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RESUMO 
 
Este estudo propõe, passados alguns anos da implantação da progressão continuada no ensino 

fundamental da rede pública paulista, uma pesquisa com o foco no pedagógico, analisando  como 

os professores percebem,   em seu dia-a-dia, os impactos que a progressão continuada exerce no 

seu trabalho. Esta pesquisa possui um enfoque exploratório e qualitativo como via metodológica. 

Na tentativa de uma compreensão detalhada dos impactos no trabalho pedagógico dos docentes, 

foram utilizados questionários e entrevistas como elementos de coleta de dados. Para uma melhor 

compreensão do tema, foi necessário um estudo relativo às reformas do aparelho do Estado 

ocorridas na década de 1990. Percebemos que essas reformas foram assimiladas e acompanhadas 

pelo Estado de São Paulo, quando houve a implantação da progressão continuada, mais em 

função da redução de custos e, não de uma necessidade advinda de estudos envolvendo todos os 

segmentos interessados, inclusive o professor. Este ficou alijado desse processo. As políticas 

educacionais implementadas pelo governo paulista a partir de 1995 (gestão Covas seguido por 

Alckmin), de maneira direta ou indireta influenciaram o trabalho  pedagógico do professor. Em 

função dessa influência, foi necessário realizar uma síntese retrospectiva das políticas 

educacionais realizadas no Brasil no decorrer do século XX e fazer, principalmente, um 

levantamento histórico a respeito das medidas implementadas pelo governo paulista, levantando 

como exemplo a reforma Sampaio Dória em 1920. Foi de suma importância pesquisar a 

argumentação dos discursos acadêmicos, como a pesquisa realizada pelo Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) e o Fórum de Debates 

promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) em 2002, 

ambos documentos referentes  à atual política, de progressão continuada vigente no ensino 

fundamental da rede pública de São Paulo. Os docentes, como sujeitos desta pesquisa, 

argumentaram sobre os impactos da progressão no seu trabalho pedagógico. Este estudo, ao 

confrontar os trabalhos realizados a partir dos discursos dos docentes sobre a progressão 

continuada, analisa a aceitabilidade atual desse sistema, as alusões ao que falta e o que deveria 

ser a progressão, bem como as críticas constantes sobre a ausência do docente na implantação 

desse sistema e referências àqueles que seriam os responsáveis pela situação atual da escola 

pública, com ênfase no fazer pedagógico docente.         

 

Palavras-chaves:  Educação; Progressão continuada; Rede pública. 
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ABSTRACT 
 
This essay propose, after some years of the continuing progression in the public elementary 

school in State of São Paulo, the research with focus in the pedagogical to enhance how the 

teachers feel, day-after-day, the impacts of the continuing progression in their  work. This 

research has on exploratory and quality view as a methodology way. Trying to understand the 

impacts in the teachers pedagogical work, interviews and questionnaires were used to collect 

data.  In order to understand better the theme, was necessary a study towards the changes in the 

Federal State occurred in the decade ( 1990). Perceived those reform  was assimilate and  

followed by São Paulo State, that set up the continuing progression in order to reduce the costs 

and not really a necessity came from studies about all the interested parts, specially the teacher, 

who was lightened this process. According to the educational politics set up by from São Paulo 

government after 1995, during Covas and Alckmin‘s governments, that directly or indirectly 

influence the pedagogical work of the teacher, it was necessary to make a retrospection of the 

educational politics in Brazil during the 20 th century, and mainly, a historical study towards the 

set up measures of the SP government, for example Sampaio Doria in 1920. It was extremely 

important the discussion of the academic speeches: APEOESP‘s research and forum in 2002 

developed  by Education State Secretary of São Paulo, about the politics nowadays of continuing 

progression in the public elementary school in State of São Paulo.  The theachers, as agents of 

this research, talked  about the impacts of the progression in their pedagogical work. This study, 

with all the works finished  had from the teacher’s speeches  about the continuing progression, 

analyses the real acceptability of this system, about what the progression misses and should be, as 

well as the constant complaints about the teachers’ absence in the set up of this system and 

concerning those ones  who would have their responsibles about the real situation of the situation 

of the public school, with emphasis in having the  pedagogical teaching. 

 

Key-words: Education; Continuing progression in the public elementary school; Educational 
politics in Brazil. 
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INTRODUÇÃO 
 

Apresentação do tema 
 

No Brasil, a educação sempre foi motivo de discussão em todos os seus aspectos. Foi 

no século XX que sua relevância tornou-se mais expressiva (Rios, 1997). Nesse contexto, são 

diversas as análises que se destinam a esse campo, contudo pouco se produz em relação à 

aceitação e aos resultados de todas as mudanças feitas pelo sistema governamental com o intuito 

de facilitar o acesso e diminuir os custos operacionais do sistema educacional, ou até mesmo 

capacitar, de forma positiva, os profissionais envolvidos. 

Na visão de Perez Gomés (apud Litwin 1997, p.32) 

 
“a natureza do trabalho educativo está relacionada com a construção e 
reconstrução crítica e permanente dos modos de pensar, sentir e atuar das 
ciências humanas, exige questionar abertamente os processos de socialização. A 
escola é uma instituição social e por  isso mesmo inevitavelmente impregnada 
por valores circunstanciais que imperam nos intercâmbios sociais de cada época 
e de cada comunidade”. 
 

 No Estado de São Paulo, a avaliação dos impactos da Progressão Continuada no 

trabalho pedagógico do professor apresenta uma crescente preocupação com relação à inserção 

de ciclos no ensino fundamental. A partir da década de 1920, principalmente com a Reforma 

Sampaio Dória, houve a 1a experiência educacional efetiva implantada no Estado de São Paulo: 

eliminando a retenção, diminuía-se o tempo do ensino primário de quatro para dois anos. Da 

década de 20 para cá, outras experiências foram realizadas com a finalidade de redução das altas 

taxas de retenção no Ensino Fundamental.  

Data de 1968, efetivamente, os primeiros intentos para a implantação de um processo 

educacional marcado por níveis no ensino fundamental (Vale, 1975). Atualmente, o ensino 

fundamental na rede pública do Estado de São Paulo, adota o regime de ciclos, divididos em ciclo 

I (1ª a 4ª séries) e ciclo II (5ª a 8ª séries), denominados sistema de progressão continuada.   

Um dos autores em que a Progressão Continuada encontra respaldo, é em Oliveira 

(2001), que acredita que a cultura da repetência  destrói a auto-estima dos alunos, além de 

produzir um efeito devastador sobre o auto-conceito dos professores, já que eles tornam-se 

frustrados e desmotivados ao verem seus alunos não alcançarem o sucesso almejado. 
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 O Programa de progressão continuada, implantado no ensino fundamental da rede 

pública do Estado de São Paulo, por meio da Deliberação do Conselho Estadual de Educação 

(CEE) n° 09/1997, de 30 de julho de 1997, vem suscitando polêmica na sociedade pelo fato de ter 

como prática a aprovação sistemática do aluno.    

Analisando as discussões, como as que foram apresentadas no Fórum de Debates 

sobre progressão continuada, realizado em 2002 na cidade de São Paulo (que serão analisadas no 

capítulo II deste trabalho), vê-se que há, no mínimo, duas formas de ver-se a questão: o primeiro 

grupo acusa o Estado de corroborar com a inércia frente os problemas da educação; o segundo 

grupo é adepto ao governo. Este último vê o aluno como sujeito do processo educativo e não um 

mero cumpridor de cronogramas escolares. Dessa forma, o discente passa a ver a escola como um 

espaço para vivências positivas e de inserção na cidadania.  

O sistema de ciclos de aprendizagem (nome dado à progressão continuada no Estado 

de São Paulo), sustenta-se no conhecimento por meio de um conjunto de regras, isto é, numa 

concepção pragmática. Neste sistema, os recursos conceituais, metodológicos, técnicos e práticos 

ajudam os alunos multirrepetentes a passarem da condição de fracassados para a de pessoas 

esperançosas, competentes e bem-sucedidas, com todos os direitos e reconhecimento que 

merecem. Dessa forma, a “pedagogia do sucesso”  vem substituir a “pedagogia da repetência”, 

respeitando a pluralidade de abordagens pedagógicas. Ela foi concebida a partir da análise e 

síntese de iniciativas que tiveram êxito em circunstâncias semelhantes ou piores do que a do 

Brasil (Oliveira, 2001). 

A Progressão Continuada foi, dentre as medidas adotadas desde 1995 (como por 

exemplo a reorganização física das escolas, as classes de aceleração, o horário de trabalho 

pedagógico coletivo do ensino público estadual paulista, entre outras), aquela que causou maior 

impacto em todos os agentes do processo educativo escolar. É por isso que o foco central desta 

dissertação será seus impactos no cotidiano do trabalho docente, desde sua implantação até os 

dias atuais. 

Acreditamos ser de extrema importância, que toda a sociedade entenda o que é a 

Progressão Continuada, termo este que é confundido por Aprovação Automática, até mesmo por 

educadores.   

As palavras Ciclos e Progressão Continuada estão sempre em evidência, inclusive, na 

redação da Deliberação que os instituiu na rede pública paulista. 
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A fim de clarear a compreensão de alguns dos conceitos centrais utilizados neste 

estudo, apresentaremos a seguir o significado que lhes atribuem alguns autores.  

 Recorrendo ao Dicionário Escolar (M.E.C.), temos as seguintes definições:   

• “Ciclo - série de fenômenos que se sucedem numa certa ordem; período ou revolução de um 

certo número de anos passados nos quais devem repetir-se na mesma ordem”. 

• “Progressão - progresso; avanço; continuação”. 

• “Continuada - ininterrupto; contínuo”. 

De acordo com Soares (2002), Ciclo é um tempo contínuo de formação. Dessa forma, 

ele não pode ser fragmentado ou subdividido em anos ou fases, já que deve-se compreendê-lo 

como um todo. Para melhor entendê-lo, parte-se de duas premissas: primeiro que, em cada fase 

do crescimento, o aluno possui características próprias; segundo, cada criança tem um ritmo 

próprio de aprendizagem. Supõe-se que os ciclos possibilitam ao aluno aprender de acordo com 

sua capacidade, respeitando, assim, suas condições individuais. 

Os conteúdos, nos ciclos, são distribuídos em unidades de tempos maiores e mais 

flexíveis, não eliminando a avaliação. Esta serve para confirmar ou redirecionar o processo de 

ensino-aprendizagem: 

 

  “A lógica dos Ciclos procura contrariar a lógica da avaliação formal. Não 
eliminam a avaliação formal, muito menos a informal, mas redefinem seu 
papel, sua autoria, e a associam com ações complementares – recuperação 
paralela, por exemplo. A motivação para tal e as possibilidades efetivas de seu 
sucesso dependem das políticas públicas e das concepções de educação que 
estão na base dos ciclos. A mudança da autoria tem sido um dos problemas 
graves, pois o professor tende a perder o controle sobre o resultado de seu 
trabalho produzindo efeitos motivacionais desastrosos sobre ele” (Freitas, 
2002:85) 

 
Se o conhecimento é um processo sem interrupção, conforme os ciclos propõem, o 

pilar central que tem sustentado as relações e interações na escola é abalado a partir dessa nova 

visão. Há uma re-significação do processo de avaliação, como medida  capaz de reverter a lógica 

da organização do trabalho escolar. Dessa forma, surgem novas respostas a perguntas como “para 

quê?” e “por quem?” as informações serão utilizadas e produzidas (Sousa, 2000). 

 

“Embora se observe o emprego generalizado da expressão ciclos, na literatura, 
na legislação e em documentos de várias redes públicas de ensino do país, para 
caracterizar uma organização de ensino oposta à seriação, uma análise mais 
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detalhada de seu emprego indica uma diversidade de conceitos, bem como de 
iniciativas de organização escolar (Souza e Alavarse 2003, p.7 Apud Freitas 
2003, p.9). 
 

A Escola Plural da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (a partir de 1995), assim 

como a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, (desde 1998), são dois exemplos 

importantes no que diz respeito aos ciclos e à progressão continuada. As definições destes dois 

temas têm suscitado opiniões diferenciadas, visto que ambos os sistemas adotaram estratégias 

diversas um do outro.   

Organizou-se em Belo Horizonte  “a escola por ciclos de formação que se baseiem 

em experiências socialmente significativas para a idade do aluno” e em São Paulo “agrupar séries 

com o propósito de garantir a progressão continuada do aluno” (Freitas, 2003, pág. 09). 

 
“A primeira formulação exige uma proposta global de redefinição de tempos e 
espaços da escola, enquanto a segunda é instrumental - destina-se a viabilizar o 
fluxo de alunos  e tentar melhorar sua aprendizagem com medidas de apoio 
(reforço, recuperação etc.). (...) chamaremos de ciclo apenas experiências como 
a primeira reservando para a segunda seu nome correto: progressão 
continuada.(Freitas, 2003, p.9) 
 

Refletindo sobre esta questão, Arroyo (1999) propõe que a experiência  de Belo 

Horizonte seja denominada de Ciclos de Formação, enquanto que a de São Paulo, Ciclos de 

Progressão Continuada. 

Com relação ao Ensino Fundamental da rede pública do Estado de São Paulo, 

adotaremos, neste trabalho, a denominação de Progressão Continuada para o agrupamento de 

séries denominado Ciclo I (da 1ª a 4ª séries) e Ciclo II (da 5ª a 8ª séries). Nesse sistema, a 

avaliação não é mais vista como algo que classifica os alunos. Agora ela tem uma função 

formativa com um caráter de reorientação dos estudos. Desse modo, as condições individuais do 

aluno são respeitadas. Uma outra mudança é que tanto a avaliação formal quanto a informal, 

passam a ter importância fundamental.   

Pela importância e pelo novo enfoque que a avaliação apresenta no sistema de 

progressão continuada e ciclos, ela será analisada com mais detalhes no item “Professor 

Coordenador Pedagógico e Avaliação do Rendimento Escolar”, do cap. 1. 
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Objetivo da Pesquisa 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar, a partir da visão dos professores 

do ensino fundamental da rede de ensino público estadual paulista, como vem sendo executada a 

progressão continuada, seus impactos no fazer pedagógico e qual o posicionamento  docente no 

que diz respeito a sua incorporação.   

 

Relevância do Estudo 

Foi-se o tempo do inventor isolado. Toda  inovação é fruto de uma produção coletiva 

e social. Constatações, convergências, consensos, insights  e modos de intervenção legitimados 

vão se consolidando e sendo configurados de forma compartilhada (Oliveira, 2001). 

Por sua importância e impacto, a progressão continuada tem envolvido  não só a 

comunidade escolar - pais, alunos, profissionais da Educação - mas também outros segmentos da 

sociedade civil. O tema tem suscitado acalorados debates políticos, já que envolve a escola, uma 

das instituições fundamentais da sociedade. Devido a magnitude do assunto, tornou-se quase 

obrigatório aos candidatos a cargos públicos eletivos e aos líderes dos vários segmentos sociais 

pronunciarem-se e posicionarem-se a respeito do tema. 

Ainda que objeto de polêmica, o tópico da progressão continuada não recebeu 

merecidos estudos e reflexões de cunho mais isento e acadêmico que pudessem fundamentar as 

análises que pretendem avaliá-lo enquanto instrumento pedagógico que contribua para a melhoria 

da qualidade da Educação. 

Apesar das dificuldades e limitações teórico-metodológicas que se apresentam no 

estudo de fenômenos ainda em desenvolvimento e, portanto, não suficientemente consolidados 

em suas etapas constitutivas fundamentais, a pesquisa aqui relatada analisará a execução da 

progressão continuada na rede de ensino público estadual paulista e, além disso, fará uma 

investigação:  

1. do processo pelo qual os docentes foram conclamados a participar; 

2. do modo como executam o seu trabalho; 

3. do que esperam dessa prática; 

4. qual o respaldo que eles recebem das autoridades educacionais bem como da 

comunidade em geral.    

Estes foram os pontos escolhidos, pois o professor ficou à margem da  
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concepção dessa política pública. Isso fica claro nos trabalho de autores como Perez (1994), Silva 

(1999), Cortina (2000), Freitas (2000), Frehse (2001), Soares (2002), Vilela (2002), Steinvascher 

(2003), e em especial na pesquisa realizada pela APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino 

Oficial do Estado de São Paulo) em 2001, envolvendo 10.027 professores, com o título 

“Progressão Continuada ou Promoção Automática: Sinônimos?”, cujos resultados serão 

discutidos mais adiante.  

É importante ressaltar ainda que, embora o foco escolhido para objeto desta análise 

sejam os docentes, isso não indica que se atribua a eles uma importância e um envolvimento 

maior do que aos demais segmentos escolares com a temática da pesquisa. Ao contrário, o 

completo entendimento do fenômeno aqui estudado exigirá outros estudos que o complementem 

e que traduzam os impactos da Progressão Continuada sobre o corpo discente, pais, direção 

escolar e demais sujeitos do processo educacional. Considera-se relevante o foco no professor 

pois ele é a figura principal no processo de implantação desse sistema. Dessa forma, o êxito vai 

depender fundamentalmente do seu envolvimento.  

A temática central deste estudo é a análise da progressão continuada como uma das 

políticas educacionais do governo do Estado de São Paulo, de 1995 a 2004, ou seja, na gestão dos 

governadores Mário Covas e Geraldo Alckmin. Este último, primeiro na condição de vice-

governador, completando o segundo mandato consecutivo de Covas, e depois como governador 

eleito para a gestão 2003-2006.  

Esse período merece atenção especial por ter sido o início do governo do PSDB 

(Partido da Social-Democracia Brasileiro), que veio substituir três governos consecutivos do 

PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Isso sugere a necessidade de análises 

que possam avaliar os resultados das políticas educacionais implementadas pelos governos 

Covas/Alckmin. 

Este estudo, embora contenha algumas dificuldades metodológicas pelo fato de o 

objeto de pesquisa ser recente,  impõe-se como realidade complexa que precisa ser desvelada  

para iluminar a compreensão acadêmica da percepção que o professor tem com relação à 

Progressão Continuada e seus impactos no fazer pedagógico.   
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Questões do Estudo 
 

O presente estudo centrar-se-á nas percepções dos professores sobre as mudanças 

ocorridas na rede estadual de ensino do Estado de São Paulo e, em especial, no processo de 

implantação da progressão continuada. Ele será conduzido de modo a responder as seguintes 

questões centrais: 

1- De que maneira a progressão continuada afetou o trabalho docente considerado desde 

o planejamento, o ensino e a avaliação? 

2- Qual é a avaliação que os professores fazem desta mudança? 

3- Qual é a contribuição que eles pensam dar para a efetivação da progressão 

continuada? 

4- Em relação especificamente à progressão continuada, qual é a percepção dos docentes 

sobre suas vantagens e desvantagens? 

5- Quais são os obstáculos para a efetivação da progressão continuada percebidos pelos 

professores? 

 

Delineamento da pesquisa 

Metodologia significa procedimentos e regras utilizadas por determinado método, 

sendo este o caminho ou maneira para chegar a determinado fim ou objetivo (Richardson, 1999). 

Assim, este item refere-se ao delineamento metodológico da  pesquisa. Este expressa o seu 

desenvolvimento com ênfase nos procedimentos técnicos de coleta e análise de dados (Gil, 1999).  

Esta pesquisa classifica-se como exploratória pois tem como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias tendo em vista a formulação de hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores. Sendo assim, pode-se dizer que esse tipo de pesquisa é 

desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. 

Geralmente é utilizada quando o tema escolhido é pouco explorado (Gil, 1999). 

Uma segunda classificação seria a de pesquisa qualitativa, pois ela é apropriada para 

a avaliação formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um programa,  ou plano, ou 

mesmo quando é o caso da proposição de planos, ou seja, quando se trata de selecionar as metas 

de um programa e construir uma intervenção  para avaliar resultados (Roesch, 1999). Tanto a 

interpretação dos fenômenos quanto a atribuição de significados, são premissas no processo desse 

tipo de pesquisa. Por isso, não necessariamente requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. A 
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preocupação do pesquisador não deve ser a representatividade numérica do grupo pesquisado, 

mas o aprofundamento da compreensão de um grupo (Godoy, 1995). 

Assim, esta pesquisa exploratória de natureza qualitativa, caracterizada como a 

tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados (Richardson, 1999), será realizada por meio de levantamentos. 

Dessa forma, segundo a teoria norteadora de um estudo descritivo, esta pesquisa será segmentada 

em duas partes: primeiro, pesquisas em fontes bibliográficas; depois, análise dos levantamentos. 

Segundo Fachin, (1993, p.102),  
 

“a pesquisa bibliográfica diz respeito ao conjunto de conhecimentos humanos 
reunidos nas obras. Tem como base fundamental conduzir o leitor a determinado 
assunto e à produção, coleção, armazenamento, reprodução, utilização e 
comunicação das informações coletadas para o desempenho da pesquisa”. 
 

Já os levantamentos  

 
“se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo  comportamento se 
deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um 
grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para em seguida, 
mediante análise obter conclusões correspondentes dos dados coletados” (Gil, 
1999, p.70).  

 
Nesta pesquisa utilizaremos como instrumentos de coleta de dados: o 

questionário e a entrevista:  

 

“A informação obtida por meio de questionário permite observar as 
características de um indivíduo ou grupo. Os questionários cumprem pelo menos 
duas funções: descrever as características e medir determinadas variáveis  de um 
grupo social” (Richardson, 1999, p.189). 
 

Segundo Thiollent (2003, p.65), “A concepção do questionário é intimamente 

relacionada com o tema e os problemas que forem levantados nas discussões iniciais e com as 

hipóteses ou diretrizes correspondentes”. 

Quanto a realização de entrevistas, o critério utilizado foi o da entrevista semi-

estruturada, que 

  

“se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, 

permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações. Parece-nos claro 
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que o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de pesquisa que se faz 

atualmente em educação aproxima-se mais dos esquemas livres, menos 

estruturados. As informações que se quer obter, e os informantes que se quer 

constatar, em geral professores, diretores, orientadores, alunos e pais, são mais 

convenientemente abordáveis através de um instrumento mais flexível” (Ludke, 

p.34, pas.). 

 

 Seguindo as orientações básicas de estruturação do pensamento científico, 

considerou-se esta metodologia a mais apropriada ao tema proposto, por permitir que 

determinadas questões, de interesse amplo, tornem-se  mais diretas e específicas no transcorrer da 

investigação. 
 

A realização da pesquisa de campo foi desenvolvida em dois momentos. O primeiro 

momento foi utilizada a técnica do questionário. No segundo momento foram realizadas as 

entrevistas. 

O questionário foi elaborado com questões objetivas e descritivas, destacando-se as 

justificativas, exemplificações e comentários com os quais o docente poderia enriquecer e/ou 

justificar os quesitos respondidos. 

Como complementação à pesquisa, foram realizadas entrevistas utilizando-se a 

técnica semi-estruturada, com perguntas formuladas para esclarecer dúvidas ou pontos que 

complementaram os dados coletados por meio de questionários. 

 

População e Amostra da Pesquisa 

Universo “é o conjunto de elementos que possuem determinadas características(...). 

Em termos estatísticos, uma população pode ser um conjunto de indivíduos que trabalham em um 

mesmo lugar, ou freqüentam um mesmo lugar ” (Richardson, 1999, p. 157), que é o caso deste 

estudo.  

O universo desta dissertação é composto pelos professores do ensino fundamental da 

Diretoria de Ensino Norte 2 -  Capital (Dien-N2), local este escolhido em função de ter-se um 

longo convívio de trabalho com as comunidades escolares que ele abrange. Sendo assim, facilita-

se os contatos para a viabilização da pesquisa de campo com os docentes das unidades escolares 

escolhidas.  
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Essa Diretoria reúne escolas em bairros heterogêneos no que se refere às condições 

sócio-econômicas de seus moradores, o que possibilita visões diferenciadas dos professores desta 

região em relação aos seus alunos. As questões discutidas por eles estão na órbita de uma análise 

sobre rendimento escolar em relação a determinadas comunidades. Buscou-se saber se o 

rendimento independe da localização da unidade escolar, ou ainda, se outros fatores contribuem 

para o sucesso ou insucesso na aplicação da progressão continuada.  

Diretoria de Ensino (Dien)  é a atual denominação das antigas Delegacias de Ensino 

(D.E.). A Dien-N2 apresenta um aspecto peculiar, pois ela  representa a fusão das antigas 4ª D.E. 

e  3ª D.E.. Recentemente, em função da nova divisão territorial das Diretorias de Ensino, ela 

perdeu algumas escolas e recebeu outras, tendo, ao todo, 71 (setenta e uma) escolas.  

A Dien-N2 abrange uma vasta área da zona norte da capital paulista, atendendo 

bairros populosos como Agua Fria, Vila Albertina, Jardim Ataliba Leonel, Bortolândia, Jardim 

Brasil, Vila Constança, Vila Éde, Parque Edu Chaves, Parque Continental, Jardim França, Jardim 

Fontalis, Vila Gustavo, Horto Florestal, Jaçanã, Jova Rural, Lausane Paulista, Vila Mazzei, Vila 

Medeiros, Vila Munhoz, Vila Nilo, Vila Nivi, Vila Nova Galvão, Palmas do Tremembé, Parada 

Inglesa, Pedra Branca, Jardim Peri, Vila Sabrina, Tucuruvi, Parque Vitória e Vila Zilda. 

Em sua maioria, as escolas estão reorganizadas: 27 (vinte e sete)   atendem  somente 

o ciclo I (de 1ª à 4ª séries); 36 (trinta e seis)  atendem o ciclo II (de 5ª à 8ª séries) e Ensino Médio. 

Há ainda 8 (oito) escolas não reorganizadas, atendendo uma clientela que vai desde a 1ª série do 

ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. As escolas reorganizadas atuam ou somente 

no ciclos I ou somente no II, não havendo quase comunicação entre elas. Averiguaremos como 

essa descontinuidade afeta o processo didático-pedagógico na progressão continuada ao longo da 

dissertação.  

Diante deste imenso universo de estabelecimentos de ensino, sete escolas foram 

escolhidas para  comporem a amostra deste estudo, abrangendo comunidades de características 

sócio-econômica diversificadas e que atendem o nosso objeto de pesquisa. 

Para participarem da pesquisa, os professores deveriam ter, obrigatoriamente, no 

mínimo 10 anos de magistério. Isso porque queríamos garantir que estes docentes tivessem  

vivenciado a situação anterior à implantação da progressão continuada e, dessa forma, tivessem 

subsídios para responder sobre as práticas pedagógicas e sobre a sistemática anterior e posterior a 

sua implementação, até os dias atuais. Os docentes são oriundos de sete escolas das quais quatro  
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atendem exclusivamente o ciclo I, duas atendem simultaneamente ciclo II e ensino médio e, uma 

outra escolha deu-se sobre uma escola que não foi reorganizada. Atendemos toda a educação 

básica, com exceção da educação infantil.  

Inicialmente, havíamos previsto uma amostra constituída de 49 professores, 

aproximadamente 15% de um universo de 326 professores pertencentes aos quadros das sete 

escolas pesquisadas. Apesar da boa vontade demonstrada pelos professores, surgiram alguns 

empecilhos para que alcançássemos o número desejado de docentes. Podemos citar como 

dificuldades:  

1. A exigência do professor ter no mínimo de 10 anos de magistério na rede pública 

estadual. Nas escolas reorganizadas que atendem o ciclo I, esse fator foi sinônimo de uma grande 

limitação; 

2. A maior parte dos questionários foram distribuídos durante a realização dos 

HTPCs (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo). Como os professores podem cumprir o 

horário dessas reuniões em outras unidades de ensino, muitos que estavam dentro do perfil de 10 

anos de magistério, não tiveram acesso ao questionário; 

3. Em duas escolas, observou-se uma baixa freqüência de professores nos HTPCs. 
 Considerando tais dificuldades, 39 foram os professores que contribuíram para a 

pesquisa. 

 A amostra, em pesquisas de natureza qualitativa, não é estatística, visto que o 

pesquisador procura, para incluir na amostra, pessoas, grupos de pessoas ou situações que possam 

ampliar e aprofundar a investigação em desenvolvimento, de acordo com certas características 

estabelecidas no plano formulado pelo pesquisador (Richardson  1999). 

Para a realização da pesquisa, o trabalho foi organizado em três etapas. 

Na 1a etapa foram definidos os cinco tipos de documentos necessários à pesquisa. O 

acesso a essa documentação se deu, principalmente, pela internet, nos acervos da Dien-N2, 

APEOESP e da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas de Sâo Paulo  (CENP) e nas 

bibliotecas das: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),  Universidade de São Paulo 

(USP), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) e da Universidade Nove de Julho 

(UNINOVE).  
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Como podemos perceber, um primeiro tipo de documentação constituiu-se de coleta, 

organização e análise da legislação federal e estadual (SP) e de documentos oficiais emitidos pela 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE/SP), referentes à progressão continuada.  

Uma segunda pesquisa, referiu-se à literatura disponível sobre o nosso objeto de 

estudo configurado em livros, artigos, teses e dissertações.  

Uma terceira fonte, foram as anotações colhidas pelo autor durante a realização do 

Fórum de Debates - Progressão Continuada: Compromisso com a aprendizagem - ocorrido em 

São Paulo aos 25 de junho de 2002 e promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Também foram estudados e analisados documentos colhidos nas Capacitações das quais 

participamos, que eram destinadas a Diretores de Escola, Vice-Diretores e Coordenadores,  

promovidas pela SEE/SP, realizadas nas cidades de Monte Aprazível, Botucatu, São Vicente e 

Bebedouro.  

No quarto agrupamento documental,  procurou-se evidências que estavam 

intimamente ligadas à progressão continuada e ciclos em experiências municipais e estaduais 

colhidos na imprensa e periódicos não-acadêmicos.  

O quinto tipo de documentação utilizada refere-se à pesquisa realizada pela 

APEOESP e publicada na  “Revista de Educação” de abril de 2001, com o título “Progressão 

Continuada e Promoção Automática: sinônimos?”.    

 

Na 2a Etapa temos as considerações dos professores do ensino fundamental da rede 

pública estadual paulista, colhidas por meio de questionários envolvendo quesitos que 

procuraram elucidar os impactos no fazer pedagógico com a implantação da progressão 

continuada. Também buscamos questionar sobre a situação atual passado o momento de 

implementação da progressão. 

Com o questionário e o roteiro das entrevistas, partimos para a pesquisa de campo 

feita com os docentes. Ambos encontram-se anexados nesta dissertação.                                                            

Os quesitos do questionário foram organizados de forma a caracterizar as Unidades 

Escolares, assim como a atuação docente a partir de dados dos pesquisados e questões objetivas e 

descritivas a respeito do objeto de estudo. Procurou-se detalhar ao máximo o questionário com 

questões sobre fatores que, direta ou indiretamente, fizeram parte da implantação e da 

manutenção da progressão continuada pela SEE/SP. 
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Com a finalidade de complementar a aplicação dos  questionários foram entrevistados 

seis professores.   

 

Estrutura do estudo 

O capítulo I – faz-se uma revisão da literatura referente à  temática do estudo. 

No capítulo II, foram analisados os dados colhidos através dos  questionários e 

entrevistas.  

No capítulo III, discutiu-se os resultados da pesquisa e apresentam-se as 

considerações finais.  
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CAPÍTULO I -  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Iniciaremos este capítulo com a apresentação de aspectos sobre as políticas 

educacionais. Os tópicos seguintes relatarão sobre a contextualização das Políticas Educacionais 

e o Estado e políticas públicas, onde analisar-se-á as ações do Estado em relação aos 

investimentos em educação e suas relações com o  processo de globalização da economia 

mundial.  

Abaixo, apresentaremos uma síntese retrospectiva das políticas educacionais no 

Brasil que mantêm relação com o tema deste estudo.  

Os aspectos antecedentes da progressão continuada, estão delineados neste capítulo, 

principalmente caracterizando as ações definidas pelo governo estadual paulista. Este item, por 

sua abrangência, foi subdividido em: Principais Programas Educacionais do Estado de São Paulo 

a partir de 1995; Professor Coordenador Pedagógico e avaliação de rendimento escolar; Projeto 

Classes de Aceleração; Programa de Reforço e Recuperação e Programa de Educação 

Continuada. 

 A seguir procede-se uma discussão sobre a progressão continuada a partir dos dados 

extraídos do documento “Progressão Continuada: Compromisso com a Aprendizagem”, 

elaborado pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) da Secretaria de Estado 

da Educação (SEE) para orientar as discussões do Fórum de Debates sobre essa temática, 

realizado em  25 de junho de 2002, na cidade de São Paulo. 

Finalmente, faremos um resumo da pesquisa realizada pela APEOESP, com o título 

“Progressão Continuada e Promoção Automática: sinônimos?”, que foi publicada  em abril de 

2001. Essa pesquisa  torna-se relevante por ter sido uma das primeiras realizadas com os docentes 

sobre progressão continuada. Ela serve de pano de fundo para nosso trabalho, além de ter sido 

base para as discussões no Fórum de Debates acima referido.  

