemos aproximadamente com 

as mesmas capacidades intelectuais. É o 

meio que faz a diferença. 

12.19 31.88 55.93 

40 
A inteligência precisa de um ambiente 

afetivo favorável para se desenvolver. 
9.47 29.05 61.48 

44 

A criança desenvolverá cada vez mais suas 

aptidões se os adultos acreditarem que ela é 

inteligente. 

9.42 26.15 64.43 

52 

Quanto mais o professor demonstrar 

confiança na capacidade da criança, mais ela 

desenvolverá sua inteligência. 

2.35 15.47 82.18 

54 
A inteligência se desenvolve graças 

principalmente aos estímulos do meio. 
4.86 29.45 65.69 

81 
A escola deve corrigir as desigualdades, isto 

é, dar mais àqueles que têm menos. 
27.45 32.50 40.05 

91 
É legítimo que os professores deem mais 

atenção aos alunos com dificuldades. 
16.41 33.92 49.68 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

 

Tabela 15 - Itens da crença de igualdade de tratamento e distribuição das respostas 

Item Conteúdo do item 
Discorda (1 

e 2) 

(Dis)concorda 

parcialmente 

(3 e 4) 

Concorda 

(5 e 6) 

71 
O professor deve dedicar a mesma energia a 

todos os alunos, sem distinção. 
10.34 12.38 77.28 

77 

É oferecendo a todos – dotados e pouco 

dotados – as mesmas oportunidades de 

aprendizagem que se constrói uma escola 

justa. 

9.17 12.31 78.52 

83 

Todos os alunos deveriam receber o mesmo 

ensino, independentemente da origem social 

e da escola frequentada. 

6.90 9.26 83.84 

92 
Todo professor deve dedicar a mesma 

atenção a cada aluno. 
13.93 24.66 61.41 

95 

A escola deve proporcionar as mesmas 

oportunidades de aprendizagem a todos os 

alunos. 

2.45 8.61 88.93 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 
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Relações entre crenças 

Na Tabela 16 constam as correlações entre os escores estimados por meio da 

TRI. As correlações entre as crenças de reprovação são coerentes – quanto mais 

favorável à reprovação, menos se acha que ela causa efeitos socioafetivos negativos, 

mais se acha que ela deve ocorrer nos anos iniciais do EF e menos se conhece a 

pesquisa; quanto mais se conhece a pesquisa, mais se acredita que a reprovação traz 

malefícios à autoestima do aluno e menos se acha que ela deve ocorrer cedo na vida 

escolar. 

 

Tabela 16 - Correlações entre crenças 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.0000 
         

2 -0.3466 1.0000 
        

3 0.5760 -0.2281 1.0000 
       

4 0.6016 -0.5381 0.4336 1.0000 
      

5 0.0924 0.1630 0.0926 -0.1497 1.0000 
     

6 0.1809 0.1401 0.1584 -0.0834 0.6857 1.0000 
    

7 0.4348 0.0139 0.3301 0.2678 0.1028 0.2156 1.0000 
   

8 0.2999 0.0220 0.2400 0.1841 0.0903 0.1375 0.5034 1.0000 
  

9 0.1209 0.2154 0.1253 -0.0744 0.3909 0.3549 0.2022 0.1809 1.0000 
 

10 0.0281 0.1238 0.0783 -0.0771 0.3102 0.3224 0.0913 0.0536 0.1735 1.0000 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

Nota: Todas as correlações são significativas a 5%, exceto as em cinza. 

Chamam a atenção as correlações positivas entre o posicionamento geral sobre a 

reprovação e o sobre a concepção de avaliação e a visão meritocrática do papel da 

escola. Quanto mais favorável à reprovação, mais o professor adere à concepção 

normativa de avaliação e meritocrática de justiça. Também há uma correlação positiva 

entre a visão do papel da escola meritocrática e a avaliação normativa. 

Os três tipos de avaliação investigados se relacionam positivamente, mas as 

concepções formativa e somativa se associam mais fortemente. Os três princípios de 

justiça analisados também se correlacionam positivamente entre si, porém de modo 

fraco. 
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Para averiguar melhor a relação entre as crenças, usou-se análise fatorial 

exploratória (método de extração de análise de componentes principais com rotação 

varimax). O conjunto de variáveis considerado na análise é composto pelos escores 

estimados das crenças. Os fatores obtidos têm média zero e desvio padrão unitário e são 

interpretados a partir da interpretação das crenças: quanto maior o valor do fator, maior 

é a adesão às crenças. 

Pelo critério de Kaiser, foram extraídos três fatores: o primeiro agrega as crenças 

sobre as concepções formativa e somativa de avaliação e as visões de justiça na escola 

corretiva e de igualdade de oportunidade; o fator 2 agrega as crenças de avaliação 

formativa e justiça meritocrática; o fator 3 agrega as crenças de reprovação. Isso mostra 

que as crenças de avaliação e justiça se relacionam entre si, mas não com as crenças 

sobre reprovação. 

Na Tabela 17, constam algumas estatísticas de adequação da análise fatorial. Os 

valores da medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) são todos 

maiores que 0.5, valor considerado aceitável; o valor da medida geral é de 0.696. 

Realizamos também o teste de esfericidade de Bartlett, que foi significativo a 1%, 

indicando que ao menos algumas variáveis possuem correlações estatisticamente 

significativas na população. Ambos os testes, KMO e Bartlett, avaliam se as variáveis 

apresentam correlações suficientes para justificar a aplicação da análise fatorial (HAIR 

JR. et al., 2009). 
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17 - Adequação da análise fatorial - crenças selecionadas 

Estatística Crença Fator 1 Fator 2 Fator 3 

KMO 

1 0.663 

2 0.607 

3 0.737 

5 0.643 

6 0.669 

7 0.701 

8 0.722 

9 0.825 

10 0.858 

Carga fatorial 

1 0.126 0.399 0.761 

2 -0.224 -0.230 0.773 

3 0.163 0.328 0.698 

5 0.864 0.012 -0.008 

6 0.846 0.105 0.072 

7 0.103 0.809 0.196 

8 0.019 0.827 0.050 

9 0.552 0.348 -0.147 

10 0.582 -0.028 -0.008 

Comunalidade 

1 0.754 

2 0.701 

3 0.621 

5 0.747 

6 0.732 

7 0.703 

8 0.686 

9 0.447 

10 0.339 

Proporção da variância 

total explicada pelo fator 
0.245 0.199 0.192 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

Notas: Em cinza estão as cargas fatoriais das crenças que pertencem ao fator; a escala da crença 

2 foi invertida. 

