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O Conselho Estadual da Educação de São Paulo aprovou ontem, por unanimidade, 

manifestação oficial sobre a progressão continuada. Leia abaixo a íntegra da nota: 
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O Conselho Estadual de Educação, na qualidade de 

órgão normativo do Sistema Educacional Paulista, e tendo sido responsável pela 

elaboração e aprovação da norma que instituiu em 1997 o Regime de 

Progressão Continuada, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, lamenta profundamente o uso político partidário deste importante 

avanço conquistado pela  Educação brasileira. 

Com o intuito de esclarecer a população e julgar ser 

seu dever corrigir informações errôneas sobre a situação da educação pública 

paulista é que se divulga este documento. 

Os indicadores educacionais elaborados pelo 

Ministério da Educação, entre os quais o IDEB – Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, mostram que, no panorama nacional, os alunos paulistas 

ocupam o 1º lugar na avaliação da 8ª série, o 2º na 4ª série e o 3º no ensino 

médio. Cumpre lembrar que a cobertura do ensino médio, em São Paulo, é muito 

maior do que em qualquer outro Estado da Federação. No Brasil, a média de 

jovens matriculados no ensino médio atinge 50,4%, enquanto em São Paulo  



69,9% dos jovens nessa faixa etária freqüentam o curso (dados do Pnad de 

2009), indicando um grande progresso no processo de democratização do 

acesso a este nível de ensino.  

Ao classificar esses resultados como um fracasso e 

atribuí-lo à Progressão Continuada presta-se um desserviço à população pois 

não é verdade que ela implica na perda de qualidade na aprendizagem.  E, ao 

contrário do que surge em tempos de embates eleitorais, é falso afirmar que não 

sejam realizadas provas nas escolas públicas de São Paulo. A Progressão 

Continuada garante a avaliação do processo de ensino-aprendizagem em que os 

estudantes realizam provas, fazem trabalhos e exames e passam por 

recuperação quando apresentam dificuldades. 

Utilizada com sucesso em várias administrações 

municipais e estaduais dos mais diferentes partidos em todo o país, a 

Progressão Continuada foi o elemento fundamental que garantiu aos estudantes 

de São Paulo o primeiro lugar na 8ª série nas avaliações do Ministério da 

Educação. 

Vale notar que a expressão Progressão Continuada foi 

adotada por Darcy Ribeiro, na LDB/96, refletindo a idéia de que se aprende 

continuadamente. Em 1983, o Governador Franco Montoro criou o Ciclo Básico 

no Ensino Fundamental com o objetivo de dar à criança a possibilidade de 

completar sem retrocessos seu processo de alfabetização. A Prefeitura 

paulistana, na gestão Luiza Erundina, criou os ciclos no Ensino Fundamental, 

implantado também no município de Belo Horizonte, no início dos anos 90, e 

pelas Prefeituras de Porto Alegre e Blumenau. 

Pesquisas nacionais e internacionais e a literatura 

acadêmica têm comprovado que o rendimento observado em alunos das redes 

que adotam o sistema de progressão continuada – aliás, sistema comum na 

Europa e EUA – é semelhante ou superior aos sistemas que reprovam 

anualmente. O sistema também reduz sensivelmente o abandono escolar. 

A esse respeito, em julho passado, o Conselho 

Nacional de Educação publicou a Resolução nº 4 que, define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Seu artigo 51 reza que 

“As escolas que utilizam organização por série podem adotar, no Ensino 

Fundamental, sem prejuízo da avaliação do processo ensino-aprendizagem, 

diversas formas de progressão, inclusive a de progressão continuada, jamais 



entendida como promoção automática, o que supõe tratar o conhecimento como 

processo e vivência que não se harmoniza com a idéia de interrupção, mas sim 

de construção, em que o estudante, enquanto sujeito da ação, está em processo 

contínuo de formação, construindo significados”. Ou seja, exatamente como São 

Paulo vem fazendo.  

 

 

São Paulo,  20 de Outubro de 2010 


