


empre admirei o trabalho dos professores. Por isso, 
quando entrei numa classe para dar aula pela primei
ra vez, achei que eu era a pessoa mais realizada do 

mundo. Formar cidadãos e transmitir conhecimentos é estimu
lador. Com 20 anos de profissão, vejo que muito do meu entu
siasmo perdeu-se pelo caminho. Hoje, por mais que se pregue 
que a educação pode mudar o mundo, o fator econômico ain
da tem grande apelo. Estar bem em pesquisas de 'avaliação da 
educação' é bom para o País. Mas, na prática, o que se vê é uma 
política de incentivo à aprovação contínua, sem os investimen
tos necessários para a qualidade do ensino e condições de tra
balho dos docentes." O relato da professora Maria José*, de São 
Paulo (SP), repete-se pelo Brasil. Muitos professores discordam 
do regime de progressão continuada, adotado em grande parte 
da rede pública brasileira. Segundo eles, da forma como foi in
troduzido, o sistema permite que aconteçam "empurrõezinhos", 
que terminam com a aprovação do 
aluno, mesmo que ele não tenha al
cançado o desempenho esperado ao 
final de cada série. 

De fato, a repetência escolar 
é uma dor de cabeça para os ges
tores de escolas em todo o País, 
principalmente na rede públi
ca. De acordo com o Relatório de 
Monitoramento de Educação pa
ra Todos, realizado em 128 paí
ses e divulgado em janeiro deste 
ano pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (Unesco), o índice de reprovação no Brasil 
chega a 18,7% no ensino fundamental, sendo o mais elevado 
da América Latina (veja detalhes no gráfico). A média mundial é 
de apenas 2,9%. A situação piora quando se observa a evasão 
causada pelos sucessivos fracassos no comportamento esco
lar. Cerca de 13,8% dos estudantes brasileiros abandonam os 
estudos já no primeiro ano do ensino fundamental, enquan
to o índice médio no mundo é de 2,2%. 

Professores o especialistas criticom os 
distorções causados pela política da não 

reprovação, fl repetência é uma das 
principais causas do baixo índice do País 
no relatório sobre educação da Unesco 

A reclamação dos professores está relacionada à adoção 
do sistema de ciclo escolar, que prevê uma reformulação do 
regime seriado. A nova divisão dos níveis escolares é basea
da no desenvolvimento biológico do estudante e visa acompa
nhar o desenvolvimento de uma forma continuada. Os graus 
são geralmente divididos em dois ciclos. O primeiro abrange 
da Ia a 4 série (2 o ao 5o ano) do ensino fundamental. Já o se
gundo compreende da 5 a a 8 a série (6 o ao 9o ano). Pelo País, 
há variações nessa divisão, que pode chegar a três partes e in
cluir ainda a educação infantil. Em regra, a ideia é que o alu
no pode ser reprovado apenas uma vez em cada ciclo e não 
deve ser retido na passagem para o ciclo seguinte. 

É exatamente aí onde está o problema. "Claramente, os pro
fessores são induzidos a aprovar o estudante. No meu entendi
mento, isso não traz nenhum benefício para o aluno, que passa 
para a série seguinte ainda com deficiências em assuntos vistos 

no ano anterior. No final do ano, 
o Conselho de Classe, que deveria 
analisar o desempenho individual 
de cada aluno, termina numa en
xurrada de aprovações desneces
sárias. Por isso, há tantos alunos 
na 4a série sem saber ler e escre
ver direito. A aprovação é automá
tica", denuncia o professor Marcos 
Antônio* de Recife (PE). 

Em Londrina, no Paraná , o ce
nár io é o mesmo. Recentemente, 

um pai levou à imprensa local que os filhos teriam sido apro
vados pelo Conselho de Classe, mesmo tendo notas baixas 
durante todo o ano. O relato repercutiu em todo o Estado e 
gerou uma série de comentár ios de professores, pais e alu
nos contando histórias semelhantes. Alguns docentes ex
plicaram que as notas eram registradas de lápis para serem 
alteradas posteriormente, se fosse necessário. Mesmo que o 
aluno tivesse médias finais baixas em até quatro discipli
nas poderia ser aprovado. "Isso é um descaso. Se for para ter 



bons índices em pesquisas, o melhor 
é investir mais na qualidade do mate
rial didático, capacitação dos professo
res e melhoria da estrutura física das 
escolas. Aprovar sem corrigir os erros 
é o mesmo que empurrar o problema 
com a barriga. É deixar para a m a n h ã o 
que deve ser mudado hoje", considera a 
professora Renata*, de Curitiba (PR). 

