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Resumo

Este trabalho tem como objetivo explicitar as origens das discussões acerca do
regime de progressão continuada, mostrar como foi a implantação deste regime na
rede pública de ensino fundamental do Estado de São Paulo, e explorar o impacto que
causou no sistema de ensino que vigorava antes da sua implantação.

Esboçando um retrato de como se encontram agora as escolas que implantaram o
sistema, procuro identificar qual foi o momento, ou aonde se deu o processo de
esvaziamento dos pressupostos pedagógicos, restando apenas a promoção automática.

A partir da análise de documentos oficiais relacionados ao regime, depoimentos e
artigos de profissionais da Educação que discursam sobre o tema, o trabalho reproduz
sucintamente a polêmica que gerou e gera até hoje. Esta polêmica se desenvolve até
chegar na estrutura da organização social brasileira, que a princípio não oferece
condições para a instituição deste sistema, e assim coloca a questão de por que se
mantém o sistema mesmo sem se obter os objetivos desejados.

A prática efetiva dos pressupostos do regime de progressão continuada, portanto,
ainda que constitua um desafio para os profissionais que atuam diariamente na rede
pública de ensino, não se revela necessariamente impossível de alcançar, quando
almejada.

Palavras chaves: Educação, Progressão Continuada, São Paulo.
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INTRODUÇÃO

Estudei minha vida inteira em escola particular. No Fundamental, ensino

tradicionalíssimo, com sistema seriado de organização, provas como penitências, e

medo de ganhar nota vermelha no boletim.

O Médio fiz numa escola particular bem diferente, com proposta crítica e

inovadora, preocupada com a aprendizagem dos alunos e com o desenvolvimento

da lógica, da retórica, do diálogo.

Entrei na faculdade de Educação, e fiz questão de estagiar em escolas públicas,

e o fiz desde meu segundo ano (os relatórios estão em anexo). Queria ver como

funcionava na prática o processo pelo qual passavam os alunos nos quais eu só via

o resultado da prática.

Estagiei e conheci algumas escolas públicas, dentre elas, as mais significativas,

a estadual (E.E. Brasílio Machado), a municipal (E.M.E.F. Prof. Olavo Pezzotti) e a

outra municipal com uma proposta curricular inovadora, baseada na escola de José

Pacheco, em Portugal. Essas experiências, e os números estatísticos que

acompanhava e acompanho nos jornais, me levaram a uma questão não tão nova

para mim: Como a escola pública se tornou o que é hoje?

A realidade que vivi em meu ensino fundamental era totalmente diferente

daquilo que vi na prática nas escolas que estagiei. Se eu faltasse, levava advertência

para casa para minha mãe ou pai assinarem, se ficasse com nota vermelha, podia

repetir de ano, os professores tinham autoridade máxima na sala de aula, eram

quase temidos, mas respeitados.

Nas escolas públicas por onde passei, os alunos faziam o que queriam nas

salas de aula, eram indisciplinados, desrespeitosos e não estudavam. Não

estudavam porque sabiam que não seriam reprovados, além do mais, não tinham
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tanto interesse assim nas aulas. As professoras e professores que acompanhei

tinham das mais variadas reações em sala de aula, mas nenhuma era de respeito,

nenhuma era com autoridade conquistada, mas com autoritarismo imposto, muitos

preconceituosos e despreparados para entrar na sala de aula. Conversando com os

professores e professoras, diziam lamentar este novo sistema de avaliação que tirou

a autoridade dos professores em sala de aula. Questionei se era somente a avaliação

que firmava autoridade, e respondendo em uníssono, disseram que sim.

Procurei daí, através deste trabalho, chegar nas origens da progressão

continuada, nos pressupostos deste sistema, o que que aconteceu antes de ser lei,

como é a lei exatamente, e como foi depois que foi instituído o regime e sua

implantação.

O trabalho procura justamente buscar as origens do regime de progressão

continuada, verificar como é a legislação referente a ele, e como foi a implantação;

ouvir as vozes que falam sobre o assunto, quantas mais pude coletar, e ponderar

sobre os dados coletados para chegar a uma opinião minha, própria, sobre o tema.

Me vali das aulas de História da Educação e de EFEB que me deram

introdução para um respaldo histórico, investiguei e coletei os documentos oficiais

relativos ao assunto, da minha experiência em estágios em escolas públicas, análise

de artigos, entrevistas e depoimentos de profissionais da Educação que discorrem

sobre o tema.

O trabalho pretende investigar o histórico da progressão continuada, refletir

sobre o tema, e quem sabe contribuir para o debate sobre o regime afim de repensar

os caminhos que a escola pública tem trilhado.

Apesar de parecer uma pesquisa investigativa, o trabalho tem caráter

extremamente pessoal, na medida que todo dia que vejo, escuto, leio ou penso sobre

a situação da escola pública, me angustio, e discuto incansavelmente sobre o tema

tentando sempre evoluir meu pensamento. (Meus colegas que o digam!)
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I – AS ORIGENS DA PROGRESSÃO CONTINUADA

A discussão sobre uma mudança no sistema de avaliação no Ensino

Fundamental vem aparecendo desde o final da década de 50. Nesta década, são

articulados vários centros referenciais de pesquisa em Educação, como o Inep, e os

Centros Regionais de Pesquisas Educacionais, que são indicadores da crescente

ideário renovador na Educação braisleira (SAVIANI, 2004)1 Foi neste período que

autores começam manifestar pensamentos que consideravam a avaliação um

recurso importante no cotidiano escolar, que poderia ser um instrumento de análise

de processo de ensino aprendizagem que contribuiria para o aprimoramento do

trabalho docente e discente no cotidiano escolar.

Desde o início, as propostas de Promoção automática vieram como alternativas

para sanar o alto índice de repetência e evasão escolar. Para tanto, principalmente

nas séries iniciais de alfabetização, foi implantado o sistema.

Lisete Arelaro 2 diz que pontualmente em 1967 “José Mário Azanha elaborou a

primeira proposta sugerindo a implantação dos ciclos, causando uma grande

confusão por dividir o ensino básico em dois níveis, o que estabeleceu o fim da

repetência”.

No decorrer da década de 60 e 70 foi implantado este sistema, a título de

experiência, que com o tempo se mostraram mal sucedidas. Escolas de Aplicação se

estruturavam para tentar colocar em prática experiências deste novo sistema de

ensino. Contudo, as medidas complementares que deveriam ter sido tomadas junto

à implantação do sistema (como revisão curricular, aperfeiçoamento da formação

docente, trabalho pedagógico diversificado) não foram trabalhadas devidamente.

1 SAVIANI, Dermeval (2004) “O legado educaional do “longo século XX” brasileiro” O legado
Educacional do século XX no Brasil. Autores Assossiados, Campinas, SP.

2 Em entrevista à reportagem “Em crise”, em 2002 (Em anexo)
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(POLICHE, 2006)3 Não houve participação direta do corpo docente profissional na

elaboração do novo sistema de avaliação que estes mesmos usariam.

O resultado foi a queda na qualidade de ensino, já que, na prática, os alunos

não eram mais nem reprovados nem avaliados.

Foi na década de 80 que oficializaram as propostas de divisão em ciclos da

escolaridade, pelo menos nos primeiros anos de alfabetização, os chamados Ciclos

Básicos de Alfabetização (CBA). Os profissionais que lidariam com este tipo de

sistema não entendiam como deveriam proceder o trabalho, sem compreensão dos

pressupostos novos. A insegurança vinha do costume que os professores tinham em

dar aulas nas formas tradicional e conteudista, como lhes foi passado ao longo de

sua formação. (POLICHE, 2006)4

1.1. O sistema de ciclos na rede municipal de ensino

Em 1988 inicia se o processo de elaboração da LDB. As discussões sobre uma

nova concepção de escola se intensificam. Luíza Erundina, eleita prefeita em 1988,

chama Paulo Freire para o ocupar o cargo de Secretário da Educação, sucedido por

Mário Sérgio Cortella dois anos após sua investidura.

Por três anos, a necessidade de fazer uma mudança na organização seriada da

rede municipal paulista foi discutida por profissionais competentes da área da

Educação. Esta discussão culminou na experiência inicial mais significativa neste

campo: em 1992 foi implantada a estrutura por ciclos, através da reformulação do

Regimento Comum nas Escolas Municipais.

3 POLICHE, Alessandra Hauk (2006) A progressão continuada e suas implicações na avaliação da
aprendizagem. Dissertação (Mestrado) PUC/SP, São Paulo.

4 POLICHE, Alessandra Hauk (2006) A progressão continuada e suas implicações na avaliação da
aprendizagem. Dissertação (Mestrado) PUC/SP, São Paulo..
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A estrutura proposta divide o Ensino Fundamental em três ciclos: ao invés de

dividir os oito anos em oito séries, seriam oito anos em três séries. Cada série seria

chamada de ciclo, portanto três ciclos em oito anos.

“ (…) Criou se um ciclo inicial de alfabetização, com as antigas primeira, segunda e
terceira séries; um ciclo intermediário, com as antigas quarta, quinta e sexta séries
(propositadamente, porque isso colocaria o professor de primeira a quarta em contato
com o professor de quinta a oitava, lembrando, isso é óbvio, da diferença de
formação entre ambos) e impedindo que a quarta e a quinta séries ficassem em ciclos
separados. Então, o segundo ciclo, que era intermediário, com quarta, quinta e sexta

séries, e, por fim, um ciclo final, com as antigas sétima e oitava (…)” 5

Além da mudança de concepção de estrutura organizacional do Ensino

Fundamental, houve também mudança na concepção de nota, que mudou para três

conceitos: Plenamente Satisfatório, Satisfatório, e Insatisfatório. Para tanto, foi

necessário mudar a jornada de trabalho dos professores para uma integral, que

mudou a sistemática de horas que o professor tinha. Em 1993 foi interrompido este

sistema novo de jornada com a mudança de governo que se sucedeu. Os governos

seguintes não continuaram o processo de trabalho proposto em 2002 quando Mário

Sérgio Cortella já era Secretário (sucessor de Paulo Freire), apenas parcialmente,

sem as condições de operação que firmavam o projeto inicial. Aos poucos o sistema

foi mudando, até chegar à forma que tem hoje, divido em dois ciclos, como na rede

estadual atualmente.

5 Fala de Mário Sérgio Cortella, na apresentação do seminário “Aprendizagem em ciclos:
Repercussão da Política Pública voltada para a Cidadania”, para o Fórum “ Progressão Continuada:
compromisso com a aprendizagem” em 2002
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1.2. O regime de progressão continuada na rede estadual de ensino

Na década de 90, à medida em que a taxa de analfabetismo, o índice de

repetência e evasão escolar continuaram altos, a discussão sobre progressão

continuada se intensificava ainda mais. Somado ao incentivo externo firmado pelo

acordo entre MEC (Brasil) e USAID (E.U.A.) que estabelecia o compromisso do

Brasil em diminuir os índices acima citados, foi promulgada a LDB 9.394/96 em

dezembro de 1996. Estava instituída a “Década da Educação” 6, que se iniciaria um

ano após a publicação da lei, e seriam verificados os resultados das medidas

tomadas depois de dez anos, em 2007.

Em 30 de julho de 1997 é aprovada pelo Conselho Estadual de Educação de

São Paulo a deliberação CEE N° 09/97, fundamentada principalmente no § 1 e § 2

do artigo n° 32 da LDB 9.394/96:

“Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e
gratuito na escola pública(…)

§ 1°. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.