 

As cargas fatoriais denotam a correlação entre o item e o fator; seu valor ao 

quadrado indica o percentual da variância do item explicado pelo fator. Cargas com 

valores maiores de 0.5 são consideradas de significância prática e, quando os valores 

excedem 0.7, indicam uma estrutura bem definida nos dados. Em nossa aplicação, todas 

as cargas excedem 0.5 e somente três não ultrapassam 0.7. A comunalidade denota a 

parcela da variância do item compartilhada com todos os outros itens e 0.5 é valor 
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mínimo admissível para esta estatística (HAIR JR. et al., 2009). Temos duas 

comunalidades abaixo de 0.5 (crenças 9 e 10). 

O conhecimento de pesquisas se correlaciona negativamente com o fator 1 e 

positivamente com os fatores 2 e 3; a correlação é bem forte no último caso. Ou seja, 

quanto menos se conhece a pesquisa, mais se adere à reprovação, mais se adere às 

crenças do fator 2 e menos às do fator 1. 

 

Crenças e perfil da amostra 

Cruzando o perfil da amostra com suas crenças, alguns padrões interessantes 

aparecem. Percebe-se que os professores menos experientes são mais favoráveis à 

reprovação do que os mais experientes; eles também acreditam menos nos efeitos 

negativos da prática, tendem a achá-la melhor nos anos iniciais e conhecem menos a 

pesquisa (Figura 2). Um padrão semelhante emerge quando olhamos as crenças por 

faixas de idade (Figura 5). 

Figura 2 - Médias dos escores das crenças de reprovação por faixas de experiência docente 

 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

Com respeito à avaliação, somente na concepção formativa vemos uma 

diferença entre professores de acordo com a experiência – aqueles com mais de 20 anos 
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de experiência são mais adeptos à concepção do que os demais (Figura 3). Por faixas de 

idade (Figura 6), os mais experientes se diferenciam dos demais tanto quando se trata de 

avaliação formativa quanto de somativa. Experiência e idade não diferenciam muito os 

professores em temos de avaliação normativa. 

Figura 3 - Médias dos escores das crenças de avaliação por faixas de experiência docente 

 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

 

Figura 4 - Médias dos escores das crenças de justiça por faixas de experiência docente 

 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 
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Vemos que os menos experientes são menos adeptos à concepção meritocrática 

de justiça (Figura 4), com uma diferença mais marcada entre aqueles com até 5 anos e 

aqueles com mais de 20; isso também ocorre por faixas de idade. As demais concepções 

não se diferenciam por faixas de experiência, mas se diferenciam por idade – os mais 

velhos aderem mais à visão corretiva e de igualdade de tratamento. É interessante 

sempre contrastar resultados por experiência e idade, pois essas características são 

altamente correlacionadas (0.69) na amostra. Além disso, a idade reflete mudanças 

geracionais e as diferenças de crenças entre gerações podem se relacionar com a 

formação recebida pela coorte (educação básica e superior) e também com o tipo de 

experiência
17

 em sala de aula. 

 

Figura 5 - Média dos escores das crenças de reprovação e conhecimento da pesquisa por 

faixas de idade 

 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

 

 

                                                           
17

 Nesta frase, experiência não denota tempo de serviço, mas sim a vivência com determinadas coortes de 

alunos. 
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Figura 6 - Média dos escores das crenças de avaliação por faixas de idade 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Média dos escores das crenças de justiça por faixas de idade 

 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 
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Para compreender melhor alguns resultados das regressões, é interessante olhar a 

média dos escores das crenças por formação – professores que cursaram até o ensino 

superior, que fizeram pós-graduação lato sensu (atualização ou especialização) ou 

stricto sensu (mestrado ou doutorado). Vale citar que 2,7% da amostra tem formação de 

nível médio, 2,7% fizeram atualização e que 0,6% tem doutorado. Dessa maneira, na 

categoria até ensino superior constam majoritariamente pessoas com diploma de 

graduação, na categoria de pós-graduação latu sensu há maioria com especialização 

(que tem o dobro de carga horária mínima, 360 horas, que a atualização) e, na categoria 

de pós-graduação stricto sensu, a maioria tem mestrado. 

 

Figura 8 - Média dos escores das crenças de reprovação e conhecimento da pesquisa por 

formação 

 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

Vemos na Figura 8 que os docentes com pós-graduação são, em média, menos 

favoráveis à reprovação e, quando ela é stricto sensu, se é menos favorável ainda; um 

padrão semelhante emerge para a crença sobre reprovação precoce; com respeito aos 

efeitos socioafetivos, as médias são muito próximas entre si, não permitindo diferenciar 

bem a crença por formação. Os professores com especialização parecem ter um domínio 
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ligeiramente maior da pesquisa, porém as médias do escore também são muito próximas 

entre si. 