Para a pedagoga especialista 
em Gestão Educacional, Márcia de 
Andrade Vieira, de Recife (PE), o erro 
não está em optar pelos ciclos educacio
nais. "Toda novidade traz mudanças . 
Esse novo sistema revoluciona a educa
ção brasileira, que permanece voltada 
para os graus divididos em séries. Não 
dá mais para considerar a formação do 

aluno por ano. É preciso uma observa
ção mais ampla. O ciclo visa avaliar o 
processo de ensino-aprendizagem de 
uma forma global, com acompanha
mento contínuo." Ela completa dizen
do que as deficiências t ambém devem 
ser analisadas e corrigidas nesse perío
do. "Não reprovar o aluno não signifi
ca aliená-lo, mas feito de uma manei
ra correta pode evitar a grande evasão 
que percebemos na escola atualmen
te", defende. Segundo Márcia, além do 
acompanhamento pedagógico, é pre
ciso atendimento psicológico para os 
alunos. "A série de reprovações frustra 
qualquer um e pode ser uma das cau
sas da falta de motivação. Quem repete 
o ano sente vergonha pelo insucesso. É 
preciso ver além das notas e avaliar to
das as competências da criança e ado
lescente. E os pais devem estar juntos 
nessa avaliação", aconselha. 

A rede estadual de ensino de 
Pernambuco, que atende cerca de 940 
m i l alunos, t a m b é m aderiu a essa cul
tura. "Escola não é local de reprova
ção, mas é onde se ampliam os conhe
cimentos. Temos conseguido êxitos 
com o sistema de ciclos porque mante
mos um monitoramento da qualidade 
do ensino", explica a secretária execu
tiva de Desenvolvimento da Educação, 
Aida Monteiro. Segundo ela, o inves
timento na capacitação dos professo
res foi uma das medidas adotadas pa
ra melhorar a educação no Estado. 
Os familiares t ambém foram chama
dos a perceber o desenvolvimento dos 
alunos, juntamente com a escola. A 
política ainda inclui a realização do 
Sistema de Avaliação Educacional de 
Pernambuco (Saepe). "Essa pesquisa 
feita com os estudantes sinaliza conte
údos que estejam defasados e as prin
cipais dificuldades deles, servindo de 
base para mudanças na estrutura cur
ricular de cada ciclo", explica. 

Durante o ano, os estudantes tam
bém têm vários períodos de recuperações. 
Persistindo a deficiência, o aluno é enca
minhado para um programa de reforço 
escolar realizado num turno diferente das 
aulas. Neste caso, os professores são orien
tados a trabalhar especificamente os as
suntos ainda não compreendidos. Para os 
estudantes desnivelados (com idades aci-



ma do ideal para cada ciclo escolar), ain
da há programas de correção de fluxo. O 
Travessia - Programa de Aceleração de 
Estudos de Pernambuco, iniciado em 2008 
— visa condensar os conteúdos para que o 
fundamental ou médio seja concluído em 
um ano e meio. "Essa certificação tem o 
objetivo de promover o aprendizado, feito 
com qualidade", ressalta Aida. De acordo 
com ela, todas as ações são para que o alu
no consiga atingir, no mínimo, a média 
seis e seja aprovado. Quem não for, poderá 
ainda entrar no regime de progressão, que 
permite que ao mesmo tempo o estudante 
passe para a série seguinte e curse apenas 
a disciplina em que foi reprovado na série 
anterior. Ou seja, um aluno de 4a série, por 
exemplo, que é reprovado em Matemática, 
poderá seguir para a 5a série normalmen
te e assistir as aulas e realizar as avaliações 
de matemática da 4a série, durante todo o 
ano. 

Há quem concorde com o regime de 
progressão. "Se um aluno tem médias 
baixas em apenas uma disciplina, não 
há por que fazê-lo repetir todas as ou
tras e perder um ano. Passando para a 
série seguinte e cursando apenas a ma
téria em que tem deficiência, ele conse
gue acompanhar o ritmo e se sente es
timulado a estudar mais. Quanto mais 
ele aprender, mas terá ân imo para con
tinuar estudando", avalia a professora 
Sônia Junqueira, de Paulista (PE). 

Para a psicopedagoga Edilma 
Garcia, de Recife (PE), consultora de 
escolas privadas, tantas facilidades po
dem trazer apenas um est ímulo apa
rente. "É claro que ser reprovado me
xe com a autoestima do aluno, mas se 
os professores derem a atenção neces
sária, ele poderá aprender com os er
ros e dedicar-se mais no ano seguin
te. Do contrário, tantas possibilidades 
que evitem a reprovação podem apon
tar o pensamento de que não é preciso 
sc esforçar tanto, porque de todo o jei
to ele será aprovado no final do ano." 
Ela ressalta que é preciso, sim, identi
ficar e corrigir as deficiências, mas for
çar a aprovação significa comprome
ter a formação do estudante. Segundo 
a psicopedagoga, o sistema de ciclos 
deve ser introduzido aos poucos e le
var em consideração a realidade de ca
da unidade escolar. "Não dá para que

rer copiar completamente um padrão 
dos países desenvolvidos. Tudo precisa 
ser adaptado. O que não pode é querer 
maquiar a educação brasileira, para se 
dar bem nos relatórios internacionais 
ou provas nacionais. O Brasil precisa 
tirar nota boa na realidade, dentro das 
quatro paredes da sala de aula." 

