
Conselho Nacional de Educação (CNE) 
recomenda a progressão continuada nos 
três primeiros anos do Ensino Funda-
mental e defende que a reprovação não 
cabe em um modelo de educação como 

direito de todos. Especialistas concordam, mas te-
mem que a prática possa não ser tão eficiente diante 
da falta de infraestrutura das escolas brasileiras. Por 
trás dessa discussão, no entanto, há um problema de 
fundo bem mais grave: a qualidade da educação no 
Brasil deixa muito a desejar. 

G., hoje com 9 anos, teve que recomeçar todo 
um processo de socialização em sala de aula em 2010, 
porque no final do ano passado não apresentava, se-
gundo os profissionais que o avaliaram, condições de 
acompanhar o 3º ano do Ensino Fundamental. “Ele 
lia palavras e frases inteiras. Mas disseram que ele 
não conseguia interpretar textos, então a professora 
achou melhor reprová-lo”, conta a mãe, Claudia. 

Na verdade, relata Claudia, já no início do se-
gundo semestre de 2009, o menino ficava ansioso 
diante da ameaça de “rodar” e estava sempre se pro-
pondo a fazer um maior esforço e conseguir acompa-
nhar os colegas. Não apenas pelo conteúdo, mas para 
poder no ano seguinte contar com a companhia da 
turma com a qual estava há dois anos. 

Diante da reprovação, a mãe tentou reanimá-lo, 
dizendo que em 2010 seria melhor porque ele, já sa-
bendo a matéria, poderia inclusive ajudar aos cole-
guinhas. “Ele aceitou bem, saímos de férias e não se 
tocou mais no assunto. Mas quando faltavam poucos 
dias para a volta às aulas,  ele teve crises de choro 

quando lembrava que não teria mais os colegas com 
quem havia convivido nos dois últimos anos”.

Passado dois terços do ano letivo de 2010, G. 
ainda se queixa em casa da falta de amizades em sala 
e revela que tem medo de “rodar” de novo, embo-
ra esteja indo bem na escola. “Ele sempre aprendeu 
muito com o lúdico. A maneira de ensinar nas esco-
las é muito padronizada, então qualquer criança que 
esteja um pouquinho fora do padrão sente dificulda-
des”, observa a mãe, que não concorda com reprova-
ção nessa faixa etária porque para 
ela “cada criança tem seu tempo”.

E é justamente baseado nes-
sa tese que o Conselho Nacional 
de Educação (CNE), através do 
Parecer de nº 11, recomenda que 
as escolas não reprovem nos três 
primeiros anos do Ensino Fun-
damental, denominado ciclo de 
alfabetização. Na prática, seria a 
adoção do sistema de ciclos, já im-
plantado em algumas redes públi-
cas do país, entre elas a municipal 
de Porto Alegre.

A orientação do CNE aguarda para ser homo-
logada pelo Ministério da Educação (MEC) e pode 
virar lei. Enquanto isso, a questão gera polêmica e 
naturalmente convida pais, educadores e a socieda-
de como um todo para discutir um problema maior: 
a qualidade da educação no Brasil. “Independente 
da forma de organização da escola, se por ciclos ou 
seriada, a verdade é que os alunos têm aprendido 
muito pouco. Costumam chegar ao final do Ensino 
Fundamental com defasagem”, observa Márcia Ja-

comini, pedagoga, doutora em Educação pela USP 
e professora da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp).

Segundo dados do Saeb, 79 mil alunos foram 
reprovados na 1ª série do Ensino Fundamental em 
2008. São crianças de seis  anos para quem uma re-
provação, afirmam os especialistas, só trará prejuízos 
emocionais e servirá como desestímulo. Vale ressaltar 
que o 1º ano atual corresponde ao último ano da pré-
escola, onde as crianças ainda estão mergulhadas na 
primeira infância e necessitam de todo um aparato 
lúdico para aprender.