 

Figura 9 - Média dos escores das crenças de avaliação por formação 

 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

 

A formação diferencia os professores com respeito às concepções de avaliação 

(Figura 9): docentes com mestrado aderem mais, relativamente aos de outras formações, 

aos três tipos de avaliação. Professores com mestrado também aderem mais às 

concepções de justiça meritocrática e de igualdade de tratamento (Figura 10). 
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Figura 10 - Média dos escores das crenças de justiça por formação 

 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

 

Regressões 

 

Para entender o posicionamento dos professores sobre a reprovação e demais 

crenças selecionadas a partir de seu perfil socioeconômico e do conhecimento de 

pesquisas sobre os efeitos da reprovação e também o perfil do docente que conhece 

mais a pesquisa, vamos usar análise de regressão. Estimaremos modelos lineares por 

mínimos quadrados ordinários com erros robustos à heterocedasticidade e com a 

seguinte forma funcional: 

𝐶𝑗𝑖 = 𝛼𝑃𝑖 + 𝛽𝐷𝑖 + 𝛾𝑇𝑖 + 𝜀𝑖 

Onde 𝐶𝑗𝑖 denota a crença 𝑗 do professor 𝑖 padronizada (com média zero e desvio 

padrão unitário); 𝑃𝑖 é o escore de conhecimento dos resultados das pesquisas sobre 

efeitos da reprovação (também padronizado); 𝐷𝑖 e 𝑇𝑖 denotam, respectivamente, o 

conjunto de características sociais e demográficas, e profissionais dos docentes; 𝜀𝑖 é um 

termo de erro. 
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As regressões permitem identificar variáveis associadas às crenças, porém seus 

coeficientes não indicam uma relação causal. Mesmo que tivéssemos uma amostra 

probabilística, não seria o caso, pois não é possível determinar se, por exemplo, é o 

professor que menos concorda com a reprovação que busca conhecer mais a literatura 

acadêmica ou se, ao tomar conhecimento desta, o docente reformularia suas ideias. 

Apesar disso, as regressões levantam pistas valiosas sobre os determinantes sociais das 

crenças. 

O tamanho dos coeficientes informa a variação da crença em função da variação 

na característica em unidades de desvio padrão. Porém, o fato de um coeficiente ser, por 

exemplo, duas vezes maior que outro, não tem uma interpretação clara, pois estão em 

termos do escore da crença estimado via TRI, que não foi interpretado. Desse modo, o 

que nos interessa com relação aos coeficientes são seus sinais e significância, que 

indicam se as variáveis explicativas respectivas estão associadas a um aumento ou a 

uma redução do grau de adesão com a crença e se tal relação tem significância 

estatística. 

As características sociais e demográficas que vamos analisar são: sexo, idade, 

raça, região de residência, educação da mãe e renda familiar líquida, e se o professor 

reprovou ao longo da educação básica; as profissionais são: formação, rede de ensino de 

atuação, situação funcional, experiência docente, etapa de atuação, curso de graduação e 

experiências com políticas de não reprovação em duas épocas diferentes. Tais 

características estão descritas em detalhes no Quadro 4. No mesmo quadro, há também 

duas variáveis de política; elas foram incluídas para testar algumas hipóteses que 

levantamos sobre os dados. 

 

Quadro 4 - Descrição das variáveis explicativas das regressões 

Características Variável Descrição 

Desconhecimento da pesquisa 
Escore estimado pela TRI com base nos 

itens descritos na Tabela 9. 

Sociais e demográficas 

Sexo 
Variável binária que assume valor 1 se a 

pessoa é do sexo masculino. 

Idade Idade em anos no nível e ao quadrado. 

Raça Variáveis binárias que assumem valor 1 
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Características Variável Descrição 

se o professor declarou ser negro (preto 

ou pardo) ou ser amarelo/indígena. A 

categoria omitida é branco. 

Região de residência 

Variáveis binárias que assumem valor 1 

se o professor reside na região Norte, 

Nordeste, Sul ou Centro-Oeste. A 

categoria omitida é Sudeste. 

Educação da mãe 

Variáveis binárias que assumem valor 1 

se o professor declarou que a 

escolaridade de sua mãe é: 

Analfabeta/Primário incompleto, 

Primário completo/Ginasial incompleto, 

Ginasial completo/Colegial incompleto. 

A categoria omitida é Colegial 

completo/Superior. 

Renda familiar líquida 

Variáveis binárias que assumem valor 1 

se o professor declarou ter renda familiar 

líquida nas seguintes faixas: até R$ 

1.356,00, de R$ 1.357,00 a R$ 3.390,00 e 

de R$ 3.391,00 a R$ 6.780,00. A 

categoria omitida é mais de R$ 6.781,00. 

Reprovação na educação 

básica 

Variável binária que assume valor 1 se a 

pessoa declarou ter repetido alguma vez 

durante a educação básica. 

Profissionais 

Formação 

Variáveis binárias que assumem valor 1 

se o professor declarou possuir 

especialização ou atualização, ou 

mestrado ou doutorado. A categoria 

omitida é graduação. 

Rede de ensino de 

atuação 

Variáveis binárias que assumem valor 1 

se o professor atua nas redes estadual ou 

municipal. A categoria omitida é federal 

e particular. 

Situação funcional 
Variável binária que assume valor 1 se o 

professor é concursado. 

Experiência docente 

Variáveis binárias que assumem valor 1 

se o professor declarou ter experiência 

nas seguintes faixas: 5 a 10 anos, 10 a 20 

anos, ou mais de 20 anos. A categoria 

omitida é até 5 anos. 

Etapa de atuação 

Variáveis binárias que assumem valor 1 

se o professor atua nos anos iniciais do 

EF, nos anos finais do EF ou no EM. 

Aqui não há omitida, pois não são 

categorias mutuamente exclusivas. 

Curso de graduação 

Variáveis binárias que assumem valor 1 

se o professor cursou graduação em 

Letras ou curso polivalente. A categoria 
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Características Variável Descrição 

omitida é outros cursos. 

Políticas 

Experiência com 

políticas de não 

reprovação dos anos 

1990 

Variável binária que indica se professor 

ingressou na carreira docente até o ano de 

2000 e se trabalha numa rede que 

implantou políticas de não reprovação ao 

longo dos anos 1990, de acordo com 

Barretto e Mitrulis (2001). 

Experiência com 

políticas de não 

reprovação atuais 

Variável binária que indica se professor 

atua em uma escola que reportou no 

Censo Escolar de 2014 ter o EF 

organizado em ciclos. 

Fonte: Elaborado pelo Cenpec. 