 

1.1.  Contextualização das  Políticas   Educacionais    Atuais:    Estado    e políticas públicas 

Ao falarmos em políticas públicas de educação, normalmente caracterizamo-las como 

a ação do Estado, ou seja, aquilo que lhe cabe desencadear e propor em educação, assim como 

seus investimentos nesta área. Uma outra coisa que vem-nos à cabeça, é a quem estão sendo 

dirigidas tais ações, ou ainda a quem elas beneficiam. 
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É necessário, então, compreender a origem das ações do Estado: como elas se 

manifestam, a partir de que ângulo e qual o resultado esperado. 

As ações do aparelho do Estado na Educação sofrem influências  da economia, da 

política e da herança cultural, sendo que estes três aspectos podem atuar de forma integrada ou 

não na organização do ensino (Romanelli, 2002).  Caso não haja integração, o sistema opera 

sempre de forma defasada e desequilibrada, obedecendo ao jogo de forças que os três fatores 

mantêm entre si.  

A crise do sistema educacional brasileiro se manifestou a partir do momento que os 

fatores acima descritos deixaram de atuar harmonicamente. Isso  se deu por volta da década de 

1920, quando ocorreu, no Estado de São Paulo, a Reforma Sampaio Dória, que tinha como 

finalidade atender um número maior de alunos no ensino fundamental (primário) por meio da 

redução de 4 para 2 anos de duração do curso. Essa reforma visava, principalmente, a 

racionalização de custos, visto que o Estado atendia o dobro da demanda inicial de alunos com o  

orçamento inalterado. 

O Banco Mundial, criado em 1944 (portanto no pós-guerra), tinha a finalidade de 

impulsionar o crescimento e evitar a emergência de novas crises internacionais. Porém, foi 

somente ao longo dos anos 50 que esse banco adquiriu o  perfil de ser voltado para o 

financiamento dos países em desenvolvimento.  

Em 1949, o Brasil recebeu o primeiro empréstimo do Banco Mundial. No período 

1987-1990, ele destinou 74 milhões de dólares à educação brasileira. Este montante representava 

apenas 2% do total dos empréstimos feitos ao Brasil. Contudo, o crescimento dos empréstimos do 

Banco Mundial para a educação brasileira subiu de 2% para 29%, no período de 1991 – 1994 

(Soares, 2003).    

Na década de 1990, um novo contexto mundial se delineou e apresentou um perfil 

diferente do conceito de Estado e sua relação com a sociedade civil:  

 
“O fim da Guerra Fria assim como a globalização da economia, força 
construir-se um outro entendimento de Estado e Nação. Os tradicionais 
limites nacionais estão seriamente atingidos pela invasão da 
universalização das relações sociais e econômicas. A partir dessa nova 
configuração mundial, torna-se simplista entender o Estado como simples 
instituição de dominação de classe. Ou, por outro lado, torna-se simplista 
também entender o Estado como instituição neutra, regida pela lei, a 
serviço de todos os segmentos sociais. Essa nova configuração do 
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contexto social, econômico e político originada com o processo da 
globalização da esfera econômica impôs elementos novos na relação entre 
o Estado e a sociedade civil. A partir dessa nova realidade social, 
buscamos entender as políticas públicas na dimensão de suas origens no 
contexto social e político, avançando um pouco em relação à tradicional 
análise da simples aplicação dos recursos públicos” (Boneti, 2000, p.15). 

 

Com base nessa nova concepção, configura-se um novo entendimento de políticas 

públicas que, até então, era limitado ao conceito de aplicação dos recursos públicos. 

Nessa nova realidade social que se insere, as políticas públicas são compreendidas 

como uma ação proveniente  do contexto social que, ao passar  pela esfera estatal, se apresenta 

como decisão de intervenção pública inserida numa realidade econômica ou social (Boneti, 

2000). No mesmo sentido, poder-se-ia ainda dizer de políticas públicas como um conjunto de 

ações atribuídas à instituição estatal, que direcionam (ou redirecionam) os rumos dos 

investimentos na escala social e produtiva da sociedade, resultantes da dinâmica do jogo de 

forças no âmbito das relações de poder, constituídas pelos grupos econômicos e políticos, classes 

sociais e demais organizações da sociedade civil. 

O aparelho do Estado, então, está submetido a uma correlação de forças da sociedade, 

na qual os indivíduos e as organizações têm, como atribuição, o papel dinâmico que mobiliza a 

inter-relação de poderes que resultam em determinantes sociais e públicos, ou em determinadas 

políticas públicas.  

Um exemplo desta correlação de forças (congregação de grupos de poder motivados 

por interesses localizados e seus resultados), é a política neoliberal latino-americana. Ela busca, 

por meio dos poderes políticos, investir numa política de Estado que venha favorecer os núcleos 

produtivos mais modernos. O alvo visado é um estágio superior das forças produtivas e da 

organização política e social, superando o estágio de subdesenvolvimento de seus países. Dessa 

forma, os setores tradicionais são vistos como bloqueadores do desenvolvimento e, assim, ou se 

reestruturam ou serão eliminados. Não é difícil verificar que o jogo de força do poder destina 

grande parte dos recursos públicos para a aplicação nos setores modernos da economia (Boneti, 

1999). 

Em contrapartida, os movimentos sociais que congregam as lutas sociais em defesa 

de setores menos favorecidos da sociedade, também atuam nessa correlação de forças, 

objetivando angariar o benefício das políticas públicas. As lutas sociais se caracterizavam 
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nitidamente pela busca de um canal de participação de grupos organizados da sociedade civil 

(como organizações de bairro, por exemplo) dentro de uma conotação de classe, de defesa dos 

segmentos sociais marginalizados.  

Dentro da lógica capitalista, a globalização trouxe algumas alterações. Agora, a luta 

das novas políticas sociais não se originam mais de uma classe ou de um grupo específico (“os 

favelados”, ou “os sem-teto”, etc.), mas a gênese vem de uma problemática específica, como a 

fome, o desemprego, a moradia, etc. Dos movimentos sociais contestatórios, alinhados com o 

pensamento da “esquerda” em posições dicotomizadas, sendo a população de um lado e Estado 

de outro, temos a evolução para agentes de negociação que atuam no âmbito da dinâmica da 

correlação de forças na sociedade. Nesse momento, os segmentos sociais se apresentam como 

pares em uma mesa de negociação, auferindo vantagens a quem tem maior poder político e/ou 

econômico.  

Muitas vezes, atividades são assumidas por esses mesmos segmentos sociais em 

conjunto com o próprio Estado na defesa da sociedade civil, em um sistema de parceria. Tarefas 

que no passado eram de responsabilidade do Estado, agora são, por ele, assumidas em 

consonância com os setores privados, movimentos sociais ou ONGs (Santos, 1995). 

O discurso da globalização oculta astutamente a reedição do conceito de capitalismo 

intensificada ao máximo, mesmo que modificada, durante a História. Esse discurso procura 

disfarçar a idéia de aumento da riqueza de uns e verticalização da pobreza e a miséria de milhões. 

(Freire, 2002).  

Em geral, as sociedades modernas apresentam dois tipos de Estado para reger as 

desigualdades e buscar a homogeneização: o Estado-Providência – no qual se tenta igualar as 

diferenças a partir da integração por meio do trabalho e do consumo, com o governo organizando 

as práticas sociais – e o Estado Liberal (Estado Mínimo) – em que a competência tecnológica é o 

referencial utilizado.  

Hoje, o Estado Mínimo  é a ordem do poder vigente no Ocidente:  

 

“mais do que o pleno emprego e a redistribuição fiscal, o Estado tende a 
assegurar a competitividade e as condições que a tornam possível, sejam 
elas inovações tecnológicas, garantias de flexibilidade do mercado de 
trabalho e a subordinação geral da política social à política econômica” 
(Santos, 1995, p.13). 
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A mudança do Estado-Providência, também chamado de Bem-Estar Social, para o 

Estado Mínimo, ou Estado Gestor, tornou-se evidente na década de 1990. Segundo Silva Jr e 

Sguissardi (2001, p.119):  

 

“no presente momento histórico do capitalismo mundial, o Estado de 
Bem-Estar Social dá lugar a um Estado Gestor, que carrega em si a 
racionalidade empresarial das empresas capitalistas transnacionais, 
tornando-se, agora, as teorias organizacionais, antes restritas aos muros 
das fábricas, as verdadeiras teorias políticas do Estado moderno”. 
  

A inserção do Brasil nesse processo, conduz a transformações no aparelho do Estado, 

que, de interventor (estruturador) na economia em favor do capital nacional e internacional, desde 

a década de 1930, passa, na década de 1990, à condição de Estado Gestor, que se desvencilha de 

muitas de suas funções específicas tradicionais, mormente no setor de serviços, e as transfere 

total ou parcialmente para o mercado. 

Nessa linha, Pereira (1999) escreve sobre a Reforma Gerencial da Administração 

Pública, levada a efeito em 1995, na gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Inicialmente 

ela foi definida no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Esse documento foi 

inspirado nas reformas gerenciais implementadas desde a década de 80 em certos países da 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e, particularmente, na Grã-

Bretanha.  

Dentre os vários itens da Reforma, com o objetivo de clarear o entendimento da 

política neoliberal adotada pelo Estado, citaremos o que sugere a maior autonomia para os 

serviços sociais e científicos  que o Estado presta, que deverão ser transferidos para (na prática, 

transformados em) organizações sociais, isto é, um tipo particular de organização pública não-

estatal, sem fins lucrativos, contemplada no orçamento do Estado – como no caso de hospitais, 

universidades, escolas, centro de pesquisa, museus, etc. 

Silva Jr. (2003, p. 128), escreve sobre essa nova concepção do poder vigente em 

conjunto com a adoção dos princípios do Banco Mundial. Para o autor: 

  

“com aparência de descentralização em um regime democrático , produz-
se um movimento de transferência de responsabilidade públicas na área 
social. O que antes era dever do Estado, passa agora a ser problema da  
sociedade civil, numa visível redução dos direitos sociais do cidadão. Em 
acréscimo, na lógica desse movimento, abre-se espaço para a 
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mercantilização dos direitos sociais subjetivos, tornando o cidadão 
necessariamente um consumidor. Isso quer dizer que para a posse do que 
antes era um direito, agora é necessário comprá-los.” 
 

   Sobre a adoção das teses neoliberais Frigotto, prefaciando  Bianchetti, discorre: 

 

“Não obstante o fracasso econômico da aplicação das teses do Estado 
mínimo, desregulamentação, privatização e instauração da liberdade pura 
de mercado o ideário neoliberal espalhou-se no mundo como uma praga. 
O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial são os intelectuais 
coletivos que implementam e supervisionam os processos que 
convencionaram denominar de ajuste das economias à nova ordem 
mundial globalizada”. (Bianchetti, 2001, p.11-12). 

 

O Banco Mundial tem cada vez mais influências no estabelecimento das prioridades, 

das estratégias e dos conteúdos concretos que a reforma educativa adota em cada país (Torres, 

1998, p. 173). Nessa mesma linha,  lemos em Silva Jr. (2002), que os países emergentes, dentre 

eles o Brasil, reiteraram, em 1993, o compromisso de "atender às necessidades básicas de 

aprendizagem e convocam as instituições financeiras internacionais para  que, sob o prisma de 

ajustes estruturais, reconheçam a educação como investimento crítico (...) (UNESCO)" (Silva Jr, 

2002, p.109).  
“O compromisso assumido pelo Brasil em sua agenda econômica e 
política foi seguido de inúmeros outros compromissos na esfera social, 
particularmente na esfera educacional, tais como os que se fizeram por 
meio dos documentos políticos: A Declaração de Nova Delhi (UNESCO, 
1993), que no Brasil tiveram sua primeira expressão orgânica do 
movimento reformista mundial com o Plano decenal de educação para 
todos, na esfera educacional, e, na esfera executiva no Planejamento 
político-estratégico 1995/1998, do Ministério da Educação, dado a 
público em 1995” (Silva Jr, 2003, p.109). 

 

Ao assumir esse compromisso, o Brasil lançou diversos programas, sendo o núcleo 

forte, a educação à distância pelo programa TV Escola sob a orientação da Secretaria de 

Educação a Distância (Seed):  

 

“As linhas de ação  da Seed no que se refere ao programa em pauta, o 
suposto da existência de um sistema tecnológico, cada vez mais barato, 
acessível e de manuseio mais simples (...) e oferecer meios de atualizar 
rapidamente o conhecimento” (Silva Jr, 2003, p.114). 
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A implantação da Progressão Continuada no ensino fundamental da rede pública do 

Estado de São Paulo, baseou-se principalmente na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) e expressamente reduzida à escola fundamental no Plano Decenal de Educação para 

Todos. Este plano foi idealizado, como enuncia Bueno (2000 p.62), na Conferência Mundial da 

UNESCO em Jontien, realizada em 1990, e também como destacado por Silva Jr. (2003) na 

Declaração de Nova Delhi (UNESCO, 1993). 

        Como resultado desses estudos e análises apresentados, levam a acreditar que, a 

implantação da progressão continuada no ensino fundamental da rede pública paulista,  deu-se 

mais em decorrência da redução de custos, do que pensando em uma política pedagógica 

discutida e planejada por todos os segmentos da área educacional.  

 

1.2. Políticas Educacionais no Brasil: Síntese Retrospectiva 

O processo de socialização da educação por meio da escola foi marcante no último 

século. Anteriormente a esse período, predominavam práticas de socialização pela via dos 

espaços não-escolarizados, como a família, os meios de comunicação, as fábricas, etc, em que as 

experiências eram repassadas de geração a geração. O veículo forte de transmissão de valores à 

população, até a década de 1960, era o rádio. 

A educação básica no Brasil foi construída a partir do modelo de ensino médio “que 

teve início com as cadeiras régias e os cursos preparatórios” (Arroyo, 1996). Este modelo, de 

caráter meritocrático e seletivo para o mercado, foi sendo incorporado pelo imaginário social. 

Porém seus conteúdos, métodos e a formação docente apresentavam um caráter mais “rudimentar 

e primário”, respondendo a um sistema educacional público que “nasce com uma função mais 

moralizante do que instrutiva” para atender aos interesses dos dominantes de formar mão de obra 

para o mercado. A representação de professor que se constrói e que domina o imaginário social é 

a de transmissor de “habilidades úteis para disputar o seletivo mercado de emprego, de 

concursos, de vestibulares”. 

Na  década de 1920, o país vivia uma situação de descompasso entre a escola e a 

exigência de educação das camadas sociais, devido o crescimento da população urbana, 

determinado pelo rompimento do ciclo da hegemonia oligárquico-rural e pelo avanço dos novos 

padrões de relações produtivas e sociais ocasionados pela industrialização. Nesse período, quem 
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tinha acesso à instrução de forma privilegiada eram as elites, visto que as pessoas pertencentes a 

estas classes podiam freqüentar escolas profissionais superiores. O que restava à maioria da 

população era o acesso às escolas elementares (Drews, 2000), o que em suma se caracteriza como 

uma dominação das elites sobre os menos favorecidos. 

Conforme afirma Almeida Junior, 1957 Apud Steinvascher 2003, p.32: 

 
“A escassez de vagas, na década de 20, já havia levado educadores e 
dirigentes de ensino do Estado de São Paulo, a preconizar a promoção 
automática. Oscar Thompson e Sampaio Dória, Diretores da Instrução 
Pública, consideravam a “promoção em massa” uma medida adequada”. 
  

Ainda em 1920, ocorre a primeira reforma de ensino paulista que apresentou como  

objetivo: 

 
“Oferecer escola a toda população  em idade de freqüentá-la, marcando 
início  da expansão de vagas (...) o ensino primário a todos, a reforma 
propunha inicialmente, sua redução para dois anos, justificando que era 
preciso decidir entre “o privilégio de alguns – a heresia democrática - ou 
o mínimo para todos os que se acharem em condições idênticas”. 
(Steinvascher 2003, p.25) 
 

A partir dos anos cinqüenta, momento problemático pelo qual atravessava o país, o 

desejo de que a educação fosse possível a todos foi despertado. Isso gerou esperanças que, 

infelizmente, não se concretizaram porque o processo de ensino, como já foi exposto, desde sua 

origem é seletivo e excludente. Cria-se, assim, a expectativa e a possibilidade para a população 

das camadas médias o acesso ao ensino ginasial, mediante a abertura e a expansão destes cursos, 

bem como a ampliação da oferta de cursos colegiais normais e o ensino técnico (Drews 2000, 

p.76-77). 

Estudos revelam que educadores da década de 1950 preocupavam-se com a 

discrepância entre a demanda e as condições financeiras para atendê-la, isto é, com a efetiva 

democratização do ensino: “A efetiva democratização do ensino, pressupõe três  aspectos o 

acesso universal ao ensino, a permanência do educando na escola e a conseqüente terminalidade 

escolar e a qualidade do ensino Luckesi, 1997, p.65. 

A proposta de promoção automática foi reavivada em 1954, como afirma Frehse 

(2001), por meio da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, com um artigo do inglês Henry 
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Martin Wilson intitulado “Avaliação, promoção e seriação nas escolas inglesas”. Este texto 

descreve o modelo de promoção automática por idade adotado pela Inglaterra desde 1944.  

 O sistema inglês foi debatido na Conferência Regional sobre a Educação Gratuita e 

Obrigatória, promovida pela UNESCO, no Peru em abril de 1956. Naquela ocasião, o educador 

Almeida Júnior, juntamente com os outros delegados brasileiros descartaram a adoção da medida 

da promoção automática por idade conforme o modelo britânico, por acharem que as escolas 

brasileiras não tinham as mesmas condições daquele país para sua implantação.  Contrapondo-se 

a esses educadores, o então presidente do Brasil Juscelino Kubitschek, defendeu o  modelo inglês 

durante uma formatura de alunas do Instituto de Educação de Belo Horizonte. Afirmava ele, na 

ocasião, que “adotando-se, concomitantemente o sistema de promoção automática, vitorioso hoje 

entre os povos mais adiantados, far-se-á uma reforma de benefícios amplíssimos” (Frehse, 2001, 

p.18). 

No Estado de São Paulo, em 1959, a SEE propôs ao Grupo Escolar Experimental da 

Lapa a implantação do sistema de rendimento efetivo, termo este que substituiu a promoção 

automática, acreditando que este último nome pudesse sugerir a idéia de um “regime 

desmoralizado e desacreditado, servindo inclusive, a fins outros que não os interesses das 

crianças”. Essa proposta objetivava garantir aos alunos  “a permanência de, pelo menos, quatro 

anos na escola, em classes adequadas as suas possibilidades”. A Secretaria considerava que a 

partir das conclusões desse trabalho experimental, o sistema de rendimento efetivo pudesse ser 

estendido a todas as unidades escolares de São Paulo (Antulha, Bueno e Lombardi, 1961 Apud 

Steinvascher, 2003, p.37).  

A experiência no Grupo Escolar Experimental da Lapa, foi norteada pela busca de 

soluções para os altos índices de reprovação existentes no Estado e que, segundo seus autores, 

acarretavam não só um grande ônus financeiro à unidade federativa paulista, mas também 

prejuízos de ordem psicológica para a família e para a criança. Objetivava-se apreender, assim, 

como alunos, professores, família, comunidade, administração e escola reagiriam a tal política 

(Frehse, 2001).  

Os anos sessenta, analisados por (Romanelli, 2002), foram críticos para a educação 

brasileira. O sistema educacional sofreu em função da demanda efetiva de educação e  da 

demanda do sistema econômico. A implantação da indústria de base, acelerada, sobretudo, na 

segunda metade da década de 50, que criou uma quantidade e variedade de novos empregos 
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exigindo condições educacionais do operariado para qualificação e adequação às novas 

atividades,  

Um outro fator que contribuiu para a crise foi a deterioração dos mecanismos 

tradicionais de ascensão da classe média. O alvo de ascensão social para essa classe social era a 

abertura de um pequeno negócio ou exercício profissional, por conta própria. A partir da 

concentração de capital, renda e mercado, os canais de ascensão transferiram-se para as 

hierarquias ocupacionais. A educação passou a ter maior importância  como condição de 

desenvolvimento social. 

O Plano Nacional de Educação para o período 1962/1970  

 

“previa a escolarização de 100% da população da faixa etária de 7 a 14 
anos, no primário e nas duas primeiras séries ginasiais (...) bem como 
30% de escolarização para a faixa etária de 15 a 18 anos, nas séries 
colegiais. (...)Com vistas apenas ao aspecto de extensão da escolaridade 
pode-se dizer que o plano foi quase um êxito. Não o foi, porém, com 
relação à produtividade interna” (Romanelli, 2002 p. 186). 
 

A defasagem pode ser melhor aquilatada no ano de 1968, no Estado de São Paulo, na 

gestão Ulhôa Cintra, quando realizou-se a reforma do ensino primário, facilitando a continuidade 

dos estudos e unificando os exames de “admissão” ao ginásio: “os alunos que concluíam a 4a 

série conseguiam, praticamente, ingressar no ginásio. O ingresso foi da ordem de 90% - quando 

era, então da ordem de 10% a 15%” (Azanha,1987 apud Frehse, 2001 p.21).   

A década de 70 demarca, sem dúvida, o início das políticas educacionais na América 

Latina pelo vesgo do economicismo e do resultante tecnicismo, cuja operacionalização se efetiva 

mediante a fragmentação dos sistemas educacionais e dos processos de conhecimento (Frigotto, 

2001). Trata-se de políticas impostas, via de regra, por violentas ditaduras. O caso é, neste 

particular, emblemático. Duas reformas, a universitária em 1968 e dos níveis de primeiro e 

segundo graus em 1971, completam um ciclo de ajuste da educação ao projeto do regime vigente. 

Nos anos 80, as políticas públicas da educação refletiram a situação do modelo 

vigente. Destaca-se nesse período a criação do III Plano Setorial de Educação, Cultura e 

Desportos (III SPEC), que nada mais foi que uma tentativa de escapar à crise fiscal com o signo 

da face democrática e uma expressão de seu propósito de conduzir  uma política social inovadora 

(Gusso,1990 apud Drews,1997).  
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O plano dava ênfase à educação básica, ao ensino de segundo grau e ao ensino 

superior. Objetivava-se um processo de expansão da universalização do ensino para que houvesse 

acesso e permanência das classes desfavorecidas na escola, sempre considerando a qualidade de 

ensino. Esta medida deveu-se às disparidades espaciais e sociais de acesso e da qualidade do 

ensino que estariam por detrás dos baixos níveis de rendimento escolar, vistos até então como 

problemas de eficiência operativa do sistema 

Com a finalidade de reduzir os altos índices de reprovação e evasão no país na década 

de 1980, alguns estados como São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Goiás 

instituíram o “Ciclo Básico” (CB) (Frehse, 2001). Em São Paulo, especificamente, ele foi 

instituído pelo Decreto número 21.833, de 28 de dezembro de 1983 e implementado em 1984, 

assunto este que será melhor analisado no item 2.3.   

Especialmente nos anos oitenta, com o início do processo de privatização de estatais, 

projetos de ajuste estrutural  a partir das políticas traçadas pelo FMI para a América Latina, e a 

partir das organizações internacionais que emprestavam dinheiro em função de redefinição da 

estrutura social, é que a educação começa a tomar forma (Gadotti, 2001). Esses mecanismos de 

ajuste estrutural têm o propósito de modificar a estrutura social bem como as políticas de bem-

estar social, entre elas a da educação. 

Como se pode constatar, as questões como escola para todos, redução dos índices de 

reprovação, combate à evasão e continuidade dos estudos, são temáticas que mereceram 

considerações em períodos anteriores à implantação da progressão continuada e em instâncias 

diferentes. No Estado de São Paulo, o Ciclo Básico, implantado em parte da rede pública, obteve 

êxito mas não foi estendido a toda ela. Aparentemente, por questões econômicas ou por outros 

motivos, o ciclo básico não ganhou força para se transformar em princípio educativo que 

inspirasse a prática escolar. 

A seguir, trataremos das recentes políticas educacionais que conduziram à 

implantação da Progressão Continuada. 

 

1.3. Aspectos antecedentes da Progressão Continuada 

A Lei Federal nº 5692/71:  

 
“determinou a obrigatoriedade do ensino comum de oito anos, eliminou a 
descontinuidade entre os antigos níveis primário e ginasial. A referida Lei 
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em seu art. 14, parágrafo 4º, abriu a possibilidade para que todos os 
sistemas de ensino adotassem, se quisessem, o Sistema de Avanços 
Progressivos dos alunos pela conjugação dos elementos de idade e 
aproveitamento”. (Frehse, 2001, p.22) 

 

 O fato é que, antes da LDB de 1996, ou seja, há vinte e cinco anos, já havia amparo e 

condições para implantação do sistema de ciclos. O Conselho Federal de Educação, através do 

Parecer nº 360/74, apresentou diretrizes para a organização do ensino através do sistema de 

avanços progressivos que implicava na adequação dos “objetivos educacionais às potencialidades 

de cada aluno, agrupando por idade e avaliando o aproveitamento do educando em função das 

suas capacidades. (...) Não existe reprovação (...) pelo regime de avanços progressivos” 

(Steinvascher, 2003, p.79). 

As experiências de promoção automática com o Grupo Escolar Experimental da Lapa 

(São Paulo, 1959), as realizadas pela SEE/SP, em 1968 e as de Santa Catarina, através do  

Sistema de Avanço Progressivo (SAP), em 1970, são  exemplos que antecederam, inclusive, a 

Lei Federal nº 5692/71 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDB) que previa o 

regime de avanços progressivos.   

Pode-se, ainda, avaliar os resultados obtidos no Estado de São Paulo com a 

implantação do ciclo básico (1984, governo  Montoro), e a proposta de organização de ciclos para 

todo o ensino de 1º grau. Esta foi apresentada para a apreciação da rede através do documento 

“Proposta de Regimento Comum das Escolas Estaduais de São Paulo”. Ela sugeria a organização 

do ensino em três ciclos: o ciclo básico de dois anos e depois mais dois ciclos de três anos cada 

um (Steinvascher, 2003). Um dos argumentos para esta organização era a necessidade de 

integração da escola de oito anos, rompendo com a dicotomia entre o ensino primário e o ginásio, 

visto que havia um grande índice de evasão e repetência na 5ª série. No entanto, com a mudança 

de governo, a discussão desta proposta não teve continuidade. 

Em 1996, foi promulgada a Lei Federal número 9394/96, conhecida como Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), dando embasamento ao governo de São Paulo 

(Covas), que partindo dos princípios  emanados da Constituição, reviu e redefiniu o papel da 

escola (Fórum de Debates, p.3). Aquela escola elitista, seletiva e promotora de exclusão social 

passou a ter uma nova função: transformar-se numa instituição democrática, geradora da 

inclusão, garantindo o direito constitucional de acesso e permanência da população em idade 
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escolar, assumindo sua responsabilidade na tarefa de promover a aprendizagem bem sucedida de 

todos os alunos (CENP, 2002). 

No caso específico de São Paulo, em 1996, durante o período de discussão da LDB, 

algumas propostas começaram a ser postas em prática (Silva, 2000). Foram garantidas, na rede 

estadual paulista, algumas condições básicas para a melhoria do ensino. Uma delas, foi a 

ampliação da jornada escolar de 720 horas para 1000 horas para 90% dos alunos do diurno, e 

para 800 horas no período noturno. Outra medida foi a criação de duas novas modalidades de 

recuperação para todos os alunos com dificuldades de aprendizagem: uma delas foi a semanal de 

3 horas, fora do horário regular de aulas, que tinha como objetivo corrigir, prematuramente, as 

deficiências; a outra, foi a recuperação de final de ano, que ocorria no mês de janeiro, com 100 

horas de duração, para os alunos faltosos ou com aprendizagem deficiente. Ao lado dessas 

medidas, foi instituído para todos os professores o pagamento de horas de trabalho na escola, 

porém fora da sala de aula, para capacitação e orientação sobre reforço escolar. 

No que se refere ao acesso e à permanência da população em idade escolar, a 

Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo  implantou um conjunto de propostas 

que foram  desencadeadas a partir de 1995/96, dentre as quais a adoção do sistema de progressão 

continuada em 1998. Este, “teve sempre o objetivo maior de dar suporte  e preparar a rede para 

atuar no sentido de garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem contínua, progressiva e 

bem sucedida para todos os alunos” (CENP,  2002, p.3).  

Além das experiência estaduais, houve também as municipais, sobretudo nos anos 90: 

São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, entre outras, com diferentes arranjos 

nos ciclos. 

Esses experimentos estaduais e municipais que visaram a eliminação da retenção do 

alunado no ensino fundamental, bem como a otimização de recursos, só podem ser avaliados 

segundo as características e justificativas de cada situação específica. É por isso que relataremos 

somente algumas experiências realizadas envolvendo o sistema de ciclos.   

De 1968 a 1972, a  SEE/SP, na gestão de Ulhôa Cintra, realizou uma reforma do 

ensino primário paulista, com a iniciativa do professor José Mário Pires Azanha. O ensino foi 

organizado em dois níveis: Nível I -1ª e 2ª séries e Nível II – 3ª e 4ª séries. Com isso, eliminou-se 

a reprovação dos alunos no interior desses dois níveis de ensino (Frehse, 2001).   
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O “Ciclo Básico” (CB), implantado nos Estados de São Paulo (1984), Minas Gerais 

(1985), Paraná  e Goiás (1988), tratava fundamentalmente de eliminar a reprovação no final da 

primeira série, ampliando o período de alfabetização e assegurando, com o fim da seriação, a 

continuidade desse processo nos primeiros anos de escolaridade (Frehse, 2001).  

No caso da rede estadual de ensino paulista, o “Ciclo Básico” estendeu-se às duas 

séries iniciais do ensino primário. Em 1988, foi instituída a “Jornada Única” que determinou o 

aumento da permanência diária dos alunos do Ciclo Básico para seis horas, ao invés das quatro 

até então vigentes. Além disso foi instituída, entre outras medidas, a “Hora de Trabalho 

Pedagógico” (HTP) em que professores passaram a ser remunerados para realizar trabalhos 

pedagógicos fora da sala de aula, bem como a atribuição de aulas de reforço, para alunos com 

dificuldades de aprendizagem. 

 No relato apresentado por Soares (2002), a Secretaria da Educação do Município de 

Belo Horizonte, em 1989, implantou um sistema de ciclos denominado “Escola Plural”. 

Conforme documento daquela Secretaria, o processo de formação humana de construção e 

aquisição do conhecimento não acontece de forma linear, mas num movimento de idas e vindas, 

cíclico, em que “os conhecimentos não se desenvolvem isolados uns dos outros e nem isolados 

do desenvolvimento integral da pessoa” (Soares, 2002, p.30). 

A “Escola Plural”  instituiu o “fator 1,5”, que significava três professores para cada 

duas classes, trazendo uma inovação na implantação do sistema de ciclos, este que veio substituir 

a seriação. Nesse sistema, os alunos com dificuldades semelhantes que estão em classes 

diferentes, são agrupados e atendidos por um dos três professores, trabalhando especificamente as 

dificuldades enfrentadas pelos discentes, enquanto os outros dois professores regem normalmente 

as classes.  O rendimento individual do aluno é analisado pelo conjunto dos três professores, 

direcionando ou redirecionando o ensino-aprendizagem. 

Outra implementação do regime de ciclos ocorreu no município de São Paulo, em 

1989, tendo Paulo Freire como Secretário de Educação da então prefeita Luíza Erundina. 

Estabeleceu-se três ciclos para todo o ensino fundamental: o inicial, abrangendo os três primeiros 

anos letivos, o intermediário, os três seguintes e o ciclo final, englobando as antigas 7ª e 8ª séries. 

A Prefeitura do município de São Paulo manteve esse regime até 1998, quando passou a adotar o 

regime de progressão continuada  em dois ciclos em consonância com a rede pública estadual 

paulista. 
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Apresentaremos, a seguir, as diretrizes e argumentos apresentados pela SEE/SP, a 

partir do ano de 1995, sobre a política educacional para o ensino fundamental da rede pública.  

 

1.4. Principais Diretrizes Educacionais do Estado de São Paulo no período estudado 

Em comunicado oficial de 22/3/95, a SEE tornou público as principais diretrizes 

educacionais para o Estado de São Paulo, que deveriam ser adotadas no período de janeiro de 

1995 a 31 de dezembro de 1998. A Secretária da Educação Teresa Roserley Neubauer da Silva, 

que assinou o comunicado, assim se manifesta sobre o ensino público:  

 

“Observa-se, no entanto, que a educação pública paulista permaneceu não 
só caótica como, também, desorganizada. De fato, a Secretaria de 
Educação nunca se propôs a implantar um sistema eficiente de 
gerenciamento das unidades escolares, que lhe permitisse conhecer a real 
situação em que estas se encontram. Dessa forma, não há como nelas 
intervir, perpetuando-se um sistema ineficiente e altamente centralizado, 
onde a deterioração da qualidade do ensino alia-se àquela de sua rede 
física. De fato, o governo nunca criou um sistema descentralizado, ágil e 
sistemático de repasse de recursos às escolas, de modo a lhes possibilitar 
autonomia em seu uso, seja para a reciclagem do corpo docente, seja para 
a manutenção sistemática de suas instalações”. 
                        