E essa era a proposta quando foi implantado o 
Ensino Fundamental de nove  anos. “As escolas de-
veriam ter se adaptado para receber essas crianças 
de seis  anos. Mas a grande maioria simplesmente 
transformou o 1º ano na antiga 1ª série, com salas 
lotadas, alunos enfileirados, aprendendo letra cursiva. 
Algumas privadas fizeram isso até por pressão dos 
pais, que não compreendem o grau de maturidade 
dessa faixa etária”, comenta Maria Aparecida Men-
des, pedagoga e psicopedagoga que trabalha com as 
séries iniciais. 

César Callegari, membro do CNE, autor e rela-
tor do parecer, se apoia na certeza de que as crianças 
“têm percursos convergentes, mas não iguais” e de que 
a reprovação nos anos iniciais está muito mais ligada 
à escola e aos métodos utilizados para ensinar do que 
ao “fracasso” do aluno. “É preciso garantir o direito à 
aprendizagem para todas as crianças”, defende. Nes-
se sentido, o Parecer orienta que as escolas devem, 
obrigatoriamente, desenvolver projetos político-pe-
dagógicos que visem o disciplinamento dos tempos e 
espaços de recuperação, de forma que os alunos com 

atraso escolar possam se recuperar an-
tes do final do ciclo de três  anos. 

Em tese, observa Cecília Farias, 
diretora do Sinpro/RS e ex-presidente 
do Conselho Estadual de Educação, a 
ideia de não reprovar e trabalhar na re-
cuperação do aluno com dificuldades 
no ano seguinte é muito boa. No en-
tanto, colocar isso tudo na prática não 
será uma tarefa fácil. “O ‘fracasso’ pode 
ser muito pior ao final de três  anos. 
Para que dê certo,  é preciso haver 
acompanhamento individual do alu-
no”, diz a professora. 

Maria Aparecida Mendes compartilha a mesma 
preocupação e teme que as escolas não estejam pre-
paradas para mais essa mudança. “Para que funcione 
é preciso que as escolas estejam muito bem equipa-
das de recursos materiais e humanos, de maneira que 
possa oferecer aos alunos outros caminhos de apren-
dizagem. A adoção do turno integral para essa faixa 
etária, com atividades de construção do conhecimen-
to e não apenas como passatempo, poderia ser um 
bom começo”, acredita.
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udo começou com algumas letrinhas e termi-
nou em manchetes garrafais.

O primeiro sinal foi o esvaziamento 
das ruas, num fim de semana. As pesso-

as se enfurnaram nas casas e o sábado ensolarado 
veio e se foi em vão. Elas estavam lendo, não pa-
ravam de ler.

 O estranho foi que as pessoas não estra-
nharam que precisavam ler. O impulso surgiu 
e os livros começaram a descer das prateleiras, 
famílias inteiras lendo, espalhada pelos cômodos. 
Largavam um exemplar, pegavam outro, revezan-
do títulos entre si. Tudo em silêncio, olhos presos 
às páginas.

Nas casas e apartamentos, a mesma ansieda-
de por textos: quem tinha estantes, se pendurava nelas 
e despencavam os volumes; quem não tinha, devorava embalagens de tudo que havia na casa. 
Nem velhas listas telefônicas eram desinteressantes, bulas eram disputadas até por quem não 
tomava remédio.

Nos corredores dos edifícios se multiplicaram os furtos de jornais de assinantes. 
No domingo, os moradores de cada andar saíram para os outros andares e invadiram mutu-

amente os apartamentos alheios. E se atracaram a ler, esgazeados em novo afã.
Quando se esgotaram os estoques de leitura caseira, grupos começaram a ganhar as ruas, 

zumbis famintos por parágrafos. Multidões de leitores catando do lixo coisas que ninguém nun-
ca lê: folhetos panfletos, filipetas, flyers. 