 

Antes de mostrar os resultados principais, vamos discutir a escolha das variáveis 

explicativas dos modelos. Em princípio, as variáveis binárias que indicam se o professor 

atua no EF1, se trabalha na rede municipal e se é polivalente poderiam captar uma 

informação semelhante, pois boa parte das matrículas dos anos iniciais está com as 

redes municipais e a formação adequada do professor do EF1 é a polivalente. Contudo, 

podemos ver na Tabela 18 que dois dos estados com maior número de professores na 

amostra – São Paulo e Minas Gerais – têm percentual elevado de matrículas do EF1 que 

não estão com os municípios. De fato, 19% dos professores da amostra que atuam no 

EF1 não lecionam em redes municipais; nos estados citados esse percentual é próximo 

de 64%. Além disso, quase 33% dos professores da amostra de EF1 não são 

polivalentes (metade dos docentes dos anos iniciais que não são polivalentes reportou 

ter feito Letras). Desse modo, é pertinente controlar pelas três variáveis na regressão. 
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Tabela 18 - Distribuição dos professores da amostra por estado e atuação no EF1 e 

participação das matrículas municipais do EF1 nos estados 

Estado 
Número de 

professores 

% em 

relação ao 

total da 

amostra 

Atua 

no 

EF1 

% que atua no 

EF1 em 

relação ao total 

do estado 

% de 

matrículas 

municipais no 

EF1* 

Rondônia 44 0.80 15 34.09 61.98 

Acre 25 0.46 2 8.00 52.76 

Amazonas 59 1.07 20 33.90 69.95 

Roraima 20 0.36 4 20.00 71.58 

Pará 101 1.84 35 34.65 84.00 

Amapá 22 0.40 8 36.36 56.30 

Tocantins 45 0.82 16 35.56 68.98 

Maranhão 134 2.44 38 28.36 86.67 

Piauí 140 2.55 42 30.00 84.65 

Ceará 348 6.34 92 26.44 76.45 

Rio Grande do Norte 148 2.69 59 39.86 62.67 

Paraíba 156 2.84 33 21.15 65.01 

Pernambuco 248 4.51 69 27.82 72.53 

Alagoas 146 2.66 45 30.82 79.67 

Sergipe 58 1.06 16 27.59 62.38 

Bahia 562 10.23 133 23.67 82.73 

Minas Gerais 503 9.16 181 35.98 59.34 

Espírito Santo 125 2.28 50 40.00 72.99 

Rio de Janeiro 280 5.10 85 30.36 66.91 

São Paulo 1.076 19.59 392 36.43 58.78 

Paraná 321 5.84 136 42.37 85.34 

Santa Catarina 186 3.39 87 46.77 60.99 

Rio Grande do Sul 286 5.21 96 33.57 51.88 

Mato Grosso do Sul 112 2.04 47 41.96 66.68 

Mato Grosso 110 2.00 42 38.18 60.39 

Goiás 151 2.75 52 34.44 74.18 

Distrito Federal 58 1.06 12 20.69 0.00 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec com dados próprios e da Sinopse do Censo Escolar de 2014 (*). 

 

A experiência docente foi aferida a partir da questão que indagava em que ano a 

pessoa começou a lecionar e foi obtida ao se subtrair de 2014 a resposta do(a) docente. 

Desse modo, a variável é uma aproximação da experiência efetiva do indivíduo como 

professor, pois não temos informações sobre afastamentos ou licenças. Sabe-se que 

estas são mais recorrentes entre mulheres por assumirem mais responsabilidades perante 

o cuidado com a família, tanto por razões biológicas (licença-maternidade) quanto por 

razões sociais (o cuidado dos filhos recai principalmente sobre as mulheres). 
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A variável de experiência com políticas de não reprovação dos anos 1990 se 

baseou nas políticas de progressão continuada que constam em Barreto e Mitrulis 

(2001) e que estão listadas no Quadro 5. Ao todo, são oito iniciativas de políticas nos 

anos 1990. Sabe-se que as autoras não tiveram a intenção de fazer um levantamento 

exaustivo das políticas na época, porém acredita-se que as experiências listadas sejam as 

de maior importância. Primordialmente, queremos captar o contato que o professor teve 

com a discussão acerca dos ciclos e não a vivência com a política propriamente dita. 

Já a variável “experiência com políticas de não reprovação atuais” visa captar se, 

no momento da aplicação do questionário, o professor viu de perto alguma política de 

reprovação, seja por meio de experiência própria ou de colegas próximos 

(principalmente para professores de ensino médio). 

 

Quadro 5 - Políticas de não reprovação ao longo dos anos 1990 

Ano Estado/Cidade Rede Política 

1991-1992 Rio de Janeiro 

(capital) 

Municipal 

Bloco único. 

1994 Rio de Janeiro Estadual 

1992 São Paulo 

(capital) 

Municipal O EF de São Paulo passou a ser organizado em três 

ciclos: “o inicial passava a compreender os três 

primeiros anos letivos; o intermediário, os três 

seguintes e o ciclo final, as antigas 7
as

 e 8
as

 séries” 

(p. 116 e 117). 

1994 Belo Horizonte Municipal Escola Plural. Crianças ingressam com 6 anos e há 

três ciclos de três anos no EF. 

1992-1993 Belém Municipal Organizou ensino em ciclos nos primeiros quatro 

anos do EF. Retomou a proposta em 1997 e iniciou 

a sua ampliação para os anos finais do EF de forma 

gradual, introduzindo-a em nove escolas 

municipais. 

1997 Porto Alegre Municipal Escola Cidadã. 

1997 Blumenau Municipal Escola sem Fronteiras. 

1997 Ceará Estadual “[...] a rede estadual abre caminho ao ensino 

fundamental de nove anos, incorporando no 

primeiro ciclo, de três anos de duração, as crianças 

de seis anos de idade. Em continuidade, são 

propostos ainda mais três ciclos, com a duração de 

dois anos cada, atingindo os alunos até a faixa dos 

14 anos” (p. 124). Início em 1998. 