Dados do Centro de Informações Educacionais/Secretaria da Educação (CIE) 

informam que num total de 6.560.027  matrículas para o ensino fundamental no Estado de São 

Paulo, no ano de 1993, a rede pública estadual atendeu a 5.254.237, enquanto que a rede 

municipal atendeu a 638.936 e a rede particular a 666.854 matrículas. Vemos que a rede pública 

estadual atendeu a 80% das matrículas.  

A Secretaria de Estado da Educação salientou haver um alto desperdício de recursos 

em função da ineficácia do sistema, caracterizados pelos altos índices de evasão e repetência que, 

em 1992, representou cerca de 25% do total de matrículas, além da precária qualidade de ensino 

oferecida aos alunos que na escola permaneceram. 

Com base na exposição acima descrita, uma das primeiras intervenções da SEE/SP, 

por meio de publicação em D.O.E. de 23/3/95, foi a reorganização da rede pública estadual, o que 

gerou  polêmica por empreender uma substancial mudança no cotidiano de toda comunidade 

escolar. Na visão da SEE, as ações tinham a finalidade de permitir uma série de condições para 

possibilitar a melhoria do trabalho pedagógico.  
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Ao delimitar espaços diferenciados e específicos para crianças e jovens, com o 

critério de reorganização física das escolas, com a finalidade de separar  os alunos da 1ª à 4ª série 

(futuro ciclo I) de outros da 5ª à 8ª série (futuro ciclo II) e ensino médio, com a finalidade de 

possibilitar a melhoria do  trabalho pedagógico nas unidades escolares.  

Segundo a SEE (1997), a reorganização física das escolas possibilitou a concretização 

das seguintes propostas: 

- o aumento da jornada escolar dos alunos de 4 para 5 horas diárias, 

eqüivalendo a um ano a mais de escolaridade ao longo de 4 anos (mais 

tempo para o aluno na escola); 

- a possibilidade para mais professores comporem sua carga horária na 

mesma escola (mais tempo para o professor na escola); 

- a organização de salas ambiente com envio, para todas as escolas, de 

recursos financeiros para compra de materiais pedagógicos específicos e 

mais adequados às diferentes faixas etárias, para promover e enriquecer a 

aprendizagem (mais e melhores recursos para aprendizagem)            

(CENP 2002, p.4). 

 

Estudos realizados por Cortina (2000), não corroboram as afirmações da SEE a 

respeito da reorganização da rede pública estadual de SP. Neste sentido, Cortina  (2000, p. 262) 

argumenta que,  

“A reorganização foi preparada durante 1995; a partir de outubro 
surgiram os primeiros documentos internos que a apresentavam como 
proposta de um novo modelo pedagógico, embora em reuniões com 
delegados e supervisores, nos órgãos centrais, e mesmo em declarações 
na grande imprensa, já se delineava seu intento central: a municipalização 
do ensino. (...)  os professores, tanto efetivos como estáveis ou admitidos 
em caráter temporário, deveriam manifestar sua  opção pela transferência 
para as unidades escolares de destino dos alunos, sob o risco de participar 
do processo de atribuição de aulas apenas na fase de Delegacia de Ensino. 
A movimentação do pessoal, decorrente da reorganização das escolas da 
rede pública, não se caracterizou como concurso de remoção, que se 
realiza por títulos e união de cônjuges e o tempo de serviço é 
determinante, mas como transferência compulsória, com agravante de que 
há três anos não ocorria a remoção dos docentes”. 
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Outro ponto a ser destacado segundo Cortina (op. Cit.),  refere-se à alteração da 

exigência de um número mínimo de alunos para a formação das classes, no início de 1996. No 

ano anterior, as classes de 1ª a 4ª séries deveriam ter um número mínimo de 30 alunos; as de 5ª a 

8ª séries seriam formadas com 35 alunos; as três séries do ensino médio, com 40 alunos. Em 

1996, o número de alunos aumentou, respectivamente, para 35, 40 e 45 alunos, o que acarretou 

superlotação das salas. Além disso, foi alterado o módulo dos funcionários por escola o que 

significou, na prática, um menor número de serventes e inspetores de alunos, sem mencionar o 

salário aviltado de todos os profissionais que trabalham na escola pública.  

Todas essas mudanças foram feitas em nome da melhoria da qualidade de ensino, 

porém, o objetivo oculto era a redução de custos. Na  realidade, o Estado de São Paulo, 

principalmente na área educacional, seguiu as orientações do governo Federal com sua política 

neoliberal, traçada por Bresser Pereira. 

Faremos a seguir, um breve estudo sobre avaliação e a apresentação das justificativas 

sobre a implantação do SARESP em substituição ao SAEB no ensino fundamental da rede 

pública paulista. 

   

1.5. Professor Coordenador Pedagógico e avaliação de rendimento escolar 

Com a diretriz “mais recursos para aprendizagem”, foi estendida para todas as escolas 

da rede pública estadual a função de professor coordenador pedagógico (PCP), já que até 1995, 

apenas algumas escolas contavam com esse profissional, segundo a SEE (1997). 

Esses recursos vieram do Banco Mundial (Tommasi, 2003), tendo São Paulo iniciado 

as negociações com este banco em 1987. O primeiro depósito ocorreu em 1992. Nesse sentido, o 

projeto do Estado de São Paulo, na sua formulação original, segue, “ao pé da letra”, as 

orientações estabelecidas pelo Banco na época, incluindo os componentes de merenda, educação 

pré-escolar e saúde escolar.  

 

“O projeto São Paulo, (...) inclui um componente importante de pesquisa 
e avaliação que contribuirá para a compreensão de que tipos de 
investimentos educacionais representam uma maior relação custo-
benefício para a melhoria do rendimento escolar de crianças de baixa 
renda” (Banco Mundial, 1995, p. 59 apud Tommasi, 2003, p.204).  
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Na realidade, as alterações introduzidas pela nova gestão (PSDB em substituição ao 

PMDB) afetaram a função do professor coordenador, já que a proposta de Escola-Padrão foi 

extinta e com isso a figura do coordenador pedagógico. O processo de escolha do professor com 

funções de coordenação pedagógica está contida na Resolução 28 de 4/4/96, publicada no D.O.E. 

em 5/4/96. 

Conforme Martins (1999, p.8),  

 
“A função de coordenação foi estendida para todas as escolas, só que, 
agora, de forma diferente. As escolas da rede estadual passaram a contar 
com dois coordenadores, mudando-se sua denominação para professor 
coordenador pedagógico(PCP). Desse modo, se nas Escolas-Padrão havia 
a possibilidade de existência de vários coordenadores, inclusive por áreas 
de conhecimento, com essa medida, a função de coordenação passou a ser 
estendida e exercida de modo diferente, pois  se restringiu a função de 
coordenação para os dois períodos: diurno e noturno. Com isso, a rede 
passou a contar com escolas diferenciadas: as que tinham a experiência de 
coordenação e as que não tinham”.  
 

No Comunicado da SEE de 22/03/95 e publicado no Diário Oficial do Estado de 

23/03/95, não mencionava a necessidade de um sistema de avaliação externa  exclusivo para a 

educação básica da rede pública paulista. 
Foi em 1996, que a SEE propôs um novo sistema de avaliação educacional: o Sistema 

de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). Até então, utilizava-se 

como Avaliação Educacional, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

programa criado pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC). Nas três aferições realizadas 

pelo SAEB (1990, 1994 e 1995) foram aplicados testes de rendimento escolar padronizados em 

amostras de todas as Unidades da Federação. 

Foram avaliados alunos de 1ª e 3ª séries nas disciplinas de Português e Matemática. 

Alunos de 5ª e 7ª séries foram avaliados em Português, Matemática e Ciências. A proposta para 

substituir o SAEB pelo SARESP, no Estado de São Pulo, como instrumento de avaliação externa, 

segundo a SEE, seria fortalecer os objetivos pedagógicos e a melhoria da qualidade de ensino.  

Para implantação do novo sistema argumentou-se que as avaliações externas 

implementadas anteriormente pelo Governo Federal, por meio do SAEB ou mesmo pela SEE, 

baseavam-se em amostragens; com uma proposta diferente, o SARESP, iria trabalhar com o 

universo da rede pública estadual paulista. 
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Os argumentos da SEE, eram de que ninguém além dela teria melhores condições de 

analisar e redirecionar a educação paulista para obter-se melhores resultados. Mais uma vez, 

esqueceu-se da participação do professor, que é fundamental em qualquer discussão sobre 

educação, já que é ele quem conhece as particularidades da comunidade onde está situada a 

unidade escolar e, por certo, daria ótimas contribuições à SEE. 

Nesse sentido, torna-se relevante destacar as palavras de Freire (2002, p.110), com 

vistas a formação e a liderança do professor: 

“Minha presença de professor, que não pode passar despercebida dos 
alunos, e na escola, é uma presença em si política. Enquanto presença não 
posso ser uma omissão mas um sujeito de opções. Devo revelar a minha 
capacidade de analisar, de comparar, de avaliar, de decidir, de optar, de 
romper”. 
 

O comunicado da SEE de 22/3/95, justificou os projetos a serem implantados. As 

discussões para a implantação não tiveram a participação dos professores da rede, que ficaram 

alijados do processo exatamente no momento de redirecionar a educação paulista. 

Na busca de uma nova forma de organização do sistema de ensino,   o sistema de 

ciclos, que tinha como objetivo eliminar a reprovação em algumas séries, principalmente nas 

iniciais do ensino fundamental. Assim, em vez de 1ª, 2ª, 3ª ... séries, poder-se-ia organizar o 

tempo escolar em ciclos de três, quatro, cinco anos. Dentro do ciclo, não se subdividem os anos, 

já que ele é um período inteiro.   

Mainardes (2001) argumenta que a proposta do Ciclo Básico de São Paulo 

desestrutura positivamente a seriação tradicional e colabora para a construção de uma escola mais 

democrática. Vasconcellos (2000) considera esse tipo de organização escolar uma das mais 

avançadas concepções de educação, além de ser uma grande alternativa. 

Fator preponderante, tanto no sistema de ciclos quanto no de progressão continuada, é 

a avaliação de rendimento escolar. Aqui, a dimensão da avaliação ultrapassa a cognicidade. 

Mesmo sem sentir, o professor avalia também o comportamento do aluno. Essa avaliação 

informal, que ocorre em sala de aula, é incorporada nas notas e conceitos do aluno:  

 

“Avaliação formal se constitui por todos os trabalhos realizados em sala 
de aula que foram passados pelo professor, incluindo provas, tarefas de 
casa, exercícios orais e escritos, que são regulamentados e fazem parte do 
programa e planejamento da escola. Toda produção do aluno trabalhada 
durante o ano escolar, e que foi baseada nas tarefas e atividades 
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desenvolvidas de sua série são avaliadas e recebem uma nota ou conceito 
do professor; a avaliação informal se constitui entre a fase em que o 
professor corrige os trabalhos e a conversão para a nota ou conceito 
correspondentes,(...) nas decisões sobre o desempenho do aluno é que 
podem existir manipulação conscientes ou inconscientes, visíveis e 
invisíveis, que fazem parte do processo de ensino. Esta avaliação informal 
é constituída ao longo da vivência escolar e pode ser influenciada por 
diversos fatores como: pressão dos pais, pressão dos professores, das 
séries seguintes, disciplina, etc”. (Pinto, 1994 apud Bertagna, 2002, p.42) 

 

Qualquer mudança no sistema educacional, deveria passar por uma reestruturação no 

que se refere ao sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Podemos dizer que a 

questão da avaliação da aprendizagem tem como objetivo verificar se os alvos dos programas 

educacionais estão sendo atingidos, possibilitando, dessa forma, averiguar o quanto foi alcançado 

em função  dos resultados desejados.  

O termo avaliação, nas escolas, tem sido empregado como sinônimo de desempenho 

escolar, atribuindo-se notas/conceitos, por meio de aplicações de provas escritas, orais ou ainda 

por meio de testes do aproveitamento. Com base em Sousa (1991), podemos dizer que avaliação 

é um termo mais abrangente do que medida, pois ela inclui descrições qualitativas e/ou 

quantitativas do comportamento do aluno, além do julgamento de valor quanto ao que se deseja 

do comportamento. 

Avaliação da aprendizagem escolar tem sido estudada por vários autores como 

Luckesi (1992), Pinto (1994), Rabelo (1998), Duzolina (1998), Saul (2000), Sousa (2000), 

Azevedo (2001), Franco (2001), Vilela (2002), Freitas (2002),  entre outros, que serão 

apresentados no decorrer deste tópico.  
Desde o início do século XX, nos Estados Unidos, ocorre o movimento dos testes 

educacionais, desenvolvidos por Robert Thorndike. Eles têm, como finalidade, mensurar as 

mudanças comportamentais. Por isso, foram agregados à avaliação da aprendizagem, também 

conhecida como avaliação do rendimento escolar. 

Os estudos de Tyler e Smith ampliaram os meios avaliativos, que ficaram conhecidos 

como “avaliação por objetivos”. Esta incluía outros instrumentos, tais como: questionários, fichas 

de registro comportamental e outras medidas que tivessem como resultado final uma análise do 

desempenho do aluno:  
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“A avaliação da aprendizagem, na proposta de Tyler, está integrada a seu 
modelo para elaboração de currículo, que assume, essencialmente, um 
caráter de controle de planejamento, analogamente ao que ocorre no 
processo de  produção industrial” (Saul, 2000 p.27). 

 

Azevedo (2001), analisa a tensão decorrente da necessidade de uma postura objetiva 

nas práticas investigativas, aliada a um comprometimento político com a luta pela construção de 

alternativas sociais significativas. Segundo a autora, a avaliação tem um modelo que visa o 

controle de objetivos previamente definidos (quer enquanto produtos, quer enquanto resultados 

educacionais). 

O professor, até pela sua formação, sempre aplica a avaliação classificatória, o que 

não coaduna com o sistema de ciclos. A Progressão Continuada foi uma das mudanças mais 

contundentes no nível pedagógico, pois ela organizou o ensino fundamental em dois ciclos de 

quatro anos cada um, eliminando a repetência e propondo a superação do modelo de avaliação 

classificatória, tradicional em nosso sistema de ensino. Isto demandou uma nova postura do 

professor diante da avaliação (Vilela, 2002). A SEE/SP ignorou a realidade existente no que diz 

respeito à formação do professor. Por isso,  no que se refere à avaliação, não ocorreu uma 

orientação específica para esse novo conceito.  

A Progressão Continuada deve utilizar-se da avaliação formativa, empregando seus 

resultados para direcionar o ensino-aprendizagem (Oliveira, 1998). Concordamos com Oliveira 

quando ele diz que o Saresp deveria ser utilizado como avaliação diagnóstica para redirecionar 

todo o sistema empregado na Progressão Continuada, o que na prática, segundo a autora, não 

ocorre. 

Segundo Penin (2000), a Progressão Continuada representou uma mudança de eixo 

após a LDB de 1996. Ainda que a questão curricular continue sendo um parâmetro para o 

professor, há uma maior flexibilidade nessa progressão, já que ela diz mais respeito à idéia de 

avanço na aprendizagem do aluno, deixando, dessa forma, de ser centrada no currículo. A 

responsabilidade pelo aprendizado deixou de ser unicamente do aluno, e passou para a equipe 

escolar, principalmente para o professor. 

Um projeto de suma importância, segundo a SEE, deu origem à implementação da 

progressão continuada: o Projeto Classes de Aceleração, sobre o qual trataremos a seguir. 
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1.6. Projeto Classes de Aceleração 

A finalidade do projeto “Classes de Aceleração”, segundo a SEE, era a reintegração, 

e retorno às classes regulares, dos alunos com defasagem idade/série, por meio do 

desenvolvimento de uma proposta metodológica diferenciada que visava atender as necessidades 

específicas dos alunos. 

Por causa deste programa, foram feitas capacitações de professores, além da 

disponibilidade de subsídios materiais fundamentados numa nova concepção educacional. O 

programa revestiu-se de importância fundamental porque, segundo a SEE (1997), foi o germe da 

Progressão Continuada da aprendizagem. 

 

“Essa proposta foi tendo abrangência ampliada e gradativamente 
expandida através de sua integração às diferentes formas do trabalho 
pedagógico desenvolvido nas salas de aula, especialmente nas atividades 
das diversas modalidades de recuperação” (CENP, 2002, p.6). 
 

O projeto de Classes de Aceleração foi reconhecido, inclusive, internacionalmente, 

pela UNESCO. Porém, o que se configura, é que não houve um projeto com a participação da 

comunidade escolar, especialmente no que diz respeito aos professores, diretores, supervisores, 

bem como seus sindicatos. Faltou uma ampla discussão sobre a implantação da Progressão 

Continuada num universo tão amplo e tão diverso, como é o ensino fundamental no Estado de 

São Paulo. 

 

1.7. Programas de Reforço e Recuperação 

A Resolução SE-42, de 05/05/2004, dispõe sobre estudos de reforço e recuperação 

contínua e paralela na rede estadual de ensino. Tanto o reforço quanto a recuperação, segundo a 

SEE, constituem parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, pois eles têm como 

princípio básico o respeito à diversidade de características, de necessidades e de ritmo de 

aprendizagem de cada aluno. 

       A recuperação da aprendizagem deverá ocorrer: I – de forma contínua, no 

desenvolvimento das aulas regulares;  II – de forma paralela, ao longo do ano letivo e em horário 

diverso das aulas regulares, sob a forma de projetos de reforço. 

As turmas desses projetos podem ser constituídas, por série, disciplina, área de 

conhecimento. Elas devem ter em média 20 alunos. Em casos excepcionais, mediante parecer 
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favorável da Diretoria de Ensino,  poderão ser constituídas turmas com o mínimo de 15 alunos. 

Devem ocorrer, no máximo, 5 aulas semanais para cada turma.   

A posição da SEE é direcionar sua atenção e recursos para os programas de reforço e 

recuperação, entendendo-o como suporte essencial para garantia da aprendizagem progressiva. 

Segundo a própria SEE, até 1995, apesar destes projetos  constarem do Regimento Comum das 

Escolas Estaduais, era apenas uma formalidade, sem condições concretas para sua realização. O 

Quadro 1 evidencia a  evolução  do Projeto de Reforço e Recuperação, de 1995 a 2000. Assim, 

poder-se-á analisar a evolução, tanto da legislação como das características do reforço e 

recuperações paralela e intensiva, tendo como fonte a CENP (2002). 

 

 

 

QUADRO 1 – Evolução dos projetos de reforço e recuperação na rede estadual de ensino  de São Paulo.  

Reforço e Recuperação Paralela Recuperação Intensiva ANO 

Legislação Características Legislação Características 

1995 Regimento 

comum das 

escolas 

Estaduais. 

Constava na legislação, mas sem

condições para realização. 

Regimento 

comum nas 

Escolas 

Estaduais 

Recuperação Final, 05 dias úteis, em 

dezembro, após o término do ano letivo 
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1996 Resolução SE 

49/96 

 

 

instrução 

DRHU 

8/96 

Regulamentou com 3 horas 

semanais, fora do horário regular 

de aulas. Atribuição de aulas aos 

professores já em exercício. 

Agrupamento de alunos por séries. 

Os avanços obtidos serão 

considerados na avaliação do 

professor da classe. 

Resolução SE 

183/96 

Janeiro de 1997, para o ensino fundamental, 

mediante inscrição dos alunos retidos após 

recuperação final. Carga horária de 25 

horas semanais, com definição por 

disciplina, nas turmas de 5ª / 8ª. Turmas de, 

no mínimo, 15 e, no máximo, 30 alunos. 

Atribuição de aulas aos professores 

inscritos, com ou sem vínculo. Explicita 

necessidade do registro. 

1997   Resolução SE 

165/97 

Janeiro de 1998, para o ensino fundamental 

e o médio; obrigatória para todos os alunos 

retidos após recuperação final, A carga 

horária permaneceu de 25 horas, ficando a 

cargo da escola a distribuição das aulas para 

as turmas de 5ª à 8ª e ensino médio. Quanto 

ao registro, sugere ficha. 

 

 

                                                                                                                                                         Continua 

                                                                                                                                         Continuação Quadro 1 

1998 Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais. 

Estabelece a obrigatoriedade de realização de atividades de reforço e recuperação para todos os alunos, em todas as 

disciplinas em que o aproveitamento for considerado insatisfatório. Define a forma de realização: contínua, paralela, 

intensiva e de ciclo. O disposto nas Normas Regimentais cumpre o estabelecimento na LDB sobre a obrigatoriedade de 

estudos de recuperação (artigo 24, inciso V, alínea “e”) 
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 Resolução SE  

67/98 

Define as formas de recuperação- 

contínua, paralela e intensiva. Institui 

crédito de horas bimestrais para cada 

escola. Mantém até 3 horas semanais e 

média de 20 alunos. Prevê a admissão de 

docentes exclusivamente para essas 

atividades. Introduz utilização de registro.

Resolução SE 

131/98 

Mantém as mesmas condições nas 

férias de janeiro, para os cursos 

com organização anual, e no 

recesso de julho, para os cursos 

com organização semestral. 

Período mínimo de 15 dias, em 

janeiro e 10 dias, em julho. Alunos 

são encaminhados para a 

recuperação intensiva, de acordo 

com o rendimento escolar e/ou 

freqüência.  

1999 Resolução 

67/98 

Mantém as mesmas condições e ainda 

estabelece o período: maio, junho, 

setembro, outubro e novembro. 

Resolução SE 

179/99 

Mantém as mesmas condições e 

amplia para, no mínimo, 20 dias. 

Define as incumbências de cada 

um dos envolvidos. Reafirma 

importância do registro. 

2000 Resolução SE 

34/00 

Mantém as mesmas condições e ainda 

explicita as incumbências de cada um dos 

envolvidos. Evidencia  a necessidade do 

registro. 
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                                                                                                   Fonte: CENP (2002)   

                                                                                                                        

A                                                                                                                                  Ao lado 

dessas condições que foram implantadas e aprimoradas desde 95, com a finalidade de subsidiar o 

trabalho da recuperação intensiva, foram sugeridas propostas de atividades diferenciadas, 

principalmente projetos temáticos, com materiais de suporte e recursos financeiros para o 

desenvolvimento dessas propostas. Material esse que, segundo a SEE, poderia ser utilizado em 

recuperação paralela. 

 

1.8. Programa de Educação Continuada 

A formação de qualquer profissional vai muito além do bom senso, abrangendo toda 

uma gama de conhecimentos sistematizados em bases científica, filosófica e tecnológica, quer ele 

exerça o magistério como sua única atividade profissional, quer o exerça como atividade 

complementar (Vasconcelos, 2000). Deverá o professor estar seguramente preparado para o seu 

ofício. Conhecer todas as nuanças e possibilidades da profissão é uma condição essencial para 

bem exercê-la. 

Conforme a CENP (2002), até 1995 os cursos de atualização para os profissionais da 

educação eram pontuais, fragmentados e restritos a itens específicos de disciplinas diversas. Eles 

também eram excessivamente teóricos. Por tudo isso, as ações de capacitação passaram a ser 

orientadas pelos seguintes princípios: 

 

- Ações voltadas para o conjunto dos educadores, organizando alternadamente 

momentos presenciais para análise do cotidiano e ampliação da fundamentação 

teórica, com momentos de implementação e desenvolvimento de atividades no local 

de trabalho, integrando teoria e prática. 

 

- Consideração da realidade emergente da prática dos educadores e dos indicadores de 

resultados educacionais como foco de demanda para discussões, reflexões e propostas 

de ação. 
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- Integração da vivência e do conhecimento dos profissionais visando a construção de 

um trabalho coletivo, responsável e autônomo na escola, para melhoria das práticas 

docentes. 

 

- Acompanhamento contínuo das ações de capacitação, cujo resultado deve sempre 

evidenciar a melhoria da aprendizagem dos alunos, para seu redirecionamento quando 

necessário. 

 

- HTPC – O horário de trabalho pedagógico coletivo, foi ampliado abrangendo todas as 

escolas, quando da reestruturação da carreira do magistério em 1997, com a finalidade 

de elaboração de projeto pedagógico e integração da equipe escolar. 

 

 

- Foram criados ou potencializados: Oficinas Pedagógicas das Diretorias Regionais de 

Ensino, Núcleos Regionais de Tecnologia Educacional, Pólos do Circuito Gestão e 

Centros de Formação Universitária. 

 

No quadro 2 são destacadas as principais ações de capacitação  promovidas pelo 

Estado de São Paulo no período de 1996 a 2001: 

 

Quadro 2 - Principais ações de capacitação no PEC da SEE/SP 

Ano Ação Profissionais Atendimentos 

 

A partir de 

1996 

Correção do fluxo escolar – Projeto de 

Reorganização da trajetória escolar: 

Classes de aceleração do ciclo I e projeto 

ensinar e aprender do ciclo II (em continuidade 

em 2002) 

30.000 - Supervisores, ATPs, 

Diretores, PCPs e professores dos 

diversos componentes curriculares, 

durante 160 horas 

 Implantação do PEC - Programa de Educação 

Continuada - Parceria com USP, UNICAMP, 

105.000 - Supervisores, ATPs, 

Diretores, PCPs e Professores dos 
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1997/1998 

UNESP, UFSCAR, PUC-SP, UNITAU, UMC 

e mais cinco agências capacitadoras. 

diversos componentes curriculares, 

durante 96 horas 

A partir de 

2000 

Circuito Gestão – Capacitação de Lideranças 

(em continuidade em 2002-módulo V) 

20.500 - Dirigentes, Supervisores, 

ATPs, Diretores, Vice-Diretores e 

PCPs, durante 60 horas (4 módulos) 

2001/2001 PEC formação universitária – habilitação em 

nível superior para professores de 1ª à 4ª série, 

habilitados apenas em nível médio  

6.667 – Professores do Ciclo I do 

Ensino Fundamental, durante 3.200 

horas. 

                                                                                                   Fonte: CENP (2002) 

Legenda de Siglas 

ATP – assessor técnico pedagógico 

UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas

UNESP – Universidade Estadual de São Paulo 

UMC – Universidade de Mogi das Cruzes 

UNITAU- Universidade de Taubaté 

PCP – prof. coordenador pedagógico 

USP – Universidade de São Paulo 

UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos 

PUC-SP – Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo 

 

Fazendo-se uma retrospectiva, observa-se que anteriormente à implementação da 

Progressão Continuada no ensino fundamental, no período de 1995, 1996 e 1997 e adotado pela 

SEE em 1998, foram estabelecidas ações de suporte e preparação que dariam sustentabilidade à 

implantação da proposta. 

O que se pode aquilatar, é que a Progressão Continuada (linha pedagógica que 

defende  o ensino sem repetência), parte do princípio que deve-se buscar a melhoria do ensino 

público. As ações seriam conseqüências de uma política de propostas bem estruturada, como a 

reorganização física da rede pública de ensino, a ampliação do número de professores 

coordenadores pedagógicos (PCP), o SARESP, as classes de aceleração, o reforço e recuperação, 

a educação continuada de professores (Pec), dentre outras ações divulgadas pela SEE e relatados 

em documento da CENP.  Observa-se que: 
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“A opção por um novo modelo de escola não poderia estar ancorado em 
concepções de educação tradicionais. Assim, já a partir do Projeto das 
Classes de Aceleração e suas capacitações, essas novas concepções 
passaram a ser objeto de estudo, reflexão e proposta de atividades para 
subsidiar mudanças nas práticas docentes em sala de aula. O mesmo 
ocorreu em módulos do Circuito Gestão e nas capacitações orientadoras 
das escolhas de livros e dos processos de recuperação, principalmente 
para as destinadas à Recuperação nas Férias, que instrumentaram os 
professores para o desenvolvimento de trabalhos diferenciados como, por 
exemplo, projetos temáticos interdisciplinares, projeto jornal e projeto 
revista. Essa nova abordagem e mudança de paradigma surgiram como 
resposta prática às pesquisas e fundamentações teóricas que as diferentes 
áreas das ciências humanas apontaram na discussão do processo de 
aprendizagem e avaliação (CENP,  2002, p. 11). 
 

A SEE, através de documento da CENP divulgado no Fórum de Debates sobre 

Progressão Continuada em junho de 2002, diz-se surpreendida ao deparar-se com reações 

contrárias à implantação da Progressão Continuada. 

Sobre este assunto é importante destacar a opinião de Oliveira (2001), para quem o 

programa de Progressão Continuada não é uma proposta pedagógica: propõe-se a alterar a 

política educacional e a substituir a cultura da repetência pela pedagogia do sucesso. O problema 

da repetência é político. Sua solução, portanto, requer que se altere a política educacional e que a 

política da repetência deixe de ser aceitável. Essa nova política pode ser expressa em duas frases: 

a escola só é boa quando o aluno aprende. O professor só é bem-sucedido quando o aluno dá 

certo e é feliz.  
Apesar de o professor ser fator preponderante no sucesso da Progressão Continuada, 

desconhece-se sua participação e contribuição nos estudos e nas propostas da Secretaria. Não que 

este órgão não tenha educadores competentes  na elaboração de projetos, mas deve-se valorizar o 

professor a tal ponto que sua participação efetiva tenha realmente um sentido verdadeiro e ele não 

seja somente um cumpridor de ordens no sentido lato da palavra, colaborando, assim, para que a 

implantação da progressão seja um sucesso:  

 
“os primeiros contatos com as publicações governamentais, passam a 
impressão de que o projeto chegou à rede de ensino de forma planejada e 
gradual, com discussões entre a Secretaria Estadual de Educação e a 
comunidade escolar, possibilitando assim, o aprendizado do aluno de 
acordo com o seu ritmo e os seus progressos intelectuais foram 
valorizados. Mas analisando os depoimentos dos entrevistados e as 
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reportagens sobre o tema, constatamos que não foi exatamente dessa 
maneira que ocorreu, ainda que neste outro pronunciamento da Secretaria 
Estadual de Educação, a impressão que se quer passar é de que a proposta 
é teoricamente fundamentada e os objetivos são claros na direção da 
busca e melhoria da qualidade do ensino público” (Vilela, 2002, p.81). 

 

O próprio Secretário da Educação do Estado de São Paulo, Gabriel Chalita, sucessor 

da profa Teresa Roserley Neubauer da Silva a partir de 2002, em seu discurso de abertura do 

Fórum de Debates “Progressão Continuada: Compromisso com a Aprendizagem”, afirmou que 

pela primeira vez estava sendo discutida a Progressão Continuada com os vários segmentos da 

comunidade escolar, isto é, a primeira discussão a respeito só ocorreu com mais de quatro anos 

depois de implantada a progressão no ensino fundamental. 

 

1.9. Progressão Continuada: aspectos relevantes 

Como relatado na introdução deste trabalho, alguns autores utilizam os termos ciclos 

e progressão continuada indistintamente. Neste parte da dissertação, manteremos os termos 

originais das citações, portanto, ora utilizando ciclos, ora progressão continuada. Porém, 

adotaremos Progressão Continuada para os  agrupamentos de séries denominados ciclo I e ciclo 

II.  

A Progressão Continuada é uma linha pedagógica que defende o ensino sem 

repetência, pois ela admite que cada estudante tem seu próprio ritmo de aprendizagem e por 

causa disso não merece a punição da repetência (Camargo,  1999). 

O Ciclo pressupõe a ordenação dos conhecimentos em unidades de tempo maiores e 

mais flexíveis, de forma a favorecer o trabalho com alunos de diferentes procedências, estilos e 

ritmos de aprendizagem, sem impedir que o professor e a escola percam de vista as exigências da 

aprendizagem postas para cada nível de ensino (Barreto, 1999). Convém ressaltar que os ciclos 

procuram contrariar a lógica da avaliação formal. Não a eliminam (muito menos a informal), mas 

redefinem seu papel e sua autoria, além de associarem-na com ações complementares – 

recuperação paralela por exemplo (Freitas, 2002).  

O sistema de Ciclos, no município de São Paulo, foi implantado por Paulo Freire em 

1989, durante sua gestão como Secretário Municipal de Educação de São Paulo. A esse respeito 

Lisete Arelaro concede uma entrevista a Lia Rangel em 2002, na qual descreve, que o sistema 
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não conseguiu atingir suas metas por ter sido imposto, segundo depoimento dos professores. A 

resistência destes à implantação dos ciclos podem ter se dado por fatores como:  

1°) pela sua formação;  

2°) a implantação implica em mudanças da jornada de trabalho, pois os professores 

tem que ficar mais tempo na escola;  

3°) a avaliação também assusta, porque avaliar o processo e não o produto final exige 

um conhecimento muito maior do conteúdo. Para tanto, é necessário um número menor de alunos 

em sala de aula para que se possa fazer uma avaliação individual, situação inexistente nas 

escolas. 

