
uanto tempo se leva para alfa-

betizar uma criança? Não há 

uma resposta exata para es-

sa pergunta, mas o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) estabeleceu 

que o ciclo de alfabetização deve durar 

três anos - e nenhum aluno pode ser re-

provado até que ele se complete. 

A recomendação do órgão, aprovada 

no fim do ano passado, causou polêmica. 

Apesar de não ter força de lei, ela é uma 

orientação que deve ser seguida por esco-

las de ensino fundamental de todo o País, 

tanto públicas quanto privadas. O argu-

mento do próprio conselho e do Ministério 

da Educação (MEC) é de que a reprova-

ção logo cedo prejudica o percurso escolar 

e não contribui para a aprendizagem. Já 

quem é contra defende que deixar o aluno 

avançar nas séries sem que ele saiba o con-

teúdo é adiar a solução do problema, o que 

teria efeitos desastrosos no futuro. 

Para César Callegari, membro do 

CNE, a polêmica em relação a esse assun-

to passa pelo ambiente político. "Quando 

o assunto foi tratado no ano passado, era 

um período eleitoral. Mas quando o tema 

é tratado por educadores, há um baixo ní-

vel de desentendimento, porque a organi-

zação dos primeiros anos do ensino fun-

damental em ciclo tem sido uma prática 

costumeira em muitos sistemas de ensi-

no", defende Callegari, também relator 

do parecer que estabeleceu as diretrizes 

para o ensino fundamental de nove anos, 

que incluiu a recomendação. 

A Gestão Educacional ouviu educado-

res e governo sobre as vantagens e des-

vantagens dessa nova determinação que 

irá mexer com a organização das esco-

las em todo o País. Em 2009, cerca de 70 

mil crianças de 6 anos de idade foram re-

provadas logo no 1o ano do ensino funda-

mental - 3% do total dos alunos matricu-

lados nessa série. 

O PESO DA REPROVAÇÃO 

Pesquisa da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), realizada em 

2009, chegou à conclusão de que a repe-

tência não tem efeitos positivos na apren-

dizagem e no rendimento dos alunos. O 

estudo "Repetir ou Progredir? Uma aná-

lise da eficiência da repetência nas esco-

las públicas de Minas Gerais" concluiu 

que os alunos repetentes tiveram no-

tas inferiores às dos não repetentes, em 



uma avaliação que mede o nível de leitu-
ra e escrita dos alunos da rede pública do 
Estado. A melhoria da proficiência de um 
ano para o outro também foi menor entre 
aqueles que tinham sido retidos. 

"Os alunos repetentes são as crianças 
que mais evadem, se tornam multirrepe-
tentes e dificilmente conseguem comple-
tar o ensino fundamental. A retenção não 
tem benefícios, só prejuízos para crianças 
e pais. Os analfabetos funcionais, em sua 
maioria, têm um percurso de repetência", 
afirma a secretária de Educação Básica 
do Ministério da Educação (MEC), Maria 
do Pilar Lacerda. 

Para ela, a principal vantagem do fim 
da reprovação nos primeiros anos escola-
res é que o foco da discussão deixa de ser 
a repetência ou a aprovação e passa pa-
ra a aprendizagem. Cada escola deve pre-
ver, em seu projeto pedagógico, que tipo 
de acompanhamento será feito ao longo 
dos três anos, para garantir que nenhu-
ma criança fique para trás ao fim do ciclo. 

O conselheiro Callegari reforça que a 
recomendação não pode ser considerada 
isoladamente e está inserida dentro das 
diretrizes curriculares para o ensino fun-
damental de nove anos, formuladas pelo 
colegiado. "Essas diretrizes consideram a 
aprendizagem como um direito. Ou seja, 
não é apenas o direito de frequência à es-
cola, mas da efetiva aprendizagem. É nesse 
contexto que a recomendação de não in-
terrupção nos três primeiros anos do en-
sino fundamental se insere. Toda criança 
tem esse direito e isso gera o dever de todos 
de assegurar que isso aconteça", pontua. 

Em 2008, dados divulgados pe-
lo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostraram que 1,3 
milhão de crianças e adolescentes brasi-
leiros de 8 a 14 anos não sabiam ler nem 
escrever. Desse total, 84,5% frequenta-
vam a escola, que não estava garantindo 
a aprendizagem. 