Fonte: Barreto e Mitrulis (2001). 
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Determinantes do conhecimento das pesquisas sobre os efeitos da reprovação 

Antes de analisarmos os determinantes sociais das crenças, vamos analisar os 

determinantes do conhecimento da pesquisa; ao apresentar esses resultados primeiro, 

facilita-se o entendimento dos resultados sobre as crenças acerca da reprovação. Na 

Tabela 19, são apresentados os principais resultados, em que na primeira coluna consta 

o modelo com todas as covariadas sociais, demográficas e profissionais; em seguida, 

acrescentamos as variáveis explicativas aos poucos; por fim, apresentamos modelos que 

testam hipóteses adicionais sobre os dados. Os resultados até a coluna 8 da Tabela 19 

apontam os seguintes padrões: 

 Desconhecem menos os resultados das pesquisas 

o Mais experientes (10 anos ou mais) 

o Quem não repetiu 

o Mulheres 

o Residentes no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

o Com mães menos escolarizadas ou analfabetas 

o Com renda familiar maior 

o Com atualização ou especialização 

o Polivalentes 

o Concursados 

o Que não atuam no EF1 

A associação positiva entre experiência e conhecimento da pesquisa parece 

contraintuitiva à primeira vista, pois, com o passar do tempo, é razoável que o professor 

comece a dar mais peso para sua experiência prática do que para a pesquisa. Como bem 

colocam Xia e Glennie (2005), os professores costumam observar somente a 

performance acadêmica de seus alunos por um período curto de tempo e, em geral, não 

comparam o desempenho dos alunos reprovados com o de seus pares promovidos. 

Normalmente, os estudantes reprovados apresentam algum progresso nos anos 

imediatamente posteriores à reprovação (porém, no longo prazo, esse progresso não se 
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sustenta). Assim, se ao longo da carreira o professor observa isso repetidas vezes, 

eventualmente, ele pode começar a achar que a reprovação pode ser boa e, ao dar maior 

peso à experiência em sala de aula, se poderia esperar uma associação negativa entre 

experiência e conhecimento da pesquisa. 

Identificamos duas explicações para a correlação positiva entre experiência e 

conhecimento da pesquisa sobre os efeitos da reprovação. A primeira se relaciona com o 

fato de que o conhecimento científico se deprecia no tempo e exige uma constante 

atualização por parte dos profissionais. Uma correlação positiva seria factível em uma 

situação em que os professores mais experientes estão se atualizando constantemente e 

os menos, não. Infelizmente, não temos dados acerca da formação continuada ou de 

hábitos de estudos dos professores da amostra e não podemos explorar essa hipótese 

mais a fundo. Mas é razoável supor que este cenário é menos provável, pois quanto 

mais experiente, menor é o retorno do investimento na atualização do conhecimento 

científico – pois resta menos tempo de trabalho. 

A segunda explicação se relaciona ao contexto das políticas educacionais no 

Brasil. Nos anos 1980 e 1990, foram implantadas diversas políticas de progressão 

continuada em diferentes regiões do país e isso suscitou um debate sobre o tema nas 

redes de ensino que adotaram políticas de não reprovação e nas universidades. Os 

professores que trabalham há mais tempo podem ter tido contato com esse debate e, por 

esse motivo, podem demonstrar maior conhecimento das pesquisas. Outro ponto que 

reforça isso se relaciona com a obrigatoriedade de ensino superior para os professores. 

Muitos docentes tinham apenas o ensino médio e tiveram que voltar a estudar para 

continuar a exercer a profissão. Uma vez na universidade, podem ter tido oportunidade 

de conhecer o debate em torno da progressão continuada. Ademais, professores menos 

experientes não tiveram contato com esse debate, mas podem ter tido contato com 

políticas de não reprovação. Dada a complexidade envolvida na proposta da progressão 

continuada, é de se esperar que sem um conhecimento mais profundo de seus 

fundamentos, docentes com menos tempo de serviço sejam mais favoráveis à retenção 

dos alunos. 
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Para averiguar a última explicação, estimamos modelos com as variáveis de 

política – experiência com políticas de não reprovação na década de 1990 e em 2014. 

Usamos as duas variáveis juntas, cada uma separadamente e também as duas junto com 

uma interação. Reportamos na Tabela 19 somente o modelo com a variável de 

experiência com políticas de progressão nos anos 1990, que se demonstrou significativa. 

Com base nesse resultado, vemos que os docentes que tiveram contato com o debate em 

torno de tais políticas desconhecem menos a pesquisa e que o tamanho dos coeficientes 

associados à experiência se reduzem em cerca de 15%, sugerindo que nossa hipótese 

explica parte da associação. Porém, o padrão observado para a experiência não muda 

em termos qualitativos – mais experientes desconhecem menos a pesquisa referida. 

  



 

Tabela 19 - Regressões para explicar o conhecimento dos resultados de pesquisas sobre efeitos da reprovação nos alunos 

Covariadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Experiência docente de 5 a 10 anos 0.060 -0.077 -0.034 -0.040 0.033 0.032 0.033 0.058 0.059 

Experiência docente de 10 a 20 anos 
-

0.141*** 

-

0.385*** 

-

0.292*** 

-

0.296*** 

-

0.194*** 

-

0.190*** 

-

0.189*** 

-

0.144*** -0.118** 

Experiência docente de mais de 20 anos 
-

0.203*** 

-

0.578*** 

-

0.394*** 

-

0.386*** 

-

0.270*** 

-

0.264*** 

-

0.260*** 

-

0.202*** -0.173** 

Idade 0.003 

 

-0.003 -0.005 0.001 0.002 0.002 0.004 0.002 

Idade ao quadrado 0.000 

 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Repetiu na EB 0.130*** 

  

0.120*** 0.123*** 0.136*** 0.136*** 0.130*** 0.133*** 

Homem 0.107** 

   

0.103** 0.086* 0.087* 0.097** 0.108** 

Negro -0.046 

   

-0.049 -0.048 -0.046 -0.046 -0.048 

Amarelo ou indígena 0.077 

   