Paulo Freire retirou-se da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo em 27 de 

maio de 1991, substituído por Mário Sérgio Cortella, professor da PUC-SP, que publicou como 

um balanço da sua gestão um artigo intitulado, “A reconstrução da escola: a educação municipal 

em São Paulo de 1989 a 1991”. Definia-se como objetivo a construção de uma escola pública 

popular, democrática e de qualidade. (Alavarse, 2002 p.263) 

Pesquisa realizada por Steinvascher (2003, p.29), afirma que desde a década de 20, a 

proposta de promoção automática, refere-se ao papel da escola quanto às questões pedagógicas, 

tais como: 

- o significado da repetência e suas conseqüências; 

- as condições necessárias para a implementação de uma inovação educacional; 

- a necessidade de uma organização curricular flexível, que corresponda ao processo de 

desenvolvimento dos alunos; 

- o papel da avaliação da aprendizagem; 

- a relação professor-aluno; 

- a formação contínua dos professores; 

- a comunicação entre a administração, os educadores e a comunidade escolar.  

 

De acordo com Franco (2001), a Progressão Continuada instituída na rede pública de 

São Paulo pela Deliberação CEE 9/97, tem as seguintes diretrizes: 

 

1. Dá opção, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, de organizar o 

Regime de “Progressão Continuada” em um ou mais ciclos. 
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2. Preocupa-se, no caso de adoção de mais de um ciclo, com a transição entre eles, 

recomendando que devem ser adotadas providências para que a transição de um 

para outro se faça de forma a garantir a progressão  continuada (Artigo 1.º 

Parágrafo 2o). 

3. Dá destaque a avaliação escolar, quando afirma que: “o regime de Progressão 

Continuada deve garantir a avaliação do processo de recuperação contínua e 

paralela, a partir de resultados periódicos parciais e, se necessário, no final de 

cada período letivo”. 

4. Estipula 7 anos como idade referencial para matrícula na 1a série no ensino 

fundamental, instituindo idade e avaliação de competências, como fundamento 

nos conteúdos mínimos obrigatórios, nas diretrizes curriculares nacionais e na 

base nacional comum do currículo, como critérios para classificação dos 

transferidos (Artigo 2o – caput e Parágrafos 1º e 2º). 

5. Recomenda que a classificação seja feita preferencialmente por idade ainda que 

sejam necessários estudos de aceleração ou adaptação (Artigo 2º Parágrafo 2º); 

prevê o atendimento aos alunos com necessidades especiais o que deverá ser 

obrigatoriamente proporcionado pelas redes públicas de ensino fundamental” 

(Artigo 2º, Parágrafo 3º). 

6. Exige que, no projeto de implantação do regime de Progressão Continuada, 

estejam presentes, mecanismos que assegurem: 

 

I – Avaliação Institucional interna e externa; 

II – Avaliações de Aprendizagem ao longo do processo e uma avaliação 

contínua e cumulativa da aprendizagem do aluno; 

III – Atividades de reforço e recuperação paralelas e contínuas ao longo 

do processo e, se necessário, ao final do ciclo ou nível; 

IV - Meios alternativos de adaptação, reforço, reclassificação, avanço, 

reconhecimento, aproveitamento e aceleração de estudos; 

V – Indicadores de desempenho; 

VI – Contínua melhoria do ensino; 

VII – Forma de implantação, implementação e avaliação do projeto; 
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VIII – Controle da freqüência dos alunos; 

IX – Dispositivos Regimentais adequados; 

X – Articulação com as famílias no acompanhamento do aluno ao longo 

do processo, fornecendo-lhes informações sistemáticas sobre freqüência e 

aproveitamento escolar. 

 

7. Dá competência ao CEE para examinar projetos provenientes das redes 

municipais com supervisão delegada da Secretaria da Educação e à Diretoria 

Regional de Ensino para examiná-los .  

8. Recomenda que a escola, para garantir os 75% obrigatórios de freqüência mínima 

para todos os alunos, use de todos os seus recursos e, se necessário, encaminhe 

relação do que excederem 25% de faltas às respectivas Diretorias Regionais de 

Ensino, para que estas “solicitem a devida colaboração do Ministério Público, dos 

Conselhos Tutelares e do CONDECA” (Artigo 4º, Inciso III). 

                                                                            (Franco, 2000, p. 45-46) 

 

Os documentos priorizados pela SEE/SP, que focalizaram as estratégias e os 

subsídios na implantação da progressão continuada, foram: Escola de Cara Nova - Planejamento 

1998, o jornal bimestral Agora e o Boletim  para pais e alunos de outubro/98 (Steinvascher, 

2003). 

Muitas opiniões divergem quando o assunto é Progressão Continuada. Com o 

acúmulo da polêmica em torno dessa questão, impede-se a reflexão sobre sua questão central: a 

incapacidade da escola  brasileira de abandonar suas  práticas centenárias e virar do avesso sua 

organização interna. A escola deve se reorganizar para construir uma prática diferente, como 

desestimular os remanejamentos, instrumentalizar o professor e criar sistemáticas de avaliação e 

controle capazes de garantir um melhor desempenho (Silva e Davis apud Mainardes, 2001). 

A aprovação automática expõe as inadequadas condições do ensino, visto que, logo 

que se propõe sua implantação, reclama-se por providências pedagógicas para realização de um 

bom trabalho (Paro, 2001). Enquanto conta-se com a reprovação para encobrir a realidade, 

apresentando-se como "pseudo" solução,  as outras medidas continuarão a ter bem menos 

chances de serem efetivadas com a falta de condições para o desenvolvimento adequado do 
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processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, não possibilitar-se-á a aprendizagem de todos, 

além de o mecanismo de reprovação resolver o problema de maneira camuflada, culpabilizando 

apenas o aluno por sua não-aprendizagem. 

A implantação da progressão continuada foi fundamental para se conseguir, nos 

últimos anos, a universalização do acesso das crianças brasileiras à escola (Penin, 2002). Trata-se 

de um avanço qualitativo, na redução da multirrepetência, uma vez que esta gerava grandes 

índices de abandono escolar. Claro que o sistema tem problemas mas, como todo processo de 

mudanças, há um momento de planejamento, de implantação e de amadurecimento.  

Toda criança é capaz de aprender. A aprendizagem não tem parada, nem volta atrás, 

só vai para frente. Porém, é necessário um acompanhamento constante do processo de 

aprendizagem, o que somente é possível por meio da progressão continuada. 

Todavia, o regime de progressão continuada pede avaliação continuada do processo 

de aprendizagem do aluno para, a partir daí, tomarem-se atitudes necessárias, que vão da 

recuperação contínua e/ou paralela (no processo e ao final dele, se necessário) ao reforço, a 

mudanças na metodologia, ao tratamento individualizado, enfim, o que for sugerido pela 

criatividade do professor e da escola.  

A escola organizada em mais de um ciclo deve preocupar-se também com a 

progressão continuada na transição de um para outro ciclo (Franco, 2000). Assim, a  progressão 

continuada deve: 

“garantir a avaliação do processo ensino-aprendizagem, o qual deve ser 
objeto de recuperação continuada e paralela, a partir de resultados 
periódicos parciais e, se necessário, no final de cada período letivo, 
compreendida como um projeto educacional deverá ser operacionalizada 
nas escolas através de mecanismos que assegurem (...) avaliações da 
aprendizagem do aluno, de modo a permitir a apreciação de desempenho 
em todo ciclo; atividades de reforço e de recuperação paralelas e 
contínuas ao longo do processo e, de avanço, de reconhecimento, de 
aproveitamento e de aceleração de estudos;” (Del. 9/97 CEE/SP). 

 

A Indicação CEE 08/97 enfatiza a necessidade de avaliações da aprendizagem, do 

desenvolvimento do aluno, do próprio ensino e de avaliações institucionais (Franco, 2001). Além 

da recuperação contínua e paralela e do reforço, recomenda-se que as escolas criem em seu 

Regimento Escolar e em sua Proposta Pedagógica meios alternativos de adaptação, 

reclassificação, avanço, reconhecimento, aproveitamento e aceleração de estudos, de indicadores 
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de desempenho e controle de freqüência dos alunos. As escolas devem utilizar-se de todos os 

recursos disponíveis para que os alunos aproveitem as atividades escolares para seu 

desenvolvimento cognitivo e social e progrida em seu aprendizado. Estas idéias afastam a 

concepção da progressão continuada da idéia de promoção automática, já que está sugere menor 

investimento no ensino, reforço, avaliação e reavaliação. 

Desta forma, a avaliação dentro da progressão continuada, tem um novo sentido: 

torna-se alavanca do progresso do aluno, deixando de ser mero instrumento de seletividade. 

Adquire um sentido “do antes e do depois da ação do professor, da valorização dos ganhos, por 

pequenos que sejam”, perdendo o seu sentido de “faca de corte”. Progressão Continuada não é 

um meio de “empurrar” o aluno para séries e etapas posteriores, mas um mecanismo inteligente 

de ajustar o fazer pedagógico à realidade do aluno (Franco, 2000, p. 48). 

No entanto, um dos problemas para que ocorra a real implementação da progressão, é 

que os professores foram excluídos das discussões e das decisões que levaram à formação das 

políticas públicas para progressão continuada, o que traz esse descompasso entre a teoria e a 

prática da progressão continuada (Tobo, 2002).  

A idéia da progressão é muito boa, pois trata-se de um instrumento de inclusão social, 

de superação das dificuldades do aluno e não de sua punição. As mudanças culturais, de práticas 

e mentalidades, são as mais lentas e difíceis de se realizar. O professor é personagem principal 

dessa transformação e, para efetivá-la, deve contar com uma boa infra-estrutura, cursos de 

atualização, melhores salários e, se os orçamentos futuros permitirem, dedicação integral a 

apenas uma escola, com seu tempo dividido entre as aulas, o acompanhamento do processo 

educativo e a troca de experiências com os colegas.  

Tobo (2002) diz que um dos equívocos do sistema da progressão continuada pode até 

ser o fato de o governo paulista não ter dado o treinamento necessário aos docentes nem 

aumentado os programas para sua capacitação técnico-pedagógica.  

No entanto, é mister salientar que a progressão continuada é de implementação 

recente, e tudo que é novo traz incertezas ou, no mínimo, gera dúvidas. Essa mudança do ensino 

tradicional para a progressão continuada, muda o paradigma até muito recentemente tido como 

padrão. Devemos nos lembrar de que a nossa formação foi exclusivamente nesses moldes, e, se 

pensarmos com mais vagar, veremos que é o ensino tradicional é sistema que interessa à classe 

média, visto que a excludência gerada por esse sistema eliminaria subliminarmente uma grande 
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fatia da população de muitos direitos de cidadania, principalmente do mercado de trabalho 

(Camargo, 1999). 

Os impactos da progressão continuada no ensino fundamental, envolvem uma 

mudança em todos os sentidos, e não só do professor, mas inclusive dos pais e órgãos da 

imprensa, sendo estes últimos de extrema importância por serem formadores de opiniões. A 

imprensa pode tanto esclarecer para o bem como para o mal,  contudo não poderemos desprezá-

la, pois ela é o mais importante órgão de esclarecimento quando se fala de progressão continuada. 

Por ser um veículo ágil, tanto a imprensa escrita, quanto falada e televisiva, podem opinar sobre 

os problemas referente à progressão como também mostrar as qualidades desse sistema de ensino 

(Camargo, 1999). 

 

1.10.  Progressão Continuada e Promoção Automática: sinônimos? 

A Revista de Educação de abril de 2001, publicação do Sindicato dos Professores do 

Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), publicou uma pesquisa com o sugestivo 

título “Progressão Continuada e Promoção Automática: sinônimos?”.  

Essa pesquisa  foi realizada em outubro de 2000 com a participação de 10.027 

professores da rede pública do Estado de São Paulo. Ela foi executada com a finalidade de 

compreender melhor o processo de implementação dos Ciclos, a Progressão Continuada e a 

reorientação da avaliação.  

As opiniões foram coletadas por meio de um questionário com 9 questões fechadas, 

comportando um total de 55 itens. As questões estavam relacionadas com a implantação da 

reforma educacional e as inovações pedagógicas que haviam sido introduzidas na rede estadual 

nos seis anos anteriores. Foram abordadas as seguintes dimensões: reorganização física da rede; 

implantação dos Ciclos no Ensino Fundamental; atividades de reforço e recuperação escolares; 

avaliação do rendimento escolar e resultados da aprovação automática; condições materiais e 

técnico-pedagógicas para a realização do trabalho docente. 

Os questionários foram enviados a todas as 92 subsedes da APEOESP acompanhados 

de uma carta contendo explicação dos objetivos do levantamento. As subsedes encarregaram-se 

de distribuí-los  por intermédio dos seus representantes na escola. Coube a eles a tarefa de formar 

grupos de professores para responderem coletivamente os questionários. Formaram-se 624 
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grupos de respondentes em todo o Estado, coordenados pelos representantes da APEOESP, que 

em algumas escolas também exercem a função de professor coordenador pedagógico (PCP). 

Os grupos formados variaram muito no tamanho, chegando em alguns casos a contar 

com 80 professores. Em algumas escolas os docentes dos diferentes períodos reuniram-se 

respondendo a um só questionário. Em outras, se organizaram separadamente por período 

(diurno/noturno), respondendo a dois. Os instrumentos foram respondidos coletivamente nas 

reuniões de HTPC ou em reuniões especialmente convocadas para tal finalidade. Os professores 

tiveram uma participação bastante ativa, não se furtando em emitir suas opiniões. 

Essas opiniões revestem-se de grande importância devido o universo amplo onde a 

pesquisa foi realizada, cobrindo todas as regiões do Estado de São Paulo. Além disso, a 

importância também se dá pois, pela primeira vez, o professor pôde pronunciar-se a respeito da 

Progressão Continuada. 

O 1º segmento vem com o seguinte subtítulo: “Reformas da Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo: considerações críticas”. Ele é de autoria de José Cerchi Fusari, Maria 

Isabel de Almeida e Selma Garrido Pimenta (todos professores da Faculdade de Educação da 

USP), Silvia Maria Manfredi (professora pesquisadora do CEDES-UNICAMP) e Roberto dos 

Santos (professor convidado da Subsede de Itaquaquecetuba). Nesse artigo é feita uma análise de 

progressão continuada, ciclos, flexibilização curricular, avaliação e sala-ambiente. São descritas 

algumas experiências de organização de educação por ciclos, avaliação externa e legislação sobre 

o regime de progressão continuada. 

A autoria do 2º segmento corresponde aos mesmos autores do 1°. Ele possui o 

seguinte subtítulo: “As reformas educacionais no Estado de São Paulo: com a palavra os 

professores”. Nesse artigo enfoca-se principalmente a visão do professor sobre a Deliberação do 

CEE/SP nº 9/97, onde surge a pergunta “Progressão Continuada e Promoção Automática: 

sinônimos?”.  
A análise que será apresentada a seguir, foi realizada com base nas respostas dadas 

por grupos de professores que responderam a cada item do questionário. Portanto, descrever-se-á 

porcentagem de respostas obtidas em cada item, agrupadas por região (Interior e Grande São 

Paulo) ou por período (noturno/diurno). A opinião dos professores sobre alguns aspectos da 

reforma no Ensino Fundamental: síntese dos principais resultados.  
O levantamento da APEOESP (2001) foi norteado pelas seguintes questões:  
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• Como os professores percebem e avaliam as mudanças estruturais e técnico-

pedagógicas que estão sendo introduzidas nas escolas da rede?  

• Como tais mudanças estão afetando as condições de trabalho dos professores?  

• Estão possibilitando a melhoria da qualidade do ensino, expressa na melhoria do 

ensino/aprendizagem, do rendimento escolar, da disciplina e do funcionamento 

interno das escolas? 

 

Começando pelas mudanças estruturais, o que dizem os professores? 

 

Em 74% dos questionários respondidos, a Reorganização Física da rede não redundou 

numa melhoria do funcionamento da escola. Isso se traduz pela não ampliação do número de 

vagas (66,2%) e pelo aumento da carga horária diária (60,8%). 

Esse aumento da carga horária diária deveria resultar numa melhoria para o aluno 

mas, na prática, o que ocorre é uma mudança na hora-aula, e, entre as aulas, o excessivo tempo de 

dez minutos para o aluno movimentar-se na mudança de sala de aula. Em termos práticos, o que 

houve foi numa diminuição da carga horária do professor, tendo, o aluno, exatamente o mesmo 

tempo útil de aula, como pode ser confirmado pelos resultados da pesquisa de Nery (2000). 

Com relação ao aumento da carga horária diária e a reorganização física das escolas, 

foram suprimidas aulas de 40, 45 e 50 minutos, passando-as para 60 minutos a hora-aula para 

toda rede pública do Estado de São Paulo. Até o ano de 1997, as escolas estaduais tinham, nos 

períodos manhã e tarde, seis aulas; no período noturno, cinco. A partir daquele ano, com a 

reorganização, foram reduzidas uma aula por período (Nery, op. Cit.) 

Ainda sobre esse item, uma porcentagem minoritária disse que, em suas escolas a 

reorganização possibilitou um aumento tanto de vagas (33,8%) quanto da carga horária (39,2%). 

Quando se leva em conta as respostas afirmativas, a reorganização garantiu algumas melhorias 

nas escolas do interior e daquelas que funcionam no período diurno. No que se refere à ampliação 

de vagas 37,3% das respostas do interior foram positivas, enquanto na Grande São Paulo, a 

porcentagem foi de 19,8% (APEOESP, 2001, p.18). 

Com relação ao aumento da carga horária, não foram encontradas diferenças de 

opinião entre os professores do interior (40,8%) e da Grande São Paulo (38,8%). No entanto, há 



 52

uma pequena diferença entre o que pensam os professores do diurno   (42,3%) em relação aos do 

noturno (32%). 

Segundo 71% dos questionários, a reorganização física preparou a rede para o 

processo de municipalização na medida em que separou, do ponto de vista geo-administrativo, as 

escolas de ensino fundamental das do ensino médio. E, nesse processo de reestruturação, 90,8% 

das respostas indicam que houve o aumento do número de alunos por classe. Isso é reforçado pela 

pesquisa realizada por Nery (2000, p. 4) sobre a Reorganização do Ensino Fundamental. 

Constata-se, na pesquisa de Nery (2000), que houve uma deterioração do trabalho 

docente devido o fechamento desde períodos, salas, até chegando ao limite de escolas fecharem 

suas portas. Um outro fator, foi a diminuição da carga horária das disciplinas, o que gerou 

aumento de turmas para os docentes,  enquadrando-os nas  cargas horárias, e, em muitos casos, 

duplicando o número de provas e trabalhos para corrigir. A superlotação das salas de aula 

também foi um ponto que dificultou o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, inclusive 

no diagnóstico daqueles alunos com dificuldades. Para as famílias, a separação das escolas de 1ª à 

4ª  séries e/ou de 5ª à 8ª séries e de ensino médio, aumentou a distância entre as unidades 

escolares e as residências, dificultando o acesso das crianças e adolescentes.  
Quanto à implantação dos Ciclos e Progressão Continuada, a opinião dos professores 

revela que a expressiva maioria dos 624 questionários respondidos (88,1%), afirmou que os 

ciclos não ajudaram a melhorar as condições de ensino e aprendizagem. Consequentemente, eles 

não favorecem o aumento do rendimento escolar (89,9%), e tampouco permitem a melhoria da 

aprendizagem dos alunos com dificuldades (87,3%).  

As escolas do período noturno, quando comparadas com às do diurno, apresentam 

maior deterioração das condições de ensino (93,8%), além de baixo aproveitamento escolar 

(97,3%). Indagados sobre as melhorias resultantes do processo de implantação das inovações, os 

professores apontaram que a eliminação da defasagem idade/série foi o único aspecto alterado na 

comparação entre as respostas dos períodos diurno e noturno. 72,7% consideram que houve 

alteração positiva neste aspecto.  

No entanto, é preciso analisar a eliminação da defasagem idade/série à luz das 

informações sobre as atividades pedagógicas, que resultariam em melhor qualidade da 

aprendizagem. Evidencia-se que essa eliminação decorre muito mais da adoção, do ponto de vista 

administrativo, de mecanismos de promoção entre as séries, do que de medidas pedagógicas que 
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visam acelerar e adequar os tempos e ritmos de ensino e aprendizagem às características e 

necessidades dos alunos. 

A insatisfação dos professores em relação ao atual sistema de aprovação, que 

costumam designar de promoção automática, fica evidente nos altos índices das opiniões que se 

seguem: 93,3% das respostas consideram que a inexistência de reprovação entre as séries está 

gerando um maior desinteresse dos alunos pelos conteúdos ensinados; 95,5% afirmam que essa 

medida está gerando problemas de indisciplina; 89,9% alegam existir uma insatisfação dos pais 

quanto ao aproveitamento escolar dos filhos; 91,9%  indicam que a promoção automática está 

permitindo que os alunos progridam de uma série a outra sem terem, no entanto, apropriado-se 

dos conteúdos fundamentais. 

Se a Progressão Continuada não está resultando numa melhoria da aprendizagem e do 

rendimento escolar, qual é a eficiência apontada pelos professores, das atividades de recuperação 

e reforço que estão sendo desenvolvidas nas escolas? 

Segundo 83,9% das respostas, as atividades de reforço e recuperação estão sendo 

realizadas em períodos e horários extra-escolares, ocorrendo ora durante o período de férias 

(59,1%), ora durante o ano letivo (24,8%). Essas atividades são realizadas por professores das 

próprias escolas e/ou por professores contratados para tal função.  

Quanto à eficiência dessas atividades, as opiniões dos professores tendem mais para o 

lado positivo: 87% concordam que elas contribuem para melhorar o rendimento escolar; 89,3% 

acham que ajudam os alunos com mais dificuldades; 77% afirmam que possibilitam a diminuição 

dos índices de repetência.  

Contudo, estes índices diminuem quando se referem ao interesse dos alunos pelo 

estudo (55,8%) e na inserção dos repetentes nas séries adequadas (60,4%). Quanto à implantação 

de tais atividades nas escolas, 44,1% dos professores alegam que elas são desenvolvidas, 

contudo, uma parcela significativa (55,9%) discorda. Em relação a estes itens, há uma grande 

diferença nas opiniões dos professores dos grupos diurno/noturno. No noturno tendem mais para 

o negativo do que o diurno. Esta diferença também se manifesta entre os professores da Grande 

São Paulo e do interior. 

As opiniões manifestas em relação à positividade das atividades de recuperação e 

reforço parecem estar em contradição com o elevado índice de rejeição do sistema de promoção. 

Como explicar tal paradoxo?  
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Embora todas estas questões mereçam um aprofundamento maior por meio de 

estudos qualitativos, uma hipótese possível é a de que, ao opinar sobre a promoção automática, os 

respondentes baseiam-se em dados concretos, observáveis no cotidiano escolar. Ao passo que, em 

relação às atividades de recuperação e reforço, haja opiniões virtuais. Ou seja, mesmo que as 

atividades de reforço e recuperação não estejam garantindo um efetivo acompanhamento desse 

processo, na expectativa dos professores, pior seria se elas não existissem. Tais atividades são 

reconhecidas como sendo necessárias, devendo fazer parte da prática escolar como mecanismos 

de regulação da aprendizagem (APEOESP, 2001  p.20). 

Nas atividades de recuperação e reforço, os professores do ensino regular analisam e 

sugerem que esteja ocorrendo uma falta de sintonia entre suas práticas e a dos professores que 

ministram a recuperação e reforço. Temos que ter em mente que o trabalho docente, no ensino 

fundamental, tem tido um perfil preponderantemente individualista quando confrontado com o  

que seria ideal na progressão continuada, ou seja, o trabalho com troca de informações constantes 

sobre o rendimento do alunado. 

A interação entre professores traria, por certo, um melhor aproveitamento do aluno, 

além de uma coerência entre os trabalhos dos docentes do ensino de recuperação e reforço com 

os do ensino regular, diminuindo, sensivelmente, as contradições em relação às atividades de 

recuperação e reforço com o elevado índice de rejeição do sistema de promoção (id. ibid., p.20). 

Finalmente cabe perguntar: Por que as opiniões dos professores tendem a avaliar 

negativamente as inovações político-pedagógicas que são implantadas pela SEE/SP? (id.ibid., 

p.20) 

Com relação às questões que indagam sobre o tipo de trabalho pedagógico efetuado e 

a forma de introdução das inovações nas escolas, os professores dizem que as novidades são 

introduzidas sem que sejam alteradas as condições materiais de trabalho. Dizem ainda que as 

estratégias de implantação são impositivas e refratárias à incorporação ativa dos docentes. 

A implementação da progressão continuada insere-se numa mudança de paradigma 

que, segundo o professorado, os fundamentos teóricos, na maioria das vezes, não são 

acompanhados de apoio de material pedagógico. Quando se tem o material, falta apoio didático-

pedagógico para sua utilização. Há escolas onde as dificuldades começam por não disporem de 

espaço físico para que sejam ministradas aulas de recuperação e reforço. 

Ao se referirem à não alteração das condições de trabalho, os professores alegam que: 
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a) a reorganização física da rede não garantiu a redução do número de alunos por classe 

(90,8%); 

b)  a implantação dos ciclos aumentou o nível de insatisfação em relação ao 

próprio trabalho (92,4%), pois da forma como está sendo realizada vem lhes 

proporcionando pouca ou nenhuma oportunidade de: 

- discussão do processo de reorganização e definição de critérios para a dosagem 

dos conteúdos (45,8% responderam não e 34,7% às vezes). 

- planejamento da introdução da Progressão Continuada (50,0% responderam não e 

21,6 às vezes). 

- discussão de sistemáticas adequadas de avaliação (37,8% responderam não e 

32,1% às vezes); 

- discussão de propostas metodológicas (41,2% responderam não e 34,6% às vezes) (id. 

ibid., p.20). 

 

Com relação a esses quesitos, quando comparamos as porcentagens de resposta dos 

pólos positivos (somando-se sim + às vezes) com o negativo, encontramos diferenças de opinião 

significativas entre os professores do interior e da Grande São Paulo.  

As porcentagens de "não" são superiores entre os professores da Grande São Paulo, 

variando num intervalo de 56% a 64%, ao passo que nas escolas do interior essas porcentagens 

são sempre inferiores, variando entre 32% e 46%.  Isso significa dizer que os professores do 

interior apresentam maiores oportunidades para discutir a introdução das inovações em suas 

escolas. O mesmo acontece com as afirmações dos professores que trabalham nos cursos diurnos, 

quando comparados com as dos cursos noturnos.     

As opiniões acima revelam que a estruturação acarretou uma superlotação das salas 

de aula, tendo em média 45 alunos, fato que afeta sobremaneira as condições de ensino e 

aprendizagem (id. ibid., p.20) 

Quanto ao trabalho pedagógico realizado nas escolas, 49,7% das respostas revelam 

que ele está integrado a um projeto político-pedagógico da escola.   Para 46,8% o HTPC tem 

funcionado como um espaço de reflexão e formação. No entanto, é significativo o dado de que 

39,3% responderam apenas às vezes. No que se refere ao fato de serem apoiados pelos PCPs, 
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65,4% respondeu sim e 21,3% apenas algumas vezes. Quanto ao apoio recebido das direções, 

53,9% respondeu sim e 36% apenas algumas vezes.  

Comparando-se as opiniões dos professores pertencentes aos grupos Diurno/Noturno 

e Interior/Grande S.Paulo, as que expressam positividade são sempre maiores nas escolas do 

Interior e no período diurno. Quanto à realidade das escolas da Grande S.Paulo, as respostas dos 

professores nos fazem supor  

 

 

que suas condições de trabalho estão se deteriorando, assim como a qualidade do 

funcionamento das  escolas (id. ibid., p.20). 

O que os dados até aqui apresentados nos dizem? 

Ainda que esse levantamento se restrinja às opiniões dos professores e não inclua as 

vozes de outros protagonistas sociais importantes (os alunos, seus pais e outros representantes das 

comunidades em que estão inseridas as escolas da rede pública), ele é muito revelador e se 

contrapõe às falas oficiais, já que ele sinaliza uma alta dose de descontentamento com a política 

educacional implantada pela SEE/SP.  

Um outro fator de relevância no levantamento, é o baixo nível de rendimento escolar, 

que vem sendo amplamente divulgado pela imprensa com base nos resultados do SAEB, é fruto 

de uma política educacional que não valoriza  a profissão docente e que visa metas quantitativas 

de atendimento escolar, em detrimento da qualidade.  

Outro ponto revelador são as medidas e/ou inovações pedagógicas que estão 

introduzindo sem a existência de uma política de formação de professores em serviço e com a 

deterioração das suas condições de trabalho (aumento do número de alunos por classe, 

insuficiência das horas-atividade, inexistência de condições de aperfeiçoamento e estudo, entre 

outras). Tampouco são asseguradas as condições que viabilizem a estabilidade da equipe docente 

na escola e a melhoria do ensino ministrado (APEOESP, 2001)  
Azanha fez uma avaliação no Fórum de Debates (2002) sobre a validade da pesquisa 

da APEOESP. Ele suscitou dúvidas sobre o caráter científico da mesma já que, segundo seu 

ponto de vista, faltou isenção e metodologia. Ele disse que a pesquisa, como foi realizada, torna-

se uma enquete. Ainda que de maneira inconclusa, a presidente da APEOESP, presente na 
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ocasião, rebateu os argumentos de Azanha, informando a participação de pesquisadores de 

universidades (USP e UNICAMP) na pesquisa. 

 

 

1.10.1. Reinterpretando a lógica e o sentido das políticas de inovações educacionais. 

 

A APEOESP (2001), com base em suas pesquisas, tem demonstrado a necessidade de 

olhar para os profissionais da escola como atores ativos na formulação e implementação de 

políticas educacionais. Os professores não são meros executores técnicos de propostas gestadas 

de fora para dentro da escola, mas sim profissionais capazes de pensar, analisar, identificar as 

raízes dos problemas e formular proposições coletivas. Ouvir o que pensam e conhecer suas 

representações é uma estratégia formativa de suma importância. Estes, por sua vez, precisam 

ouvir os alunos.  

É das contribuições de professores e alunos que se deve partir para a elaboração de 

propostas ousadas para a prática cotidiana, ou seja, que visem transformar simultaneamente a 

escola e os profissionais que nela trabalham. Para que isso ocorra, é preciso investir tanto no 

desenvolvimento profissional dos professores, quanto tomar medidas que afetem o 

funcionamento da escola. Tal tarefa não é fácil e muito menos realizável da noite para o dia.  

Além disso, para que uma proposta de mudança seja política e socialmente 

significativa, deve pautar-se em uma estratégia capaz de envolver os diferentes atores sociais e, 

ao mesmo tempo, procurar enfrentar os problemas estruturais da escola pública, decorrentes do 

modelo de desenvolvimento sócio-econômico desigual e excludente que vem sendo adotado. 

(APEOESP, 2001, p.21) 
Um amplo debate sobre um projeto de escola que responda às necessidades da 

maioria da população trabalhadora, deve estar acoplado à uma estratégia de implantação de 

inovações pedagógicas e organizacionais, alicerçadas em premissas técnico-políticas totalmente 

diferentes daquelas que o governo estadual está adotando. A diferença estaria tanto nas 

concepções e visões de sociedade e de educação que orientariam o projeto, quanto no 

envolvimento crítico e participativo dos sujeitos sociais que representam as partes interessadas 

nos processos de mudança. 
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Segundo a APEOESP (2001), com a finalidade de superar as dificuldades na 

implementação da progressão continuada, o sindicato procura implementar o projeto de formação 

profissional intitulado como “Reinventando a escola”. Para o bom andamento, faz-se necessário: 

 

1. Superar a perspectiva do controle: as inovações não ocorrem por decreto. Enquanto 

fenômeno complexo, muitas são as determinações a que as inovações estão sujeitas. É 

preciso que haja o diálogo ao longo do processo. Supõe-se, então, flexibilidade, 

negociação e disponibilidade para corrigir rumos com base na análise das etapas. A partir 

do confronto, deve-se buscar respostas efetivas e não simplesmente atribuir os problemas 

à resistência, à ignorância ou à visão errada dos outros 

 

2. Superar a visão de metas quantitativas: as mudanças efetivas se concretizam ao longo do 

processo. A busca de metas quantitativas serve para resolver as contas dos governantes de 

plantão, mas não se enraízam no cotidiano escolar e, portanto, não transformam, por si, a 

realidade. 

 

3. Nem centralização, nem descentralização: é preciso encontrar uma posição intermediária, 

onde o poder público se faça presente e exerça pressão, mas, ao mesmo tempo, ofereça 

suporte às escolas. A experiência mostra que se as instituições escolares conseguem 

propor e realizarem inovações, estas não perduram durante muito tempo sem o apoio 

político e institucional necessário, sem a possibilidade de interlocução com agentes 

externos que realimentem e fortaleçam o processo. 

 

4. Criar uma cultura de gestão participativa nas escolas. Isso é fundamental para que se 

valorize e articule o trabalho individual com o coletivo. Deve-se criar na escola um clima 

de gestão coletiva, que desenvolva nos seus gestores (diretor, coordenadores e 

professores) a competência para administrar a tensão dos indivíduos e do coletivo, 

fortalecendo uma cultura de gestão coletiva. 

 

5. Articular as relações da escola com a comunidade. É importante compreender que os 

desafios apresentados à escola não serão resolvidos apenas por ela, mas se ligam a 
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contextos mais amplos. Daí a importância da discussão permanente com alunos, pais e 

setores externos. 