Avaliação 
Na prática, muita coisa depende do 
educador, pois é ele quem tem a capa
cidade de avaliar bem o estudante, por
que o acompanha diariamente duran
te todo o ano. " U m professor sensível 
consegue perceber qual a dificuldade 
da turma. Sabemos que nem sempre o 
tempo permite demorar tanto num de
terminado assunto. É preciso contem
plar todo o conteúdo didático. Mas, 
com jogo de cintura, o professor pode 
passar mais tempo num assunto e ser 
mais rápido em outro, dependendo do 
desenvolvimento da turma", diz a pe
dagoga Márcia. 

Para crianças que têm dificulda
de na leitura e escrita, por exemplo, é 
possível indicar deveres para que se
jam feitos em casa. Leituras de livros, 
caligrafias c redações são dicas de ta
refas que podem reforçar o aprendiza
do. As aulas t a m b é m podem se tornar 
mais d inâmicas . "Se é difícil aprender 
matemática , que tal usar um mate
rial lúdico? Vídeos, figuras, objetos que 
possam ser manuseados atraem o inte
resse e podem facilitar a compreensão. 
Se a dificuldade é em geografia, por 
que não sair da sala e mostrar tudo na 
realidade?" sugere Edi lma. Segundo 
ela, o que o docente precisa é enca
rar com cada vez mais seriedade a res
ponsabilidade que tem em ensinar. "A 
beleza do ser professor não se perdeu, 
apesar das manipulações e precarieda
de da educação no Brasil. Ser profes
sor ainda é belo, porque o verdadeiro 
professor vai além das dificuldades pa
ra cumprir a sua missão de formar ci
dadãos." 

No relatório da Unesco, apesar de indi
car queda no índice de Desenvolvimento 
Educacional (IDE) - o Brasil caiu de 
0,901 para 0,883 numa escala que vai de 
0 a 1 - o País mostra avanços no com
bate ao analfabetismo. Ainda assim, no 

ranking da Unesco, o Brasil caiu 12 po
sições, ficando em 88" lugar. Países como 
Noruega, Japão e Alemanha estão no to
po da lista, com o índice mais alto, rea
lidade bem diferente da Etiópia, M a l i e 
Niger, últimos na relação. O IDE é medi
do de acordo com taxas de alfabetização 
de adultos, igualdade de gênero, matrícu
la na educação primária e continuação 
dos estudos até a 5a série. 

Na rede pública de alguns Estados 
brasileiros, o governo propõe metas pa
ra as escolas. Se os planos traçados fo
rem alcançados no final de cada ano, os 
professores e funcionários envolvidos 
na gestão escolar ganham um bônus 
financeiro, uma espécie de 14° salário. 
A bonificação é válida para o estímulo, 
mas não deve estar na ordem de prio
ridade dos docentes. "Se fosse simples
mente para ganhar dinheiro, muitos de 
nós nem seríamos professores. O apren
dizado do aluno é a prioridade. Ganhar 
ou não o bônus será consequência do 
trabalho na escola e da dedicação mos
trada pelo estudante. O professor não 
pode nem deve ser influenciado pelo fa
tor financeiro. Senão perde o sentido de 
ser professor", diz Edilma. 

Integração 
Cabe ao docente t a m b é m a iniciativa 
de envolver a família no acompanha
mento do desempenho do estudan
te. A medida evita surpresas no final 
do ano letivo e possíveis pressões dos 
responsáveis para que os filhos sejam 
aprovados. "Os pais precisam ser alia
dos e não inimigos. Quanto mais co
nhecedores eles forem da realidade do 
filho, mais poderão ajudá-lo a se de
senvolver", diz a professora Renata. 
"Quem é professor sabe bem a realida
de da educação brasileira e de toda a 
manipu lação feita para parecer que tu
do vai bem. Mas enquanto tiver gente 
querendo melhorar, há esperança. Se a 
forma de aprovação muda, vamos nos 
adaptar, o que não dá é deixar tudo co
mo está", finaliza. 
*l\lomes alterados a pedido dos entrevistados 

Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 11, n. 126, p. 14-17, mar. 2010.




