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Vivemos no cotidiano escolar a premência, em alguns momentos, de ter que avaliar 
crianças recém matriculadas na primeira série do ensino fundamental, cujos pais 
solicitam a aceleração em virtude do fato de "já saberem ler e escrever", muitas vezes 
por terem aprendido sozinhas. Interpretado como sinal de inteligência superior, esse 
fato origina a necessidade de análise cuidadosa de todos os aspectos envolvidos, entre 
os quais alguns serão apresentados e discutidos a seguir. 
 
A aceleração em geral 
 
A aceleração é entendida mais freqüentemente como "pular o ano", apesar de 
existirem no presente formas mais flexíveis de adaptar os conteúdos escolares às 
diferenças de ritmo e de interesse dos alunos.3 Vista dessa forma, é considerada uma 
prática controvertida, em qualquer momento da vida escolar da criança. 
 
A questão da aceleração escolar é pertinente apenas em sistemas escolares baseados 
na concepção de um sujeito depositário virtual de um conhecimento já estabelecido, 
cujo representante é o professor. Nesse contexto, conteúdo e didática são previamente 
estabelecidos, em seqüência ditada pela lógica linear, para alunos agrupados dentro 
dos critérios de semelhança mais precisos que se puder obter. Não pertence, portanto, 
ao âmbito da contemporânea atenção à diversidade e sua visão mais condizente com a 
vertente construtivista, gerando formas de organização escolar onde prevalecem a 
inclusão dos diferentes, os agrupamentos por interesse e as salas de recursos, todas 
dirigidas à maximização do aproveitamento dos ritmos diferentes de aprendizado e das 
habilidades específicas de cada aluno. 
 
A principal objeção quanto ao adiantamento da criança na escola refere-se ao possível 
prejuízo da sociabilidade, pela valorização de um aspecto do desenvolvimento apenas: 
o intelectual-cognitivo. O desenvolvimento infantil acontece de modo uniforme nas 
diferentes esferas (emocional, social, intelectual) e mostrar precocidade em uma área 
não significa que a criança pode adaptar-se também nas demais. 
 
Por outro lado, existem argumentos quanto ao fato de que, num sistema seriado, 
agrupado por semelhanças e orientado para a média, essa pode ser a única saída para 
aqueles que sentem-se pouco estimulados ao ponto de comprometerem seu interesse 
pelo estudo de modo geral. Nesse caso, as avaliações pedagógica e psicológica do 
aluno são fundamentais, para atender às discrepâncias entre diferentes níveis de 
maturidade. 
 
Alguns critérios são apresentados em outros países do mundo. Na maioria dos países 
industrializados, Freeman (1998, op.cit.) avalia a aceleração como recomendável 
quando o aluno é inteligente, emocionalmente estável, está adiantado nos conteúdos e 
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deseja ser promovido. Os adultos – pais e professores – devem também estar de 
acordo. 
 
Tomlinson (1997) e Rosenstein (1997) constatam que o sistema educacional 
americano posiciona-se, de modo implícito, contra qualquer alteração na passagem da 
criança pela escola, em virtude da tendência dos norte-americanos a sentirem-se 
pouco à vontade com o que consideram discriminação de sujeitos produtivos. 
 
Já a Espanha, segundo Pérez, Domínguez e Fernández (1998), é flexível quanto aos 
currículos e o adiantamento dos alunos, definindo alguns critérios. É preciso informar 
aos pais da detecção de necessidades educativas especiais, providenciando a avaliação 
psicopedagógica do aluno. É proposta uma modificação curricular concreta para aquele 
aluno em particular (inclui-se aí a proposta de adiantamento), que conterá objetivos, 
conteúdos, critérios de avaliação e opções metodológicas que se considere adequadas. 
É interessante notar que tais procedimentos individualizam completamente o processo, 
abstendo-se de fixar normas generalizantes: cada caso é um caso. 
 
Benito (1999) afirma, ainda, a importância da aceleração em caráter habitual (como 
oposto ao caráter excepcional que tem hoje) nos casos de desinteresse por parte do 
aluno. Aponta como critérios uma inteligência superior, habilidades sociais e 
maturidade emocional adequadas, além de aptidões escolares compatíveis com a série 
para a qual o aluno deve ser encaminhado. A autora chama a atenção para o fato de 
que, na maior parte das vezes, a mera aceleração não é suficiente, porque a situação 
de desajuste tende a repetir-se nos anos subseqüentes, sugerindo a "compactação 
prévia do currículo, para evitar as lacunas de conhecimento". 
 
A questão da aceleração refere-se à elaboração dos currículos, e à sua maior ou menor 
flexibilidade. É importante notar que, mais que critérios explícitos para adiantamento 
escolar, o que está em discussão é a legitimação de alguns recursos educativos que 
visem dar conta do que hoje é chamado de classes diferenciadas ou "de habilidades 
mistas", isto é, as que abrigam alunos com diferentes necessidades e ritmos. Assim, o 
importante seria a possibilidade de agrupar diferentes recursos em torno de temas 
centrais, de forma mais harmônica e integrada do que apenas algumas 
atividades 'extra' para os que aprendem mais rápido que os outros. 
 