 

6. Reconhecer a história profissional do professor. Ela é fundamental, pois interfere 

em seu nível de engajamento nos processos de implantação de inovações. É a partir dessa 

história que se pode propor as mediações para a superação de suas crenças, dos limites de 

suas habilidades, das práticas individualizadas. Enfim, nos processos de reformas 

educacionais é preciso    

 

(...) deslocar o foco da implementação de inovações, mais 
localizadas ou mais abrangentes, para a necessidade de criar uma maior 
capacidade institucional de inovar. Focalizar o desenvolvimento 
institucional, objetivando que as escolas e os órgãos oficiais locais 
adquiram competências para diagnosticar problemas e encaminhar com 
autonomia as soluções, para interagir seletivamente com as inovações, 
com os meios e recursos de que se dispõe, para criar espaços e 
procedimentos de desenvolvimento profissional permanentes. Dito de 
forma geral, capacitarem-se para produzir e gerenciar contextos de 
mudanças, de forma crítica e com a mesma desenvoltura com que se 
convive com momentos de estabilização  (APEOESP, 2001, p.21). 

 

O que se pode depreender é que não houve interesse da SEE/SP em um diálogo com 

os docentes através de suas representações, o que ficou patente no discurso dos representantes da 

Secretaria Estadual da Educação no Fórum de Debates sobre Progressão Continuada, objeto do 

item 2.11. 
Convém destacar que ficou patente a rejeição da progressão continuada, nos moldes 

em que a mesma estava funcionando, quando da realização da pesquisa feita pela APEOESP 

(2001).  

Passados três anos da pesquisa da APEOESP, o autor faz alguns questionamentos:  

• Seria melhor para a Educação se voltássemos ao sistema anterior, mesmo sabendo 

que a exclusão era um fator considerável?  

• No sistema antigo, professor designado bom era aquele que reprovava?  

• Educadores como Paulo Freire, Azanha, Bernardette Gatti e outras proeminências, 

estão errados em apoiar a progressão continuada como forma de inclusão?  
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• Conforme afirmação de Azanha no Fórum de Debates, “a pequena classe média 

está incomodada ao ver os filhos de trabalhadores, mais humildes, estudando junto 

com seus filhos”?  

• A Política Educacional do governo do Estado de São Paulo não está aplicando a 

progressão continuada de uma forma equivocada, já que diversos países europeus 

utilizam-na com sucesso?  

• Será que jornalistas, políticos e outros profissionais da mídia, que dão palpite 

sobre progressão, estão habilitados para fazerem suas críticas, ou baseiam-se em 

visão superficial e no famoso “achismo”?  

• A progressão continuada deve ser vista como mudança de paradigmas e que afeta 

toda a sociedade?  

• Em especial em nosso estudo, quais os impactos da progressão continuada no fazer 

pedagógico na visão do docente? 

Todas estas perguntas não serão fáceis de serem respondidas, haja vista que o caráter 

inovador da progressão continuada envolve uma mudança profunda de concepção sobre o ensino, 

aprendizagem e avaliação. Respeitar os ritmos individuais de aprendizagem de cada aluno, 

garantir uma vida escolar de sucessos e formar um cidadão consciente e confiante em sua 

capacidade, são os principais objetivos da progressão continuada (Ramos de Oliveira, 2002). 

 

1.11. Fórum de Debates “Progressão Continuada: Compromisso com a Aprendizagem” 

 

Esta seção se destina a apresentar um relato das opiniões dos segmentos da educação 

e das discussões ocorridas no Fórum de Debates intitulado “Progressão Continuada: 

Compromisso com a Aprendizagem”, promovido pela Secretaria Estadual da Educação de São 

Paulo, em 25 de junho de 2002 e ao qual o autor deste estudo compareceu como observador.  

Podemos dizer que o Fórum foi um fato raro, já que tivemos um debate sobre política 

pública de educação com a participação de cerca de 500 pessoas. Estiveram presentes: a alta 

cúpula da SEE; membros do Conselho Estadual de Educação, tal como José Mário Pires Azanha 

e Bernardete Gatti; todos os Dirigentes Regionais de Ensino da Rede Estadual; convidados 

especiais como o professor Mário Sérgio Cortella, da PUC/SP (um dos introdutores do sistema de 

Ciclos  nas escolas da Prefeitura de São Paulo em 1992), a professora Elba Siqueira de Sá 
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Barreto, da USP e Clarilza Prado de Sousa, da PUC/SP; representantes sindicais do magistério 

estadual de São Paulo dos órgãos UDEMO (Sindicato de Especialistas de Educação do 

Magistério Oficial do Estado de São Paulo), APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino 

Oficial  do Estado de São Paulo), CPP (Centro do Professorado Paulista) e APASE (Sindicato de 

Supervisores de Ensino do Magistério Oficial no Estado de São Paulo). Devido às participações 

de pessoas reconhecidas na área da Educação, o evento foi de grande relevância, mesmo que 

tenha ocorrido com atraso de quase cinco anos. 

A palestra de abertura do Fórum (“Progressão Continuada: Espinha Dorsal da Política 

Educacional”), foi ministrada pelo Secretário da Educação do Estado de São Paulo, Gabriel 

Chalita. Na sua fala, o Secretário abordou temas como motivação e afetividade. Para ele, os 

alunos não são excluídos socialmente, mas sim afetivamente. Para que houvesse uma melhor 

performance na progressão continuada, seria necessário um melhor acompanhamento dos pais, 

além de maturidade por parte dos professores e especialistas em educação para analisar e rever 

pontos de aplicação desse sistema. Sobre a avaliação, o secretário diz que sua função é 

redirecionar o aprendizado, não devendo funcionar como castigo.  

Chalita ainda disse que a escola é a cara do diretor, mas quem está na sala de aula é o 

professor, cuja função é formar cidadãos felizes. Para ele, o principal conceito da progressão 

continuada é que todo mundo pode aprender, respeitando, é claro, as condições de cada um.  

A professora Vera Lúcia Wey (coordenadora da CENP) expôs sobre: “Progressão 

continuada da aprendizagem: o que falta dizer sobre sua implantação, sob o ponto de vista da 

Secretaria da Educação”. O período explanado foi de 1995 à 1997. Ela versou sobre:  

• Reorganização da Rede: aumento da jornada escolar de 4 para 5 horas diárias. Essa 

mudança deu a possibilidade para mais professores comporem sua carga horária na 

mesma escola. Uma outra mudança, foi a organização de salas-ambiente, com envio, 

para todos os estabelecimentos de ensino, de recursos financeiros para compra de 

materiais pedagógicos.  

• Professor Coordenador Pedagógico – PCP: houve a extensão desse recurso 

humano para todas as unidades da rede estadual, sendo que as maiores passaram a 

contar com dois PCPs.  

• Trabalho com Indicadores, com a finalidade  de uma perspectiva diagnóstica e 

intervencionista. Assim, passaram a ser feitos, periodicamente, o acompanhamento 
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dos índices  de aproveitamento e evasão escolar, bem como a realização da avaliação 

externa via Saresp,  importante subsídio para o sistema e para as escolas nas tomadas 

de decisão.  

• Programa de Correção de Fluxo Escolar, que teve como objetivo a correção da 

trajetória escolar dos alunos com defasagem idade/série, tendo em vista a sua 

reintegração e retorno às classes regulares.  

• Programas de Reforço e Recuperação, servindo como suporte essencial para 

garantia da aprendizagem progressiva. Até 1995, esse programa era apenas uma 

formalidade, sem condições concretas para sua realização.  

• Capacitação em Serviço: a partir de 96, um novo modelo de capacitação 

(Programa de Educação Continuada - PEC), foi implantado na rede. Esse programa 

foi elaborado com ações de capacitação utilizando tanto os HTPCs nas unidades 

escolares quanto outros espaços (Oficinas Pedagógicas das Diretorias de Ensino, 

Núcleos Regionais de Tecnologia Educacional, Pólos do Circuito Gestão e Centros de 

Formação Universitária nos quais diversos projetos de capacitação são desenvolvidos 

regionalmente, com as características do PEC). 

• Livros em sala de aula: o Programa Nacional do Livro Didático, em São Paulo, 

desde 1995 é descentralizado. Como ação concreta, a SEE comprou livros, a partir da 

escolha de títulos pelas escolas e seus professores, de livros didáticos e também de 

livros ficcionais e não-ficcionais (Fórum de Debates - Anais, 2002, p.47-59) 

 

Participaram, também como palestrantes, Mário Sérgio Cortella e Elba Siqueira de Sá 

Barreto. A composição da mesa-redonda contou com  representantes de Entidades de Classe: 

Maria Izabel Azevedo Noronha (Apeoesp); Palmiro Mennucci (CPP); Roberto Augusto Torres 

Leme (Udemo); Maria Clara Paes Tobo (Apase). Eles expuseram a visão de suas entidades a 

respeito da progressão continuada no ensino público paulista. Participaram, ainda, da mesa-

redonda com argumentações, Clarilza Prado de Sousa, Bernardete Gatti e José Mario Pires 

Azanha.  

Sucintamente relataremos as palestras de Cortella e Barreto, bem como as posições 

das entidades de classe, através dos seus representantes e, finalmente as argumentações de Sousa, 

Gatti e Azanha. 
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Cortella (2002) chamou atenção para a inclusão dos menos favorecidos socialmente, 

no sistema educacional que combate a evasão e repetência em decorrência do Sistema da 

Progressão Continuada. Em sua avaliação, o sistema de ciclos proposto pela LDB  para o ensino 

fundamental e implantado em dois ciclos na rede estadual, apresenta problemas em virtude de a 

terminalidade dar-se em longos 4 anos, o que permite o acúmulo de falhas na aprendizagem. Para 

evitar defasagens, o palestrante propõe um ensino fundamental de 9 anos dividido em 3 ciclos de 

três anos cada um. 

Cortella defende ainda que os quesitos da velocidade para mudança devem ser 

fundamentados na “paciência” e clareza de onde se deseja chegar. Portanto, “Ciclos” não é 

sinônimo de aprovação automática, mas sim um sistema que evita a reprovação. Manter o nível 

de reprovação que havia antes da implantação  dos ciclos seria “pedagocídio acelerado”. 

Constata-se que,  uma criança ao ingressar na 1ª série do ensino fundamental, já assistiu 

aproximadamente 5000 horas de TV. Essa bagagem não pode ser desprezada e, ainda assim, as 

escolas mantêm a mesma maneira de ensinar décadas atrás, sem vínculos com o cotidiano 

infantil, gerando, dessa forma a desmotivação. 

Barreto (1999), analisou as dificuldades decorrentes da progressão continuada. Ela 

baseia-se em um trabalho pedagógico que necessita de um preparo adequado dos responsáveis 

pela implementação (supervisores, diretores e professores),  o que não foi feito. Assim, a 

palestrante declarou acompanhar o processo com bastante interesse, recebendo, em muitas 

ocasiões, informes de alunos seus e de professores da rede pública estadual de ensino, cujas 

opiniões sobre a progressão continuada nem sempre são favoráveis. Ela ainda lembrou que se faz 

necessário a criação, pela SEE e pelas Diretorias de Ensino, de uma estrutura menos burocrática, 

facilitando, nas escolas, a consecução dos objetivos a que se propõe o sistema de ciclos.   

 Tobo (2002), presidente da APASE, declarou-se favorável à progressão continuada. 

Criticou, porém, a falta de debates na época de sua implantação. Segundo ela, a progressão 

continuada foi introduzida na rede sem a devida preparação daqueles que deveriam implementá-

la em sala de aula.  

Sousa (2002) afirmou que pelo fato da implementação da progressão continuada ser 

um processo, os problemas que surgem com o seu advento não são solucionados em curto prazo. 

Ela considera positivo o que foi realizado: disponibilização de materiais pedagógicos, bibliotecas, 

salas de informática e salas-ambiente. Ela fez algumas observações referentes a problemas 
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relacionados à preparação dos professores, à mudança de paradigmas (do trabalho 

individualizado para o coletivo) e à mudança da responsabilidade pelo sucesso do aluno, 

passando dele para toda equipe escolar. 

Gatti (2002) chamou a atenção para a falta de embasamento de uma parcela 

considerável da imprensa e de políticos. Ela disse que eles prestam um desserviço, já que 

distorcem tudo o que se refere à progressão continuada. Este processo é visto por Gatti como 

sendo um introdutor de uma mudança de cultura. Dessa forma, o tempo para sua consolidação 

leva, em média, de três a quatro gerações. Ela sugere pensar a progressão continuada a partir da 

Unidade Escolar que deve ter o tempo escolar de maneira diferenciada, com blocos de 

aprendizagens e formas de gestão na aplicação da progressão continuada. 

Azanha (2002) afirmou que a progressão continuada acaba com a elitização da escola, 

já que a “pequena classe média, na qual está incluída o magistério” quis a escola pública para ela, 

alijando os mais pobres. É necessário a reflexão  nas unidades escolares juntamente com a 

comunidade para uma melhor viabilização da progressão continuada. 

Faremos uma síntese dos textos da UDEMO, CPP e APEOESP apresentados no 

Fórum, com argumentações, críticas e sugestões referentes à implementação da progressão 

continuada no ensino fundamental público paulista.   

A UDEMO apresentou o seguinte pressuposto básico sobre o qual construiu sua 

argumentação: “A progressão continuada esconde uma reforma escolar que não deu certo. Por 

que todas as reformas tendem ao fracasso? Para afirmar suas posições, o documento dessa 

entidade argumenta que a progressão continuada: 

• mostra a vontade de colocar os educandos no centro da ação pedagógica; 

• busca acabar com as barreiras das séries adjacentes, abolindo e limitando a 

repetência; 

• tende a levar a ação dos professores a um trabalho de equipe; 

• demanda uma infra-estrutura adequada; 

• exige mudança no nível de formação dos professores; 

• demanda muitos anos de coerência e perseverança; 

• não depende de um só governo ou partido político, mas funciona como renovação 

demandada por uma nova realidade. 
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O documento não tece somente elogios, mas também faz uma crítica: as reformas 

fracassam porque são pensadas numa estrutura e num grupo de professores que ainda não 

existem. Elas erram em não partirem dos professores e das estruturas já existentes. 

Porém, o documento não pára na crítica, mas sugere: abolir ou limitar a repetência 

exigiria que o professor não fosse considerado o grande responsável pelas mazelas da educação. 

Neste sentido, propõe-se uma mudança da relação da escola com o aluno. Faz-se necessário 

redefinir a relação professor-aluno, envolver a comunidade, valorizar o profissional, e, 

principalmente, tomar uma série de medidas estruturais de reforma do sistema de ensino (Fórum 

de debates, 2002, p.112-113). 

A argumentação desenvolvida no texto do CPP é, fundamentalmente, em termos da 

função social da escola. O texto afirma que a progressão continuada define processos do 

cotidiano escolar e espelha a função que a escola deve ter na sociedade. Aborda-se ainda questões 

e tópicos a serem discutidos porque se relacionam com as possibilidades de implantação da 

progressão continuada. Os seguintes argumentos são apresentados: 

• classes numerosas que impedem o trabalho de inclusão;  

• formação e valorização do magistério para assumir os novos desafios que 

significam educar hoje;  

• formação inicial de qualidade com um ensino universitário que atenda às 

necessidades da Educação Básica;  

• mais recursos para o ensino superior público, para garantir mais vagas;  

• formação em serviço na escola;  

• valorização do magistério que se traduza em melhores salários e condições de 

trabalho;  

• respeito ao Plano de Carreira, o que não se tem observado. Mantém-se, assim, a 

progressão continuada também do docente;  

• inversão de políticas implementadas de cima para baixo;  

• fortalecimento dos processos de participação e decisão coletivas na escola – 

Conselhos de Classe, Conselhos de Ciclo. 

O CPP apresentou como proposta a alteração dos atuais dois ciclos de quatro anos 

para quatro ciclos de dois anos. (Fórum de debates, 2002, p.113 -114) 
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O texto apresentado pela APEOESP tem algumas hipóteses de interpretação que 

orientam sua argumentação. A progressão continuada, na prática, tem resultado em aprovação 

automática. Desse modo, alunos são promovidos sem que tenham absorvido os conteúdos 

ministrados que garantem o acesso ao conhecimento. Como conseqüência, promove-se uma 

geração perdida na educação. 

O documento da APEOESP sugere:  

• suspensão imediata da promoção automática; 

• promoção de um amplo debate;  

• dependência nas matérias nas quais os alunos não tenham alcançado o mínimo;  

• retenção e/ou reprovação do aluno quando não obtiver rendimento satisfatório em 

pelo menos 50% das disciplinas. Isto implicaria considerar o que o aluno aprendeu, 

sendo isso critério para o  prosseguimento dos estudos;  

• dar ao professor a prerrogativa de conduzir a avaliação de seus alunos;  

• tomar medidas estruturais que facilitem as condições de ensino, ou seja, medidas 

que visem a melhoria nas condições contratuais da atuação profissional;  

 

• efetiva autonomia das escolas.                    

(Fórum de debates, 2002, p.114) 

 

1.12. Considerações do capítulo 
 

Dados os prós e os contras da progressão continuada no Estado de São Paulo, é 

importante salientar que uma coisa é certa: depois da implantação deste sistema, houve, no 

Estado em questão, um aumento do índice de alunos na escola e  queda da evasão. 

Apresentaremos a seguir, algumas estatísticas do Censo MEC – 2001. 

Hoje, em São Paulo, 99% das crianças entre 7 e 14 anos de idade estão na escola. Um 

outro avanço, é o atendimento do jovem de 15 a 17 anos, que saltou de 77% em 1994, para 95% 

em 2001. É o melhor índice do Brasil.  

Em relação ao abandono e evasão, a queda foi brutal: em 1994, a evasão era de 9% 

para o ensino fundamental e 21% para o ensino médio. Em 2001, as porcentagens caíram para 

3,1% e 8,9% respectivamente.  
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Outro instrumento que demonstra a melhoria da qualidade do ensino em São Paulo é 

o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP. Ele destina-

se a avaliar o desempenho dos alunos das escolas estaduais. Em 1998, por exemplo, os alunos da 

4ª série acertaram, em média, 48% das questões e os de 8ª série, 47%. Em 2001, estes índices 

subiram para 56% e 54,3% respectivamente. 

Apesar de os dados quantitativos da SEE/SP sobre abandono, evasão e rendimento, 

ocorre ainda um grande número de crianças em séries adiantadas do ensino fundamental com 

graves deficiências de aprendizagem. Alunos que, apesar de matriculados e freqüentando a 

escola, continuam excluídos do processo de ensino-aprendizagem devido o baixo rendimento 

apresentado.  

Passados cinco anos da implantação da progressão continuada, torna-se indispensável 

avaliar o desenvolvimento do programa para que se solidifique e seja plenamente compreendido 

não apenas pela equipe pedagógica, mas também por toda a comunidade. O presente estudo 

representa um esforço neste sentido. 

 

 

CAPÍTULO II -  A PESQUISA 

 

Este capítulo descreverá a pesquisa de campo realizada para a consecução dos 

objetivos propostos no presente trabalho. Na introdução foram apresentados o delineamento da 

pesquisa, a população e amostra e os instrumentos de coleta de dados, assim como dissemos que 

esta pesquisa é de natureza exploratória e qualitativa e que utilizou-se como instrumentos de 

coleta de dados o questionário e a entrevista.  

Ao todo, os respondentes dos questionários são trinta e nove e os  entrevistados são 

seis professores  de sete escolas de ensino fundamental da Dien-2 – capital. 

O questionário e o roteiro das entrevistas constituem, respectivamente, os anexos III e 

IV deste estudo. 
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2.1. QUESTIONÁRIO: ANÁLISE DOS DADOS 
 

2.1.1.  Caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

 
Para a realização desta pesquisa, os docentes participantes tiveram como pré-

requisito, estarem atuando na rede estadual de ensino durante dez ou mais anos. 

Os dados coletados revelam que os trinta e nove respondentes apresentam as 

seguintes características:  

• Sexo: 36 (trinta e seis) são do sexo feminino e 3 (três) do masculino;  

• Anos de magistério: a média é de 17 (dezessete) anos; 

• Faixa etária: 69% (sessenta e nove) dos professores tem entre 31 (trinta e um) e 50 

(cinqüenta anos).  

• Formação: 34 (trinta e quatro) professores são formados em Faculdades 

particulares e 5 (cinco) em Universidades públicas;  

• Exercício do magistério: aproximadamente 95% (noventa e cinco) dos docentes 

lecionam em uma única unidade escolar da rede pública estadual. 

 

2.1.2. Caracterização da Unidade Escolar. 

Os dados revelam que, 31 (trinta e um) docentes lecionam em escolas reorganizadas, 

e 8 (oito) em escolas não-reorganizadas. 
 

2.1.3. Questões sobre o trabalho do professor. 

 

2.1.3.a. mudanças ocorridas na organização didático-administrativa das escolas 

públicas da rede estadual paulista nos últimos 10 anos. 

 

No que se refere ao acompanhamento dos docentes às mudanças ocorridas na 

organização didático-administrativa das escolas públicas da rede estadual paulista nos últimos 10 

anos, temos somente 1 (um) docente dos 39 (trinta e nove) participantes da pesquisa, que afirma 

não ter acompanhado o processo de mudanças.  

Na seqüência serão delineadas as questões com as respectivas respostas obtidas dos 

docentes  participantes.                            
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2.1.3.b. Fatores de influência 

 

O questionário, faz uma análise específica dos principais fatores  que, direta ou 

indiretamente, influenciaram nos impactos ocorridos em relação aos docentes do ensino 

fundamental nos últimos 10 anos na rede pública da SEE/SP. Os docentes, além de posicionaram-

se  quanto a importância desse fatores em má, regular, boa ou ótima para o ensino fundamental, 

eles também justificaram cada item.  

 

 

 

        2.1.3.b.i. Criação dos Ciclos no Ensino Fundamental 

 

• Má: 16% (dezesseis)  

• Regular: 24% (vinte e quatro)  

Reprovação de 40% dos respondentes, que fizeram as seguintes críticas:  

 

1. “os ciclos ficaram muito longos, deveriam ser de 2 em 2 anos”;  

2. “a parte burocrática ainda é seriada e como foi imposta fica difícil mudar a mentalidade 

dos envolvidos”;  

3. “o aluno fica 4 anos empurrando suas dificuldades e, em 1 ano tem que eliminá-las”;  

4. “é necessário um maior investimento na qualidade pedagógica”;  

5. ”o espírito da lei é excelente, porém sua aplicação foi deturpada”. 

 

• Boa: 52% (cinqüenta e dois) 

• Ótima: 8% (oito) 

Aprovação de 60% dos respondentes, dando como justificativas principais:  

 

1. “dá oportunidade ao aluno de desenvolver-se como ser consciente, conforme seu 

ritmo”;  
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2. “o aluno não repete mais o que aprendeu”;  

3. “recuperação contínua e paralela além do reforço dando mais oportunidades ao aluno”;  

4. “poderia ser melhor não fosse as salas numerosas”;  

5. ”houve reparação adequada por idade, que quando bem trabalhada ajuda muito”. 

 

2.1.3.b.ii Implantação da Progressão Continuada 

 

• Má: 21% (vinte e um) 

• Regular: 15% (quinze) 

Reprovação de 36% (trinta e seis) dos respondentes, que fizeram as seguintes 

críticas:  

1. ”o aluno sabe que mesmo sem fazer nada passará de ano”; 

2. “só serve para estatística do governo”;  

3. “maqueia os dados sobre o ensino”;  

4. “deveria ser implantada gradativamente”;  

5. ”desistimula o aluno a estudar”;  

6. ”necessária, ainda não a ideal”;  

7  “falta de suporte pedagógico”;  

8  “excesso de alunos por sala”. 

 

• Boa: 46% (quarenta e seis)  

• Ótima: 18% (dezoito) "ótima" 

Aprovação de 64% (sessenta e quatro) dos respondentes, que deram como 

justificativas principais:  

1. “ oferece oportunidades a todos”;  

2. “leva em conta o que o aluno já aprendeu”;   

3. ”garantir vaga na escola e uma melhor participação social”;  

4. ”diminuição da evasão escolar”;  

5. ”respeita o ritmo de aprendizagem do aluno”;  

6. ”garante ao aluno um lugar privilegiado”;  

7. ”valoriza o trabalho do professor e investe no potencial do aluno”;  
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8. ”evita a exclusão social”. 

 

 2.1.3.b.iii Classes de Aceleração 

• Má: 26% (vinte e seis) 

• Regular: 13% (treze)  

Reprovação de 39% (trinta e nove) dos respondentes, que fizeram as seguintes críticas:  

1. “juntou-se todos os problemas numa única sala”;  

2. ”são classes para acelerar a saída de alunos com problemas de aprendizagem e 

disciplinar”;  

3. ”é necessário material pedagógico especial”;  

4. ”o aluno é lento, desmotivado, tornando difícil o aprendizado”. 
 

• Boa: 44% (quarenta e quatro)  

• Ótima: 13% (treze) 

• 4% não responderam, por não terem nenhuma experiência a respeito das classes de 

aceleração.  

Aprovação de 57% (cinqüenta e sete) dos respondentes, que deram como 

justificativas principais: 

1. “acabou com o constrangimento dos alunos maiores e repetentes conviverem nas 

mesmas salas com alunos com idade certa para aquela série”; 

2. ”oportunidade do aluno recuperar-se de forma adequada e inclusiva”;  

3. ”projeto que seguiu os moldes do Ciclo Básico, levando o aluno a realidade”; 

4. ”os alunos devem ser trabalhados individualmente e com trabalhos diferenciados do 

professor, mas necessita de professores melhores capacitados”; 

5. ”solução de um velho problema de realidades diferentes e de idade/série, resgatando a 

auto-estima”. 
 

2.1.3.b.iv Recuperação intensiva em janeiro 

 

• Má: 59% (cinqüenta e nove).  

• As principais considerações a respeito são:  
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1. “em um ano ou ciclo não se recupera, impossível, em 20 dias”;  

2. ”falta experiência a muitos professores que lecionam na recuperação”;  

3. ”a recuperação só trabalha auto-estima e o Saresp, cobra conteúdo”;  

4. ”não se dá conteúdo, por exemplo, foi dado jogos radicais a alunos que não tem nem o 

que comer”;  

5. ”A SEE deveria implantar esse método "milagroso” no período letivo normal”; 

6. ”é uma utopia, um faz de contas”;  

7. ”os alunos vão para a recuperação para brincar”;  

8. ”os professores aceitam essas aulas por estarem necessitados e desesperados (área 

financeira)”. 
 

• Regular: 31% (trinta e um) 

• Principais argumentos:  

1. “É injusta, a colocação dos faltosos, com quem freqüentou 200 dias”;  

2. ”alunos não  acompanham e os professores estão mal preparados”;  

3. ”alunos não se dedicam o ano inteiro porque sabem que irão passar na recuperação de 

janeiro”;  

4. ”ao invés de trabalhar o aluno naquilo que está faltando, será trabalhado em projetos”. 

• Boa: 8% (oito) 

• Principais explicações:  

1. “é mais uma chance de recuperar o aluno”;  

2. ”projeto muito vago, onde o aluno pode se interessar ou não”;  

3. ”oferece oportunidade a alunos com problemas pessoais e de aprendizagem”. 
 

• Ótima: 2% (dois)  

• Justificativas: 

1.“para o professor, é ótimo, por ter um salário a mais, mas para o aluno não acrescenta 

nada”. 

 

2.1.4. Opinião dos docentes sobre a implantação da progressão continuada. 

A implantação da progressão continuada, nas escolas estaduais, tem se mostrado uma 

questão polêmica. Por isso, fomos investigar a opinião dos docentes. 
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• Favoráveis: 59% (cinqüenta e nove)  

• Desfavoráveis: 41% (quarenta e um) 

É interessante destacar que, com freqüência, os respondentes favoráveis  

fazem crítica, enquanto que os desfavoráveis dão sugestões sobre a Progressão 

Continuada.  

Explicitaremos as respostas mais freqüentes, entretanto, uma chamou-nos a atenção 

pela relevância e também por ser uma das que mais apareceu (33% - trinta e três - das respostas): 

“os professores não sabem trabalhar a  progressão continuada”.   

Pela gravidade, a resposta requer uma urgente e profunda reflexão das autoridades 

educacionais paulista sobre a questão, pois não há possibilidades de sucesso sem as condições 

necessárias para o docente ter claro os objetivos do sistema, sem o qual, ficar-se-á somente na 

retórica.   

 Elencaremos a seguir outras opiniões acerca da progressão continuada:  

1. ”deveria a progressão ser reformula, pois ao final do ciclo o professor sente-se 

impotente para sanar as dificuldades de cada um dos alunos”;  

2. ”falta estímulo e interesse por parte dos alunos e de alguns professores”; 

3. ”alunos lêem mas não sabem o que estão lendo (analfabetos funcionais)”; 

4. ”o aluno sabe que passará de qualquer maneira não demonstrando interesse pelo 

estudo”;  

5. ”vista como "aprovação automática", a progressão continuada é uma decisão imposta e 

grande parcela do professorado não aceitam-na”; 

6. ”é ótima desde que os professores realmente entendam e trabalhem de acordo, 

deveriam ocorrer mais cursos de capacitação”;  

7. ”a implantação da progressão continuada é um grande avanço  em nossa sociedade, mas 

existem falsos resultados, acredito que ainda deverá passar por correções e ajustes”;  

8. ”a progressão continuada tem sido discutida e não resolvida’;  

9. “acho positiva, pois muitos professores reprovaram seus alunos só pelo prazer de ser 

ditador e dono da verdade”;  

10. ”é polêmico porque muitos vêem esta mudança como aprovação automática”;  

11. ”é boa desde que tenha suporte pedagógico”;  
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12. ”polêmica, porque só o professor está sendo punido e avaliado, é ele que não sabe, que 

não se atualiza”;  

13. ”o professor não está, até hoje, consciente do que é progressão continuada”;  

14. ”sob minha ótica a implantação da progressão continuada é um eufemismo para 

“promoção automática””;  

15. ”acho que a progressão continuada foi bem aceita por pais e alunos, pois não vejo 

nenhum movimento contra”;  

16. ”não polêmica porque é necessário mudanças”;  

17. ”faltou melhores esclarecimentos sobre o assunto”;  

18. ”sofremos com essas mudanças, porque não temos nenhum suporte, ou seja, tudo é 

jogado como um “rojão” sem nenhum recurso ou subsídio”;  

19. ”a implantação da progressão continuada foi feita de forma que assustou muito, tanto 

prof, pais, alunos, etc. Deveria ter sido decidida junto com a população interessada (pais, 

prof,alunos)”.  
 

2.1.5. Opinião dos docentes sobre o que deveria ser feito para que 

a progressão continuada fosse melhor. 

 

Foi perguntado aos professores o seguinte: “Na sua opinião, o que falta, ou faltou, 

para que os resultados da progressão continuada fossem melhores? 

A principal sugestão foi:  

1. “o sistema de avaliação deve mudar mas as cobranças são as mesmas do sistema 

anterior”.  

As críticas e sugestões, relevantes são:  

1. “preparar melhor o professor desde a Faculdade”;  

2. “uma discussão e estudos mais aprofundados  com todos (prof, alunos, 

comunidade,..)”;  

3. “as mudanças devem ocorrer na base e não através de tele-conferência”; 

4. “salas com até 30 alunos”;  

5. “retenção a cada duas séries”;  

6. “trabalhar a comunidade sobre a importância da continuidade de estudos”;  
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7. “o professor deve participar das decisões e dando sugestões”;  

8. “analisar os alunos que não estejam rendendo e dar um encaminhamento adequado 

(psicológico, pedagógico,..)”;  

9. “mais empenho dos Órgãos Educacionais subsidiando os professores”;  

10.  “falta de esclarecimentos e conhecimento das Diretorias de Ensino a respeito da 

progressão continuada”;  

11.  “capacitação dos professores”;  

12.  “concentração de esforços da Dien, da Escola e da comunidade”. 

    

2.1.6. Estar informado sobre a progressão continuada 

 

Neste item, a pergunta é direta: ”Você considera que está suficientemente informado 

sobre  os princípios pedagógicos e sobre os procedimentos didáticos da progressão continuada”?  

• Sim: 28% (vinte e oito) 

• Não: 72% (setenta e dois) 

Na realidade, estas porcentagens vieram corroborar com as incertezas sobre como 

trabalhar com a progressão continuada. 

Para os que se consideram informados sobre a progressão continuada, as explicações 

incluem:  

1. “No HTPC, discutimos sobre progressão, mas com 37, 38 alunos, fica difícil o 

trabalho”;  

2. “o aluno tem progressos constantemente com a progressão”;  

3. “a habilidade de cada um desabrochará no momento certo”;  

4. “a legislação é boa mas na prática ocorrem “falhas absurdas”, mudanças na concepção 

de ensinar, a avaliação faz parte integrante do processo ensino-aprendizagem”;  

5. “é necessário uma avaliação diagnóstica, contínua, formativa”. 