§ 2°. 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 de
ensino.”7

A deliberação CEE N° 09/97 estabelece, a partir destes dois parágrafos:

“Art. 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

6 Art. 87 da LDB 9.394/96

7 Art. 32 da LDB 9.394/96
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partir de resultados periódicos parciais e, se necessário, no final de cada período
letivo.”8

E ainda:

“Art. 3º O projeto educacional de implantação do regime de progressão continuada
deverá especificar, entre outros aspectos, mecanismos que assegurem:

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.”9

Estas são as diretrizes que deveriam ser seguidas pelas escolas ao implantarem

ao regime de progressão continuada. Nitidamente não se tratava apenas de uma

nova concepção de avaliação, mas sim de visão estrutural de escola. Seriam

necessárias mudanças na prática docente, discente, na estrutura escolar, de relação

com os pais e com a comunidade, e mudanças estruturais mentais, de concepção de

aluno, de aula, de conhecimeto. Os professores se viam despreparados para tal

sistema, não tinham a base dos pressupostos teóricos que o funadamentavam em

8 Art. 1° da deliberação CEE N° 09/97

9 Art. 3° da deliberação CEE N° 09/97
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suas formações, e não conseguiam chegar à uma coclusão de como deveria

trabalhar dali pra frente.

A deliberação CEE N° 09/97 se fundamenta nos argumentos expostos na

indicação CEE N° 08/97, aonde explicita as razões pelas quais o regime de

progressão continuada deveria ser implantado. Diz a indicação:

“ (…)Trata se, na verdade, de uma estratégia que 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 de ensino.”10

As mudanças principais se dão nas várias instâncias do nível Fundamental do

ensino público estadual:

Os currículos devem ser pensados de uma maneira mais flexível, à medida que

deixam de ser escritos para um sistema seriado de organização do ensino, e passa se

a pensar em ciclos, períodos mais longos para o desenvolvimento do processo de

aprendizagem do aluno, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada um. Desta

maneira, o aluno não repetirá a série em que não conseguiu acompanhar o

conteúdo, sua auto estima não diminiui, e tem a possibilidade de compensar o

conhecimento não adquirido até o final do ciclo através de aulas de recuperação ou

eventual mudança no ritmo de aprendizagem. Para tanto, talvez seja preciso

diminuir a quantidade de conteúdo a ser trabalhada, e investir na qualidade,

desenvolvendo mais profundamente os temas a serem trabalhados. Este sistema

acabaria com a repetência nos anos, e por consequência, diminuiria a evasão

escolar.

As metodologias a serem aplicadas devem ser selecionadas de forma a levar os

alunos a serem mais participativos, e responsáveis pela construção do

conhecimento.

10 Extraído da indicação CEE N° 08/97
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O processo de ensino aprendizagem não será mais baseado no sistema seriado

educacional, com bases tradicionais e conteudistas onde só valem os resultados

obtidos no final do processo, já que neste sistema o resultado do processo resultará

na retenção ou aprovação do aluno, mesmo que ele passe o ano letivo inteiro só

estudando quatro dias antes das avaliações, e esqueceça o conteúdo uma semana

depois. O processo se dará de forma em que os alunos se sintam incentivados e

motivados a fazerem parte da aula, com conteúdos que sejam relevantes e atuais

para sua realidade.

No sistema de avaliação que a progressão continuada prevê, não há retenção

ou aprovação dentro de cada ciclo. A avaliação passa a ser o instrumento principal

com o qual será possível efetuar o acompanhamento do processo de aprendizagem

do aluno. Acompanhando recorrentemente o progresso – ou não – do aluno, a

equipe escolar consegue identificar as experiências bem sucedidas e mal sucedidas

ao londo do processo de ensino aprendizagem, e daí reavaliar e aprimorar o

trabalho discente e docente. Como diz a Indicação CEE 08/97,

“ (…) 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”11

A indicação CEE N° 22/97 ainda tenta reiterar, depois de um semestre corrido

após a publicação da primeira ( ind. CEE N° 08/97), alguns esclarecimentos para

uma melhor compreensão do sistema que se institui. No que se refere à avaliação,

explicita:

“A avaliação no esforço da progressão continuada tem um novo sentido, ampliado,
de alavanca do progresso do aluno e não mais o de um mero instrumento de
seletividade. Ela adquire um sentido comparativo do antes e do depois da ação do
professor, da valorização dos ganhos, por pequenos que sejam, em diversas

11 Extraído da Indicação CEE N° 08/97
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dimensões, do desenvolvimento do aluno, perdendo absolutamente seu sentido de
faca de corte. A avaliação se amplia pela postura de valorização de qualquer indício
que revele o desenvolvimento dos alunos, sob qualquer ângulo, nos conhecimentos,
nas formas de se expressar, nas formas de pensar, de se relacionar, de realizar
atividades diversas, nas iniciativas, etc”12

É claro que para que isso aconteça, o professor também deve estar aberto a

uma revisão da sua metodologia de trabalho, e evolução da idéia de avaliação que

conheceu até então.

O professor deixaria de ser o detentor do conhecimento e mero transmissor de

conteúdo. O papel do professor passa a ser o de orientador do processo de

aprendizagem do aluno, junto com outros professores, que poderão discutir e

acompanhar o desempenho do aluno sob vários pontos de vista, culminando em

projetos interdisciplinares que visem o desenvolvimento global do aluno.

O aluno passa de agente reprodutor de um conhecimento pronto e distante

(com o qual não se identifica) transmitido pelo professor, para um aluno ativo,

reponsável pela construção do seu conhecimento. A responsabilidade do aluno

passa a ser aprender, e não tirar notas boas na prova para passar de série, uma vez

que a legislação já lhe garante a condição de promovido.

12 Extraído da Indicação CEE N° 22/97
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II – AS EXPERIÊNCIAS DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE

PROGRESSÃO CONTINUADA

2.1. na rede municipal

A implantação do sistema de ciclos na rede municipal se deu depois de três

anos discutindo com profissionais da Educação a necessidade de fazê lo. Neste

período, foi tomado o cuidado de estabelecer pré condições para implantar o

sistema. A Secretaria Municipal de Educação do Estado de São Paulo, na época,

procurou “fazer orientação curricular, alternar jornada de trabalho, movimentar as

comunidades também num trabalho de avaliação do que vinha sendo feito.”

(CORTELLA, 2002)13

Mesmo com este tipo de iniciativa (o preparo da comunidade) se manifestaram

muitos focos de resistência ao novo sistema. Em parte pelos pais, que não sabiam o

que significava o novo conceito que representava o desempenho escolar do filho,

portanto não tinha como traduzir sua nota. Em parte também pelo corpo docente,

por não compreender ao certo qual seria seu papel em sala de aula, e quais

mecanismos poderiam usar para chamar a atenção do aluno, senão a ameaça da

reprovação, ou a repreensão em classe. Este tipo de atitude não significa

necessariamente que o professor não conseguiria se adaptar ao novo sistema, mas

que estava acostumado, desde sua própria formação, com outro tipo de postura e

concepção de avaliação e de ação dentro da escola.

Mário Sérgio Cortella, ciente da dificuldade , expõe em sua fala no Fórum

“Progressão Continuada: Compromisso com a Aprendizagem”:

13 Fala de Mário Sérgio Cortella, na apresentação do seminário “Aprendizagem em ciclos:
Repercussão da Política Pública voltada para a Cidadania”, para o Fórum “ Progressão Continuada:
compromisso com a aprendizagem” em 2002
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“O primeiro passo para superarmos essa condição de dificuldade, numa implantação
que tem um caráter extermamente avançado, é entendermos que ela tem dificuldades
profundas. Não só na sua execução, como na sua compreensão pela sociedade em
geral e na própria estrutura escolar”14

O maior entrave da implantação do sistema de ciclos no município foi a não

continuidade dele depois de iniciado. Nos seguintes à implantação do sistema, os

outros governos que assumiram o executivo paulista não deram continuidade

propriamente ao sistema apresentado em 2002 pela SMESP, resultando na

configuração atual, semelhante ao regime de progressão continuada usado pela

rede estadual.

2.2. na rede estadual

A indicação CEE N° 08/97, na qual foi fundamentada a deliberação que institui

o regime de progressão continuada, discorre em tom de otimistmo sobre a

implantação do sistema:

“A experiência recente demonstra que é perfeitamente viável uma mudança mais
profunda e radical na concepção da avaliação da aprendizagem. (…) já contamos com
condições objetivas para a introdução de mecanismo de progressão continuada dos
alunos ao longo dos oito anos do ensino fundamental.”15

Ao mesmo tempo reconhece a probabilidade de focos de resitência:

“Um ponto de resistência a uma mudança dessa magnitude poderia ser creditado aos
profissionais da educação e às famílias diretamente envolvidas (…) . Não há que se
iludir (…) 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 de ensino”.

14 Fala de Mário Sérgio Cortella, na apresentação do seminário “Aprendizagem em ciclos:
Repercussão da Política Pública voltada para a Cidadania”, para o Fórum “ Progressão Continuada:
compromisso com a aprendizagem” em 2002

15 Extraído da Indicação CEE N° 08/97
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Estes movimentos de estranhamento e resistência não só aconteceram, como se

apresentaram através de indagações diretas dos pais e da comunidade em direção

aos professores e diretores das escolas, em documentos oficiais como pareceres

encaminhados ao CEE (Conselho Estadual de Educação) por escolas que não

sabiam como proceder em muitas situações, em depoimentos e artigos de

professores da rede que não conseguiam entender o que deveria ser feito

exatamente em sala de aula para ganhar respeito, para impor ordem, ou cobrar

esforço (uma vez que a repetência não é mais nem uma ameaça nem estímulo para

o aluno estudar).

O regime de progressão continuada continua oficialmente em fase de

experimentação na rede estadual de ensino no ensino fundamental, e será agora, em

2007, que serão verificados os resultados das iniciativas que começaram desde 1997

(início da “década da educação”) para sanar a alta repetência, evasão escolar,

discrepância idade/série, baixo rendimento escolar , e , por consequência, qualidade

de ensino.
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III – A POLÊMICA ACERCA DA PROGRESSÃO CONTINUADA

Num plano geral, acerca do regime de progressão continuada, existem

algumas vozes que se sobressaem e são bem claras, às vezes até radicais (em

contraposição com as omissas, caladas), quanto ao posicionamento a respeito do

regime.

Lisete Arelaro, pedagoga que trabalhou com Paulo Freire quando secretário da

Educação, faz alguns apontamentos relevantes na entrevista que concedeu em 2002

para a reportagem “Em crise”. 16 Fala que os professores se mostraram resistentes,

em primeiro lugar pela sua formação, e segunda porque a implantação do regime

“implica em mudanças de jornada de trabalho, pois os professores tem de ficar mais
na escola. A avaliação também os 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 que não existe na cidade.”

Lisete diz ainda, que em São Paulo não tem sistema de ciclos, mas sim

“uma seriação com codinome de ciclos. O ensino é dividido em série, a organização é
seriada, os professores trabalham assim, os livros didáticos acompanham este ritmo,
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) funcionam em série.”

Desta maneira, não é o sistema de progressão continuada em si que critica,

mas na verdade como foi implantado. Afirma ainda que tínhamos as condições

históricas dadas para o sucesso da implantação, através de assessorias por regiões,

mas que na verdade “os ciclos existem simplesmente para diminuir as estatísticas

da evasão e repetência”. “Ela (a SEESP) pegou o argumento de uma idéia com

fundamentos pedagógicos e o esvaziou”.

A crítica da pedagoga é muito clara. O que ocorreu foi a implantação às avesas

de um sistema com caráter inovador e transformador apenas para responder aos

16 www.terezinhamachado.com/artigos.php?id=6
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índices, e desta maneira o cunho pedagógico se extinguiu, e ficou apenas o político

e econômico: diminuir a evasão e gastar menos com a não reprovação do aluno.