Estudo de Heinbokel (1997) mostra que, dada a carência de atenção específica aos 
potenciais elevados, a aceleração é, às vezes, a única alternativa possível. Adverte 
também que os supostos "problemas" decorrentes do adiantamento são, muitas vezes, 
fruto das concepções antecipadas de quem vive a situação: no caso da entrada 
precoce na escola, por exemplo, situações que sugiram imaturidade emocional da 
criança, como sentar no colo da professora, podem ser vistas com bons ou maus olhos. 
 
Independente da proveniência, a decisão de acelerar a passagem do aluno pela escola 
deve ser avaliada com extremo cuidado, uma vez que trata de um delicado equilíbrio. 
Baseada numa análise compartilhada entre pais, escola e a própria criança, que 
conclua que esse é o único caminho possível para manter o interesse do aluno pelo 
estudo, essa decisão pode mostrar-se benéfica ao longo da vida escolar da criança. 
 
Do ponto de vista do indivíduo a ser adiantado, a diferença de ritmo e de nível é 
apenas uma dentre as muitas possíveis: de interesses, de habilidades, daquilo que 
hoje se denomina como múltiplas inteligências, e assim por diante. O desenvolvimento 
infantil não é homogêneo, e não há justificativa razoável para a opção de atender 
apenas parte das diferenças existentes. Privilegiar os aspectos intelectuais e 



cognitivos, considerando-os mais relevantes que os emocionais e sociais, pode 
promover o isolamento da criança de seus pares, sugerindo para ela a possibilidade de 
que ser bem sucedida implica em afastar-se do que sente e do fértil terreno do 
intercâmbio social. 
 
Além disso, a aceleração não pode ser uma opção que considere apenas o benefício do 
aluno a ser promovido, em detrimento tanto da classe onde ele está quanto daquela 
em que deverá ser inserido, sob risco de mostrar-se individualista, baseada apenas no 
ganho que o aluno a ser adiantado possa vir a usufruir. 
 
A aceleração dos alfabetizados 
 
Com relação aos pedidos específicos de adiantamento de crianças de primeira série, 
algumas considerações podem ser feitas.  
 
Na 1a. série não se ensina apenas a ler e escrever. O aluno já alfabetizado, assim, está 
"adiantado" apenas com relação a um aspecto, importante sem dúvida, mas que não 
preenche as outras demandas desse nível de ensino, como o aprendizado dos 
elementos básicos da matemática, por exemplo. Além disso, é na 1a. série que o aluno 
é inserido na cultura da educação fundamental formal, mais arbitrária e restrita que a 
educação infantil. Aí se dá um significativo rito de passagem para o aprendizado de 
regras mais impessoais e para o desenvolvimento da responsabilidade do aluno para 
com seu desenvolvimento acadêmico. 
 
É importante também considerar que saber ler e escrever não significa estar 
familiarizado com a linguagem. Apenas aparentemente o aprendizado da leitura e da 
escrita é solitário. Nogueira (1993) afirma que "no contexto do trabalho pedagógico 
realizado pela escola, são inúmeras as formas de mediação que se estabelecem entre 
as crianças e o conhecimento. Entre elas destacamos a mediação do outro, que ensina 
e faz junto, permitindo a construção partilhada...". Esse outro pode ser o professor, o 
colega que sabe mais ou o que sabe menos. 
 
No mundo contemporâneo, segundo Pierre Lévy (1998), " a prosperidade das nações, 
das regiões, das empresas e dos indivíduos depende de sua capacidade de navegar no 
espaço do saber. A força é conferida de agora em diante pela gestão ótima dos 
conhecimentos, sejam eles técnicos, científicos, da ordem da comunicação ou derivem 
da relação 'ética' com o outro (...) e quem é o outro? É alguém que sabe. E que sabe 
as coisas que eu não sei. O outro não é mais um ser assustador, ameaçador: como eu, 
ele ignora bastante e domina alguns conhecimentos. Mas como nossas zonas de 
inexperiência não se justapõem ele representa uma fonte possível de enriquecimento 
de meus próprios saberes. Ele pode aumentar meu potencial de ser, e tanto mais 
quanto mais diferir de mim. Poderei associar minhas competências às suas, de tal 
modo que atuemos melhor juntos que separados." 
 
Considerações finais 
 
O ensino homogêneo e seqüencial de conteúdos é o que transforma a diferença de 
ritmo em um problema a ser contornado. A visão de construção de conhecimento, ao 
contrário, conta com diferenças como as de ritmo, e as utiliza a seu favor. 
 
Podemos considerar que formar, mais que ensinar, pressupõe criar condições para que 
o aluno se envolva com aqueles que não são como ele, pedindo e oferecendo ajuda 
num movimento de consideração mútua e respeito ético pela diversidade, desde muito 



cedo. Retirar o indivíduo de um contexto que aparentemente limita seu 
desenvolvimento (porque pensa-se nele apenas do ponto de vista intelectual-cognitivo) 
deve ser uma decisão muito bem estudada, tomada na ausência de outras 
alternativas. 
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