0.094 0.086 0.091 0.082 0.073 

Norte -0.166** 

   

-0.149* -0.171** -0.176** -0.166** -0.204** 

Nordeste 
-

0.352*** 

   

-

0.344*** 

-

0.371*** 

-

0.374*** 

-

0.366*** 

-

0.388*** 

Sul -0.018 

   

0.013 -0.005 -0.006 -0.008 -0.061 

Centro-Oeste 
-

0.244*** 

   

-

0.217*** 

-

0.231*** 

-

0.225*** 

-

0.235*** 

-

0.285*** 

Educação da mãe Analfabeta/Primário 

incompleto 

-

0.185*** 

   

-

0.179*** 

-

0.180*** 

-

0.180*** 

-

0.180*** 

-

0.187*** 

Educação da mãe Primário completo/Ginasial 

incompleto 

-

0.128*** 

   

-

0.129*** 

-

0.125*** 

-

0.125*** 

-

0.127*** 

-

0.127*** 

Educação da mãe Ginasial completo/Colegial 

incompleto -0.028 

   

-0.025 -0.025 -0.023 -0.027 -0.026 

Renda até R$ 1.356,00 0.218*** 

   

0.283*** 0.280*** 0.267*** 0.218*** 0.222*** 

Renda de R$ 1.357,00 a R$ 3.390,00 0.121* 

   

0.145** 0.148** 0.145** 0.129** 0.119* 

Renda de R$ 3.391,00 a R$ 6.780,00 0.064 

   

0.062 0.062 0.062 0.067 0.062 

Atualização ou Especialização 
-0.088** 

   

-

0.127*** 

-

0.110*** -0.104** -0.089** -0.091** 

Mestrado ou Doutorado -0.020 

   

-0.044 -0.058 -0.062 -0.035 -0.018 

Letras 0.045 

    

-0.049 -0.029 -0.023 0.045 

Polivalente -

    

- - - -
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Covariadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0.207*** 0.167*** 0.176*** 0.176*** 0.201*** 

Licenciatura -0.104 

    

-0.119 -0.125 -0.116 -0.103 

Estadual -0.072 

     

-0.095** -0.097** -0.048 

Municipal -0.041 

     

-0.029 -0.015 -0.040 

Concursado 
-

0.149*** 

      

-

0.145*** 

-

0.150*** 

Atua no EF1 0.178*** 

       

0.175*** 

Atua no EF2 0.020 

       

0.021 

Atua no EM -0.012 

       

-0.011 

Políticas anos 1990 

        

-0.135** 

Observações 4975 5323 5297 5231 5053 5016 5001 4975 4975 

R-quadrado 0.070 0.032 0.036 0.038 0.063 0.066 0.067 0.068 0.071 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

Notas: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1; erros padrão robustos; todos os modelos têm constante. 

 

 

  



 

Determinantes das crenças de reprovação escolar 

Na Tabela 20 vemos os modelos estimados para explicar o posicionamento geral 

com respeito à reprovação. Com base nesses modelos e também em outros não 

reportados, é possível apreender os seguintes fatos: 

 O conhecimento da pesquisa se relaciona de forma robusta com a crença de 

posicionamento geral sobre reprovação. Quanto mais o docente desconhece a 

pesquisa, mais favorável à prática ele é. 

 Relacionam-se negativamente à concordância com a reprovação: 

o Ter mais de 20 anos de experiência docente. 

o Ser mais velho. 

o Ser homem. 

o Ser negro. 

o Residir na região Sul. 

o Ter mãe analfabeta ou com primário incompleto. 

o Ter maior renda familiar líquida. 

o Ter mestrado ou doutorado. 

o Ser concursado. 

o Não atuar no EF1. 

A correlação entre o conhecimento da pesquisa e a crença de posicionamento 

geral sobre a reprovação é muito interessante. Apesar de, como já mencionado antes, 

não ser possível determinar se é o professor que menos concorda com a reprovação que 

busca conhecer mais os resultados das pesquisas ou se, ao tomar conhecimento desta, o 

docente reformularia suas ideias, o fato de a associação existir e ser negativa é um 

indício de que o contato com a pesquisa pode atuar sobre as crenças. 

A correlação entre ter feito pós-graduação stricto sensu e a escala de reprovação 

poderia reforçar a importância da pesquisa para a formação da opinião do professor. Em 

princípio, são nos cursos desse tipo que o contato e a produção de pesquisa estão mais 

presentes, até porque a pesquisa, especialmente a de fronteira, não está acessível a todos 

(por estar em língua estrangeira ou em bases de dados pagas). Contudo, na seção 

anterior, vimos que ter cursado o mestrado ou o doutorado não se relaciona com o 

conhecimento da pesquisa. 
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O fato de a experiência docente se relacionar com a crença, após o controle das 

demais características dos indivíduos, sugere que a prática em sala de aula influencia a 

visão do professor sobre a reprovação. Porém, assim como na seção anterior, é possível 

levantar a seguinte hipótese explicativa: os professores mais experientes são menos 

favoráveis à reprovação, porque tiveram contato com a discussão acerca da progressão 

continuada nos anos 1990 que ocorreu nas redes de ensino que implantaram a política 

ou nas universidades (para aqueles que cursavam a graduação ou a pós-graduação). Já 

os professores mais jovens, em especial os de EF1, tiveram contato apenas com a 

política e não com a discussão. Para checar isso, incluímos na regressão duas variáveis 

que captam o contato com a política em dois períodos (década de 1990 e 2014; ver 

Quadro 4). Foram estimados modelos com ambas as variáveis, com cada uma delas e 

também com interação entre as mesmas, e a relação com a experiência docente não 

muda – os professores com mais de 20 anos de experiência continuam menos favoráveis 

à reprovação em relação aos menos experientes (com menos de 5 anos). Porém, entre os 

professores que não tiveram contato com a discussão da política até os anos 1990 e que 

hoje trabalham em escolas com EF organizado em ciclos, há maior adesão à reprovação. 