“Na medida que eu não reprovo eu tenho uma economia muito grande”17

A professora do ensino fundamental e pedagoga Giselle Avellar afirma que

“o que se viveu dentro das escolas foi a vinda de uma nova proposta renovadora,
sem dúvida nenhuma, teoricamente perfeita mas, uma proposta que não deu aos
professores a oportunidade de refletir sobre sua prática sobre o que fazer a partir
daquele momento. Foi exatamente aí que a progressão continuada virou progressão
automática (…).”18

Esta fala representa a voz de muitos professores do ensino fundamental, que,

ao mesmo tempo que reconhecem seu caráter inovador, criticam o regime por não

se sentirem devidamente apoiados, e sem suporte para implantá lo.

Vitor Henrique Paro discursa sobre o assunto, e diz que

“Um dos grandes problemas da ignorância em relação às questões pedagógicas é que
ela funciona de modo perverso, invertendo causas e efeitos do mau ensino. Assim,
em vez de se reconhecer, na não retenção, a virtude de pôr à mostra o mau
desempenho da escola atual – que, mesmo com a permanência do aluno por vários
anos, proporcionada pela promoção compulsória, não consegue educá lo , passa se a
imputar a culpa à progressão continuada, como se a causa do não aprendizado fosse
a promoção e não a ausência de bom ensino. Até pessoas que se dizem progressistas
se põem a dizer que estamos excluindo alunos ao aprová los, sem perceberem que o
que os exclui não é a promoção, mas a falta de ensino de qualidade que costuma ser
acobertada precisamente pela reprovação e inculpação das vítimas do ensino ruim”19

Paro levanta uma questão muito importante que é a inversão da causa pelos

efeitos da causa. Por exemplo: se o problema era a evasão escolar e a repetência, e o

regime de progressão continuada foi instituído para sanar tal situação, então não

deveria ter sido proposto como solução à evasão escolar e a repetência, mas sim às

causas destes problemas, como a falta de qualidade no ensino. A má qualidade de

17 www.terezinhamachado.com/artigos.php?id=6

18 www.centroreferencial.com.br

19 www.inep.gov.br/imprensa/artigos/vitor_paro.htm
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ensino também tem suas causas próprias, desde a desvalorização de sua profissão, a

falta de cuidado na formação do profissional, a baixa remuneração, que leva a

várias jornadas de trabalho, o cansaço, as condições precárias dos estabelecimentos

de ensino público, culminando na desmotivação do professor em exercer sua

profissão. Somado à expectativa do aprendizado que a família, a comunidade, a

sociedade têm em cima de um aluno no ensino público, o resultado realmente não

pode ser dos melhores.

Ao se pensar nas mudanças que a Prograssão Continuada traz, é muito

frequente que se pense em um plano muito superficial do sistema educacional. A

proposta é de mudar a concepção de avaliação, de papel de professor, de processo

ensino aprendizagem, e estas mudanças exigem uma base de pressupostos que

sustentem estas novas concepções. Estas bases são construídas historicamente por

uma nação, e pelo indivíduo também, nem que se mostre sucetível à mudanças.

Neste sentido, é preciso entrar em camadas mais profundas da questão para que se

instale internamente este tipo de sistema nas pessoas que vivem, ou acompanham,

ou discutem o cotidiano escolar.

Cortella fala que “A idéia de ciclos mexe com a identidade do docente

construída na história” 20 , e esta certamente é uma das razões pelas quais existe

tanta resistência por parte não só dos docentes, mas dos envolvidos no sistema

educacional, de qual maneira for.

Na tentativa de reunir os entraves explicitados nas discussões entre os vários

profissionais da Educação sobre a progressão continuada, pontuo aqui os que

coletei:

20 Fala de Mário Sérgio Cortella, na apresentação do seminário “Aprendizagem em ciclos:
Repercussão da Política Pública voltada para a Cidadania”, para o Fórum “ Progressão Continuada:
compromisso com a aprendizagem” em 2002
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Falta de gama de pressupostos que fundamentam o regime de

progressão continuada e sugestões de aplicação do regime aos

profissionais que conviverão com a P.C. diariamente;

Necessidade do diálogo e parceria com os profissionais da Educação

na elaboração de um regime tão inovador e radical;

Falta por parte da equipe escolar de adoção das medidas pedagógicas

complementares necessárias para a implantação do regime ser bem

sucedida e completa;

Falta de suporte pedagógico para a implantação;

Profissionais “viciados” no sistema tradicional de ensino;

Resistência ao novo/ Identidade construída historicamente;

Mudança constante de políticas públicas em Educação a cada partido

novo que assume o governo/ não continuidade dos projetos

educacionais;

Motivos pelos quais o regime de progressão continuada foi instituído

(fundamentos pedagógicos, motivos políticos/econômicos);

Inversão das causas com os efeitos do mau ensino;

Implantação às avessas do regime, sem compromisso;

Discussões superficiais sobre o tema;

Sensação dos alunos de não estar aprendendo;

Reclamação dos professores sobre a falta de tempo para o grande

empenho que o sistema exige;

Baixa remuneração dos profissionais da Educação no ensino básico

público.
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CONCLUSÃO

Ao longo da pesquisa sobre progressão continuada, lendo os depoimentos de

diferentes profissionais da Educação, e vendo o resultado da implantação do regime

in locus (nos estágios que fiz), ouço uma voz em uníssono dizendo que a progressão

continuada em si é boa, e que o problema foi e é o modo como foi implantada.

Tentando sair um pouco da visão maniqueísta sobre o regime de progressão

continuada, desde o início procurei enxergar a situação dentro de um contexto

nacional.

A conjuntura de uma nação se estrutura através de aparelhos que a compõe e

sustentam. Esta estrutura toda é permeada por uma ideologia, que é construída e

reproduzida por toda a sociedade. Por mais que os aparelhos do Estado (Judiciário,

Legislativo, Executivo) possam ser visto apenas como executadores do Estado, eles

na verdade comportam também ideologia, respondem à ela, e à medida em que o

fazem, estabelecem a manutenção da estrura e enrijecimento da mesma. A

Educação é um dos aparelhos ideológicos do Estado, e assim como todos eles,

trabalha em favor da sustentação do status quo, sustentado por seus aparelhos.

(ALTHUSSER, 1998)21

Uma hipótese a que chego – que poderia ser posteriormente investigada é a

relação direta entre os acordos estabelecido entre MEC (Brasil) e USAID (E.U.A.) e a

implantação do regime de progressão continuada. Na década de 60, MEC trava com

USAID um acordo de compromisso com a erradicação do analfabetismo no país.

Pois que na década de 60 foram incentivadas iniciativas de implantação do sistema

de ciclos, que, mesmo que a curto prazo, melhoraria os índices do país. Em 90,

Brasil entra novamente em acordo com USAID, e então oficializa se a instituição da

21 ALTHUSSER, Louis (1998) Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. 7ªed. Rio de Janeiro,
Graal.
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progressão continuada, cujo resultado seria verificado ao final da “Década da

Educação”, em 2007.

Se a hipótese for verdadeira, e o regime de progressão continuada foi

implantado para atender aos índices, se torna mais um exemplo da inércia aparente

de que os efeitos da causa foram tratados sem alcançar a causa. Se existe repetência

e evasão escolar, é preciso repensar a qualidade de ensino, e não os números que os

representam. O aparelho ideológico escolar teria contribuído para a manutenção do

status quo uma vez que teria tentado através da implantação do regime de P.C.,

melhorar os números, e não a qualidade de ensino, mantendo a situação como

estava, sem preocupação com a causa real dos índices estarem tão baixos.

Contudo, os pressupostos da progressão continuada são progressistas e

inovadores, mas, ao mesmo tempo, segundo muitos autores, servem apenas de

“propaganda” para a implantação do sistema. Aqui existe um claro exemplo de

antagonismo: independentemente das razões pelas quais o regime foi implantado, é

consenso entre os profissionais da Educação que o sistema em si é bom, que o

problema foi o modo como foi feito. A princípio este tipo de sistema inovador e

transformador não daria certo no funcionamento do Brasil, que está ainda atrelado

a paradigmas tradicionais e conteudistas de Educação, o Estado não daria nem teria

suporte para implementá lo. E realmente não tem e não dá.

Pensemos por outro lado: o sistema já está instituído, os pressupostos

pedagógicos dele não só são válidos, mas também são valiosos. Então por que não

tomamos as rédeas e fazemos funcionar? Por que não trocamos os “se tivesse sido”

pelo “vamos”? Por que não damos nós, educadores, a prova de que o sistema

educacional pode mudar? Paulo Freire escreveu em um artigo: “só ideologicamente
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posso matar a ideologia, mas é possível que não perceba a natureza ideológica do

discurso que fala de sua morte.” (FREIRE, 1999)22

Com o devido comprometimento e responsabilidade, apesar de más condições,

será que não é possível chegar perto da efetiva prática da progressão continuada

respaldada por seus pressupostos pedagógicos?

Assim como toda medida paliativa deve ser acompanhada por uma estrutural

que mude paralelamente a causa – enquanto a paliativa cuida da consequência – a

progressão continuada não deveria ser implantada se não houver a prática

consciente da avaliação formativa, a quebra de paradigmas, a mudança de

concepções. Para que haja uma mudança profunda como esta, o olhar de uma nação

inteira precisa mudar.

Projetos de manutenção de políticas públicas, valorização e melhor

remuneração dos profissionais da Educação do ensino público, melhoria das

condições dos estabelecimentos, supervisores que trabalham para ajudar e orientar

(como diz o artigo n°5 da Ind. CEE N° 09/97) e não apenas para controlar e criticar,

compreensão e comprometimento da família e da comunidade com o aprendizado e

formação da criança (e não com as notas finais), exame de admissão para o Ensino

Superior público que não cobre do aluno memorização imediata e efêmera de

conteúdos que não mais usará ao longo da sua vida; são ações que só serão

efetivadas quando houver mudança estrutural da consciência nacional.

Os resultados estão aí: no dia 25 de novembro de 2007 o jornal “A Folha de São

Paulo” publicou que o rendimento escolar medido pelo Saeb (Sistema nacional de

Avaliação da Educação Básica) em 1995 e em 2007 é desanimador: O rendimento

escolar caiu desde a instituição do regime de progressão continuada na rede púlica.

Se o interesse é melhorar a qualidade de ensino, então vamos construir alicerces

22 FREIRE, Paulo (1999) “Globalização, ética e solidariedade”. In DOWBOR, IANNI e
RESENDE (orgs) (1999) Desafios da globalização. Petrópolis, Vozes.
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para que se estabeleça uma estrutura forte que dê base para a formação de um

ensino público de qualidade.



Anna Deák Progressão Continuada 26

Bibliografia

ALTHUSSER, Louis (1998) Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. 7ªed. Rio de
Janeiro,Graal.