Nos shoppings, quietude aparente por fora. Em lojas, supermercados e farmácias, a hipnóti-
ca faina: clientes e funcionários, ocupados com displays, cartazes, avisos. As pessoas se detinham 
aqui e ali e seguiam em busca de mais impressos, um frenesi que esbugalhava todo mundo, uma 
insanidade passiva no ar.

Até que a contida balbúrdia virou um tsunami de eventos por toda a parte: 
as bancas de jornais foram tomadas de assalto e, sem violência mas com voracidade, os esto-

que eram esvaziados e as pessoas saíam sobraçando pilhas de revistas. E o jornaleiro indiferente, 
fixo na publicação em mãos.

Daí se espalhou o surto por toda parte e as livrarias abertas foram invadidas e as livrarias fe-
chadas foram arrombadas, assim como todos os sebos da cidade. Os alarmes soavam e nada disso 
afetava a leitura. Como num ritual combinado, milhares de leitores afluíram para as bibliotecas, 
onde arriaram os acervos. Por dias, os bandos se acalmaram em meio à cultura. 

De repente, a vontade de ler passou. Todos voltaram às suas casas, sem comentar nada. Os 
garis começaram a varrer as ruas, indiferentes às páginas esvoaçantes.
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Uma orientação pedagógica que vai no sentido de 
banir a reprovação ainda gera polêmica no Brasil. Mas 
em países mais avançados, o modelo proposto pelo CNE 
já é realidade há muito tempo. “Outros países adotaram 
essa política por questões lógicas. A reprovação não se 
encaixa na ideia de educação como direito de todos”, as-
sinala Maria Luisa Xavier, doutora em Educação e pro-
fessora da Faculdade de Educação da Ufrgs (Faced). 

Para Márcia Jacomini, da Unifesp, “a reprovação está 
ligada à cultura brasileira”. E é nessa linha que caminha 
a grande maioria dos especialistas atualmente. Embora 
reconheçam que a prática desse modelo em um país com 
tantas dificuldades, especialmente na rede pública, não é 
uma tarefa simples, são unânimes em dizer que o recurso 
da reprovação não cabe dentro do paradigma da educa-
ção como direito. 

A reprovação, defendem, está intimamente ligada 
à ideia da educação como privilégio. Ou seja, funciona 
como uma espécie de peneira, que seleciona “os melho-
res” e exclui do sistema os demais. 

José Francisco Soares, professor da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG),  presidente da Asso-
ciação Brasileira de Avaliação Educacional e membro do 
Conselho Consultivo do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais (Inep) defende que “a criança 
tem o direito de ser avaliada para que suas necessida-
des de aprendizado possam ser atendidas e não para ser 
expulsa da escola”. Se for constatado que não aprendeu, 
tem o direito a uma nova oportunidade por um processo 
diferente,  e o professor responsável, segundo ele, deve 
usar o não aprendizado para reavaliar a sua maneira de 
ensinar. 

Mas se não é adequado reprovar e, ao mesmo tempo 
as escolas brasileiras não estariam preparadas para traba-
lhar com um modelo que exige uma melhor infraestrutu-
ra, o que fazer com o enorme contingente de analfabetos 
funcionais que se formam todos os anos? O consenso 
é de que voltar ao sistema seletivo com reprovação não 
ajuda em nada, até porque este é o maior responsável pela 
evasão escolar. E a chamada progressão continuada (não 
reprovação), por si só, não significa um melhor ou pior 
ensino. A diferença ficaria por conta da didática. “É pre-
ciso colocar o aprendizado do aluno como valor maior 
e prioridade absoluta da escola. No entanto,  a ação da 
escola precisa receber o apoio de políticas sociais que 
apoiem as famílias na importante tarefa de educação de 
seus filhos”, diz Soares. 

A cultura da reprovação

O CNE recomenda a progressão continuada nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, mas os problemas estruturais da 
educação brasileira podem atrapalhar

Maria Aparecida Mendes 
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