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O mais recente escândalo da educação teve lugar há poucos dias, quando os principais jornais 
de São Paulo estamparam, em manchete, os resultados negativos da avaliação feita nos 
estabelecimentos escolares estaduais: não houve sequer um deles que obtivesse 50% dos 
pontos, na escala de zero a cem. A média das notas atingiu 38,42. Como costuma acontecer, 
sobraram desculpas na tentativa de explicar o desastre: São Paulo esteve melhor do que a 
média nacional (diferença de centésimos!), argumento otimista; a vilã da história é a 
progressão continuada (sistema de ciclos destituídos de avaliação permanente, que leva à 
promoção automática alunos analfabetos), argumento pessimista. Como a primeira opinião soa 
como piada de mau gosto, resta analisar mais amplamente a segunda, que se reveste de 
maior razoabilidade. Progressão continuada e fracasso escolar.  
 
A progressão continuada é um sistema de avaliação da aprendizagem, que elimina a avaliação 
mediante provas finais, ao término de cada ano letivo, transferindo-a para a conclusão de cada 
ciclo, que, em São Paulo, tem a duração de quatro anos. Assim, os alunos do ensino 
fundamental passaram a ter apenas duas avaliações, ao fim da quarta e da oitava séries. Nada 
contra o sistema, que nos países mais desenvolvidos se pratica com êxito. Tal é a sua 
modernidade (e conveniência), que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 
vigor admite a sua utilização (artigos 23, 24, 32, entre outros) na rede escolar de ensino 
fundamental. O Conselho Estadual de Educação de São Paulo, mediante a Deliberação 9/97, 
instituiu a novidade.  
 
Ocorre que a Secretaria da Educação, ao operacionalizar a medida, fê-lo sem as devidas 
cautelas que o caso impunha, muitas delas realçadas na citada deliberação. No afã de diminuir 
o impacto negativo das estatísticas referentes à reprovação e à evasão dos alunos (as quais 
efetivamente melhoraram), abandonou-se qualquer preocupação com a qualidade de ensino e 
entregou-se cada escola ao caos pedagógico, que veio a resultar no descalabro que aí está: 
professores desassistidos e confusos quanto a seus deveres e alunos livres para aprender o 
que quiserem ou puderem.  
 
Embora as provas de que trata o noticiário digam respeito ao ensino médio (Enem), a verdade 
é que, se não houve aprendizado consistente no grau fundamental, impossível se torna 
conseguir aproveitamento no médio.  
 
A carga de ignorância trazida do fundamental impede o aproveitamento no médio, visto ser 
um o pré-requisito do outro, tanto para o bem, quanto para o mal.  
 
O que faltou para que a progressão continuada se tivesse convertido no sucesso imaginado por 
seus defensores? Primeiramente, a recapacitação dos professores para dar conta de suas 
novas responsabilidades em sala de aula. Afinal, a grande heterogeneidade de prontidão para 
a aprendizagem, que se verifica atualmente entre os alunos, obriga ao abandono de didáticas 
que se baseiam no conceito de aluno-médio e exigem um esforço de atendimento mais voltado 
para cada caso concreto de atenção individualizada. E, depois, uma adequada normatização do 
trabalho em sala de aula, à luz de procedimentos de uso diário, de que fala, aliás, a própria 
Deliberação 9/97, tais como: 
  
a) Avaliações de aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a uma avaliação contínua e 
cumulativa do aluno, de modo a permitir a apreciação de seu desempenho em todo o ciclo; b) 
atividades de reforço e de recuperação paralelas e contínuas ao longo do processo e, se 
necessárias, ao final do ciclo ou nível (note-se que essas recuperações não são alternativas - a 
ligação entre elas se faz pelo e e não pelo ou -, e sim cumulativas); c) meios alternativos de 
reforço, de reclassificação, de avanço, de reconhecimento, de aproveitamento e de aceleração 
de estudos; d) indicadores de desempenho; e) contínua melhoria do ensino;  
 
Como dizia Mario de Andrade: Jacaré viu algo desse tipo? Nem eu! Não adianta os ex-
secretários se engalfinharem em acusações mútuas. Na verdade, a culpa vai além dos que 
implementaram o sistema e o abandonaram à própria sorte, e daqueles que, tendo tido 



oportunidade de fazer a correção de rumos, pouco ou nada fizeram. Vai também para o 
governo, como um todo, e para a sociedade, que parece se ter alienado de seus cuidados para 
com a qualidade dos serviços prestados pelo Poder Público. Há uma anestesia geral a 
adormecer tanto os que devem fazer, quanto os que devem cobrar.  
 
A atual secretária de Educação, Maria Lucia Vasconcelos, que é uma respeitável educadora, já 
deu o primeiro passo, ao subdividir os ciclos. Outros virão, estou certo. Oxalá se salve a 
progressão continuada, excluindo-a da perniciosa promoção automática e enriquecendo-a com 
os procedimentos indicados pelo Conselho Estadual de Educação e outros, que o caminho da 
qualificação da aprendizagem possa indicar.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 abr. 2007. Vida Executiva, p. C9. 
 