ESTADO DE SÃO PAULO, Conselho Estadual de Educação (1997) Indicação
CEE N° 08/97

ESTADO DE SÃO PAULO, Conselho Estadual de Educação (1997) Indicação
CEE N° 22/97

ESTADO DE SÃO PAULO, Conselho Estadual de Educação (1997) Deliberação
CEE N° 09/97

ESTADO DE SÃO PAULO, Conselho Estadual de Educação (1998) Parecer CEE
N° 425/1998

ESTADO DE SÃO PAULO, Conselho Estadual de Educação (1998) Parecer
CEE N° 526/1998

ESTADO DE SÃO PAULO, Conselho Estadual de Educação (1999) Parecer
CEE N° 439/1999

ESTADO DE SÃO PAULO, Conselho Estadual de Educação (1999) Resolução SE
N° 30/2007

ESTADO DE SÃO PAULO, Conselho Estadual de Educação (1999) Resolução SE
N° 21/1998

ESTADO DE SÃO PAULO, Conselho Estadual de Educação (2001) Parecer CEE
N° 250/2001

ESTADO DE SÃO PAULO, Conselho Estadual de Educação (2007) Parecer CEE
N° 227/2007

FREIRE, Paulo (1999) “Globalização, ética e solidariedade”. In DOWBOR,
IANNI e RESENDE (orgs) (1999) Desafios da globalização. Petrópolis, Vozes.

PARO, Vitor Henrique (2006) Administração Escolar: introdução crítica. 14ª ed.
São Paulo, Cortez.

POLICHE, Alessandra Hauk (2006) A progressão continuada e suas implicações na
avaliação da aprendizagem. Dissertação (Mestrado) PUC/SP, São Paulo.

SAVIANI, Dermeval (2006) O legado educacional do século XX no Brasil.
Campinas, SP. Autores Associados.



Anna Deák Progressão Continuada 27

Sites consultados

http://portaleducacao.prefeitura.sp.gov.br/

www.1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u908.shtml

www.abrelivros.org.br/abrelivros/texto.asp?id=2256

www.ceesp.sp.gov.br

www.centroreferencial.com.br

www.educacao.sp.gov.br

www.educarede.org.br/educa/revista_educarede/especiais.cfm?id_especial=81

www.esplan.com.br/entrevista_epoca.asp

www.folhadirigida.com.br/professor/cad08/entbernadetegatti

www.ibge.gov.br

www.inep.gov.br/imprensa/artigos/vitor_paro.htm

www.jornaldaciencia.org.br/detalhe.jsp?id=17782

www.mariocovas.sp.gov.br/pro_a.php?t=001#frase3

www.mec.gov.br

www.terezinhamachado.com/artigos.php?id=6



ANEXOS

Deliberação CEE N° 09/97 29

Indicação CEE N° 08/97 32

Indicação CEE N° 22/97 38

Parecer CEE N° 227/2007 43

Parecer CEE N° 250/2001 48

Parecer CEE N° 425/1998 51

Parecer CEE N° 439/1999 62

Parecer CEE N° 526/1998 65

Resolução CEE N° 11/2005 70

Resolução SE N° 21/1998 72

Resulução SE N° 30/2007 73

A progressão continuada, dez anos depois: Lisete Arelaro 74

Fórum: Mário Sérgio Cortella 78

Progressão Continuada e Ignorância: Vitor Paro 85

Relatórios de Estágio 86



29

DELIBERAÇÃO CEE Nº 09/97

Institui, no sistema de ensino do Estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no ensino 
fundamental. 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 32 da 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Art. 2º da Lei Estadual nº 10.403, de 6 de julho 
de 1971, e na Indicação CEE nº 08/97, 

Delibera: 

Art. 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. 

Art. 2º - A idade referencial para matrícula inicial no ensino fundamental será a 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 
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deverá ser obrigatoriamente proporcionada pelas redes públicas de ensino fundamental. 

Art. 3º - O projeto educacional de implantação do regime de progressão continuada deverá especificar, 
entre outros aspectos, mecanismos que assegurem: 

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 Estadual de 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. 
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Art. 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 estabelecimento 
de ensino, tomar as seguintes providências:

I - alertar e manter informados os pais quanto às 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;

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. 

Art. 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 § § 2º e 3º do Artigo 2º.

Art. 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. 

Sala "Carlos Pasquale", em 30 de julho de 1997. 

FRANCISCO APARECIDO CORDÃO

Presidente

Homologado por Res. SE, de 04/08/97, publ. no DOE em 05/08/97, pp. 12/13.  
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INDICAÇÃO CEE Nº: 08/97 - Conselho Pleno - Aprovada em 30/07/97 

PROCESSO CEE Nº: 119/97 
INTERESSADO: CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
ASSUNTO: Regime de progressão continuada  
RELATORES: Francisco Aparecido Cordão e Nacim Walter Chieco

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 o nº 
9.394 em 20 de dezembro de 1996.

Trata-se de uma lei geral com relativo grau de complexidade, pois, além de fixar princípios gerais, 
dispãe 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 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 § § 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-
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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 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 mecanismo 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 de julho
de 1997, 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 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 
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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 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 Art. 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 Art. 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 Art. 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 Art. 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 
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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 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 ser 
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 ou 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 Art. 23. Flexíveis, 
também, são os mecanismos de classificação e reclassificação de alunos, até mesmo " 
independentemente de escolarização anterior" (§1º do Art. 23 e alínea "c" do inciso II do Art. 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.

O 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 o estadual, através dos respectivos órgãos responsáveis, têm 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) e 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 Art. 12 da LDB. 
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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 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 expresso no artigo 205 da Constituição 
Federal e reafirmado no Art. 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 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. Antes, porém, é fundamental que as escolas alertem as famílias quanto a suas 
responsabilidades em relação à educação de seus filhos, em especial quanto à observância dos limites 
de 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 do regime de progressão continuada, devendo 
nele especificar a forma de implantação e, entre outros aspectos, os mecanismos que assegurem: 

- avaliação institucional interna e externa;  
- 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;  
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- 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 municípais 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. 

2. 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. 

Sala "Carlos Pasquale", em 30 de julho de 1997. 

FRANCISCO APARECIDO CORDÃO 
Presidente
Homologado por Res. SE, de 04/08/97, publ. no DOE em 05/08/97, pp. 12/13. 

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, 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 a 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. 

São Paulo, 30 de julho de 1997 
a) Cons. FRANCISCO ANTONIO POLI 

Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2005, Conselho Estadual de Educação de São Paulo.
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INDICAÇÃO CEE Nº 22/97 - CEM - Aprovado em 17-12-97 

PROCESSO CEE Nº: 119/97  
INTERESSADO : Conselho Estadual de Educação  
ASSUNTO : Avaliação e Progressão Continuada  
RELATORES : Conselheiros da Câmara de Ensino Fundamental  
CONSELHO PLENO

RELATÓRIO  
O regime de progressão continuada exige um novo tratamento para o processo de avaliação na escola, 
transformando-o num instrumento-guia essencial para a observação da progressão do aluno. Ele 
sinalizará as heterogeneidades do desenvolvimento de habilidades e conhecimentos entre os alunos, 
orientando-os e aos seus professores quanto ao perfil de sua progressão pelos anos escolares.

Esta Indicação pretende facilitar a compreensão do assunto e não, fixar normas detalhistas. Deixa à 
escola a autonomia para, em sua proposta pedagógica e em seu regimento, delinear seus horizontes 
sobre a questão.

Neste sentido é que se apontam, a seguir, aspectos relevantes a considerar:

1 - Ponto chave na compreensão dos novos caminhos hoje postos à educação brasileira pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) é o fato de não ter essa lei para a educação básica 
objetivos diferentes dos já propostos na Constituição de 1988, mas ter criado condições legais para que
cada escola, com flexibilidade, se organize para facilitar o alcance daqueles objetivos. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional confere aos estabelecimentos que utilizam progressão regular 
por série o poder de adotar, no ensino fundamental, o regime de progressão continuada, sem prejuízo 
da avaliação do processo ensino-aprendizagem (observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino) (32, §2º). 

2 - A Deliberação CEE 9/97, recentemente aprovada por este Colegiado, institui o regime de 
progressão continuada no ensino fundamental, com a possibilidade de ser organizado, no Sistema de 
Ensino do Estado de São Paulo, em um ou mais ciclos. O regime de progressão continuada pede 
avaliação continuada também do processo de aprendizagem dos alunos, o qual deve ser objeto de 
recuperação continuada e paralela, a partir de resultados períodicos parciais e, se necessário, no final 
de cada período letivo. A escola organizada em mais de um ciclo deve garantir também a progressão 
continuada na transição de um para outro ciclo. Enfatiza essa Deliberação, à exaustão, a necessidade 
de avaliações da aprendizagem, do desenvolvimento do aluno, do próprio ensino e avaliações 
institucionais; a necessidade das atividades de reforço e de recuperação (paralelas e contínuas), de 
meios alternativos de adaptação, reclassificação, avanço, reconhecimento, aproveitamento e 
aceleração de estudos, de indicadores de desempenho, controle de freqüência dos alunos e dos 
dispositivos regimentais adequados. Ou seja, todo esforço possível e todos os recursos disponíveis 
devem ser providos pela escola e pelo sistema para levar o aluno ao aproveitamento das atividades 
escolares para seu desenvolvimento cognitivo e social e, por conseqüência, ao progresso, o que afasta 
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a concepção de progressão continuada da idéia de promoção automática, sugestiva de menor 
investimento no ensino, reforço, avaliação, reavaliação.

3 - A avaliação no esforço da progressão continuada tem um novo sentido, ampliado, de alavanca do 
progresso do aluno e não mais o de um mero instrumento de seletividade. Ela adquire um sentido 
comparativo do antes e do depois da ação do professor, da valorização dos ganhos, por pequenos que 
sejam, em diversas dimensões, do desenvolvimento do aluno, perdendo absolutamente seu sentido de 
faca de corte. A avaliação se amplia pela postura de valorização de qualquer indício que revele o 
desenvolvimento dos alunos, sob qualquer ângulo, nos conhecimentos, nas formas de se expressar, 
nas formas de pensar, de se relacionar, de realizar atividades diversas, nas iniciativas, etc.

4 - Progressão continuada, portanto, deve ser entendida como um mecanismo inteligente e eficaz de 
ajustar a realidade do fato pedagógico à realidade dos alunos, e não um meio artificial e automático de 
se "empurrar" os alunos para as séries, etapas, fases subseqüentes.

5 - No contexto da progressão continuada perdem sentido as expressões habituais de "aprovação".e 
"reprovação". Entram os conceitos de progressão, aprendizagens diferenciais e desenvolvimento global,
orientados por maior clareza quanto aos objetivos do ensino fundamental na sociedade 
contemporânea, na comunidade onde a escola se insere, em um contexto de democratização da 
educação. É necessário referenciar-se no objetivo de socialização dos conhecimentos básicos para 
todos, e não em critérios de excelência em cada fragmento do conhecimento para poucos. Todos os 
alunos deverão percorrer a escola fundamental em oito anos. Realmente todos o farão? Talvez não. Por
diferentes motivos, alguns poderão concluí-la em mais um ou dois anos. Porém, a extensão em anos 
para este percurso para número significativo de alunos, ou a evasão decorrente da não progressão, em 
um sistema ou em uma escola, estarão sinalizando claramente disfunções institucionais sérias a serem 
verificadas.

6 - O caráter radical da idéia de progressão continuada provoca, sem dúvida, saudáveis 
questionamentos em um sistema impregnado da tradição seletiva como se tem caracterizado o nosso. 
Colocadas as questões nos termos desta Indicação, novas perspectivas e atitudes podem ser 
valorizadas. E, se, ao final de algum ciclo, algum aluno ainda apresentar defasagens sérias na 
aprendizagem, apesar das recuperações paralelas a que se submeteu, tal aluno deve prolongar a 
referida recuperação com programação específica, voltada aos conteúdos do ciclo ainda não 
dominados, pelo tempo necessário.