 

Os 72% que não estão suficientemente informados destacam: 

1. “Faltam maiores esclarecimentos, cursos e capacitações para todos os professores”;  

2. “só recebemos informações fragmentadas”;  

3. “o que sei foi através de vivência e leitura do jornal da APEOESP”;  
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4. “sabe-se que tem que ser feito um trabalho diferenciado, sem mecanismos, suportes 

pedagógicos...”;  

5. “deveria ser dado mais atenção aos professores”;  

6. “falta de sintonia entre professores, coordenadores, diretores de escola e Diretorias de 

Ensino”. 

 

2.1.7. Espaços de discussões sobre a progressão continuada  

 

A questão foi a seguinte: “Nas reuniões pedagógicas da sua escola, especialmente nos 

HTPC, têm havido discussões sobre a progressão continuada?  

• Sim: 69% (sessenta e nove) 

• Não: 31% (trinta e um) 

 

Para essa questão, houve um subitem: “Se você respondeu sim, elas têm sido 

esclarecedoras e têm trazido subsídios para seu trabalho docente?” 

• Sim: 48% (quarenta e oito)  

• Não: 37% (trinta e sete) 

• Não se pronunciaram: 15% (quinze) 

 

As justificativas dos que responderam “sim” são:  

1. “um momento pedagógico, onde há uma troca de informações entre professores com a 

finalidade de sanar dúvidas e dificuldades, principalmente sobre os alunos”. 

Com relação aos docentes que responderam “não” tem-se:  

1. “se discute muito pouco nos HTPC”;  

2. “se discute muito, mas não se pode agir”. 
 

2.1.8. Dúvidas sobre a Progressão Continuada 

 

“Quais suas principais dúvidas sobre a progressão continuada”? 

• Não há dúvidas: 26% (vinte e seis)  

• Não responderam: 23% (vinte e três)  
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• Docentes que apresentam dúvidas: 51% (cinqüenta e um) 

 

Apesar das  dúvidas serem muitas,  apresentaremos as mais freqüentes: 

1. “quando o professor vai estar preparado para trabalhar a progressão continuada?”;  

2. ”vivemos numa sociedade capitalista, que cobra o aprendizado em idade 

preestabelecidas, o que fazer para que isso aconteça?”;  

3. ”por que o aluno deve seguir de uma série para outra sem estar alfabetizado?”;  

4. “na inclusão o aluno deve ser avaliado de acordo com sua capacidade, ou de acordo 

com o nível da classe?”; 

5. ”a quem beneficia a progressão continuada: alunos, professores ou ao governo?”;  

6. ”qual a satisfação dos pais e dos alunos quanto a qualidade do projeto?”;  

7. ”como evitar que hajam analfabetos funcionais?”;  

8. ”por que a SEE não apresenta onde a progressão é aplicada, e o que deu certo? Por que 

não aplicar aqui, os pontos positivos desses lugares?”;  

9. ”por que a progressão foi jogada ao invés de ser trabalhada?”;  

10. ”há alunos que chegam a 4ª série sem estar alfabetizado, mesmo freqüentando aulas de 

reforço, o que fazer?”;  

11. ”como trabalhar defasagens individualmente com crianças que chegam numa 3ª, 4ª 

séries, sem saber ler, escrever, produzir um pequeno texto, como trabalhá-los individualmente?”     

 

2.1.9. Vantagens e desvantagens 

 

“Quais as vantagens e desvantagens que você percebe na aplicação da progressão 

continuada?” 

No rol de vantagens, serão descritas numa ordem decrescente de indicações como 

segue: 

1. “inclusão”;  

2. ”valorização da aprendizagem, onde estão afetos toda a comunidade escolar, 

professores, diretores, coordenadores, alunos...)”;  

3. ”valoriza o conhecimento adquirido pelo aluno anteriormente”;  

4. ”diminui a evasão escolar”;  
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5. ”adequação dos alunos quanto sua idade/série”;  

6. ”valorização da escola dando credibilidade junto à comunidade”;  

7. ”maior entrosamento entre as disciplinas”;  

8. ”o aluno terá mais oportunidades e tempo para desenvolver-se”;  

9. ”respeito as diferenças”;  

10. ”responsabilidade maior será do professor”;  

11. ”reforço e recuperação contínua, quando bem adaptado as dificuldades traz bons 

resultados”. 
 

As desvantagens na aplicação da progressão continuada foram expressas da seguinte 

forma:  

1. “despreparo de alguns professores”; 

2. “a família dificilmente acompanha o desenvolvimento do filho, os alunos tornam-se 

acomodados”;  

3. “a promoção automática cria analfabetos funcionais”;  

4. “igualar o aluno satisfatório com o aluno em defasagem”;  

5. ”excesso de alunos por classe, dificultando o atendimento do aluno conforme seu grau 

de dificuldade”;  

6. “resistência em aceitação ao processo de progressão continuada”;  

7. ”achar que tudo é responsabilidade do professor”;  

8. ”falta esclarecimentos para a mudança da prática pedagógica aos  

professores e alunos”;  

9. ”para o aluno fraco, sem respaldo nenhum, a progressão só vem discriminá-lo 

mais”;  

10. ”não há troca de informações entre colegas”;  

11.  “falta de recursos pedagógicos”;  

12. ”falta de sintonia entre as partes envolvidas”;  

13. ”acomodação do aluno por falta de informação”;  

14. ”classes heterogêneas com dificuldades diversas”;  

15. ”desistímulo do professor”;  

16. ”indisciplina”. 
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2.1.10. Condições do trabalho docente 

 

“Você acha que as condições gerais de trabalho docente existentes nas escolas 

estaduais favorecem ou prejudicam a implantação da progressão continuada?”. Nesta questão, o 

docente teria de justificar sua resposta.  

• Prejudicam: 80% (oitenta) 

• Favorecem: 10% (dez) 

• Não responderam a este quesito: 10% (dez) 

 

As justificativa mais constante, com 28% (vinte e oito), é de que as classes estão com 

excesso de alunos, dificultando o atendimento. A seguir, 15% (quinze) das justificativas, afirmam 

não existir esclarecimentos suficientes para o corpo docente. Essa falta de base, tem prejudicado 

o sucesso na implantação da progressão continuada. Outras justificativas favoráveis ou 

desfavoráveis com percentuais menos significativos são:  

1. “a implantação foi por meio de legislação e não através de atualização e modificações 

dos espaços físicos na escola”;  

2. ”não contamos com uma equipe comprometida em desenvolver um trabalho coeso que 

desenvolva as habilidades necessárias dos alunos”;   

3. ”professores mal remunerados e sem capacitação dificulta a implantação”;  

4. ”a progressão continuada nos países do 1º mundo são realizadas em salas de aula com 

20 alunos cada uma”;  

5. ”a progressão tem desmotivado os alunos gerando indisciplina”;  

6. ”condições para implantação há, precisamos adeqüá-las”;  

7. ”o excesso de trabalho, a pressão da SEE, por melhores resultados a curto prazo, 

dificulta a implantação”;  

8. ”os professores ainda com princípios tradicionais, não mudou sua concepção de 

trabalho”;  

9. ”procuro melhorar a auto-estima dos alunos”;  

10. ”as mudanças devem acontecer de baixo para cima e muitos professores não querem 

ou talvez tenham medo dessas mudanças, há necessidade de reciclagem constante”. 
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2.1.11. Obstáculos cotidianos 

 

“Quais os obstáculos à aplicação da progressão continuada que você encontra na 

prática, no dia-a-dia, em sala de aula?” 

• “o excesso de alunos por sala de aula”: 23% (vinte e três) das respostas;  

• “a falta de apoio técnico-pedagógico”: 13% (treze);  

• “os alunos saberem que não serão reprovados”: 8% (oito); 

• “falta de coesão entre professores para dar continuidade ao trabalho do colega 

(individualismo); falta de interesse da família em acompanhar seus filhos nos 

estudos; indisciplina em sala de aula”: 5% (cinco);  

• Com menor freqüência nas indicações mas não de menor importância aparecem as 

seguintes indicações como obstáculos à aplicação da progressão continuada:  

1. “a falta de auxiliar em sala de aula”;  

2. ”a falta de coesão entre o corpo docente e o administrativo”;  

3. ”a falta de técnicos como fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos...”;  

4. ”salas heterogêneas, dificultando o atendimento individualizado”;  

5. ”falta de recursos financeiros para a compra e manutenção de material pedagógico, sala 

de computação, etc”;  

6. ”excessiva carga burocrática cobrada do professor, preterindo a parte pedagógica”. 

 

2.1.12. Sugestões de mudanças 

 

“Quais as sugestões de mudanças para viabilizar a progressão continuada?” 

• 20% (vinte) das indicações: “a necessidade de cursos de capacitação”; 

• 18% (dezoito): “terem menos alunos por sala de aula”; 

• 8% (oito): deveria ocorrer “uma grande discussão com todos os implicados na 

implementação da progressão continuada”;   

• 5% (cinco) das sugestões são indicados vários itens: 

1. “repensar a legislação a respeito da progressão continuada”;  

2. ”as classes deveriam ser mais homogêneas, para um melhor rendimento”; 
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3. ”professores com auxiliares em sala de aula para um melhor atendimento e 

conscientização de pais e alunos em relação à progressão continuada”.  
 

Ainda que com pequenas incidência são importantes para o estudo as indicações:  

1. “conscientizar a comunidade escolar”;  

2. ”melhores salários para os professores”;  

3. ”orientar e motivar os alunos, com relação à progressão continuada”;  

4. ”professores com horários específicos para pesquisa e estudos”. 
 

2.1.13. Escolha entre dois sistemas de avaliação: 

 

“Você é a favor da progressão continuada ou prefere a sistemática de avaliação 

anterior à Deliberação SE 9/97?” Nesta questão os professores deveriam comentar suas respostas. 

Apesar das polêmicas e controvérsias a respeito da Progressão Continuada na rede 

pública estadual paulista,  

• 74% (setenta e quatro) dos professores afirmaram ser a favor dessa sistemática de 

ensino; 

• 26% (vinte e seis) mostraram-se contra a mesma. 

 

Alguns comentários a favor da Progressão Continuada:  

1. “Na progressão o aluno parte de onde parou, não precisa voltar a rever tudo o que já 

aprendeu”;  

2. "a escola tem que ser vista como lugar de sucesso e não de fracasso,  exclusão e 

discriminação”;  

3. ”ou criamos cidadãos ou continuaremos com este assistencialismo que não tem mais 

fim”;  

4. ”tem-se que diminuir o número de alunos por sala”;  

5. ”é necessário mais cursos de capacitação”;  

6. ”não defendo a manutenção da escola em suas bases tradicionais, prefiro as mudanças 

com responsabilidades”;  

7. ”sou a favor porque o ensino precisa mudar, ser mais dinâmico, participativo, criativo, 

onde tenha a inclusão para todos”. 
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Destacaremos alguns comentários contrários a Progressão Continuada:  

1. “Quando o aluno sabe que pode ser reprovado ele pensa duas vezes em deixar de 

realizar suas atividades”;  

2. ”a sistemática anterior favorece a reprovação e faz com que pais e alunos sintam suas 

responsabilidades”;  

3. ”pelo fato do aluno vir à escola para aprender e saber que se ele não estudar poderá ser 

reprovado no final do ano”.   

 

2.1.14. A disciplina 

 

“O que você tem a comentar sobre o argumento de que com a progressão continuada 

o professor não tem mais como manter a disciplina na sala de aula”? 

• 77% (setenta e sete): “disciplina” não tem nada a ver com a Progressão 

Continuada. Ela envolve fatores internos e externos à escola. O aluno está bem 

informado e politizado. A disciplina depende do preparo e domínio do professor. A 

indisciplina é gerada por aulas desmotivadas e pelo excesso de alunos em sala e não 

pela progressão continuada conforme demonstram alguns comentários:  

1. “Isso não é verdade, não é a progressão continuada que provoca isso, mas sim todo um 

contexto social”;  

2. ”o domínio da progressão continuada traz a disciplina”;  

3. ”aula movimentada em que os alunos participam ativamente e que consigam aos 

poucos interiorizar a disciplina”;  

4. ”uma boa aula, interessante, mantém a atenção e a disciplina”. 
 

• 10% (dez) responderam que a progressão continuada tem sim, a ver com a 

indisciplina em sala de aula, até porque o aluno sabe todos os seus direitos, mas não 

dos seus deveres. A família, como sabe da não reprovação não tem ajudado o 

professor, tanto no acompanhamento do rendimento escolar como no disciplinar. 

Alguns exemplos dessa resposta são:  
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1. “É complicado manter a disciplina porque não se repete mais, o aluno sabe que se fizer 

um trabalho passa, se não fizer passa também. Se estudar é promovido, se não estudar também 

será promovido. Tem aquele que só vem para bagunçar;  

2. ”acho que dificultou, porque o aluno sabe todos os seus direitos, mas nenhum dos 

deveres”;  

3. ”Acho a progressão continuada um dos principais fatores da indisciplina”. 

  

• 13% não opinaram a respeito. 
 

2.1.15. Atuação das entidades 

 

“Qual a avaliação que você faz da atuação das entidades do magistério (APEOESP, 

CPP, UDEMO, APASE) a respeito da progressão continuada”? 

 Apesar de serem colocadas várias entidades no questionário, sabe-se contudo que as 

mais afetas ao magistério são o CPP e, principalmente, a APEOESP. Este último por ser o 

Sindicato de maior representatividade no magistério pelo número expressivo de associados na 

rede pública estadual paulista. 

• Desaprovação da atuação das entidades: 44% (quarenta e quatro) das respostas.  

• Aprovação da atuação das entidades: 5% (cinco).  

• Não responderam a questão formulada: 51% (cinqüenta e um).  

Esses percentuais são alarmantes: a desaprovação é elevada, mas o percentual 

dos professores que não quiseram posicionar-se é digno de uma reflexão profunda. 

Essa negativa em opinar a respeito pode ser o reflexo do não saber posicionar-se, ou 

pior ainda, o professor pode estar desmotivado com a situação atual e não 

acompanhar a atuação do seu órgão de representação funcional.  

 

2.1.16. Observações dos docentes 

 

“O espaço abaixo é reservado para as observações que você julgar importantes ou 

necessárias e que não foram abrangidas pelas questões anteriores”. 

Aproveitando a oportunidade os respondentes assim se manifestaram: 
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1. “gostaria que fôssemos valorizados e que estas mudanças fossem feitas levando em 

consideração as nossas idéias: que houvesse mais capacitações”;  

2. ”há necessidade de mudanças de cultura, de postura do professor”;  

3. ”deveria haver na sala de informática um professor especialista”;  

4. ”despertar na criança interesse e amor pela escola”;  

5. ”as classes mais fortes deveriam ter até 35 alunos e as mais dificultosas com 20 a 25 

alunos no máximo. Pois é difícil trabalhar as dificuldades sem ter que deixar alguém de lado”; 

6. ”a progressão continuada só será boa quando os alunos tomarem ciência do que é, e 

para que serve”;  

7. ”esta mudança foi jogada, sem orientações”;  

8. ”entendo que a progressão deve ser debatida em todos os níveis da sociedade, em 

particular, o parecer de todos os segmentos envolvidos no âmbito educacional”.     

 

2.2. ENTREVISTAS 

A seguir, destacaremos as falas que acreditamos serem as mais significativas das 

entrevistas realizadas, segundo o nosso foco. 
 

 

2.2.1.Tempo de magistério: 

 

A: 18 anos de magistério  

B: trabalho no ensino fundamental há 15 anos. 

C: 30 anos no magistério. 

D: leciono há 17 anos. 

E: 24 anos no ensino fundamental. 

F: trabalho há 36 anos.***** 
 

2.2.2. Visão sobre a progressão continuada 

 

• Como você entende a progressão continuada? 
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A: “O aluno começa na 1a série e vai até a 8a série, progredindo a cada ano daquilo que perdeu e 

deixou no passado”. 

 

B: “É poder dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem, podendo ser um agente 

transformador, criando um vínculo com o aluno para que ele confie em você”. 

 

C: “É mais uma oportunidade que o educando tem de superar as suas dificuldades. Aquele aluno 

que vai bem numa certa matéria, ele vai para uma série subseqüente e trazendo alguma 

defasagem da série anterior, que deve o professor ter uma melhor atenção com aquela criança e 

fazer com que supere essa dificuldade”. 

 

D: “Progressão continuada, a meu ver, significa progresso, processo contínuo, onde cada criança 

tem seu nível respeitado e, cada ano precisa ser trabalhada e avançar, mas nunca reprovar”. 

 

E: “Na verdade, o sistema foi implantado para resolver o problema burocrático, as estatísticas, a 

questão  econômica, apesar que não a condeno totalmente. Sempre deslumbrei diante de um  

aluno, acho que ele vem na escola para continuar, não para atrapalhar, desistir ou para regredir, 

que é o caso quando o aluno é retido. Deixar que o aluno siga”. 
 

F: “A progressão continuada vem bem de encontro a proposta pedagógica dos tempos de hoje. 

Tudo está no progresso muito rápido, então a criança tem um aprendizado muito rápido, além do 

que a gente pode imaginar. A escola no seu ensino-aprendizagem tem que acompanhar esse 

tempo, que é tudo informatizado. A criança antes de ir para a escola, já está habituada até o 

computador. Então eu acho que nós temos que acompanhar e a progressão veio pra isso. 
 

 

• Alguns professores se sentiram, ou se sentem, constrangidos pela progressão continuada. 

Como você se sente? 
 

B: “Eu me sinto normal porque eu já vinha trabalhando dessa forma, através da progressão, do 

avanço do aluno, a questão de valorizar o progresso dentro da sala de aula. Importante também é 
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a troca de experiência com outros colegas. Se ele não trocar experiência, vai se sentir isolado, vai 

se sentir diferente dos outros”. 

 

D: “Tem professoras que se sentem toda poderosa, que sabe tudo. Eu sou uma formiguinha. 

Respeito a progressão. Minha vontade é seguir em frente com esse trabalho, nunca desistir. 

Agora, a maioria está aceitando”. 

 

E: “Como professora me sinto a vontade, agora como coordenadora, me incomoda alguns 

professores. Você vê que não entenderam plenamente o novo sistema e acabam falhando aqui, 

ali. Por mais que a gente oriente, não aceitam. Aquela situação de se sentir desarmado, não tem 

mais a arma da retenção, ao mesmo tempo se sente desprestigiado e aí, já que não posso reter não 

tenho obrigação de ensinar. Ela não é clara, declarada, mas ela é velada. A gente fora da sala de 

aula percebe isso com razoável clareza”. 

 

 

2.2.3. O discurso do governo 

 

• Há um discurso do governo que justifica a progressão continuada, como a não retenção do 

aluno ao longo do ciclo. Qual a sua opinião sobre isso? 

 

A: “Eu concordo. O aluno vai continuando, vai estudando, ele não volta. O aluno não vai ter 

aquele problema de traumas por que o outro passou e eu não passei. A dificuldade pode ser 

atingida no próximo ano e o aluno por um motivo qualquer perdeu... eu concordo que haja a 

progressão continuada”. 
 

D: “Eu acho correto, só que não foi trabalhado. Tem gente que não entende. Entende que a 

progressão continuada é passar, deixando o aluno pra trás, não dá uma olhada para ver se o aluno 

está progredindo. O governo deve investir no professor e comunicar, principalmente aos pais, que 

é um trabalho importante, já que muitos não entendem, eles mesmos pedem para reprovar o 

aluno”. 
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E: “Eu não condeno de todo o governo por estar fazendo esse sistema porque precisa de ajuda 

externa. Acho que faltou melhor organização, capacitação do professor, um novo olhar nesse 

sistema. Não é porque ele não foi bem em Matemática e foi bem em todas as outras que tem que 

fazer um ano novamente. Isso é uma coisa pela qual nós passamos e nos ressentimos disso. Falta 

a capacitação do professor, entender que a retenção não é uma arma, nunca foi e não deveria ter 

sido e não o é hoje. Agora, não é por isso que a gente também não vai fazer todo esforço que nós 

fazíamos”.  

 

F: “Eu acredito que a progressão continuada é bem diferenciada da retenção ou da promoção do 

aluno. É um ciclo. Então ele tem 4 anos, 8 anos no Ensino Fundamental, para poder atingir todos 

os objetivos da proposta  pedagógica, que é do governo”. 

 

2.2.4. Conseqüências da organização curricular 

 

• No que  a organização  curricular em ciclos e a progressão continuada alteraram o seu 

trabalho na escola, tanto dentro quanto fora da sala de aula? 
 

A: “De jeito nenhum. Eu gostei porque fazia um tipo de trabalho semelhante, com muito medo e 

até escondidinha das pessoas. Gostava muito de trabalhar o que o aluno trazia de fora para a sala 

de aula. Com a progressão continuada, senti mais liberdade de poder falar o que eu já estava 

fazendo com muito medo”. 

 

B: “Essa organização não alterou meu trabalho pessoalmente, porém eu vejo a dificuldade dos 

colegas na questão da seriação. Quando foi implantada a progressão continuada, poderia ter sido 

extinto a questão da seriação. O pessoal ia cumprir bem melhor o que é a progressão continuada”. 

 

C: “Não teve alteração porque sempre trabalhei dessa maneira globalizada. Eu sempre vi o aluno 

global. Aquele aluno que conhece bem as letras, sabe ler sabendo interpretar, ele vai muito bem 

nas matérias que seja História, Geografia, vai conseguir entender Matemática. Pra isso eu uso 

muito a música, o lúdico. Eu não deixei a tabuada, eu não deixei a correção da ortografia, 
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trabalho com tudo isso. Eu procurei adaptar ao que está sendo pedido nessa recuperação de ciclo,. 

Eu uso do lado artístico do professor para fazer com que prenda a atenção deles”.  

 

D: “Na verdade não alterou. Sempre tive essa cabeça que o aluno não deve ser reprovado. A auto-

estima do aluno depois de 1 ano, 2 anos, para voltar o que era antes leva 4 anos, é impossível uma 

coisa dessas. O aluno, às vezes, recebe a nota pelo seu comportamento. Não é isso, porque o 

aluno não faz nada em sala. O trabalho do aluno é o que o aluno faz, disciplina é cuidado a 

parte”.  

 

E: “Dentro da sala de aula não alterou em nada. Eu acho que melhorei  em termos da minha 

avaliação, porque a gente aprendeu essa visão de que o aluno não sabe matemática ou foi mal na 

minha matéria de Português e por isso vai ter que fazer um ano inteiro. Isso foi clareando com o 

decorrer dos anos. Acho que eu mudei no sentido de me adequar ao novo sistema. O ciclo, como 

a progressão continuada, está precisando de alguns ajustes que nós vamos fazendo com o 

decorrer do tempo, isso é normal dentro de uma relação de um novo sistema”. 

 

F: “O trabalho continua o mesmo. A progressão veio para alterar realmente todo essa rotina que 

vinha até agora. Mas administrativamente, burocraticamente nada mudou. Se fala da prática mas 

ainda o burocrático continua nos antigos, nos tradicionais”. 

 

2.2.5. Avaliação 

• Quais as mudanças que a progressão continuada provocou na sua forma de avaliar, tendo em 

vista que a avaliação não é mais um instrumento de aprovação ou retenção? 

 

A: “Me sinto feliz. Agora posso avaliar com mais tranqüilidade, aliás com mais liberdade do que 

fazia antes”. 

 

B: “A mudança maior foi a de você valorizar o que o aluno produz, o avanço, a partir dos marcos 

que esse aluno nos trás. A progressão continuada é você valorizar o dia a dia no avanço do 

aluno”. 
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C: “Não teve muita mudança porque eu já avaliava no sentido global. Numa aula de ciência nos 

íamos a campo. Tudo para eles era prática. Um dos meus pré-requisitos na avaliação é a 

participação, quando não interessa o aluno não vai aprender. Tudo com eles é a base de relatório. 

Temos que procurar tirar as falhas, não deixar que o último na escala termine, sim cada um 

dentro da sua série, ser aquele professor que vai mesmo dar orientação que ache o caminho para 

tirar as falhas”. 

 

D: “Eu sempre trabalhei com avaliação. Eu colocava cada aluno com uma provinha diferente. 

Teve época que teve discussão com a Direção de escola que achava que estava discriminando, 

dando mais fácil para uns e mais difícil para outros. Eu queria avaliar respeitando as diferenças, 

hoje ainda acho que está falho. O aluno não é diferente? A avaliação tem que ser diferenciada. O 

vestibular tem que mudar, o Saresp, o Saeb, a avaliação tem que ser diferenciada”. 

 

E: “Eu mudei, porque a gente tinha um olhar individualizado. Agora eu vejo de uma forma mais 

global, não só ele como um todo ser, como também a característica dele dentro do grupo. Achei 

mais fácil avaliar, é menos doloroso. Sempre achei doloroso avaliar. Hoje tenho tranqüilidade 

porque, claro, eu lamento quando vejo indo sem a devida condição, é diferente, mas assim 

mesmo é menos doloroso vê-lo ficar porque eu sei que ele está tendo oportunidade de ainda se 

resgatar lá adiante, vai depender dele, da sua família, dos outros profissionais que passarão a ter 

responsabilidade sobre ele”. 

 

F: “A progressão continuada trouxe a forma de avaliação globalizada. Nós temos que avaliar o 

aluno no geral, em todos os seus aspectos, da participação, quando ele se coloca no aprendizado, 

ele discute, ele tem dúvidas, ele procura. Ficou bem diversificado o trabalho, e ficou muito bom 

porque acompanha realmente esse  progresso que nós estamos tendo muito rápido”. 

 

• Você planeja a avaliação ou depende do andamento das aulas? 

 

A: “Avalio de acordo com andamento das aulas e do que estou vendo acontecer”. 
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B: “As avaliações ocorrem no andamento das aulas. Todo dia,  o aluno é avaliado. É contínuo, 

sabendo o que eu posso fazer pelo meu aluno dali para frente, se ele conseguiu aprender. Vamos 

retroceder, se não conseguiu. Vamos pegar a partir daquele ponto. O que ele não aprendeu, 

vamos ensinar”. 

 

C: “O aluno-problema tem a avaliação do global, como um todo, mas também tem avaliação na 

parte que ele tem dificuldades, ele é valorizado”.  

 

D: “Tem que avaliar tudo, a avaliação é até no olhar, de maneira geral. Se o aluno tira A em 

Matemática, é uma discrepância tirar C, B em Português”. 

 

E: “Normalmente planejo. Não é muito diferente do que fazia antes. É dado o conteúdo. Quando 

via que estava suficientemente bem, então já fazia uma avaliação prévia sem aquela preocupação 

de mensurar. Depois, até pra responder as questões burocráticas. Acho que toda avaliação é 

planejada, mesmo aquela que é só observação, do dia-a-dia”. 

 

F: “Não depende só do andamento das aulas, depende do grau de aprendizado das minhas 

crianças. A avaliação não é só para o aluno, a avaliação também é para o trabalho do professor. O 

trabalho pedagógico da escola e ele deve sim ser planejado, mas ele deve ser replanejado 

também. 

 

 

• Como a senhora faz essa avaliação? Mais detalhes, por favor, 

 

B: “Tanto de ciclo I como de ciclo II, é necessário que se mude a organização da sala,  e aí você 

trabalha melhor. Os alunos ficam em grupo, em ciclos, em duplas e a medida que é dada a 

atividade, a explicação, o tema, o caso abordado do dia, é feito o debate, as palestras, eles 

levantam, questionam, perguntam. Eu me dirijo até a mesa e explico um pouco melhor, 

individualmente. Não vou dizer que o trabalho é fácil, que não é um trabalho árduo.  
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2.2.6. Relação professor-aluno 

 

• Com a progressão continuada e a mudança que ela provocou na forma de avaliar, você 

percebe mudanças também na relação professor-aluno? 

 

A: “Quando tem essa liberdade que o professor dá, aí há mudança, como houve conosco, a 

liberdade do aluno vir até a mim. Não vi nada demais comigo mas acho para outros professores 

que aceitam e tem mudado. Vê que o aluno é amigo dele e aprende muito mais porque ele tem a 

confiança do professor”. 

 

B: “A mudança é gritante. Logo você percebe quando o aluno pergunta: professora não vai ter 

prova? Eu falei: prova pra que? Saber se a gente aprendeu. Eu já percebi, já vi que você 

aprendeu. Mas eles querem aquela bendita prova no papel. É interessante que a partir do 2o 

semestre eles começam a perceber que aquela prova não é nada. Ele é avaliado no dia a dia, ele é 

avaliado nas atividades que ele produz”.  

 

C: “Percebo e muito, principalmente quando é aquele aluno que não tem compromisso com ele 

mesmo. Se a progressão continuada continua dando certo, teve poucas mudanças porque eu 

sempre vi no meu aluno o dever de aprender porque é um direito dele e um dever. Com relação à 

aprendizagem tem que ter um comprometimento. Aquele professor que motiva seu aluno não 

deve ter muita dificuldade. Na progressão continuada é para superar, dar oportunidade àquele que 

fica 3, 4, 5 anos na mesma série. Às vezes a dificuldade dessa criança é uma matéria, um item 

dessa matéria”. 

 

D: “Bastante, porque o professor está bitolado, avaliar para reprovar. O aluno e professor é 

trabalhando com respeito”. 

 

E: “Com certeza foi para melhor, porque hoje o aluno é mais verdadeiro. Antigamente tinha 

aquele aluno com uma expressão meio deselegante que era o puxa-saco, então de repente tem dia 

que gostava de você. O aluno é mais verdadeiro, conseqüentemente, mais afetivo porque mesmo 
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que ele uma hora ou outra, uma atitude sua não lhe seja agradável, ele demonstra isso mas sabe 

que amanhã ou daqui a alguns minutos, tudo já passou”. 
 

F: “Sim, eu percebo uma mudança. O aluno tem muito mais liberdade em dialogar com o 

professor, em trazer as suas pesquisas, em levantar assuntos interessantes. Ele ajuda o professor a 

planejar todo o conteúdo que ele quer e isso se torna muito mais interessante para o aluno”. 

 

 

• A liberdade favorece ou dificulta o rendimento do aluno e as avaliações? 

 

A: “Ajuda para que o aluno se fortaleça e fique mais atrás, pesquisando, investigar daquilo que é 

falado em sala de aula. Há aquela troca professor-aluno e aluno-professor que acho que é  

importante numa sala de aula”. 

 

2.2.7. Demais relações escolares 

 

• As demais relações escolares (professor - professor; professor - direção; professor - pais) 

sofreram mudanças? Quais? 

 

A: “O  professor começa a mudar logo, porque se sentiu bem com a progressão e flui seu trabalho 

naturalmente. Os outros professores ficam meio olhando... nossa o que ele está fazendo? Ficavam 

assim meio de canto, mas o professor foi a frente e agora são a maioria engajado nesse trabalho. 

Professor - direção não vi nenhum problema ainda. O professor que era tradicional, querendo que 

o aluno fosse uma parte de um móvel na sala, que tem aquela atenção, o professor falando, 

professor é a razão do saber, não é bem assim, por isso houve problema da direção com 

professor. 

Muitos pais são tradicionais e acham que a escola tem que ser tradicional. Vejam também os 

casos de  pais mais abertos e professores mais fechados. Se o professor souber trabalhar o aluno 

em sala de aula, automaticamente vai trabalhar os pais”.  
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B: “Sofreram mudanças. Os pais ainda têm aquele conceito que professor bom é aquele que 

reprova e, isso é um entrave. Aí você senta, conversa com os pais, explica, professores também, 

alguns já estão começando a mudar, não é muito mas já existe essa boa vontade”. 

 

C: “Professor - professor, tem aqueles que não conseguiram aceitar esse progresso,  mas com o 

tempo tudo isso vai ser sanado, a hora que ele entender. Não é que o aluno passa sem saber nada, 

a hora que ele tiver esse comprometimento ele vai conseguir, entender.  

O diretor também ficou muito preocupado com números porque, de repente, para ele, uma 

cobrança maior em cima de números. A hora que ele começou a entender o trabalho da 

progressão continuada as coisas se valeram. 

A barreira maior que nós encontramos ainda são os pais. Ainda querem muito conteúdo e que 

saiba, não aceita que o filho dele não seja um aluno que não conheça, indo passar para outra série. 

Acho até que tem um pouco de razão porque na hora de fazer passar nos vestibulares, não vai dar 

meia nota, não vão entender esse aluno, não vai poder a Faculdade. Tem uma certa defasagem, 

tem que mudar de maneira geral, eles esquecem daqueles tem alguma coisa como deficiência do 

seu conhecimento. (...) Vestibular... eu acho que a progressão continuada deveria estar envolvida 

nesse assunto. Você faz um vestibular onde nivela, e aquele que não está embasado não vai 

conseguir passar, então não tinha que ter vestibular. Essa criança, esse educando teria que ser 

analisado, avaliado durante todo seu curso e, depois sim, a hora em que for sair da faculdade 

fazer exame como tem exame da Ordem e tantos outros que há necessidade para ver se a pessoa 

está comprometida com isso”. 

 

D: “Professor - professor, sempre tem que seguir as regras, não querem se misturar. 

Professor - pais, na reunião você fala, não é assim, não precisa reprovar o aluno, dar castigo. 