Ademais, quando se controla pela experiência mais recente com a política, professores 

do EF2 passam a se mostrar mais favoráveis à prática e a idade deixa de importar. Desse 

modo, reforça-se a interpretação de que a prática pode influenciar crenças sobre a 

repetência. 

Interpretamos o fato de idade e escolaridade da mãe se relacionarem com a 

crença, após o controle de outras características dos indivíduos, especialmente da 

experiência, como uma influência geracional à visão do professor sobre a reprovação. 

Pelas estatísticas descritivas mais simples, professores do sexo masculino são 

mais favoráveis à reprovação. Porém, após controlar pelos demais fatores, homens são 

menos favoráveis do que as mulheres; ademais, ao interagirmos sexo e a dummy que 

indica se o indivíduo repetiu (não reportado), vemos que são menos favoráveis os 

homens que repetiram de série quando cursavam a educação básica. Para verificar se o 

fato de ter repetido ao longo da escolarização básica pode interagir com as demais 

características investigadas, estimamos regressões para subamostras de professores não 
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repetentes e repetentes (não reportado). Os resultados para a subamostra dos não 

repetentes se aproximam muito dos para a amostra toda; já para os repetentes há 

diferenças importantes. Experiência docente, idade, raça, educação da mãe, ser 

concursado e etapa de atuação deixam de importar; ter feito pós-graduação lato sensu se 

associa negativamente à concordância com a reprovação. Essa heterogeneidade em 

função de experiências pessoais com a reprovação durante a educação básica precisa ser 

mais bem entendida. 

Estimamos modelos também para as subamostras de professores por etapa de 

atuação: EF1, EF2 e EM. Os resultados mais próximos dos gerais são os para docentes 

que atuam no EF2 (59% da amostra). Experiências com políticas de não reprovação não 

importam para professores do EM. 

 

 



 

Tabela 20 - Regressões para explicar a crença de posicionamento geral sobre reprovação 

Covariadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Desconhecimento da pesquisa 
0.481*** 

0.497**

* 

0.488**

* 

0.485**

* 

0.485**

* 

0.483**

* 

0.483**

* 

0.483**

* 

0.482**

* 

0.485**

* 

0.485**

* 

0.481**

* 

0.485**

* 

Experiência docente de 5 a 10 

anos 
-0.031 

 

-

0.118**

* -0.089** -0.086** -0.043 -0.042 -0.041 -0.03 

-0.029 -0.03 -0.031 -0.03 

Experiência docente de 10 a 

20 anos 
-0.054 

 

-

0.153**

* 

-

0.104**

* 

-

0.105**

* -0.072* -0.077** -0.074** -0.054 

-0.073* -0.074* -0.053 -0.068* 

Experiência docente de mais 

de 20 anos 
-0.105** 

 

-

0.232**

* 

-

0.180**

* 

-

0.171**

* 

-

0.129**

* 

-

0.134**

* 

-

0.125**

* -0.103** 

-0.118** -0.120** -0.103** -0.112** 

Idade -0.017** 

  

-

0.023**

* 

-

0.023**

* 

-

0.020**

* 

-

0.019**

* -0.018** -0.016** 

-0.012 -0.012 -0.017** -0.012 

Idade ao quadrado 0.000** 

  

0.000**

* 

0.000**

* 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 
0.000 0.000 0.000** 0.000 

Repetiu na EB -0.001 

   

0.024 0.014 0.004 0.002 0.000 -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 

Homem -0.055* 

    

-0.055* -0.056* -0.055* -0.055* -0.062* -0.062* -0.055* -0.061* 

Negro -0.058** 

    

-0.057** -0.059** -0.056** -0.058** -0.061** -0.062** -0.058** -0.062** 

Amarelo ou indígena -0.108* 

    

-0.101 -0.104 -0.103 -0.107 -0.109 -0.112 -0.108* -0.112 

Norte -0.025 

    

-0.036 -0.032 -0.036 -0.028 -0.008 -0.016 -0.027 -0.025 

Nordeste 0.005 

    

-0.007 -0.007 -0.007 0.000 0.018 0.015 0.004 0.006 

Sul -0.066* 

    

-0.064* -0.065* -0.066* -0.064* -0.044 -0.053 -0.068* -0.063 

Centro-Oeste 0.034 

    

0.035 0.038 0.037 0.033 0.034 0.028 0.033 0.019 

Educação da mãe 

Analfabeta/Primário 

incompleto 

-0.062* 

    

-0.051 -0.055* -0.058* -0.060* 

-0.070* -0.070* -0.063* -0.071* 

Educação da mãe Primário 

completo/Ginasial incompleto 
-0.035 

    

-0.024 -0.03 -0.031 -0.034 
-0.043 -0.045 -0.035 -0.045 

Educação da mãe Ginasial 

completo/Colegial incompleto 
-0.06 

    

-0.059 -0.058 -0.061 -0.059 
-0.085* -0.083* -0.06 -0.082* 

Renda até R$ 1.356,00 0.124** 

    

0.152**

* 

0.153**

* 

0.153**

* 0.124** 
0.115* 0.112* 0.125** 0.112* 

Renda de R$ 1.357,00 a R$ 0.056 

    

0.078* 0.077* 0.071* 0.058 0.022 0.02 0.056 0.019 
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Covariadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.390,00 

Renda de R$ 3.391,00 a R$ 

6.780,00 
0.086** 

    

0.098** 0.093** 0.090** 0.087** 
0.057 0.057 0.086** 0.056 

Atualização ou Especialização -0.042 

    

-0.058** -0.048* -0.044 -0.041 -0.049 -0.05 -0.042 -0.051 

Mestrado ou Doutorado -0.251*** 

    

-

0.276**

* 

-

0.270**

* 

-

0.274**

* 

-

0.255**

* 

-

0.234**

* 

-

0.231**

* 

-

0.251**

* 

-

0.230**

* 

Letras 0.011 

     

-0.001 0.001 0.001 0.011 0.007 0.011 0.007 

Polivalente -0.007 

     