7 - A nova Lei coloca alguns mecanismos interessantes para a organização das turmas nas escolas: a 
reclassificação dos alunos (da própria escola ou recebidos por transferência, art. 23 parágrafo 1º) e a 
classificação, que poderá ser feita por promoção, transferência, ou independentemente de 
escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola. A classificação por promoção aplica-se aos 
alunos que cursaram com aproveitamento considerado suficiente, mesmo que diferenciados entre 
áreas, na fase anterior da própria escola. A avaliação do aluno, independentemente de escolaridade 
anterior pode ser feita através de prova sobre as matérias da base nacional comum dos currículos, de 
redação em língua portuguesa e de avaliação do grau de desenvolvimento e maturidade do aluno, feito 
por comissão de três professores ou especialistas e ratificada ou retificada pelo Conselho de Classe.

8 - A Indicação CEE 8/97, que fundamenta a Del. 9/97, também afirma textualmente que "poderá ser 
contemplada a hipótese de adoção de ciclos parciais, sem descaracterizar o regime de progressão 
continuada ou de progressão parcial, segundo necessidade e conveniências de cada Município ou 
escola". Portanto, remete-nos o texto, uma vez mais, à proposta pedagógica da escola, que é, na 
verdade, a peça-chave e que vai definir todos os passos da escola: objetivos, metas, meios, recursos, 
critérios, etc... O regimento escolar deverá ser elaborado à luz da proposta pedagógica. Não se pode 
esquecer, ainda, que a elaboração da proposta pedagógica será o exercício da autonomia da escola.

9 - Quanto à progressão parcial do aluno, esta só pode ser entendida no regime seriado. A legislação 
anterior já a admitia de certa forma, como dependência. Agora, o conceito de progressão parcial vem 
substituir e ampliar essa condição, não mais a limitando a dois componentes curriculares ou a séries 



40

posteriores à 7ª do 1º grau, como dispunha a legislação. Na progressão parcial é possível trabalhar-se 
com o conceito de retenção por aproveitamento insuficiente em determinados componentes, desde que
amparada na Deliberação CEE 11/96.

10 - Rever alguns conceitos pode ser útil. A organização escolar em séries foi historicamente 
construída, tendo sido cristalizada como norma difícil de mudar, pois criou representações assumidas 
pela comunidade escolar e mesmo pela opinião pública em geral. Uma das conseqüências perversas de 
tal organização, todavia, é a reprovação escolar em índices incompatíveis com uma população que 
trabalha e produz, mas que, segundo a escola, é incompetente. Que incompetência é essa? Face aos 
desafios postos hoje ao ensino fundamental de prover todos os cidadãos com o domínio dos 
conhecimentos básicos em nossa cultura, a questão é saber como organizar as atividades escolares 
para que seja superado o fracasso escolar.

As leis maiores da educação têm trazido, ao mesmo tempo, avanços e reticências em relação a um 
posicionamento efetivo quanto à reprovação escolar. Todavia as formas de evitá-la não devem ser 
entendidas como um estímulo ao comodismo ou ao aligeiramento da aprendizagem. A lei 5692/71, em 
relação ao aproveitamento escolar, reconhecia duas situações de alunos: os com aproveitamento 
suficiente e os de aproveitamento insuficiente. Não falava em aluno reprovado, mas de alunos 
necessitados de aplicação de processo de recuperação para suprir a insuficiência no aproveitamento 
daquilo que se constitui tarefa da escola. A mesma lei já falava em "avanços progressivos(...) pela 
conjugação dos elementos de idade e aproveitamento" (art. 14, parágrafo 4).

Tal como na Lei 5692/71, a Lei 9394/96 nada explicita sobre a reprovação. A não-aprovação é 
mencionada na lei apenas no que se refere ao aluno com insuficiente presença às atividades escolares, 
embora, mesmo este, possa submeter-se a processos de reclassificação na própria escola ou em outra. 
A discussão sobre como a progressão da aprendizagem dos alunos na escola pode-se fazer com êxito é 
tão antiga quanto complexa. Já na década de 50, educadores brasileiros condenavam a seletividade do 
processo escolar, baseada em mecanismos de castigos e prêmios aplicados a classes supostamente 
homogêneas e defendiam organizações escolares mais adequadas ao desenvolvimento dos alunos.

A adoção de progressão continuada e a concretização de seus resultados dependem de uma alteração 
radical na concepção de ensino, de aprendizagem e de avaliação da aprendizagem, rompendo 
eventuais resistências ao que hoje é cientificamente comprovado: que toda criança é capaz de 
aprender, se lhe forem oferecidas condições de tempo e de recursos para que exercite suas 
competências ao interagir com o conhecimento. O arranjo das condições acima citadas, por sua vez, 
depende da avaliação que se faça do processo de ensino, de modo a acompanhar e compreender os 
avanços e dificuldades dos alunos para progredir em sua aprendizagem.

Transformar práticas de avaliação no sentido de torná-las mais formativas e interativas, implica mudar 
representações acerca da escola e mesmo reconstruir a forma tradicional da relação família-escola, 
baseada no julgamento quase sempre unilateral que a segunda faz do aluno.

Mudanças na avaliação devem envolver um novo paradigma de relação professor-aluno, vista como 
uma relação de apoio e de parceria. Desejável é que os alunos, agora, não temam expressar suas 
dificuldades na disciplina ou área de conteúdo escolar, com vistas ao crescimento de forma mais 
consistente.

Mudanças na avaliação provocam ansiedade também entre os professores que deverão não só superar 
uma posição, muito freqüente, de individualismo, como também construir coletivamente novas formas 
de trabalho docente, saíndo da avaliação classificatória, que apenas verifica o aproveitamento escolar, 
para separar os alunos em reprovados e aprovados, ao final do processo, adotando, ao invés disso, 
uma avaliação formativa, capaz de colocar, à disposição do professor e da equipe escolar, informações 
mais precisas, mais qualitativas, sobre os processos de aprendizagem dos alunos, os quais dependem 
da estrutura dos conhecimentos a construir e das habilidades a desenvolver em cada área.

Além das novas concepções, atitudes e representações, importantes aspectos organizacionais estão 
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envolvidos na nova concepção de avaliação.

A construção de uma escola de qualidade, comprometida com o desenvolvimento de aprendizagens 
essenciais e de sua autonomia implica, dentre outras medidas abertas à criatividade da equipe escolar:

a) valer-se de diferentes formas de registro e acompanhamento da aprendizagem dos alunos, inclusive 
com a garantia de mecanismo de auto-avaliação;

b) organizar e usar tarefas suplementares adequadas para possibilitar variadas formas de trabalho 
escolar;

c) desenvolver o trabalho pedagógico em sala de aula através de uma combinação de atividades 
comuns e diversificadas;

d) modificar a dimensão das turmas, os critérios de composição das mesmas, a rigidez dos horários, 
dos programas e regulamentos, das formas de os alunos trabalharem em grupos, e aperfeiçoar os 
ambientes e materiais de aprendizagem;

e) criar ou reformular os serviços de apoio aos alunos com dificuldades específicas de desenvolvimento 
e aprendizagem, que necessitam dedicação e esforços especiais dos professores e oportunidade de 
interações com os colegas;

f) dotar as escolas das condições necessárias (salas, materiais, orientação dos professores etc.) para a 
recuperação paralela.

A proposta pedagógica, coletivamente construída em cada escola, é o norteador desta tarefa. À luz de 
sua proposta pedagógica, cada escola deverá elaborar seu regimento, que vai definir formas de avanço 
dos alunos na organização escolar e todos os procedimentos de classificação e reclassificação dos 
mesmos, para que possa produzir efeitos legais. É o Regimento Escolar, portanto, que disporá sobre 
avaliação, promoção, reprovação por freqüência insuficiente, progressão continuada e/ou parcial, 
classificação, reclassificação ou outras formas de avanço do aluno na organização escolar.

A solução deve ser muito bem planejada institucionalmente pela equipe escolar e discutida com a 
comunidade de alunos e pais. A revitalização dos Conselhos de série, de classe e outros colegiados é 
fundamental para uma análise crítica das situações de aprendizado realizada em reuniões em que 
sejam discutidas as dificuldades de aprendizagem dos alunos e as formas de superá-las, assim como os
programas de reforço e de avaliação que tenham sido efetivados. Um esforço de chamamento dos pais 
para com eles discutir as dificuldades dos alunos e das turmas nesse processo, com exame dos 
resultados de avaliação do aproveitamento e da assiduidade da classe, e dos procedimentos de 
recuperação adotados, pode servir para levantar novas alternativas de atuação.

Planejar igualmente os procedimentos pedagógico-administrativos para organização, desenvolvimento 
e avaliação de classes de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar pode possibilitar que 
seja resgatada a dívida que uma organização tradicional, seletiva e excludente criou para eles.

Cada escola conhece ou pode conhecer seus problemas concretos e a força que deve mobilizar para 
resolvê-los, com a participação direta de sua equipe e com o envolvimento do sistema. Assim, a cada 
escola, uma proposta e, a cada proposta, uma solução, sem perder de vista que o acesso ao 
conhecimento é um benefício social a que crianças e jovens têm direito e é razão de ser da própria 
escola.

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Indicação.
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Sala "Carlos Pasquale", em 17 de dezembro de 1997.

BERNARDETE ANGELINA GATTI

Presidente

Publicado no DOE em 20/12/97 Seção I Página 18.
Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2005, Conselho Estadual de Educação de São Paulo.
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CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 3255-2044 

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 3231-1518 

PROCESSO CEE Nº : 152/98 – reautuado 07-05-07 

INTERESSADO         : Secretaria de Estado da Educação 
EMENTA ORIGINAL : Normas Regimentais Básicas para as Escolas 

Estaduais

ASSUNTO    : Alteração do artigo 42 
RELATORA    : Consª Amarilis Simões Serra Sério 

PARECER CEE Nº    : 227/2007 CEB                 Aprovado em 09-5-
2007

CONSELHO PLENO 

1. RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO 

Encaminha a Senhora Secretária da Educação Ofício nº 

81/07, com anexo de relatório de consulta à rede estadual, solicitando manifestação 

deste Colegiado sobre alteração de artigo das Normas Regimentais Básicas para 

as Escolas Estaduais. 

Esclarece a Titular da Pasta que em razão da 

implantação gradativa do Sistema de Avaliação e Freqüência, da necessidade de 

modernização das rotinas administrativas nos registros de vida escolar, da 

importância em que registros efetuados em sistemas informatizados sejam 

unificados para melhor e adequado monitoramento dos dados lançados, deve ser 

alterado o artigo 42 das Normas Regimentais, conforme segue: 
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 “Art. 42 - No regimento deverá estar definida a sistemática de 

avaliação do rendimento do aluno, incluindo a escala de notas de zero a dez para 

expressar os resultados em todos os níveis, cursos e modalidades de ensino. 

§ 1º - Os registros serão realizados por meio de sínteses bimestrais e 

finais em cada disciplina e deverão identificar os alunos com rendimento 

satisfatório ou insatisfatório. 

§ 2º - No calendário escolar, deverão estar previstas reuniões 

bimestrais dos conselhos de classe e série, dos professores, alunos e pais para 

conhecimento, análise e reflexão sobre os procedimentos de ensino adotados e 

resultados de aprendizagem alcançados”. 

Esclarece que a opção pelo sistema de notas de 0 a 10 

deve-se à consulta realizada pela Secretaria, junto às escolas da rede estadual, 

apontando que mais de 55% das unidades envolvidas preferem essa escala de 

registro de desempenho escolar dos alunos nas avaliações bimestrais e finais. 

Finalmente, informa que as Normas Regimentais estão 

sendo revistas para que sejam efetuadas as necessárias alterações, mas que o 

registro dos resultados, para este ano, se faz urgente. 