O professor João Batista Araujo e 
Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto, 
avalia que o Brasil vive um dilema. "Não há 
nenhuma evidência de que a reprovação aju-
de e nem que a aprovação automática ajude. 
Estamos diante de dois males, resta saber 
qual é o mal menor. O ideal seria ensinar di-
reito e depois ver como recuperar um outro 
que tenha ficado para trás", afirma Oliveira, 
que já foi secretário-executivo do MEC. 

DESPREPARO 

A recomendação do CNE exigirá das es-
colas mudanças na forma de organi-
zar o trabalho e acompanhar os alunos. 
Para muitos especialistas, professores 
e gestores não estão preparados para 
lidar com a novidade e o risco que se 
corre é o de que crianças cheguem ao 
final do 3o ano ainda sem saber ler e 
escrever, já que avançarão em cada sé-
rie mesmo sem dominar os conteúdos 
e habilidades necessárias. "A interpre-
tação que essa medida pode ter é que 
a escola pode esperar até o 3o ano para 
alfabetizar. O mal que ela pode fazer é 
gigantesco porque estimula a acomoda-
ção", avalia Oliveira. 

O diretor pedagógico do colégio 
Sigma, Ronaldo Youngh, um dos maiores 
estabelecimentos de ensino de Brasília, 
também aposta que os docentes não es-
tão preparados para trabalhar dentro des-
se novo modelo. E nem a sociedade está 
pronta para o fim da reprovação. "A socie-
dade brasileira é extremamente conteu-
dista. Os professores também são, porque 
estão inseridos nesse meio. Quando você 
diz para algum professor que não vai ha-
ver reprovação, ele arrepia todos os pelos 
do corpo, porque não consegue enxergar 
você não exigir do aluno o conhecimen-
to necessário de determinada disciplina", 
aponta. Ele acredita que a medida não te-
rá efeito no colégio porque são raros os ca-
sos de repetência nos primeiros anos do 
ensino fundamental. 

A presidente do Sindicato dos 
Estabelecimentos Particulares de Ensino 
do Distrito Federal (Sinepe-DF), Amábile 
Pacios, avalia que o CNE está ultrapas-
sando as suas competências ao editar 
tal recomendação. "Só consegue avaliar 
uma criança a instituição que está com 
ela diariamente. De fato, a gente só po-
de reprovar uma criança nessa idade se ti-
vermos toda a certeza de que a reprovação 
será o melhor para ela, e as escolas têm 
essa consciência", compara. 

Amábile acredita que, em alguns 
casos, a repetência é o caminho para 
"refazer a estrutura cognitiva". "Às ve-
zes a criança se afasta porque ficou do-
ente ou precisou acompanhar os pais 
em uma viagem. Nesses casos, a reten-
ção não é no sentido de punição", afir-
ma. 

PROVA ABC 

Cerca de 6 mil alunos matriculados 

no 4o ano do ensino fundamental de 

escolas públicas e particulares das 

27 capitais do País participaram, du-

rante o mês de abril, de uma nova 

avaliação que pretende detectar o 

nível de alfabetização das crianças 

que completaram os três primeiros 

anos desse nível de ensino. A Prova 

ABC é uma iniciativa do Movimento 

Todos pela Educação e do Instituto 

Paulo Montenegro, em parceria com 

a Fundação Cesgranrio e o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (Inep). Os resultados 

estão previstos para a segunda quin-

zena de junho. Segundo o Todos pe-

la Educação, além de um panorama 

nacional, será possível comparar o 

desempenho por regiões. Apesar do 

apoio do Inep, a prova não é uma 

avaliação governamental, mas um 

projeto das duas entidades. 

João Batista Araujo e Oliveira, presidente do 
Instituto Alfa e Beto: "A interpretação que essa 
medida pode ter é que a escola pode esperar até 
o 3o ano para alfabetizar. O mal que ela pode fa-
zer é gigantesco porque estimula a acomodação" 

Ronaldo Youngh, diretor pedagógico do colégio 
Sigma, conta que na escola são raros os casos de re-
petência nos primeiros anos do ensino fundamental 

Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 6, n. 72, p. 28-29, maio. 2011.




