
AUDIÊNCIA EDUCAÇÃO E DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Desigualdades sociais e seus 

impactos na trajetória escolar, 

na aprendizagem e na 

reprovação, evasão e 

abandono.



ESCOLA, FAMÍLIA, COMUNIDADE

Famílias em territórios de alta vulnerabilidade 
social 

Desigualdades 
territoriais

Desigualdades de 
oportunidades 
educacionais 

Crianças, adolescentes 
e jovens nas periferias 
das grandes cidades e 

nas zonas rurais

Ofertas educacionais 
restritas

Desigualdades sociais geram exclusão 
escolar



DESIGUALDADES: NÃO GARANTIA DE DIREITOS BÁSICOS
OBRIGATORIEDADE DE ESCOLARIDADE DE 4 AOS 17 ANOS 

53%
renda per capita de até ½ 

salário mínimo 

excluídos de direitos básicos: 
registro civil, atendimento de 

saúde, vacinação, 

violência, exploração e 
abusos 

2,3 milhão
crianças e adolescentes de 4 a 

17 anos estão fora da escolaP
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15 a 17 anos 

2 milhões
De adolescentes estão em 

atraso escolar

400 mil

crianças 
fora da escola

4 a 5 anos 6 a 14 anos 

600 mil

crianças e 
adolescentes 
fora da escola

1,3 
milhões de

adolescentes 

fora da escola 

Sem acesso a políticas públicas Tornam-se invisíveis  

Fonte: Pnad Contínua/Inep 2017 

15 a 17 anos 



B) Reprovação

 Norte 9,1% 

 Nordeste 8,9% 

 Sudeste 5% 

 Sul 8,4% 

 Centro-Oeste 4,8%

C) Abandono 

 Norte 2,8%

 Nordeste 2,2% 

 Sudeste 0,8% 

 Sul 0,8% 

 Centro-Oeste 0,8%

D) Por zona rural e urbana

Distorção idade-série – Rural/Urbana

 Rural – 25,9% 

 Urbana – 15,8%

Reprovação – Rural/Urbana

 Rural – 9,7%

 Urbana – 6,6%

Abandono – Rural/Urbana

 Rural – 2,7% 

 Urbana – 1,3%

A)Distorção idade-série

 Norte 25,2% 

 Nordeste 23,1% 

 Sudeste 11,7%

 Sul 14,9% 

 Centro-Oeste 14%

fonte Censo Escolar 2018

DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS
ENSINO FUNDAMENTAL 

E) Fundamental 9º ano 
Aprendizagem adequada (Brasil)

 Língua Portuguesa – 30% 
com aprendizagem adequada

 Matemática – 14% 
com aprendizagem adequada

Fonte: Prova Brasil 2015, Inep. Classificação não oficial (via Qedu)



DESIGUALDADES: APRENDIZAGEM 
NÍVEL SOCIOECONÔMICO E RAÇA 

31,4%
mais rica

Proficiência adequada em 

português de alunos do 9º ano 

13,8%
mais pobre

Fonte: Elaborado pelo CENPEC com dados da 

Prova Brasil – 2013 e NSE critério Brasil

POPULAÇÃO 

Percentual de estudantes com 

aprendizagem adequada no 9º ano

Fonte: Elaborado pelo CENPEC com dados da Prova Brasil – 2013

Matemática

18,34%
Negros

Língua Portuguesa

32,28% 
Brancos

17,01%
Brancos

7,82%
Negros



B) Reprovação
 Norte 8,8%
 Nordeste 10,1%
 Sudeste 10,1%

 Sul 14,3% 
 Centro-Oeste 9,8%

C) Abandono 
 Norte 10,6%
 Nordeste 6,7%

 Sudeste 4,6% 
 Sul 6,5%
 Centro-Oeste 5,2%

D) Por zona rural e urbana

Distorção idade-série – Rural/Urbana

 Rural – 39% 

 Urbana – 27,7%

Reprovação – Rural/Urbana

 Rural – 8,4%

 Urbana – 10,6%

Abandono – Rural/Urbana

 Rural – 7,2% 

 Urbana – 6%

A)Distorção idade-série
 Norte 41,6%
 Nordeste 35,2%

 Sudeste 21,2%
 Sul 26,3%
 Centro-Oeste 24,9%

Fonte  Censo Escolar 2018

E) Aprendizagem adequada no 3º ano Ensino Médio 

Língua Portuguesa 

 Norte 16,2% 
 Nordeste 18,6%
 Sudeste 34,3%
 Sul 31,6% 
 Centro-Oeste 29,4%

Fonte: Elaborado pelo Cenpec com dados da Prova Brasil – 2013 / 

Os dados referem-se a estudantes da rede pública e privada. 

Matemática

 Norte 3,6% 
 Nordeste 5,7% 
 Sudeste 12,1%
 Sul 12,6%
 Centro-Oeste 9,5%

DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS
ENSINO MÉDIO



CULTURA DA REPROVAÇÃO AFETA MAIS AS 
POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS 

No Brasil, apesar de as taxas de reprovação 
demonstrarem tendência de queda, ainda 

apresentam números preocupantes.