1.2. APRECIAÇÃO 

Registramos, em tabela abaixo, a redação anterior e a 

proposta para o artigo 42 das Normas Regimentais. 

Redação anterior Redação proposta 

No regimento deverá estar definida a 

sistemática de avaliação do rendimento do 

aluno, incluindo a escala adotada pela 

unidade escolar para expressar os 

No regimento deverá estar definida a 

sistemática de avaliação do rendimento do 

aluno, incluindo a escala de notas de zero a 

dez para expressar os resultados em todos 
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resultados em todos os níveis, cursos e 

modalidades de ensino. 

§ 1º - Os registros serão 

realizados por meio de sínteses bimestrais 

e finais em cada disciplina e deverão 

identificar os alunos com rendimento 

satisfatório ou insatisfatório, qualquer que 

seja a escala de avaliação adotada pela 

escola.

§ 2º - No calendário escolar, 

deverão estar previstas reuniões bimestrais 

dos conselhos de classe e série, dos 

professores, alunos e pais para 

conhecimento, análise e reflexão sobre os 

procedimentos de ensino adotados e 

resultados de aprendizagem alcançados”. 

os níveis, cursos e modalidades de ensino. 

§ 1º - Os registros serão 

realizados por meio de sínteses bimestrais 

e finais em cada disciplina e deverão 

identificar os alunos com rendimento 

satisfatório ou insatisfatório. 

§ 2º - No calendário escolar, 

deverão estar previstas reuniões bimestrais 

dos conselhos de classe e série, dos 

professores, alunos e pais para 

conhecimento, análise e reflexão sobre os 

procedimentos de ensino adotados e 

resultados de aprendizagem alcançados”. 

Da análise dos autos, verifica-se que a alteração 

proposta refere-se apenas ao registro de resultados, não havendo referência ao 

processo de avaliação do ensino e da aprendizagem, portanto não há restrição 

quanto à autonomia da gestão escolar. 

Como se constata, em relatório anexo ao ofício, a 

diversidade de menções registradas no universo de 289 escolas (5% da rede 

estadual) ocorre, tanto nas várias escolas de uma mesma Diretoria de Ensino, 

como dentro de uma mesma escola que definiu diferentes formas de registrar o 

resultado do rendimento para tipos de ensino diferentes. São 13 diferentes tipos de 

menções utilizados por essas escolas.   

Entendo que os registros de avaliação uniformes 

facilitam o entendimento por parte dos pais, responsáveis e alunos, quanto ao 

resultado do desempenho escolar. E devem disponibilizar material, pelo Sistema 
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de Avaliação e Freqüência, a ser utilizado de forma mais eficaz pelos órgãos 

centrais e regionais da Secretaria da Educação. 

Assim, a alteração apresentada pela Secretaria da 

Educação para o artigo 42 das Normas Regimentais encontra-se em condições de 

ser aprovada para que produza os efeitos exigidos a partir do corrente ano letivo.

Recomenda-se à Secretaria da Educação que as 

alterações nas Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais sejam 

efetuadas de uma só vez, evitando-se análise parcelada dos artigos. 

2. CONCLUSÃO 

À vista do exposto, nos termos deste Parecer, aprova-

se a alteração do artigo 42 das Normas Regimentais Básicas das Escolas 

Estaduais, com efeitos a partir do ano letivo de 2007. 

São Paulo, 07 de maio  de 2007 

a) Consª Amarilis Simões. Serra Sério 
       Relatora 

3. DECISÃO DA CÂMARA 

A Câmara de Educação Básica adota como seu 

Parecer, o Voto da Relatora. 

Presentes os Conselheiros: Amarilis Simões Serra 

Sério, Ana Luisa Restani, Ana Maria de Oliveira Mantovani, Francisco Pagliato 

Neto, Joaquim Pedro Villaça de Souza Campos, Maria Aparecida de Campos 

Brando Santilli e Mauro de Salles Aguiar. 

Sala da Câmara de Educação Básica, em 09 de maio 

de 2007. 

a) Cons. Mauro de Salles Aguiar 
  Presidente da CEB 
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, 

por unanimidade, a decisão da Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto 

da Relatora. 

Os Conselheiros Marcos Antonio Monteiro e Sonia 

Aparecida Romeu Alcici declararam-se impedidos de votar, por motivo de foro 

íntimo.

Sala “Carlos Pasquale”, em 09 de maio de 2007. 

PEDRO SALOMÃO JOSÉ KASSAB 

      Presidente

Publicado no DOE em 10/5/07      Seção I       Páginas 21/22 
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             CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 255-2044 

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 231-1518 

PROCESSO CEE Nº:  710/01 
INTERESSADA   :  Secretaria de Estado da Educação 

ASSUNTO    :  Encaminha consulta  sobre Projeto  de Lei nº 428/01 

     que suspende  o regime  de  progressão  continuada 

     e a sistemática  de avaliação do rendimento  escolar 

     no ensino fundamental da  rede  pública  estadual 

RELATOR    :  Conselheiro Dárcio José Novo 

PARECER CEE Nº      250/2001     -     CLN    -    Aprovado em 10-10-2001 

CONSELHO PLENO 

1. RELATÓRIO 
1.1 HISTÓRICO 

Trata-se de consulta formulada pela Presidência deste Conselho, 

no sentido de saber sobre constitucionalidade do Projeto de lei n. 428/2001, em trâmite na 

Assembléia Legislativa do Estado, que visa suspender o regime de progressão continuada de 

avaliação do rendimento escolar, regime este que foi regulamentado por este Conselho através da 

Deliberação CEE n. 09/97. 

1.2 APRECIAÇÃO 

A Comissão de Legislação e Normas deixa de pronunciar-se sobre 

o mérito do Projeto de lei apresentado e objeto deste estudo, uma vez que a matéria está tratada 

na  Deliberação deste Conselho, sustentada em fundamentação teórica adequada e convincente 

constante da Indicação respectiva.  Ademais, a normatização deste Conselho observa 

rigorosamente os termos postos na Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Art. 32, §§ 1  e 2 ), bem como sua competência jurisdicional exclusiva (Lei Estadual n. 10403/71). 

Quanto à forma, o Projeto de lei n. 428/2001 apresenta-se, data 

vênia, eivado do vício da inconstitucionalidade, vez que fere frontalmente o disposto no inciso XXIV 

do Art. 22 da Constituição Federal que reserva privativamente à União competência para legislar 
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sobre diretrizes e bases da educação nacional, competência esta plenamente exercida com a 

edição da Lei 9394/96 (LDB).  

E confira-se na LDB que aos sistemas de ensino foi permitido 

desdobrar o ensino fundamental em ciclos, bem como adotar no ensino fundamental o regime de 

progressão continuada (§§ 1  e 2  do Art. 32), permissão esta que não pode ser afastada por 

legislação estadual, sob pena de ferir o princípio constitucional que concede à União a competência 

privativa para legislar a respeito. 

Por outro lado, por força do que dispõe o Art. 1  da Lei Estadual n. 

10403, de 06 de julho de 1971, é o Conselho Estadual de Educação o órgão normativo, deliberativo 

e consultivo do sistema de ensino do Estado de São Paulo, não podendo a Assembléia Legislativa 

usurpar essa competência que ao Conselho Estadual de Educação foi outorgada por ela própria 

através de Lei que deve ser respeitada enquanto vigente. 

Através da Deliberação CEE n. 09/97, o Conselho Estadual de 

Educação cumpriu sua competência jurisdicional, usando da faculdade que lhe concedeu a LDB, 

normatizando o sistema de ciclos e de progressão continuada que não pode ser suspenso 

conforme pretendido no Projeto de Lei referido e que tramita na Assembléia Legislativa.  

Vê-se pois, desde logo, que o Projeto de lei n. 428/2001 está 

eivado do vício da inconstitucionalidade, sequer podendo tramitar regularmente na Assembléia 

Legislativa do Estado. E ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, se 

aprovado, o referido Projeto estaria colidindo com o disposto na Lei 10403/71, usurpando 

competência que a própria Lei concede ao Conselho Estadual de Educação para exclusivamente 

normatizar o sistema de ensino do Estado de São Paulo.  

2. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, responda-se ao Gabinete do Presidente no sentido 

de que a Comissão de Legislação e Normas deste Conselho está convicta de que o Projeto de lei 

n. 428/2001,  em trâmite na Assembléia Legislativa do Estado, padece do vício insanável de 

inconstitucionalidade por afrontar de forma direta o disposto no inciso XXIV do Art. 22 da 

Constituição Federal. 

São Paulo, 10 de outubro de 2001. 

a) Conselheiro Dárcio José Novo  

                         Relator 
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3. DECISÃO DA COMISSÃO 

A COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS adota, como seu 

Parecer, o Voto do Conselheiro Relator. 

Presentes os Conselheiros: Bahij Amin Aur, Dárcio José Novo e 

Mauro de Salles Aguiar. 

São Paulo, 10 de outubro de 2001. 

a) Conselheiro Bahij Amin Aur 

No exercício da Presidência da CLN 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por 

unanimidade, a decisão da Comissão de Legislação e Normas, nos termos do Voto do Relator. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 10 de outubro de 2001. 

FRANCISCO JOSÉ CARBONARI 

                   Presidente 

Publicado no DOE em 12/10/2001                       Seção I                    Página 11. 
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         CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 255-2044 - CEP: 01045-903 

FAX: Nº 231-1518 

PROCESSO CEE Nº :  274/98 

INTERESSADA         :  EEPG Prof. José Monteiro Boanova, 12a DE da Capital 

ASSUNTO                 :  Consulta sobre Progressão Continuada 

RELATORA               :  Consª Zilma de Moraes Ramos de Oliveira  

PARECER CEE Nº       425/98    -      CEF - CEM    -       Aprovado em 30-07-98 

CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO 

1.1 HISTÓRICO 

O diretor da EEPG Prof. José Monteiro Boanova, da 12ª DE da 

Capital, encaminha diretamente ao CEE uma série de dúvidas com respeito à progressão 

continuada, listadas e respondidas a seguir: 

1) “Como deverá proceder a escola com alunos sem 

aproveitamento em todas as disciplinas, ao longo das avaliações do ano letivo, mesmo depois de 

todos os esforços do coletivo por meio de recuperações contínuas e paralelas, entre outras ações 

adicionais em favor da aprendizagem desses alunos. Esses discentes deverão ser classificados, 

sem aproveitamento algum, na série seguinte? Neste caso, não mandaria o bom senso reclassificá-

lo na série que cursou sem aproveitamento? O que poderá suceder com esse aluno numa 

seqüência de promoções sem aproveitamento de 5ª a 8ª séries?” 

2) “Poderá o aluno, sem freqüência prescrita na LDB, ser 

classificado na série posterior, mesmo tendo a escola tomado todas as providências para que não 

ocorresse o evento: comunicados sistemáticos por escrito aos pais sobre a inassiduidade do aluno 

sem que ocorresse alguma providência familiar e comunicado ao Conselho Tutelar, em vista da 

omissão dos pais, sem qualquer resposta positiva deste órgão de defesa da criança e do 

adolescente. Ainda assim, deve esse aluno ser classificado na série seguinte? Quais seriam as 
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conseqüências para o aluno numa continuidade de promoções sem presença às aulas, exigida pela 

LDB?” 