Professor - direção, às vezes ela acha que a gente passa acima dela”. 

 

E: “A mudança até que foi muito boa porque as áreas de conflitos são maiores, mais densas.  

A relação diretor-professor também, porque existe o diretor que não aceita de jeito nenhum, outro 

simplesmente aceita mas aceita burocraticamente, e deixa as relações muito sensibilizadas. Com 

a comunidade abriram-se várias frentes, o que quer dizer que antes o colega que aprovasse um 

aluno e o outro reprovava, ficava chateado com o colega, não tinha muito o que dizer. O pai, a 
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família, a mesma coisa, não tinha muito o que dizer porque o sistema era assim. Agora não, 

avaliação de entendimento e de aceitação entre os pais, entre a comunidade na escola, entre a 

equipe técnica”. 

 

F: “A relação entre professores, eu acho que melhorou muito, principalmente na minha área que é 

o Peb I. Eles sempre foram muito amigos, solidários uns aos outros. Eles trocam muitas 

atividades, muitas experiências. Eles estão sempre em atividade, sempre ativos, sempre buscando 

alguma coisa que possa melhorar, ser mais agradável, mais prático naquilo no momento o que 

estão fazendo. 

A relação professor - direção, eu acho que não mudou muito. Hoje, devido a uma série de 

contextos, o diretor está mais voltado para a área administrativa. Se perde um pouco na área 

pedagógica. Depende sempre de um bom coordenador para que esse intercâmbio professor e 

direção se faça. 

Professores - pais, acho que ainda deixa muito a desejar, porque os pais são ainda muito crianças. 

São crianças pais de crianças e eles não tem noção do que é educar”. 

 

2.2.8. Funcionamento do Conselho de Classe ou Série 

 

• Ocorreram mudanças no papel e no funcionamento do Conselho de Classe ou Série? 

 

A: “Houve mudanças sim. De primeiro, entregávamos tarjetas, aí aprovava ou não o aluno. Hoje 

em dia não, nós nos reunimos no Conselho, vamos analisar o aluno no  global, até fazer um 

trabalho psicológico. No momento do Conselho, colocamos em pauta todo esse assunto da vida 

do aluno, dos seus familiares, e de cada professor que está ali”. 

 

B: “Deveria ter ocorrido uma mudança radical junto com a progressão continuada, porém, devido 

os professores que não conseguiram entender a questão da seriação e do ciclo, isso acaba gerando 

conflitos. O aluno bom acaba sendo igualado àquele aluno que nunca compareceu à escola”. 
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C: “Houve mudanças sim, porque aqueles professores que eram menos tolerantes, começaram a 

entender porque esse aluno ia para uma série subseqüente pra que pudesse, levando alguma 

dificuldades, que lá seriam pelo menos procuradas pra serem sanadas”. 

 

D: “Conselho de classe é uma palhaçada. Eu já sofri muito. Quero que olhem como meus alunos 

melhoraram. O governo fiscalizar as escolas estaduais, pôr um fiscal lá dentro mesmo pra ver o 

que está acontecendo”. 

 

E: “Houve, mas não tanto quanto deveria ter sido. Ainda não está de acordo com o novo sistema. 

O professor ainda olha o aluno de uma maneira compartimentada, quando deveria olhar de modo 

global. A mudança ainda é pequena em relação ao que deveria acontecer”. 

 

F: “O que acontece com o Conselho é que nós temos autonomia para decidir porque nada melhor 

que o Conselho de Classe e Série pra conhecer seus alunos, a sua clientela, conhecer bem as 

dificuldades de cada criança. O Conselho pode decidir, ele só precisa acreditar que pode. Durante 

os bimestres, nós já temos uma noção da vida escolar da criança. Nós o avaliamos no geral, no 

global. Fica muito mais fácil chegar ao final do ano e termos a certeza de que o aluno irá para a 

série seguinte ou não”. 

 

2.2.9. Dificuldades e obstáculos 
 

• Quais são as principais dificuldades que você encontra para trabalhar com a progressão 

continuada? 
 

A: “A minha dificuldade maior é quando eu pego o aluno na 3a ou 4a série e o aluno não está 

totalmente alfabetizado. Tem problema com especialista que o pai teria que passar e não tem 

condições de levar. Também me questiono, será que eu não preciso fazer mais um curso, tenho 

que fazer alguma coisa. Eu fico a  procura de mais, tenho que me aperfeiçoar, ainda tenho  muito 

a dever”.  

“Tem que haver os professores mais juntos como coletivo verdadeiro, não aquele coletivo falado. 

Acharia muito correto ter uma psicopedagoga, fonoaudióloga e uma psicóloga para que ajude os 
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professores em algum problema que ele possa estar enfrentando. União de coletivo verdadeiro 

que a coisa vai mesmo para frente”. 

 

B: “A dificuldade não é só a questão da seriação. Tem colega ainda que fica retraído achando 

ainda que estão na idade da pedra”. 
 

C: “Um comprometimento maior dos nossos colegas. Nós temos que dar oportunidade pra que 

essa criança vem aprender a suprir todas as dificuldades  na série em que está inserido. Agora, 

ano que vem ele aprende, não é por aí. A alfabetização é durante 8 anos. É muito duro pegar uma 

criança na 3a série que não sabe distinguir a letra “a” da letra "o"”. 

 

D: “A união. Tem que ouvir. A direção tem que ouvir, coordenação tem que ouvir, professores 

tem que ouvir. Acreditar, porque a progressão tem tudo para dar certo.É necessário incutir 

mesmo, na cabeça das colegas”. 

 

E: “A primeira é a questão das faltas. Virou uma festa faltar na escola, não é significativo mais. A 

outra é o choque, ter que lidar todo dia com as diferentes posturas dos colegas. A maior 

dificuldade é tratar com aquele colega que não entendeu e acha que não precisa mais ensinar 

porque o cara reprova, tanto faz aprender ou não, daí sua postura”.   

 

F: “Não encontramos muita dificuldade em trabalhar a progressão continuada quando o professor 

tem bem claro, o que isso significa. O trabalho fica muito mais prazeroso, tanto para o professor 

quanto para o aluno. Mas, como há muita mudança de professores, às vezes o professor não tem 

claro o que é progressão continuada e ele cria obstáculos, às vezes, trazendo esses obstáculos até 

pra própria equipe”. 

• Quais os principais obstáculos que você vê para que a progressão continuada se concretize na 

rede pública de ensino? 

B: “O maior obstáculo que ocorre é a questão da política, politicagem. A partir do momento que 

eles olharem a educação sem ter a política envolvida no meio, com certeza a progressão 

continuada vai dar muito certo. Sou concursada em Barueri por 3 concursos seguidos, e eu não 

ingressei ainda por questão política, não sou amiga da rainha, como eles dizem”. 
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C: “Primeiro, é uma classe com menor número de alunos para que a gente possa sanar as 

dificuldades, não fazer a baciada. É fazer quase que um trabalho individual e pra isso acho que o 

máximo  numa sala de aula é 25 alunos. Aulas tem que ter material mais concreto, nós temos que 

ter apoio maior. Tudo hoje é tecnologia, então vamos colocar tecnologia pra essa criança 

trabalhar”.     

 

D: “Muitos professores já tinham isso em mente, só que não podiam fazer nada. Voltar atrás 

jamais, eu mesma não vou aceitar, e outros mais também. A rede pública deixa a desejar, são 

muitas escolas, é muito extensa. Vai demorar. Tudo a gente conquista para as futuras gerações, 

não conquista nada pra gente”. 
 

E: “Em primeiro lugar é a valorização profissional, que ela deva ser um todo: salarial, 

capacitação profissional. Professor tem que estudar todos os dias. No momento não me ocorre 

outra coisa”. 

 

F: “Os grandes obstáculos são os recursos, tanto material, quanto recurso humano e 

principalmente o recurso humano que nós encontramos além da nossa unidade escolar, quando já 

se passa a Diretoria e a outros setores que envolvem a educação, aos quais nós estamos 

subordinados. Eu acho que as pessoas que lá estão, elas precisam ter mais compromisso com 

aquilo que elas passam, são poucos os que fazem isso.  Então se fala, se faz um discurso mas não 

se acredita nele”. 

 

• A criança que chega sem estar alfabetizada, será que esse problema é da criança, é da escola? 

Há alguma sugestão? 

 

A: “Ele não foi trabalhado, foi largado na sala de aula na 1a série, porque eu pego na 3a e 4ª. Não 

tem sido o caso na escola onde leciono porque conheço os professores e sei. Mas já peguei alunos 

que vêm de outras escolas, não conhece nada, não conhece letra, o desenho de letra. É figura para 

colocar nome e ele começa a aprender. Peguei o caso de outros alunos com problemas 

emocionais, caso fono, caso de psicólogos. Problemas esses que também vem sem aprender a ler 

e escrever mas esse caso já é mais fácil,  a gente conversa com os pais e o pai começa a trabalhar 
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com a gente, o aluno se abre e a coisa começa a melhorar, começa a ser alfabetizado. Tem caso 

que vou até o final e não consigo também, não sei o que acontece”.  

 

F: “Existem muitas crianças com grandes dificuldades, esse é o grande desafio. O bom professor 

é aquele que se preocupa com o aluno que precisa aprender porque o aluno que já sabe, ele 

precisa de uma boa orientação pra caminhar sozinho. Existem muitos meios, nós precisamos 

recorrer a todos, diversificar o trabalho e inclusive hoje nós temos o apoio de alguns especialistas, 

se necessário”. 

 

2.2.10. HTPC 

 

• No HTPC da sua escola, os professores sugerem soluções? 

 

A: “Sim, no nosso HTPC, nós conversamos, discutimos algum caso, uma vez ou outra, não é 

sempre mesmo. Mas quando é feito, nós discutimos aquilo para ver o que vai acontecer, damos 

idéias e sugerimos. Não acontece sempre HTPC, de vez em quando. Acontece quase sempre com 

a turma que eu trabalho, que são 5 professoras de 3a série. 

 

F: “Sim, eles apresentam às vezes as dificuldades e já trazem algumas propostas de soluções. 

Discutimos e, às vezes, um outro acrescenta alguma coisa ou tira-se alguma coisa dessa sugestão 

e colocamos em prática. Muitas delas já deram bons resultados”. 

 

2.2.11.Outros aspectos 

 

• Fale sobre outros aspectos da organização em ciclos e da progressão continuada que você 

considera importante e que não foram abordados nas questões anteriores?     

 

A: “Soltar mais os alunos porque se nós, na nossa escola progressão e ciclos, tivéssemos também 

aulas específicas de educação artística, de educação física, teria um especialista para ajudar mais. 

Teria aula de música, para que possa render mais o trabalho, porque a música ajuda muito mesmo 

e tendo especialistas seria muito bom”. 
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B: “Tem a questão das capacitações. Eu acredito é que deva voltar as capacitações para o 

professor nesta questão de progressão continuada. Hoje, professor já com uma nova visão, ele vai 

com certeza compreender melhor esta questão”. 

 

C: “A primeira sugestão, no final dos ciclos terá que ser feito um exame  mais baseado na 

realidade de cada escola, de cada aluno pra que ele possa dar continuidade. Tem que ter um 

instrumento maior de avaliação no fechamento do ciclo. Acho que a última série do ciclo teria 

que estar reprovando se houver necessidade. O que estamos vendo esses exames que estão 

fazendo os candidatos a vereador, aonde se escreve totalmente errado, não conseguem entender o 

texto que foi dado e olhe esses alunos não passaram por ciclo nenhum, porque são alunos que tem 

mais de 30 anos e  há 30 anos atrás nós não tínhamos a progressão continuada”. 

 

D: “Bem, eu trabalho em 2 escolas. Há uma diferença muito grande, a progressão continuada no 

Estado tem a recuperação paralela e contínua, aqui na Prefeitura, agora está chegando o reforço. 

Os professores da rede estadual e os da Prefeitura são totalmente diferentes no tocante a 

progressão continuada”.   

 

E: “Acho que é a instituição do reforço, já que o sistema manda o aluno médio, fraco, de qualquer 

nível pra série seqüente. Com a forma de reforço instituído com outro turno para o aluno. A 

questão do grande número de alunos por sala. O professor terá mais tempo, espaço, tudo para 

uma dedicação maior”. 

 

F: “Para total sucesso da progressão continuada, seria necessário maior informação, mais 

orientação aos professores, porque tem muito professor que não sabe o que é progressão 

continuada e isso às vezes atrapalha o andamento de um bom trabalho”. 
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2.3. Discussão relativa à pesquisa de campo: questionários e entrevistas. 

  

A nossa proposição neste trabalho está relacionada à compreensão  dos impactos no 

fazer pedagógico após a implantação da progressão continuada no ensino fundamental da rede 

pública paulista. 

A seguir, faremos uma discussão na qual analisaremos as idéias, os pontos de vista e 

os pensamentos levantados pelos professores participantes da pesquisa de campo. Como base, 

teremos tanto os questionários aplicados quanto os dados obtidos com as entrevistas realizadas. 

Não pretendemos discordar dos resultados obtidos, mas sim procurar atender os 

anseios dos professores no que se refere ao cotidiano do fazer pedagógico a partir da introdução 

da progressão continuada no ensino fundamental pelo governo paulista. 

As entrevistas tiveram como objetivo principal complementar os dados obtidos com 

os questionários, solucionando dúvidas ou acrescentando fatores ou situações que porventura os 

questionários não atingiram e que tenham relevância para o nosso estudo. 

Todos os dados desta pesquisa em que aparecem percentuais foram retirados dos 

questionários aplicados visto que, as entrevistas semi-estruturadas, nos forneceram informações 

complementares, sem preocupação com percentuais envolvidos. 

A criação dos ciclos no ensino fundamental encontrou uma aprovação de 60%. As 

principais críticas recaem, principalmente, sobre o fato de que nos ciclos a burocracia continua 

sendo seriada.  

Na realidade, o que ocorreu foi um aumento real do número de alunos no ensino 

fundamental sem um investimento que justificasse uma qualidade pedagógica, deturpando, desse 

modo, sua aplicabilidade. Segundo os professores, o espírito da lei é excelente, no entanto, fica 

difícil dar um atendimento respeitando o ritmo do aluno, isto é, um tratamento individualizado 

quando temos um acréscimo do número de alunos por sala (fato este ocorrido desde a 

“reorganização física das escolas públicas do Estado de São Paulo”), quando de fato deveria ter 

ocorrido o contrário. 

Com a progressão continuada, criou-se uma assertiva de que o aluno será promovido 

mesmo sem nada fazer. Isto desestimula o aluno a estudar. Há também o problema da falta de 

suporte pedagógico que deveria fazer um trabalho em favor desse aluno. Apesar das críticas, 
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houve 64% de aprovação da implantação da progressão continuada. Fatores como a diminuição 

da evasão escolar da exclusão social, são considerados essenciais.  

As definições apresentadas nas entrevistas sobre como o professor entende a 

progressão continuada foram, principalmente de que o sistema foi implantado para resolver 

problemas burocráticos, estatísticos  e econômicos do governo. Isto contrapõe-se ao que disseram 

vários entrevistados: o aluno progride sem ter que retroceder, criando um vínculo professor-

aluno, dando oportunidade do educando superar as suas dificuldades. Uma outra fala docente, é 

de que essa implantação  está coerente com a proposta pedagógica dos dias atuais em que a 

criança tem um aprendizado muito rápido.  

Para alguns entrevistados, em complemento à questão anterior, foi perguntado se eles 

se sentiram, ou se sentem, constrangidos pela progressão continuada. Todos responderam 

sentirem-se à vontade na sua aplicação. Além disso, teceu-se críticas aos colegas que acabam 

falhando em função do não entendimento do que é  progressão continuada e que sentem-se 

desprestigiado já que não podem utilizar mais a arma da retenção como justificativa para o 

insucesso do aluno. 

A questão constante do questionário sobre a implantação da progressão continuada, 

confirma a opinião favorável dos professores, alcançando 59% das respostas. Contudo, ocorrem 

críticas e sugestões, principalmente pela falta de interesse e estímulo por parte de alguns 

professores e alunos, ou até pela falta de entendimento do que seja a progressão continuada. Esta 

é confundida por muitos como promoção automática, possibilitando o aumento crescente de 

“analfabetos funcionais”. Apesar disso, acredita-se que sua implantação é um grande avanço e 

que deveria passar por correções e ajustes. 

Em complemento a implantação da progressão continuada foi perguntado se a 

organização curricular em ciclos e a progressão continuada alteraram o trabalho docente na 

escola, tanto dentro quanto fora da sala de aula. A totalidade dos professores respondeu que não 

houve alteração no trabalho docente. Alguns até afirmaram que já trabalhavam o aluno de 

maneira globalizada e sentiram-se mais à vontade com a progressão continuada, dando mais 

possibilidades de trabalhar o aluno, já que trabalham o dia a dia e não o produto final. Sugere-se 

terminar com a seriação e utilização de outros meios para motivação do aprendizado, como por 

exemplo a música e o lúdico. 
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Quando questionou-se aos professores o que deveria ser feito para que a progressão 

continuada fosse melhor, confirmaram-se as respostas das entrevistas. Disseram que o sistema de 

avaliação deve mudar pois continuam as mesmas cobranças do sistema seriado, com entrega dos 

rendimentos bimestrais e sem orientações como proceder nas avaliações com o sistema de 

progressão continuada. Os órgãos superiores como Dien e Cenp deveriam empenhar-se mais, 

subsidiando os professores e capacitando-os melhor. A capacitação deveria também estender-se 

aos profissionais desses órgãos visto o despreparo que os mesmos demonstram quando tratam de 

progressão continuada. Além de aumentar o número de capacitações, um meio para que elas 

ocorressem, seria a teleconferência. Além disso, as faculdades deveriam preparar melhor o 

professor com relação à aplicabilidade da progressão continuada no ensino fundamental. A 

sugestão quase constante foi a diminuição do número de alunos por sala de aula. 

Um percentual sobre um item do questionário causou surpresa ao autor. A pergunta 

foi direta: “você considera que está suficientemente informado sobre os princípios pedagógicos e 

sobre os procedimentos didáticos da progressão continuada”? 72% dos docentes responderam 

“não”. Os que responderam “sim”, tecem algumas críticas como “a legislação é boa mas na 

prática ocorrem falhas absurdas, (...) devem ocorrer mudanças na concepção de ensinar, é 

necessário uma avaliação diagnóstica, contínua e formativa”. 

Quando, no questionário, pergunta-se sobre as reuniões pedagógicas, especialmente 

os HTPCs, 69% diz que nestes espaços ocorrem discussões sobre a progressão continuada. No 

entanto, o percentual cai para 48% quando se indaga se essas discussões são esclarecedoras e se 

trazem subsídios ao trabalho docente. A resposta de uma professora exemplifica: “se discute 

muito, mas não se pode agir”. 

No que diz respeito às avaliações, perguntou-se, nos questionários, se o professor é a 

favor da progressão continuada ou se prefere as avaliações no sistema anterior à Deliberação SE 

9/97. 74% aprovam as avaliações pelo sistema de progressão continuada e 26% rejeitam-na, 

preferindo o sistema anterior.   

Sobre o mesmo assunto, nas entrevistas perguntou-se sobre as mudanças que a 

progressão continuada provocou na forma de avaliar, tendo em vista que a avaliação não é mais 

um instrumento de aprovação ou retenção. Os relatos aprovam as mudanças. A maioria dos 

entrevistados afirma já ter trabalhado com avaliações diferenciadas, valorizando o dia-a-dia dos 

alunos, respeitando as diferenças.  
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Nota-se que, segundo os professores, a função de avaliar tornou-se menos dolorosa, já 

que todos passaram a ter responsabilidade sobre o aluno. A avaliação globalizada fortalece e 

redireciona o ensino-aprendizagem no sentido de achar novos caminhos para sanar as falhas de 

cada discente.  

Quando perguntamos aos docentes se eles planejam as avaliações, ou se estas 

dependem do andamento das aulas, obtivemos respostas divergentes. Para uns, o planejamento e 

replanejamento se dão de acordo com as avaliações. Outros avaliam segundo o andamento das 

aulas.  

Pedimos a uma entrevistada, que disse avaliar conforme o andamento das aulas, que 

detalhasse como ocorre sua avaliação. A professora respondeu: “é necessário que se mude a 

organização da sala, e aí você trabalha melhor. Os alunos ficam em grupo, em círculos, em 

duplas e a medida que é dada a atividade, a explicação, o tema, o caso abordado do dia, é feito o 

debate, as palestras, eles levantam, questionam, perguntam. Eu me dirijo até a mesa e explico um 

pouco melhor, individualmente. Não vou dizer que o trabalho é fácil, que não é um trabalho 

árduo”. Neste caso, há avaliação diária sem prova pré-marcada. 

No que diz respeito às condições de trabalho docente, implicando no favorecimento 

ou não da implantação da progressão continuada, somente 10% afirmaram que as escolas 

estaduais favorecem tal implantação. 10% não responderam e 80% afirmaram que as condições 

das escolas prejudicam a implantação.  

Os fatores citados que mais prejudicam são:  

• excesso de alunos em sala de aula;  

• falta de esclarecimentos suficientes para o corpo docente;  

• falta de comprometimento da equipe escolar; professores mal remunerados; 

• implantação feita por legislação e não por meio de atualização e modificações dos 

espaços físicos na escola;  

• professores com princípios tradicionais;  

• falta de apoio técnico-pedagógico;  

• necessidade de reciclagem dos professores e da equipe técnico-pedagógico. 

 Nos questionários foram pedidas sugestões na viabilização da progressão continuada. 

Em ordem decrescentes, foi sugerido:  

• necessidade de cursos de capacitação;  
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• menos alunos por sala de aula;  

• deveria ocorrer uma grande discussão com todos os implicados na implementação 

da progressão continuada;  

• professores deveriam contar com auxiliares em sala de aula para um melhor 

atendimento e conscientização da comunidade (pais e alunos) em relação à 

progressão continuada; 

• melhores salários para os professores. 

Quanto às Classes de Aceleração, os questionários demonstraram uma aprovação de 

57%. Como justificativa para este alto índice, prevaleceu o fato do aluno ter oportunidade de 

estudar, ainda que fora da idade prevista para aquela série e sem o constrangimento de 

conviverem em salas de aula com colegas de faixa etária diferentes. Desse modo, segundo as 

respostas, resgata-se a auto-estima do aluno e, ao mesmo tempo, resolve-se um velho problema 

de realidades diferentes que é o da idade/série. 

Ainda ocorrem críticas quanto ao ensino-aprendizagem em conseqüência das salas de 

aula serem heterogêneas quanto à idade dos alunos, gerando indisciplina e tendo como resultado 

discentes lentos e desmotivados. Por isso, para trabalhar com esses alunos seria necessário um 

material pedagógico especial. 

Pedimos a opinião dos entrevistados sobre o discurso do governo (não-retenção do 

aluno ao longo do ciclo). Os docentes, de maneira geral, concordaram com o governo, 

principalmente no que se refere ao aluno que não alcançou o rendimento desejado para uma 

determinada série, sendo que, segundo as entrevistas, ele se recuperaria no ano subseqüente. O 

que fica bem definido nas explicações é a falta de conhecimento de muitos colegas que não 

entendem o mecanismo da progressão continuada, necessitando, assim, capacitação. 

Com relação às mudanças na relação professor-aluno após a implantação da 

progressão continuada, todos os entrevistados responderam que muitas foram as mudanças. 

Agora, o aluno tem mais liberdade em dialogar com o professor, criando, dessa forma, uma 

confiança mútua. Conseqüentemente, o ensino-aprendizagem é favorecido, já que o aluno não 

tem medo e sim respeito pelo professor, facilitando, desse modo, superar suas dúvidas e 

dificuldades junto ao docente.  

Além da relação professor-aluno, foram realizadas perguntas sobre a relação 

professor-professor e professor-direção. 
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Na relação professor-professor, a maioria dos entrevistados afirmam que houve 

mudanças. A maior parte dos professores estão aderindo ao sistema de progressão continuada: 

alguns por passarem a entender melhor o sistema; outros em função de seguir as novas regras. 

Porém, ainda há uma parcela que rejeita o sistema.  

Segundo os professores, na relação professor-direção, esta vai aos poucos atrelando-se ao 

pedagógico, porém sua concentração principal envolve o comprometimento burocrático, uma 

cobrança em cima de números. Há casos em que a direção aceita a progressão continuada apenas 

burocraticamente, ou seja, sem nenhum envolvimento pedagógico.  

A maior preocupação dos entrevistados é em relação aos pais. De acordo com os 

docentes, eles são os que mais tem dificuldade em aceitar o novo sistema de ensino. Muitos pais 

definem: “professor bom é aquele que reprova”.   

Pediu-se no questionário, as vantagens e desvantagens que o professor percebe na 

aplicação da progressão continuada. Quanto às desvantagens, os docentes disseram que a 

progressão gera “indisciplina”. Contudo, ao depararmo-nos, no questionário, com o quesito 

específico “disciplina” (“o que você tem a comentar sobre o argumento de que com a progressão 

continuada o professor não tem mais como manter a disciplina na sala de aula?”), tivemos uma 

situação bem caracterizada:  

• 77% responderam que “a disciplina não tem nada a ver com a progressão 

continuada”;  

• 13% se abstiveram;  

• 10% responderam que “a indisciplina tem a ver com a progressão continuada” e 

justificaram dizendo: 

1. o aluno, sabendo que será promovido estudando ou não, perde o interesse pela aula;  

2. tem aqueles que só vem para bagunçar; 

3. o que dificultou mais ainda, é que o aluno sabe todos os seus direitos, mas nenhum dos 

deveres.  

Esse percentual de 23%, entre a abstenção e os que acham que progressão continuada gera 

indisciplina é preocupante. Contudo, essa liberdade que o aluno possui hoje teve uma outra 

conotação nas entrevistas realizadas. Nelas, os professores informaram que esse novo sistema 

ajuda no rendimento, desde que o professor olhe o aluno como participativo e não nos moldes 

tradicionais onde o professor queria, conforme responde a docente A: “que o aluno fosse uma 
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parte de um móvel na sala, o professor falando, professor é a razão do saber”, e como responde a 

professora  B “tem professoras que se sentem toda poderosa, que sabe tudo”. 

As sugestões pedindo capacitações foram uma constante nesta pesquisa. Elas 

demonstram o interesse docente por atualização. Foi dito que estas capacitações poderiam vir 

também das entidades de classes, principalmente APEOESP e CPP, por serem afetas diretamente 

ao magistério. Somente 5% dos respondentes dos questionários aprovam as entidades de classes 

no que diz respeito ao engajamento delas no tocante à progressão continuada. A desaprovação foi 

de 44%; 51% simplesmente não responderam. Os dados demonstram desaprovação ou apatia a 

respeito das entidades de classe.  

As dificuldades e obstáculos cotidianos no fazer pedagógicos ainda são muitos. Esta 

questão constou tanto nos questionários quanto nas entrevistas. Chega até parecer repetitivo, 

porém são obstáculos cristalizados. Os professores, em sua grande maioria, tem facilidade em 

relatá-los e são principalmente:  

• excesso de alunos em sala de aula;  

• falta de apoio técnico-pedagógico;  

• falta de união entre os professores, em função do individualismo de alguns;  

• falta de informações da comunidade;  

• falta de coesão entre corpo docente e administrativo;  

• falta de auxiliar em sala de aula;  

• falta de especialistas como fonoaudiólogos, psicólogos e psicopedagogos;  

• falta de recursos financeiros para a compra e manutenção de material pedagógico;  

• sala de computação sem professor especializado;  

• excessiva carga burocrática cobrada do professor, preterindo o pedagógico. 

Os entrevistados disseram que para que a progressão continuada se concretize na rede 

pública de ensino é necessário, além de um menor número de alunos por sala de aula, também 

valorizar o profissional. Como principais obstáculos aponta-se:  

• falta de recursos, tanto material quanto humano;  

• acabar com a politicagem;  

• o governo acreditar e colocar em prática o seu discurso. 
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Os pontos de vista sobre as vantagens e desvantagens percebidas na aplicação da 

progressão continuada, foi uma questão constante dos questionários. No rol das vantagens foram 

relatados:  

• inclusão;  

• diminuição da evasão escolar;  

• respeito às diferenças;  

• maior entrosamento entre as disciplinas;  

• adequação dos alunos quanto sua idade/série;  

• reforço e recuperação contínua;  

• responsabilidade maior do professor.  

As desvantagens foram descritas como:  

• despreparo de alguns professores;  

• família ausente e sem informação a respeito da progressão continuada;  

• igualar alunos com aproveitamentos satisfatórios com alunos em defasagem;  

• desistímulo do professor;  

• indisciplina;  

• falta de informações entre professores;  

• excesso de alunos em sala de aula.  
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CAPÍTULO III -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“É fácil levar a égua ao meio do riacho, o difícil é fazê-la beber água”.  

(Rubem Braga) 

 

Para entender-se  melhor os impactos da progressão continuada no fazer pedagógico 

docente no ensino fundamental da rede pública paulista, desde sua implantação até a atualidade, 

buscou-se entender os vários fatores que direta ou indiretamente interferem no trabalho 

pedagógico do professor em seu dia a dia. 

Nos anos de 1990, houve uma grande implementação de políticas públicas 

promovidas pelo governo federal. Estas foram acompanhadas pelo governo paulista. No que diz 

respeito à reforma educacional, houve a implantação do sistema de progressão continuada por 

meio da Deliberação 9/97 da SEE/SP, como meio de redução de custos,  como bem define Silva 

Jr. (2000). 

A reforma do Estado realizada no governo FHC já encontrava-se formulada antes 

mesmo da assunção do presidente. Ela tinha a aparência de descentralização em um regime 

democrático, o que produziu um movimento de transferência de responsabilidade pública na área 

social: do Estado para a sociedade civil. 

Como pode-se observar pela pesquisa realizada neste trabalho, a classe do 

professorado ficou ausente das discussões a respeito desta implantação. Por certo, eles poderiam 

fornecer sugestões e críticas de tal forma que houvesse um envolvimento  e um 

comprometimento docente  neste processo. 

Implementar políticas públicas educacionais que visem a inclusão, permanência na 

escola e qualidade no ensino-aprendizagem, implica valorizar o profissional da educação com 

melhores salários e com capacitação de toda equipe escolar. Implica ainda suprir as escolas com 

material pedagógico, esportivo, didático e de informática. Os estabelecimentos de ensino sentem 

necessidade de especialistas como psicólogos, professores para os laboratórios de informática, 

psicopedagogos e, com urgência, de funcionários administrativos e de serviços.  Outra situação 

sentida pelos professores é a falta de conscientização da comunidade, que por vezes são os 

maiores críticos à progressão continuada. 
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A democratização da educação fundamenta-se no acesso, permanência e na qualidade 

de ensino. Neste último caso, particularmente, o trabalho pedagógico é fundamental. Por isso, 

alguns fatores devem ser analisados pela importância que os mesmos representam no trabalho 

docente: 

 

1) A progressão continuada prevê respeitar as condições de cada aluno, fazendo-o progredir 

conforme seu ritmo. Isso denota um atendimento individualizado. No entanto, com a 

reorganização física das escolas públicas, implementada em 1995, ao invés de diminuir o 

número de alunos por sala de aula, simplesmente aumentou, sendo que para o ensino 

fundamental, de 1a a 4a séries, passou de 30 para 35 alunos; da 5a a 8a séries, passou de 35 

para 40 alunos. Sabemos que não é raro a extrapolação do número de alunos por sala nas 

escolas públicas. 

 

2) A hora-aula foi padronizada para 60’: 50’ em sala de aula e 10’ para os alunos mudarem 

de sala (salas-ambiente). Não é necessário mais do que 2 a 3 minutos nessa 

movimentação. Com esses 10 minutos temos alunos ociosos pelos corredores e, muitas 

vezes, causando problemas disciplinares. Na realidade, o discente tem o mesmo tempo de 

aula que havia antes da padronização da hora-aula, com o diferencial de que o governo 

economiza. Por exemplo, no período noturno, tínhamos 5 aulas e agora somente 4 aulas. 

 

3) Outro fator constante deste trabalho seria o fim das séries, já que na realidade a estrutura 

burocrática continuou a mesma do sistema seriado. 

 

 

4) Há falta de informação de pais, alunos e a comunidade como um todo.  Esta, muitas 

vezes, quer uma escola tradicional, acreditando que o regime anterior era melhor. 

Esquece-se que a escola era excludente e que muitos dos que hoje estão nos bancos 

escolares estariam fora dela  com o regime anterior, no qual o índice de reprovação era 

altíssimo. Um exemplo disso, foi o alto número de reprovação dos candidatos a cargos 

eletivos e, segundo o que respondeu uma professora, esses candidatos estudaram quando 

não havia progressão continuada. 
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5) É necessário que haja capacitação para todos os professores e toda equipe técnico-

pedagógica para que ocorra o sucesso da progressão continuada. 

 

6) As Universidades e Faculdades devem realizar um trabalho efetivo, adequando seus 

currículos à formação do  professor, já com vistas aos preceitos da progressão continuada. 