Pesquisadores afirmam que há relação entre 
fracasso escolar e determinadas características 
dos alunos, entre elas, as origens social e racial. 
Também há estudos que mostram que os altos 

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

ensino médio na idade adequada.



REPROVAÇÃO NO BRASIL E NOS PAÍSES QUE PARTICIPAM DO PISA 



CUSTOS DA REPROVAÇÃO, EVASÃO E ABANDONO NO BRASIL
Levantamento do 

IDados com base no 

Censo Escolar e nos 

dados do Siope

aponta que o Brasil 

gastou quase 

R$ 16 

bilhões
ao reprovar em 

2016 cerca de 3 

milhões de alunos 

da educação 

básica



CRENÇA DE PROFESSORES SOBRE REPROVAÇÃO ESCOLAR

Pesquisa do CENPEC teve como objetivo identificar vínculos entre as crenças de professores da Educação Básica a respeito da reprovação escolar. 

O projeto se inseriu em uma pesquisa liderada por Marcel Crahay, da Universidade de Genebra.  

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2014 A 2017

PARCEIROS: UNIVERSIDADE DE GENEBRA, UNIVERSIDADE DE LIÈGE E UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 

Metodologia 

• Amostra de conveniência obtida junto a docentes que participaram, em 2014, da plataforma de 
um programa de formação de professores de escolas públicas do CENPEC. 

• Cerca de 5.500 docentes (6% do total de inscritos na plataforma) responderam ao questionário 
com um total de 189 questões com base na escala Likert, na qual os respondentes especificam o 
grau de concordância com uma afirmação. 

• O projeto buscou entender que concepções sobre o desenvolvimento do ensino e os princípios de 
justiça e avaliação se associam às crenças de professores sobre reprovação.

• As crenças foram examinadas, primeiramente, por meio de uma análise fatorial exploratória; em 
seguida, o grau de adesão foi estimado por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI).



CRENÇA DE PROFESSORES SOBRE REPROVAÇÃO ESCOLAR



CRENÇA DE PROFESSORES SOBRE REPROVAÇÃO ESCOLAR



PESQUISA “CRENÇA DE PROFESSORES SOBRE REPROVAÇÃO 
ESCOLAR” – CENPEC 2017

Jacomini (2004) analisou fala de professores da educação básica sobre a 

progressão continuada e categorizou os argumentos em três condicionantes:

1. Materiais: inadequação das condições de ensino, como número elevado de 

alunos por turma, material didático inapropriado, espaço físico insuficiente, 

falta de tempo para trabalho coletivo na escola e preparação de aula;

2. Ideológicas: adesão a concepções de escolarização e de relação da escola

com a sociedade tais como “a reprovação dá ao professor poder para 

controlar a disciplina dos alunos e exigir dedicação aos estudos” e “a 

sociedade pratica a seleção por meio do mérito, portanto, a escola deve

incutir nos estudantes a ideia de mérito e seleção”; e

3. Institucionais-pedagógicas: currículo, tempos e espaços escolares, avaliação

e metodologia de ensino não foram organizados de acordo com os 

pressupostos dos ciclos e da progressão continuada, dificultando a adoção

de uma nova prática pedagógica.

Pesquisas internacionais e 

nacionais, porém, indicam 

que a reprovação escolar é 

um dos principais entraves 

para o ingresso no ensino 

médio, conturba a trajetória 

escolar, é dispendiosa e 

gera resultados negativos, 

conduzindo a mais 

reprovação e a menos 

aprendizado (REBELO, 

2009; HONG; YU, 2007; 

SOUZA et al., 2012).



CAMINHOS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS: PREVENÇÃO DO 
FRACASSO ESCOLAR



CAMINHOS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS: CORREÇÃO DE FLUXO 
E ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM



CAMINHOS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Programas de aceleração da aprendizagem e de correção de fluxo são fundamentais para políticas 

educacionais de promoção da equidade e da qualidade do ensino aprendizagem no Brasil, já que atuam com 

medidas preventivas e de correção da distorção idade série e, consequentemente, da evasão e do abandono 

escolar.  

2. Proposições do Legislativo precisam contribuir para:

• Estancar a produção do fracasso escolar, garantindo condições de ensino aprendizagem: promover a 

implementação integral do Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/14), monitorando suas metas e 

orçamento;

• Garantir financiamento adequado para Estados e Municípios promoverem políticas de prevenção e de 

correção: constitucionalização do Fundeb (PEC 15/15);

• Avançar nas políticas de formação e valorização docente: Política Nacional de Formação Docente, Base 

Nacional de Formação de Professores, etc.

• Buscar abordagem propositiva de políticas para a aceleração da aprendizagem e correção de fluxo 

(Exemplo do PL 4851/2019) e não a mera proibição da progressão continuada;

• Incentivo à promoção e investimento nas políticas de Educação de Jovens e Adultos.
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