3) “O instituto da reclassificação deve ser entendido como algo que 

ocorre somente para a frente ou para a frente e para trás? Quero lembrar que o Parecer 526/97, 

respondendo a uma consulta do Colégio Flamingo, declara que o instituto da reclassificação poderá 

ser para a frente e para trás. Em assim sendo, entende nossa escola que um aluno sem freqüência 

ou aproveitamento, ainda que em regime de ciclos, poderá ser classificado na seguinte série, 

podendo ser reclassificado na que cursou sem aproveitamento ou freqüência, como prescreve a 

LDB. À guisa de ilustração, esses casos em nossa escola giram em torno de 3,0 a 3,5% do 

alunado, excluídos os transferidos e evadidos”. 

4) “Os sistemas educacionais podem alterar, radicalmente, ou 

devem adequar-se à LDB? Ora, em nenhum momento a LDB expressa a idéia de ‘promoção 

automática’ de alunos sem aproveitamento e freqüência e, no entanto, de acordo com Pareceres, 

Indicações, Deliberações do CEE e Resolução da SE, fica clara a determinação às escolas no 

sentido de não reter os alunos, em hipótese alguma, uma vez estabelecidos os Ciclos no sistema 

estadual de ensino. Esse princípio, mesmo que a unidade venha a envidar todos os esforços 

possíveis para promover a aprendizagem de determinados alunos, caracteriza de forma cristalina 

promoções absolutamente sem critérios, ou seja, promoção automática”. 

5) “O que o CEE entende por autonomia da escola, via proposta 

pedagógica? Se iniciativas das unidades esbarram em determinações superiores, ou seja, 

estabelecidas pela SE, qual seria o espaço para esta pretensa autonomia? Queremos lembrar que 

as grades curriculares praticamente vieram prontas. A demanda escolar elimina a possibilidade de 

número de alunos compatíveis com o espaço físico da sala de aula - um aluno por metro quadrado, 

excluída a área do professor - o que dificulta, profundamente, a eficiência das salas-ambiente e, 

conseqüentemente, a qualidade do ensino. Os módulos de servidores encontram-se, há muito, 

defasados e as escolas não possuem recursos para montar orçamentos capazes de suprir essas 

falhas. As Normas Regimentais Básicas praticamente sufocam a criatividade da escola na 

elaboração de seu Regimento, uma vez que qualquer iniciativa que a contrarie (sic) deverá passar 

pelo crivo da DE. O calendário escolar, instituído pela SE, impõe uma série de limitações às 

unidades, entre outros entraves, que seria fastidioso enumerar. Aliás, essas determinações oficiais 

chocam-se frontalmente com o documento sobre autonomia das escolas de autoria do Conselheiro 

Mário (sic) Pires Azanha, enviado aos estabelecimentos estaduais em meados de dezembro/97. 

Resta às escolas autonomia para montar seu planejamento de conteúdos. Diante de tudo isso, 

seria a Proposta Pedagógica uma peça de ficção”. 

1.2. APRECIAÇÃO
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Mais uma vez, vem este Conselho dirigir-se à comunidade escolar 

e à Sociedade em geral para demonstrar a seriedade de propósitos que tem regido sua luta por 

rever os paradigmas na área de promoção/retenção escolar. Concordamos que a LDB não 

expressa a idéia de “promoção automática” de alunos sem aproveitamento ou freqüência, nem o 

faz este Conselho, que tem defendido, em várias oportunidades a necessidade de se substituir uma 

concepção de avaliação escolar punitiva e excludente por uma concepção de avaliação 

comprometida com o progresso e o desenvolvimento da aprendizagem. 

É evidente que tal diretriz não se alia, de forma alguma, com 

possível rebaixamento do ensino. Mais do que nunca, estão hoje professores e alunos colocados 

diante do desafio de buscar novas perspectivas para a escola, de modo a combater a “cultura da 

repetência”, eliminando o alto custo não apenas material, mas também psicológico, que a não-

promoção acarreta para a sociedade, o aluno e sua família. A não-promoção para a série 

subseqüente termina, no imaginário que ainda existe nas escolas, fazendo o aluno sentir-se como 

alguém reprovado, no sentido de rejeitado, excluído, condenado, censurado.  

Convencida da importância da educação para o país, toda a 

Sociedade brasileira empenha-se hoje na luta por assegurar o direito de ter educados todos os 

seus cidadãos, zelando por medidas de não-exclusão de alunos pelo sistema escolar, pela garantia 

de vagas e de uma aprendizagem bem sucedida. Tal tendência pode ser observada na LDB, 

quando afirma a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, o aproveitamento de 

estudos feitos com sucesso, a aceleração escolar, o aproveitamento de experiências extra-

escolares, a ampliação dos mecanismos de recuperação, a organização em ciclos. Tudo isto 

sinaliza para uma nova concepção de ensino fundamental e seu papel em uma sociedade que se 

quer democrática. 

Se, como mostram dados de pesquisa, a não-promoção tem sido a 

maior aliada da evasão escolar, portanto da exclusão do direito à Educação que toda sociedade 

busca garantir, a retenção do aluno na série constitui um dos obstáculos do direito à escola 

socialmente defendido. Cabe-nos refletir aqui se é isto o que os professores querem. Reter e fazer 

evadir as crianças da escola? Acreditamos que não. 

Não podemos mais pensar como no começo ou meados do século, 

quando a escola pública atendia a uma elite, atuando somente para formar essa elite numa fôrma 

única, sob a égide do desejo de dominação. A (aí sim) reprovação, os castigos, eram o eixo dessa 

educação. Esse eixo não se sustenta mais no mundo de hoje, no qual, com a expulsão das 

crianças e jovens da escola pelas não-promoções sucessivas, inócuas e desestimulantes, estas 

mesmas crianças e jovens encontram outros meios de colocar-se no social, ou de colocar-se nesta 

contra essa estrutura. Sabemos bem disto. Mas precisamos nos lembrar  disto constantemente. 

Tratando de fazer avançar na compreensão do ato pedagógico e da 

possibilidade concreta de que “toda criança é capaz de aprender”, tem-se que pensar sempre em 
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formas as mais diversas de prover aprendizagens essenciais, que nem sempre têm a ver 

diretamente com a memorização de conteúdos, mas, através deles, com o domínio de habilidades 

e atitudes de busca de novas informações e conhecimentos, de cooperação etc., via um projeto de 

trabalho pedagógico em que a criança e o jovem não são fragmentados em pedaços de disciplinas, 

mas sim tratados no conjunto, como pessoas inteiras que têm heterogêneos domínios de 

aprendizagem. Só um projeto pedagógico consistente, elaborado e desenvolvido em equipe, pode 

responder a isto, dado que não há organicidade senão pelo conjunto. Também tem-se que pensar 

e contemplar na proposta pedagógica alternativas de recuperação de aprendizagens defasadas em 

relação à turma.  

Em relação à primeira questão formulada, temos a considerar que o 

propósito maior que fundamenta a proposta de progressão continuada, colocada pela Deliberação 

CEE nº 9/97, é estimular os educadores a aprofundarem suas concepções sobre o significado do 

processo de aprendizagem de seus alunos, ao discutirem medidas didáticas em relação aos 

mesmos e suas concepções sobre o papel e as finalidades do ensino fundamental na sociedade 

brasileira contemporânea. É um desafio para sair-se da redoma das concepções cristalizadas, às 

vezes pouco conscientes, sobre a educação escolar.  

A organização da educação básica em ciclos, normatizada por 

aquela Deliberação e adotada pela rede estadual de ensino no Estado de São Paulo, é 

apresentada pela LDB como uma, dentre outras formas de organização, a ser assumida sempre 

que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar (art. 24). Temos considerado 

que é exatamente tal interesse, acima de tudo, que recomenda a organização do ensino 

fundamental em ciclos, enquanto estratégia que contribui para a universalização do ensino 

fundamental, garantindo o acesso e a permanência das crianças na escola, a regularização do 

fluxo dos alunos no que se refere à relação série/idade, mas sempre dentro do compromisso de 

melhoria geral da qualidade do ensino. Ou deveremos pensar que é ruim a criança permanecer na 

escola, na turma, em contato com seus professores, com o diretor, com o ambiente que eles criam 

no cotidiano de sua escola? Se o ambiente escolar criado por professores, diretores e demais 

funcionários é agradável, estimulante, só a vivência nele já é altamente socializante e educativa 

para a criança. Ou não? 

Nos seus posicionamentos a respeito, este Conselho não tem, de 

modo algum, sido conivente com promoções sem critérios, automáticas, como este parecer mais 

uma vez buscou enfatizar. Dados de pesquisa têm apresentado que as aprendizagens se fazem 

mais por espirais do que por somas de sucessivas aquisições. Podem algumas destas ficar 

prejudicadas por um período dentro do complexo processo de aprendizagem feito em situação 

coletiva, embora com compromissos individualizantes. Contudo, tal processo deve permitir mais 

avanços na progressão continuada do que se pensava quando se defendia um ritmo homogêneo e 

linear de domínio de conteúdos escolares. Acompanhar o desenvolvimento mais global dos alunos 

torna-se essencial nesta perspectiva. 
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A proposta é de um trabalho pela inclusão escolar e não pela 

exclusão, via punições ou reprovações. 

Para ser efetiva, é essencial que a organização escolar em ciclos 

realize contínuas avaliações parciais da aprendizagem e recuperações paralelas durante todos os 

períodos letivos e ao final do ensino fundamental para fins de certificação, sendo que tal 

organização, por definição, não admite retenção dos alunos no interior do ciclo. Ou se tem um 

projeto pedagógico que leva à progressão ou continuamos “como nossos pais”. 

Voltando mais especificamente às questões levantadas pela 

Unidade Escolar, temos a considerar que, em relação ao caso de alunos sem aproveitamento em 

todas as disciplinas ao longo das avaliações do ano letivo, “mesmo depois de todos os esforços do 

coletivo através de recuperações contínuas e paralelas”, cabe-nos indagar do diagnóstico 

pedagógico e das alternativas de solução aventadas. Em que série, período, isto ocorre? Quantos 

colegas estão em situação parecida? O quanto houve de progresso e em que áreas ou conjunto de 

habilidades? Como definir progresso insuficiente? Há um rebaixamento de aprendizagem em todas 

as disciplinas? O tipo de recuperação proposto asseguraria os bons resultados desejados ou outras 

formas de trabalho fariam melhor? Esses casos são a regra ou a exceção raríssima nesta escola? 

Se são (ou deveriam ser) exceção raríssima, professores, diretores, ministério público, conselho 

tutelar, podem buscar soluções ad hoc. Se, contudo, o evento não é raro em uma determinada 

escola, há que se pensar no que se passa com a proposta de trabalho pedagógico da mesma. 

O argumento que justificava a retenção na série era o de que o 

passar de novo pelas mesmas experiências daria uma formação maior ao aluno. Contudo, esta 

visão de ter maior tempo para dominar as competências desejadas foi sendo, na prática, vista 

como representando um castigo para reais ou supostos comportamentos de displicência, 

indisciplina, preguiça. Voltar a cursar uma série com o desgaste emocional de perder sua turma e 

parte de sua identidade, e ficar vendo as mesmas questões apresentadas do mesmo jeito pelos 

professores, pode ser bem mais deseducativo do que educativo. 

A escola, em relação a cada aluno com baixo aproveitamento 

escolar, precisa colocar à disposição dos pais e órgãos de supervisão os resultados de suas 

avaliações (não apenas as notas ou menções, mas considerações sobre as dificuldades de 

aprendizagem do aluno),  seu desempenho em relação ao grupo e as providências adotadas pelo 

estabelecimento na busca da recuperação de sua aprendizagem. Cumpre ressaltar que estes 

registros são ferramentas que orientam o trabalho pedagógico, dado que o compromisso da escola 

com a aprendizagem dos alunos só termina quando todos os recursos para que eles aprendam 

foram usados. Há alunos que precisam de mais tempo para aprender, outros que têm dificuldades 

específicas e outros ainda que não estudam, embora tenham condições para isso. São casos 

diferentes que exigem encaminhamentos diversos.  