 

Impactos como:  a padronização do tempo de hora-aula, a diminuição de aulas por 

período e a consequente redução salarial do professor; excessivas cobranças burocráticas; 

comunidade desinformada a respeito da progressão continuada; órgãos superiores despreparados; 

a falta de material pedagógico adequado; salas de informáticas sem professores específicos e 

recursos adequados para operá-las; falta de bibliotecários; número reduzido de funcionários de 

apoio; salários não condizentes com a formação do docente; a falta de um trabalho efetivo das 

Universidades na formação do professor; a falta de um plano de carreira coerente, que valorize o 

docente, principalmente, valorizando sua experiência profissional; capacitações inadequadas, em 

geral, quando ocorre é em horário de aula, prejudicando sensivelmente o aluno. Em síntese, esses 

impactos, no fazer pedagógico do professor do ensino fundamental da rede pública paulista, 

encontra fatores marcantes que dificultam sobremaneira seu trabalho. Além dos obstáculos já 

expostos, há ainda os excluídos que, apesar de matriculados e mesmo freqüentando as aulas, 

tornam-se analfabetos funcionais graças ao número excessivo alunos em sala e o desinteresse dos 

mesmos. 
Ao contrário do que se possa pensar, o programa de progressão continuada não é 

simplista. Ele demanda um intenso trabalho, visto ser necessário um atendimento 

individualizado, um comprometimento de toda equipe escolar, da família e de todos os Órgãos da 

SEE/SP. 

Os impactos no fazer pedagógico que o professor sofre no seu cotidiano são 

incontáveis. Muitas vezes, para se ver livre de pressão superior, simplesmente aprova-se o aluno. 

Neste caso, quando cumpre-se a burocracia, para os dados estatísticos é fantástico, porém, para os 

pais, ao verem seus filhos sem base, é tenebroso. 

Muitas crianças e jovens que não têm um rendimento adequado para a série e mesmo 

os que causam indisciplina, na realidade já eram excluídos e discriminados pela sociedade. Pelo 
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menos na escola eles têm chances e muitos realmente aproveitam essa oportunidade, sendo que 

esta não seria possível no sistema anterior. 

A entrevistada C relata: “o que estamos vendo com esses exames que estão fazendo 

os candidatos a vereador, aonde se escreve totalmente errado, não conseguem entender o texto 

que foi dado, e olhe esses alunos não passaram por ciclo nenhum, porque são alunos que tem 

mais de 30 anos e há 30 anos atrás nós não tínhamos a progressão continuada”.     

Mesmo com as dificuldades apresentadas, a pesquisa mostra uma aprovação dos 

docentes. Eles acreditam que a progressão continuada, tendo uma atenção real e não virtual, 

ajudará e muito, diminuindo a discriminação, a exclusão e respeitando as diferenças de crianças e 

jovens, conforme a entrevistada D: “Muitos professores já tinham isso em mente, só que não 

podiam fazer nada. Voltar atrás jamais, eu mesma não vou aceitar, e outros mais também”. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 
Deliberação CEE 9/97 

 Institui, no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, o regime de progressão continuada 

no ensino fundamental. 

 O Conselho Estadual de Educação, com fundamento no artigo 32 da Lei Federal 9.394, de  

20/12/96, no artigo 2º da Lei Estadual 10.043, de 06/07/71, e na Indicação CEE 8/97, delibera: 

 Artigo 1º - Fica instituído no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo o regime de 

progressão continuada, no ensino fundamental, com duração de oito anos. 

 § 1º - O regime de que trata este artigo pode ser organizado em um ou mais ciclos. 

 § 2º- No caso de opção por mais de um ciclo, devem ser adotadas  providências para que a 

transição  de um ciclo para outro se faça de forma a garantir a progressão continuada. 

 §  3º - O regime de progressão continuada deve garantir a avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem, o qual deve ser objeto de recuperação  contínua e paralela, a partir de 

resultados  periódicos parciais e, se necessário, no final de cada período letivo. 

 Artigo 2º - A idade referencial para matrícula inicial no ensino fundamental será de sete 

anos. 

 § 1º - O mesmo referencial será adaptado para matrícula nas etapas subseqüentes à inicial. 

 § 2º - A matrícula do aluno transferido ou oriundo de fora do sistema estadual de ensino 

será feita tendo como referência a idade, bem como a avaliação de competências, com 

fundamento nos conteúdos mínimos obrigatórios, nas diretrizes curriculares nacionais e na base 

nacional comum do currículo, realizada por professor designado pela direção da escola, a qual 

indicará a necessidade de eventuais estudos de aceleração ou de adaptação, mantida 

preferencialmente a matrícula no período adequado, em função da idade. 

 § 3º - A avaliação de competências poderá indicar, ainda, a necessidade de educação 

especial, que deverá ser obrigatoriamente proporcionada pelas redes públicas de ensino 

fundamental. 

 Artigo 3º - O  projeto educacional de implantação do regime de progressão continuada 

deverá especificar entre outros aspectos, mecanismos que assegurem: 
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 I - avaliação institucional interna e externa; 

 II - avaliações da aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a uma avaliação 

contínua e cumulativa da aprendizagem do aluno, de modo a permitir a apreciação de seu 

desempenho em todo o ciclo; 

 III - atividades de reforço e de recuperação paralelas e contínuas ao longo do processo e, 

se necessárias, ao final de ciclo ou nível; 

 IV - meios alternativos de adaptação, de reforço, de reclassificação, de avanço, de 

reconhecimento, de aproveitamento e de aceleração de estudos; 

 V - indicadores de desempenho;  

 VI - controle da freqüência dos alunos; 

 VII - contínua melhoria do ensino; 

 VIII - forma de implantação, implementação e avaliação do projeto; 

 IX - dispositivos regimentais adequados; 

 X - articulação com as famílias no acompanhamento do aluno ao longo do processo, 

fornecendo-lhes informações sistemáticas sobre freqüência e aproveitamento escolar.  

 § 1º - Os projetos educacionais da Secretaria da Educação e das instituições de ensino que 

contem com supervisão delegada serão apreciados pelo Conselho Estadual de Educação. 

 § 2º - Os projetos educacionais dos estabelecimentos particulares de ensino serão 

apreciados pela respectiva Delegacia de Ensino. 

 §  3º - Os estabelecimentos de ensino de municípios que tenham organizado seu sistema 

de ensino terão seu projeto educacional apreciado pelo respectivo Conselho de Educação, 

devendo os demais encaminhar seus projetos à apreciação da respectiva Delegacia de Ensino do 

Estado. 

 Artigo 4º - Com o fim de garantir a freqüência mínima de 75% por parte de todos os 

alunos, as escolas de ensino fundamental devem, além daquelas a serem adotadas no âmbito do 

próprio estabelecimentos de ensino, tomar as seguintes providências: 

 I - alertar e manter informados os pais quanto à suas responsabilidades no tocante à 

educação dos filhos, inclusive no que se refere à freqüência dos mesmos; 

 II - tomar as providências cabíveis, no âmbito da escola, junto aos alunos faltosos e 

respectivos professores; 
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 III - encaminhar a relação dos alunos que excederem o limite de 25% de faltas às 

respectivas Delegacias de Ensino, para que estas solicitem a devida colaboração do Ministério 

Público, dos Conselhos Tutelares e do CONDECA. 

 Artigo 5º - Cabe à supervisão de ensino do sistema orientar e acompanhar a elaboração e a 

execução da proposta educacional dos estabelecimentos de ensino, verificando periodicamente os 

casos especiais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º . 

 Artigo 6º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua homologação e publicação, 

revogadas  as disposições em contrário. 

 DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

 O Conselho Estadual de Educação aprova, por unanimidade, a presente Deliberação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125

ANEXO II 

 

 

Indicação CEE 8/97 – Conselho Pleno – Aprovada em 30-7-97 

CONSELHO PLENO 

 I – Relatório 

 Estamos todos, ainda, analisando as possíveis mudanças e impactos no sistema 

educacional brasileiro em decorrência da nova Lei de diretrizes e bases da educação nacional 

(LDB), promulgada sob nº 9.394 em 20-12-96. Trata-se de uma lei geral com relativo grau de 

complexidade, pois, além de fixar princípios gerais, dispõe sobre aspectos da estrutura e do 

funcionamento da educação escolar no Brasil. Interpenetram-se, portanto, no mesmo texto legal 

elementos da substância e aspectos do  processo educacional. Como qualquer norma legal, a nova 

LDB está impregnada dos atuais anseios e aspirações da sociedade. O objetivo da nova lei é 

regular relações na área da educação. Nesse sentido, pode-se dizer que, em relação à situação 

atual, apresenta três tipos de dispositivos: 

 os que estão sendo simplesmente reafirmados, eventualmente com pequenas alterações, 

constantes de leis anteriores; 

 os reguladores de situações de situações de fato ainda não regulamentadas; 

 os referentes a inovações, alguns de aplicação obrigatória outros de caráter facultativo. 

 Entre as inovações preconizadas na LDB, destacam-se as que se referem a ciclos e a 

regime de progressão continuada, respectivamente nos parágrafos 1o  e 2º do artigo 32, na seção 

que trata do ensino fundamental no capítulo dedicado à educação básica, que dispõem: 

 § 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 

 § 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no 

ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema.(g.n.) 

 Não se trata, obviamente, de novidade na educação brasileira. As redes públicas de ensino 

do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo têm uma significativa e positiva experiência 

de organização do ensino fundamental em ciclos. A nova LDB reconhece legalmente e estimula 

essa forma de organização que tem relação direta com as questões da avaliação do rendimento 

escolar e da produtividade dos sistemas de ensino. Trata-se na verdade de uma estratégia que 
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contribui para a viabilização  da universalização da educação básica, da garantia de acesso e 

permanência das crianças em idade própria na escola, da regularização do fluxo dos alunos no 

que se refere à relação idade/série e da melhoria geral da qualidade do ensino. 

 A experiência recente demonstra que é perfeitamente viável uma mudança mais profunda 

e radical na concepção da avaliação da aprendizagem. A exemplo de outros países, parece que já 

contamos com condições objetivas para a introdução de mecanismo de progressão continuada dos 

alunos ao longo dos oito anos do ensino fundamental. O atual ciclo básico, formado pelos dois 

anos iniciais do ensino fundamental, já adotado na rede estadual e a estruturação de todo o ensino  

fundamental em ciclos experimentada pela Prefeitura de São Paulo constituem sinais evidentes de 

que tal mecanismos tem condições de ser assimilado e implantado em todo o sistema de ensino 

do Estado de são Paulo. É óbvio que, com o objetivo de assegurar a qualidade desejada de ensino, 

é essencial que se realizem contínuas avaliações parciais da aprendizagem e recuperações 

paralelas durante todos os períodos letivos, e ao final do ensino fundamental para fins de 

certificação. Trata-se de uma mudança profunda, inovadora e absolutamente urgente e necessária. 

 Um ponto de resistência a uma mudança dessa magnitude poderia  ser creditado aos 

profissionais da educação e às famílias diretamente envolvidas. Mas, as experiências já apontadas 

da organização em ciclos, demonstram que, atualmente, não é tão presente e forte esse tipo de 

resistência. De fato, professores, supervisores, administradores e demais especialistas da 

educação têm demonstrado um elevado grau de compreensão e maturidade quanto aos graves 

problemas educacionais que nos afligem, entre eles o da repetência e a conseqüente defasagem 

idade/série escolar. Este assunto tem sido objeto de manifestações por parte de várias entidades 

ligadas ao magistério. 

 A APASE (Sindicato de Supervisores de Ensino do Magistério Oficial no Estado de São 

Paulo), em documento de 28-7-97, encaminhado a este Colegiado, manifesta-se sobre o assunto 

nos seguintes termos: 

 “No nosso entender, o  “nó” da educação está na avaliação ou na verificação do 

rendimento escolar. A avaliação contínua e cumulativa é o ideal a atingir e, a nosso ver, não seria 

producente colocarmos obstáculos que impeçam a consecução desse ideal”. 

 “Consideramos que o regimento e a proposta pedagógica da escola, de natureza estrutural, 

devem contemplar todas as formas possíveis de garantia de sucesso aos alunos, através de 

aprendizagem eficiente e inibidora de retenções. O cumprimento pelos sistemas de ensino, em 
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especial pelos estabelecimentos, da nova LDB, já possibilitará a consecução desse objetivo, se a 

recuperação contínua e cumulativa for efetivada periodicamente”.  

 “No Estado de São Paulo e no Município de São Paulo já foram dados passos tímidos com 

relação à criação dos ciclos. Ampliar os ciclos para duas etapas no ensino fundamental (1a a 4a  e  

5a a 8a séries) é nossa sugestão. No final de cada ciclo a avaliação é necessária. No entanto, que 

essa avaliação no final de cada ciclo  não seja a oportunidade esperada de punição e penalização 

do aluno, bem como, de restabelecimento de antigos mecanismos de exclusão, como por exemplo 

os exames de admissão”. 

 O que Sérgio da Costa Ribeiro denominou, com muita propriedade, “pedagogia da 

repetência” não é compatível com a almejada democratização e universalização do ensino  

fundamental. É preciso erradicar de vez essa perversa distorção da educação brasileira, ou seja, é 

preciso substituir uma concepção de avaliação escolar punitiva e excludente por uma concepção  

de avaliação de progresso e de desenvolvimento da aprendizagem. A experiência dos ciclos, tanto 

na rede estadual quanto na rede municipal de São Paulo, tem demonstrado que a progressão 

continuada contribui positivamente para a melhoria do processo de ensino e para a obtenção de 

melhores resultados de aprendizagem. 

 Uma mudança dessa natureza deve trazer, sem dúvida alguma, benefícios tanto do  ponto 

de vista pedagógico como econômico. Por um lado, o sistema escolar deixará de contribuir para o 

rebaixamento da auto-estima de elevado contingente de alunos reprovados. Reprovações muitas 

vezes reincidentes na mesma criança ou jovem, com graves conseqüências para a formação da 

pessoa, do trabalhador e do cidadão. Por outro lado, a eliminação da retenção escolar e decorrente 

redução da evasão deve representar  uma sensível otimização dos recursos para um maior e 

melhor atendimento de toda a população. A repetência constitui um pernicioso “ralo” por onde 

são desperdiçados preciosos recursos  financeiros da educação. O custo correspondente a um ano 

de escolaridade de um aluno reprovado é simplesmente um dinheiro perdido. Desperdício 

financeiro que, sem dúvida, afeta os investimentos em educação, seja na base física (prédios, 

salas de aula e equipamentos), seja, principalmente, nos salários dos trabalhadores do ensino. 

Sem falar do custo material e psicológico por parte do próprio aluno e de sua família. 

 Ainda da perspectiva de política educacional e social, é sabido que o Brasil precisa, com a 

maior rapidez possível, elevar os níveis médios de escolaridade dos seus trabalhadores. A 

educação básica e a qualificação profissional constituem requisitos fundamentais para o 
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crescimento econômico, para a competitividade internacional e, como meta principal, para a 

melhoria da qualidade de vida da população. Significa dizer que é preciso alterar, com urgência, 

o  perfil do desempenho da educação brasileira representado, graficamente, pela tradicional 

pirâmide com uma larga base, correspondente à entrada no ensino fundamental, e um  

progressivo e acentuado estreitamento ao longo dos anos de escolaridade regular. É preciso fazer 

com que o número de entrada se aproxime o máximo possível do de saída no ensino fundamental, 

garantindo-se, assim, o princípio contido no inciso I do artigo 3º da LDB: “igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola”. Somente assim estaremos viabilizando o que 

dispõe a nossa Constituição Federal no seu artigo 208: 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de; 

 I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita 

para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

 Essa disposição recebe respaldo financeiro com a vinculação constitucional de recursos e 

é reafirmada no artigo 60, do Ato das disposições constitucionais transitórias, com o objetivo de 

assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério. É 

sabido também, que a escala temporal de mudanças mais profundas em educação tem como 

referência mínima uma década. Aliás, essa é a referência utilizada na LDB no artigo 87 ao 

instituir a Década da Educação. As mudanças, portanto, precisam ser iniciadas imediatamente 

para que os resultados venham a ser mais palpáveis, pelo menos, ao final da primeira década do 

próximo milênio. 

 A adoção do regime de progressão continuada em ciclo único no ensino fundamental pode 

vir a representar a inovação mais relevante e positiva na história recente da educação no Estado 

de São Paulo. Trata-se de uma mudança radical. Em lugar de se procurar os culpados da não 

aprendizagem nos próprios alunos, ou em suas famílias, ou nos professores, define-se uma via de 

solução que não seja a pessoal, mas sim a institucional. A escola deve ser chamada a assumir 

institucionalmente suas responsabilidades pela não aprendizagem dos alunos, em cooperação com 

outras instituições da sociedade, como, por exemplo, o Ministério Público, os Conselhos 

Tutelares e o CONDECA – Conselho Estadual (ou Nacional, ou Municipal) dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. Por isso mesmo essa mudança precisará ser muito bem planejada e 

discutida quanto a sua forma de implantação com toda a comunidade, tanto a educacional quanto 

a usuária dos serviços educativos. Todos precisarão estar conscientes de que, no fundo, será uma 



 129

revisão da concepção e prática atuais do ensino fundamental e da avaliação do rendimento 

escolar nesse nível de ensino. O ensino fundamental, de acordo com a Constituição Federal e a 

LDB, é obrigatório, gratuito  e constitui direito público subjetivo. Deve se assegurado pelo Poder 

Público a quem cumpre oferecê-lo a toda a população, proporcionando as condições necessárias 

para a sua integralização, sem qualquer embaraço ou obstáculo, ao longo de oito anos 

ininterruptos. A avaliação deixa de ser um procedimento decisório quanto à aprovação ou 

reprovação do aluno. A avaliação é o fato pedagógico  pelo qual se verifica continuamente o  

progresso da aprendizagem e se decide, se necessário, quanto aos meios alternativos de 

recuperação e reforço.  A reprovação, como vem ocorrendo até hoje no ensino fundamental, 

constitui um flagrante desrespeito à pessoa humana, à cidadania e a um direito fundamental de 

uma sociedade democrática. É preciso varrer da nossa realidade a “pedagogia da repetência” e da 

exclusão e instaurar definitivamente uma pedagogia da promoção humana e da inclusão. O 

conceito de reprovação deve ser substituído pelo conceito de aprendizagem progressiva e 

contínua. 

 Cumpre assinalar que essa mudança está em perfeita sintonia com o espírito geral da nova 

LDB assentado em dois grandes eixos: a flexibilidade e a avaliação. A flexibilidade está muito 

clara nas amplas e ilimitadas possibilidades de organização da educação básica nos termos do 

artigo 23. Flexíveis, também, são os mecanismos de classificação e reclassificação de alunos, até 

mesmo "independentemente de escolarização anterior" § 1° do artigo 23 e alínea "c" do inciso II 

do artigo 24. Pode-se deduzir que a referência  básica para a classificação de um aluno, por 

exemplo na hipótese de transferência, passa a ser a idade. É óbvio que outros mecanismos de 

avaliação  do nível de competência efetiva do aluno e, se necessário, de atendimento especial 

para adaptação ou recuperação, devem estar associados à referência básica da faixa etária. O que 

importa realmente  é que a conclusão do ensino fundamental torne-se uma regra para todos os 

jovens aos 14 ou 15 anos de idade, o que significa concretizar a política educacional de 

proporcionar educação fundamental em oito anos a toda a população paulista na idade própria. 

Essa mesma política deve estar permanentemente articulada ao compromisso com a contínua 

melhoria da qualidade do ensino. 

 Outro eixo da LDB é a avaliação e está presente em inúmeros dispositivos da Lei. Refere-

se, fundamentalmente, à avaliação externa de cursos, de instituições de ensino e de sistemas. 

Tanto o Governo federal como estadual, através dos respectivos órgãos responsáveis, têm 
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implementado projetos nessa área. Os resultados começam a se fazer sentir, na medida em que 

são promovidos ajustes e melhorias nos pontos em que foram detectadas deficiências. A rigor, a 

avaliação externa, como do SARESP (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo), do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), sendo permanente e bem 

estruturada, conduzida com total isenção pelo Poder Público, proporciona à população a 

transparência necessária quanto à qualidade dos serviços educacionais. A avaliação institucional, 

interna e externa, deve ser instituída em caráter permanente e deve constituir valioso instrumento 

para a constante melhoria do ensino no regime de progressão continuada em ciclo único no 

ensino fundamental. 

 O processo de avaliação em sala de aula deve receber cuidados específicos por parte de 

professores, diretores, coordenadores pedagógicos e supervisores de ensino, pois esta avaliação 

contínua em processo é o eixo que sustenta a eficácia da progressão continuada nas escolas. A 

equipe escolar deverá ter claros os padrões mínimos de aprendizagem esperada para os seus 

alunos. Além disso, a proposta deverá também prever e assegurar participação das famílias no 

acompanhamento do aluno, dentro do regime de progressão continuada, fornecendo-lhe 

informações sistemáticas sobre sua freqüência e aproveitamento, conforme determinam os incisos 

VI e VII do artigo 12 da LDB. 

 É importante registrar que a mudança pretendida conta com a adesão e apoio de amplos 

setores da comunidade educacional. Não há que se iludir, entretanto, de que não haverá 

resistências sob a alegação apressada e sem fundamento de que se estará implantando a promoção 

automática, ou a abolição da reprovação, com conseqüente rebaixamento da qualidade do ensino. 

Para minimizar os efeitos perturbadores desse tipo de reação será necessária, antes de mais nada, 

a formulação de um projeto muito bem estruturado, com ampla participação da comunidade e 

amplo esclarecimento a toda a população. 

 À vista dos dados da atual realidade educacional, da experiência positiva dos ciclos e das 

novas disposições legais na área da educação, cabe ao Conselho Estadual de Educação, como 

órgão responsável pela formulação de políticas e diretrizes para o sistema de ensino do Estado de 

São Paulo, propor e articular esforços e ações para a implantação  do regime de progressão 

continuada em ciclo único no ensino fundamental. 

 A Secretaria de Estado da Educação (SEE), como órgão responsável pela execução das 

políticas de educação básica e pelo papel de oferta de ensino fundamental em articulação com os 
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Municípios, deve estudar e elaborar projeto para a adoção e implantação da citada proposta na 

rede pública estadual. Um projeto da SEE com esse teor transcende e, ao mesmo tempo, não deve 

cercear os projetos pedagógicos específicos de cada escola. Seguramente, a SEE atuará como 

indutora e estimuladora de mudanças semelhantes nas redes municipais e na rede privada de 

ensino. 

 O ciclo único de oito anos pode ser desmembrado, segundo as necessidades e 

conveniências de cada Município ou escola, em ciclos parciais, como por exemplo da 1a à 4a série 

e da 5a à 8a do ensino fundamental, em consonância com o projeto em curso de reorganização da 

rede pública estadual. Com as devidas cautelas, porém, para que na transição de um ciclo parcial 

para o seguinte não se instale um novo "gargalo" ou ponto de exclusão. 

 Para tanto, ante o exposto , cabe instituir, no sistema de ensino do Estado de São Paulo, o 

regime de progressão continuada em ciclo único no ensino fundamental na rede pública estadual. 

Poderá ser contemplada a hipótese de adoção de ciclos parciais, sem descaracterizar o regime de 

progressão continuada ou de progressão parcial, segundo necessidades e conveniências de cada 

Município ou escola. 

 Considerando que, de acordo com o preceito constitucional no artigo 205 da Constituição 

Federal e reafirmando no artigo 2º da LDB, a educação é dever compartilhado pela família e pelo 

Estado, recomenda-se que, quanto à freqüência, sempre que necessário, as escolas tomem, em 

primeiro lugar, providências junto aos alunos faltosos e respectivos professores, bem como junto 

aos pais ou responsáveis. Em seguida, nos casos não solucionados, a escola deverá recorrer às 

instâncias superiores, que deverão tomar outras medidas legais previstas no "Estatuto da Criança 

e do Adolescente". As escolas deverão encaminhar periodicamente às Delegacias de Ensino 

relação dos alunos faltosos que estejam excedendo o limite de 25% de faltas, para que estas 

solicitem a colaboração do Ministério Público, dos Conselhos Tutelares e do CONDECA, 

visando restabelecer e regularizar a freqüência no ensino fundamental. 

 No seu âmbito a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo deverá desenvolver ações 

objetivando a elaboração de projeto para implantação no regime de progressão continuada, 

devendo nele especificar a forma de implantação e, entre outros aspectos, os mecanismos que 

assegurem: 

 Avaliação institucional interna e externa;  
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 Avaliações da aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a uma avaliação contínua 

e cumulativa da aprendizagem do aluno, de modo a permitir a apreciação de seu desempenho em 

todo o ciclo; 

 Atividades de reforço e de recuperação paralelas e contínuas ao longo do processo e, se 

necessárias, ao final de ciclo ou nível; 

 Meios alternativos de adaptação, de reforço, de reclassificação, de avanço, de 

reconhecimento, de aproveitamento e de aceleração de estudos; 

 indicadores de desempenho; 

 controle da freqüência dos alunos; 

 contínua melhoria do ensino; 

 dispositivos regimentais adequados; 

 forma de implantação, implementação e avaliação do projeto; 

 articulação com as famílias no acompanhamento do aluno ao longo do processo, 

fornecendo-lhes informações sistemáticas sobre freqüência e aproveitamento escolar. 

 Os estabelecimentos municipais e os estabelecimentos particulares de ensino, 

vinculados ao sistema estadual, para adoção do regime de progressão continuada, deverão 

submeter  seus projetos de implantação desse regime à apreciação da respectiva Delegacia de 

Ensino.  As instituições e os estabelecimentos de ensino que contem com supervisão delegada da 

Secretaria da Educação encaminharão seus projetos ao Conselho Estadual de Educação. Os 

Municípios que contem com sistema de ensino devidamente organizado poderão,se assim 

desejarem, seguir a orientação da presente indicação. 

II – Conclusão 

 À vista do exposto, submetemos ao Conselho Pleno o anexo projeto de Deliberação. 

 DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

 O Conselho Estadual de Educação aprova, por unanimidade, a presente indicação. 

 O Conselheiro Francisco Antonio Poli votou favoravelmente, nos termos de sua 

Declaração de Voto. 

 DECLARAÇÃO DE VOTO: 

 Voto favoravelmente à presente Indicação por entender que a mesma reflete e atende as 

preocupações da nova Lei de Diretrizes e Bases, permitindo a adoção do regime de progressão 

continuada pelos estabelecimentos que utilizam a progressão regular por série. Ressalta, ainda, 
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essa Indicação, a possibilidade de estes mesmos estabelecimentos adotarem formas de progressão 

parcial com avaliações ao longo das séries e dos ciclos, e não apenas no final dos mesmos. 

 Meu voto é favorável, ainda, e principalmente, por tratar-se de uma indicação que 

reconhece as complexidade e a amplitude da alteração proposta e que, por isso mesmo, 

recomenda o amplo debate na rede e com a comunidade, antes da sua efetiva implantação. 

Recomenda, até mesmo, a formulação de um projeto com ampla participação da comunidade, e 

amplo esclarecimento a toda a população. 
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ANEXO III 
 

QUESTIONÁRIO 

Sujeitos: Professores da rede estadual de ensino com 10 anos ou mais de magistério 

 

1. Caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

Sexo:   (   ) feminino            (   ) masculino 

Idade:____________ anos 

Formação (curso):_____________________________________________ano_______ 

Instituição:______________________________________  (   ) pública      (   ) privada 

Disciplina(s) que leciona:_________________________________________________ 

Série(s) em que leciona:__________________________________________________ 

Tempo de magistério:_________ anos 

Jornada semanal de trabalho:___________________________________ aulas/semana  

 

2. Caracterização da Unidade Escolar. 

Você leciona em quantas escolas públicas estaduais:________ 

A escola  na qual você está respondendo a este questionário atende: 

(   ) 1ª à 4ª séries do ensino fundamental (somente) 

(   ) 5ª à 8ª séries do ensino fundamental e ensino médio 

(   ) 1ª à 8ª séries do ensino fundamental e ensino médio 

 

3. Questões sobre o trabalho do professor. 

3.1. Você acompanhou as mudanças ocorridas na organização didático-administrativa das 

escolas da rede estadual de ensino nos últimos 10 anos   (   ) sim           (   ) não 

 

3.2  Em especial, qual a sua avaliação dos seguintes aspectos das mudanças ocorridas nos últimos 

10 anos: 

a) criação do HTPC      (   ) mal              (   ) regular                  (   )  boa               (   ) ótima 

Justifique____________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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b) recriação da função de professor coordenador  (   ) mal     (  )regular  (  )boa     (  )ótima  

Justifique______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

c) avaliação pelo SARESP    (   ) mal          (   ) regular        (   ) boa        (   ) ótima 

Justifique______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

d) criação dos Ciclos no Ensino Fundamental  (   ) mal     (   ) regular   (   ) boa   (   ) ótima 

Justifique______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

e) implantação da progressão continuada (   ) mal        (   ) regular      (   ) boa      (   ) ótima 

Justifique______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

f) criação das classes de aceleração     (   )  mal         (   ) regular         (   ) boa      (   ) ótima 

Justifique______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

g) criação da recuperação intensiva em janeiro  (   ) mal     (   ) regular    (   ) boa   (   ) ótima 

Justifique______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

h) criação das salas-ambiente   (   ) mal             (   ) regular            (   ) boa            (   ) ótima 

Justifique______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.3. A implantação da progressão continuada, nas escolas estaduais, tem se mostrado uma 

questão polêmica. Qual sua opinião sobre ela? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3.4. Na sua opinião, o que falta, ou faltou, para que os resultados da progressão continuada 

fossem melhores? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.5. Você considera que está suficientemente informado sobre os princípios pedagógicos e sobre 

os procedimentos didáticos da progressão continuada? (   ) sim             (   ) não 

Explique:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.6. Nas reuniões pedagógicas da sua escola, especialmente nos HTPC, tem havido discussões 

sobre a progressão continuada?  (   ) sim                (   ) não 

Se você respondeu sim, elas têm sido esclarecedoras e têm trazido subsídios para seu trabalho 

docente?   (   ) sim            (   ) não 

 

 

3.7. Quais suas principais dúvidas sobre a progressão continuada? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3.8. Quais as vantagens e desvantagens que você percebe na aplicação da progressão continuada? 

                       VANTAGENS                                                DESVANTAGENS 

___________________________________     ____________________________________ 

___________________________________     ____________________________________ 

___________________________________     

____________________________________ 
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3.9. Você acha que as condições gerais de trabalho docente existentes nas escolas estaduais 

favorecem ou prejudicam a implantação da progressão continuada? 

(   ) favorecem                            (   ) prejudicam 

Em qualquer caso, justifique:__________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.10. Quais os obstáculos à aplicação da progressão continuada que você encontra na prática, no 

dia-a-dia, em sala de aula. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3.11. Quais as suas sugestões de mudanças para viabilizar a progressão continuada. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3.12. Você  é a favor da progressão continuada ou prefere a sistemática de avaliação anterior à 

Deliberação SE 9/97? 

(   ) a favor da progressão continuada          (   ) a favor da sistemática anterior 

Comente:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



 138

 

3.13. O que você tem a comentar sobre o argumento de que com a progressão continuada o 

professor não tem mais como manter a disciplina na sala de aula. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

3.14. Qual a avaliação que você faz da atuação das entidades do magistério (APEOESP, CPP, 

UDEMO, APASE); a respeito da progressão continuada? 

R________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

3.15. O espaço abaixo é reservado para as observações que você julgar importantes ou 

necessárias e que não foram abrangidas pelas questões anteriores. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

           

       Muito obrigado. 
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ANEXO IV 
 

Roteiro das entrevistas 

 

01 - Como você entende a progressão continuada? 

02 - Alguns professores se sentiram, ou se sentem, constrangidos pela progressão continuada. 

Como você se sente? 

03 - Há um discurso do governo que justifica a progressão continuada, como a não retenção 

do aluno ao longo do ciclo. Qual a sua opinião sobre isso? 

04 - o que  a organização  curricular em ciclos e a progressão continuada alteraram o seu 

trabalho na escola, tanto dentro quanto fora da sala de aula? 

05 - Quais as mudanças que a progressão continuada provocou na sua forma de avaliar, tendo 

em vista que a avaliação não é mais um instrumento de aprovação ou retenção? 

06 - Você planeja a avaliação ou depende do andamento das aulas? 

07 - Com a progressão continuada e a mudança que ela provocou na forma de avaliar, você 

percebe mudanças também na relação professor-aluno? 

08 - As demais relações escolares (professor - professor; professor - direção; professor - pais) 

sofreram mudanças? Quais? 

09 - Ocorreram mudanças no papel e no funcionamento do Conselho de Classe ou Série? 

10 - Quais são as principais dificuldades que você encontra para trabalhar com a progressão 

continuada? 

11 - Quais os principais obstáculos que você vê para que a progressão continuada se 

concretize na rede pública de ensino? 

12 - No HTPC da sua escola, os professores sugerem soluções? 

13 - Fale sobre outros aspectos da organização em ciclos e da progressão continuada que você 

considera importante e que não foram abordados nas questões anteriores?     
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