0.003 0.002 0.000 -0.017 -0.019 -0.007 -0.018 

Licenciatura -0.001 

     

-0.022 -0.013 -0.005 0.005 0.007 -0.001 0.008 

Estadual -0.054 

      

-0.038 -0.042 -0.067* -0.067* -0.053 -0.060* 

Municipal -0.034 

      

-0.033 -0.025 -0.035 -0.033 -0.034 -0.032 

Concursado -0.083** 

       

-0.082** 

-

0.101**

* 

-

0.099**

* 

-0.083** 

-

0.100**

* 

Atua no EF1 0.076* 

        

0.103** 0.102** 0.075* 0.100** 

Atua no EF2 0.031 

        

0.067* 0.064* 0.031 0.064* 

Atua no EM 0.046 

        

0.049 0.050 0.046 0.051 

Políticas anos 1990 
 

        

0.231** 0.039 -0.006 
 

Políticas 2014 
 

        

-0.207** 0.015 
 

0.018 

Interação: só políticas 2014 

        

0.247** 
  

Observações 4,974 5468 5322 5296 5230 5052 5015 5000 4974 4,063 4,063 4,974 4,063 

R-quadrado 0.385 0.362 0.371 0.373 0.374 0.382 0.382 0.383 0.384 0.388 0.387 0.385 0.387 

Fonte: Elaborada pelo Cenpec. 

Notas: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1; erros padrão robustos; todos os modelos têm constante.
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Anexo A 

Texto da carta de apresentação enviada aos mediados (em 30/06/2014) 

Prezado(a) nome do mediador, 

 

Somos do Cenpec, que realiza a coordenação técnica da Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro. Temos o seu e-mail porque você já participou do 

concurso ou foi mediador e porque acreditamos que é um educador preocupado com a 

melhoria do ensino. 

Estamos realizando a pesquisa Crenças de Professores sobre a Reprovação Escolar e 

gostaríamos de pedir a sua colaboração respondendo ao questionário abaixo indicado. 

Esse questionário faz parte de uma pesquisa liderada pelo professor Marcel Crahay, da 

Universidade de Genebra, que está sendo desenvolvida em diversos países (Bélgica, 

França, Suíça, Romênia, Bulgária, Finlândia, Itália, Turquia). No Brasil, o estudo é 

realizado pela Coordenação de Desenvolvimento de Pesquisas do Cenpec. 

O objetivo da pesquisa é compreender o pensamento dos professores a respeito da 

reprovação escolar a partir de suas concepções psicopedagógicas sobre aprendizagem, 

inteligência, avaliação e princípio de justiça. Para conhecer melhor a pesquisa, assista à 

entrevista com Crahay disponível aqui. 

Ao responder a este questionário, você estará contribuindo para que tenhamos 

informações que podem subsidiar a formulação de políticas voltadas à melhoria da 

qualidade da educação. 

Os cem primeiros professores que responderem ao questionário receberão um kit 

Cenpec, contendo o livro Família, escola, território vulnerável, escrito por Antônio A. 

G. Batista e Hamilton H. de Carvalho-Silva, e a Coleção da Olimpíada (Caderno do 

Professor, coletânea de textos e DVD dos quatro gêneros textuais). 

Sua participação é anônima e voluntária. A pesquisa não está associada, de modo 

algum, ao concurso da Olimpíada.  

http://youtu.be/c9SjBaUhYl4
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Desde já, agradecemos enormemente sua contribuição. 

 

Para acessar o questionário: clique aqui. 

 

Assinaturas 

Antônio A. G. Batista 

Coordenador de Desenvolvimento de Pesquisas do Cenpec  

Sonia Madi 

Coordenadora da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro   

http://form.jotformz.com/form/41535375101648
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Anexo B 

Texto da carta de apresentação enviada aos professores (em 07/07/2014) 

Prezado(a) Professor(a), 

 

Somos do Cenpec, que realiza a coordenação técnica da Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro. Temos o seu e-mail porque você se inscreveu na atual 

edição do concurso e porque acreditamos que é um educador preocupado com a 

melhoria do ensino.  

Estamos realizando a pesquisa Crenças de Professores sobre a Reprovação Escolar e 

gostaríamos de pedir a sua colaboração respondendo ao questionário abaixo indicado. 

Esse questionário faz parte de uma pesquisa liderada pelo professor Marcel Crahay, da 

Universidade de Genebra, que está sendo desenvolvida em diversos países (Bélgica, 

França, Suíça, Romênia, Bulgária, Finlândia, Itália, Turquia). No Brasil, o estudo é 

realizado pela Coordenação de Desenvolvimento de Pesquisas do Cenpec. 

O objetivo da pesquisa é compreender o pensamento dos professores a respeito da 

reprovação escolar a partir de suas concepções psicopedagógicas sobre aprendizagem, 

inteligência, avaliação e princípio de justiça. Para conhecer melhor a pesquisa, assista à 

entrevista com Crahay disponível aqui. 

Ao responder a este questionário, você estará contribuindo para que tenhamos 

informações que podem subsidiar a formulação de políticas voltadas à melhoria da 

qualidade da educação. 

Os cem primeiros professores que responderem ao questionário receberão um kit 

Cenpec, contendo o livro Família, escola, território vulnerável, escrito por Antônio A. 

G. Batista e Hamilton H. de Carvalho-Silva, e a Coleção da Olimpíada (Caderno do 

Professor, coletânea de textos e DVD dos quatro gêneros textuais). 

Sua participação é anônima e voluntária. A pesquisa não está associada, de modo 

algum, ao concurso da Olimpíada.  

http://youtu.be/c9SjBaUhYl4
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Desde já, agradecemos enormemente sua contribuição. 

 

Para acessar o questionário: clique aqui. 

 

Assinaturas 

Antônio A. G. Batista 

Coordenador de Desenvolvimento de Pesquisas do Cenpec  

Sonia Madi 

Coordenadora da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 

 

 

http://form.jotformz.com/form/41535375101648