Os que precisam de mais tempo para aprender e os com 

dificuldades específicas, mas que já avançaram um pouco neste sentido, não podem ser 

prejudicados com a perda da turma de amigos que lhe dão apoio emocional. Seria para eles muito 
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oportuno prosseguir para a série seguinte com um programa de acompanhamento delineado já ao 

final do ano letivo anterior. Com certeza, serão alunos que deverão ter programa de estudos 

suplementares já durante as férias de verão e recuperação paralela no decorrer de todo o ano 

seguinte. Por quanto tempo isto? Por quanto tempo isto se fizer necessário. Para tanto são bem-

vindos os dados de pesquisa que informam mais sobre dificuldades de aprendizagem e como atuar 

para superá-las, área temática de capacitação em serviço que muitas escolas já têm buscado 

privilegiar. Tudo isto demanda que a escola tenha trabalhado coletivamente seu projeto pedagógico 

e saiba para onde caminha no conjunto da série específica e na escola como um todo. 

É muito difícil imaginar que um aluno esteja sem aproveitamento 

algum, tendo assistido a aulas e tendo tido contato com seus professores, não obstante possa estar 

com um aproveitamento escolar insuficiente. O “bom senso” não manda reclassificá-lo na série que 

ele cursou sem aproveitamento, mas sim efetivar um diagnóstico geral sobre seu processo de 

aprendizado e desenvolvimento. No regime de progressão continuada, ele é classificado para a 

série seguinte de ensino, acompanhado por um conjunto de medidas pedagógicas que lhe 

garantam a apropriação dos conhecimentos sistematizados que a escola tem por função trabalhar. 

Quanto aos alunos que apresentam comportamentos e atitudes de 

displicência, não-envolvimento com a aprendizagem e mesmo indisciplina, cabe-nos algumas 

considerações: quantos são estes, que dinâmica os orienta, em que série trabalham? 

Atravessariam eles alguma situação individual de risco maior: gravidez indesejada, uso de drogas, 

problemas no emprego ou em casa? Estariam sendo as atividades propostas suficientemente 

interessantes para os desafiar? De que forma pedagogicamente válida lidar com os conflitos de 

autoridade cotidianamente existentes na escola, e que aparecem sob forma de desobediência às 

orientações dos docentes, de modo a aprofundar o conceito de cidadania não só do aluno, mas 

também do professor? 

Diante da afirmativa de que a escola envidou todos os esforços 

para que o aluno aprenda e isto não ocorreu, cumpre-nos partilhar a preocupação com o que 

estaria acontecendo com este aluno nesta escola e que o tornou impossibilitado de aprender. Hoje 

temos revisto até as características que antes se supunha serem próprias dos alunos portadores de 

alguma deficiência. Felizmente, o entendimento é que também para estes pode-se e deve-se 

esperar progressos que justifiquem sua não-retenção, seu não desligamento de sua turma de 

referência. Observados os progressos feitos, ainda que pequenos, e especialmente as condições 

em que estes foram feitos, pode-se planejar os próximos passos, exigindo novas atitudes do aluno, 

da família e, inclusive, da escola. Não se coloca assim a aprovação sem critério, sem um 

diagnóstico pedagógico, sem um sério plano de trabalho a ser vencido nos anos posteriores. 

Passemos agora a discutir a respeito dos alunos faltosos.  
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A LDB considera que a freqüência de no mínimo 75% do total das 

aulas letivas é obrigatória para a promoção escolar. Contudo, para alguns juristas, a explicitação 

deste mínimo não significa que a criança tem o direito de faltar a até 25% das aulas. Para eles, 

faltar à escola não é um direito da criança, mas uma ameaça ao direito da sociedade de ter seus 

cidadãos sendo educados. (A este respeito, vide pronunciamento do Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Sul(1).

Desta perspectiva, a falta à escola coloca o aluno como um 

tutelado especial infringindo um direito social maior. Assim, cumpre-se trabalhar para eliminar o 

grande número de ausências às atividades escolares. Cabe ao Poder Público zelar pela freqüência 

da criança ou adolescente ao ensino fundamental (ECA, artigo 54, parágrafo terceiro) e, na 

hipótese de reiteração de faltas injustificadas, o aluno faltoso está obrigatoriamente sujeito às 

medidas de proteção estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 98, 101, 

136), cabendo ao dirigente da unidade escolar comunicar o fato ao Conselho Tutelar para as 

devidas providências (ECA, artigo 56). Daí a importância de medidas de compensação de 

ausências, que buscam garantir a inclusão escolar, além de entrevistas individuais pelos 

professores ou especialistas da escola, de modo a conscientizar os pais ou responsáveis e o aluno 

das conseqüências que suas faltas lhe acarretariam.  

Todos os educadores e as autoridades educacionais devem voltar-

se para buscar novas formas de trabalho pedagógico mais adequadas ao presente contexto cultural 

que vem cercando a escola e trabalhar para a criação de novos motivos escolares para todos os 

alunos, que os estimulem a comparecer à escola e a envolver-se nas atividades escolares.  

1  Kozen, Afonso Armando “A infrequência e a LDB”. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul,  

   dez. 1997. 
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A Lei 9394/96 (art. 23 § 1º) diz: 

“a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar 

de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as 

normas curriculares gerais”. 

Se reclassificar é reavaliar, dispõe aquela Lei (art. 24, inciso V) que 

a verificação do rendimento escolar deve valorizar o aprendido, considerar que outras 

circunstâncias de vida atuaram sobre alguns dos alunos, levando-os a ter condições de fazer 

avanços no seu aprendizado escolar. Assim sendo, apenas em casos muito excepcionais, como os 

motivados por transferência de alunos, se pensaria em fazer uma reclassificação para uma série 

precedente, mesmo que esta fosse a que o aluno acabou de cursar, tal como previsto no Parecer 

526/97, deste CEE. Todavia, a reclassificação para série precedente não está prevista nas normas 

regimentais básicas das escolas estaduais aprovadas por este Conselho. De todo modo, utilizar o 

mecanismo de reclassificação como forma de retenção desvirtuaria o sentido de reconhecer os 

progressos dos alunos, suas múltiplas formas de se relacionar com o conhecimento que a LDB 

estabeleceu. 

Em relação aos faltosos, cabe à escola trabalhar no sentido de 

estabelecer um sério programa de compensação de ausências através da realização de tarefas 

várias, de modo a evitar a possibilidade de uma medida de exclusão escolar incompatível com o 

princípio constitucional do direito à educação fundamental. Esgotadas todas as medidas tutelares e 

as de compensação de ausências concentradas ou distribuídas ao longo do ano letivo, permanece 

a classificação do aluno na mesma série, podendo o mesmo ser submetido a procedimento de 

reclassificação no início do próximo ano letivo, se a equipe escolar assim decidir. 

Finalmente, em relação à concepção que este Conselho tem de 

autonomia da escola, iniciaríamos dizendo que ela está assim garantida na Lei 9394/96 (art. 15): 

“os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 

públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público”. 

Daí a importância de o sistema de ensino efetivar condições para a 

autonomia e gestão democrática de cada uma de suas escolas na construção coletiva (elaboração, 

acompanhamento e avaliação) de seu próprio projeto pedagógico voltado às metas que propôs e 

às dispostas em leis, particularmente no que tange aos artigos 12, 13, 22, 23, 24 e outros da LDB. 

Nessa, a autonomia escolar é balizada dentro das diretrizes das redes e das legislações maiores 

que deve a escola cumprir, dentre elas, os direitos constitucionais, a LDB e o ECA. 

As questões apresentadas parecem testemunhar o complexo 

processo de cada escola traçar sua proposta pedagógica com autonomia. Mas esta não é um 
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atributo absoluto, um tudo ou nada, é um processo infinito que sempre admite a possibilidade de a 

escola regular certas coisas, embora não todas e de, ao fazer aquilo que leis maiores impõem 

como um acordo social a ser por todos cumprido, fazê-lo com convicção, com ousadia e 

sensibilidade, dentro de princípios que se espera justos, oportunos, democráticos. 

É provável que algumas iniciativas das escolas esbarrem em uma 

série de problemas concretos, como os arrolados, os quais devem ser debatidos nas escolas e com 

as DEs, dado que ter autonomia não quer dizer não ter problemas, mas sim, tomar as decisões 

possíveis e necessárias, investigando a situação sob novos ângulos. 

2. CONCLUSÃO 

Responda-se à Escola Estadual de 1º Grau Prof. José Monteiro 

Boanova, da 12ª DE da Capital, nos termos deste Parecer. 

São Paulo, 29 de julho de 1998 

a) Consª Zilma de Moraes Ramos de Oliveira  

                          Relatora 

3. DECISÃO DAS CÂMARAS

AS CÂMARAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO adotam, 

como seu Parecer, o Voto da Relatora. 

Presentes os Conselheiros: Arthur Fonseca Filho, Francisco 

Antonio Poli, Francisco Aparecido Cordão, Francisco José Carbonari, Heraldo Marelim Vianna, 
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Marta Wolak Grosbaum, Nacim Walter Chieco, Suzana Guimarães Tripoli, Sylvia Figueiredo 

Gouvêa e Zilma de Moraes Ramos de Oliveira. 

Sala da Câmara de Ensino Fundamental, em 29 de julho de 1998. 

a) Cons. Francisco José Carbonari 

                                                         Presidente da CEF 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por 

unanimidade, a decisão das Câmaras de Ensino Fundamental e Médio, nos termos do Voto da 

Relatora.

O Conselheiro Francisco Antonio Poli votou favorável e apresentou 

Declaração de Voto. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 30 de julho de 1998. 

BERNARDETE ANGELINA GATTI

                     Presidente 

Publicado no DOE em 1º/08/98                     Seção I                     Página 17/18. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 



61

Voto pelo Parecer, com algumas observações. Um problema grave 

e um erro, na nossa educação escolar, é a alta taxa de repetência. No entanto, pretende-se corrigir 

um erro, tão grande, com um outro, da mesma magnitude: a promoção indiscriminada artificial. 

Ao invés de enfatizarmos a necessidade de alterações estruturais 

na escola, que trariam um melhor nível de ensino, e, conseqüentemente, a diminuição da 

repetência, estamos passando a imagem de que agora o proibido é reprovar. Meu temor é que isso 

seja rapidamente assimilado, pelos alunos e pela comunidade, como um “liberou-geral”: não é mais 

necessário estudar, nem se dedicar, ao menos até o vestibular. Não posso vislumbrar algum 

conteúdo educativo no que daí poderá advir; ao contrário, esse clima é altamente desestimulante, 

deseducativo, principalmente quando se trata de adolescentes. 

Falar em retenção parece ter virado tabu. 

Com relação aos outros itens, como a suposta autonomia da 

escola, já me manifestei oportunamente. Mas como defensor da progressão continuada, sinto vê-la, 

cada vez mais, desembocando na promoção automática, o que, com a atual estrutura escolar, ao 

menos na rede pública, poderá ser a oficialização do despreparo e da baixa qualidade do ensino. 

São Paulo, 30 de julho de 1998. 

a)Cons. Francisco Antonio Poli 
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CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 255-2044 - CEP: 01045-903 

FAX: 231-1518

PROCESSO CEE N.º:  618/99 - Ap. Prot. SE n.º 581/7000/99 

INTERESSADA         :  9ª Delegacia de Ensino da Capital (Atual 
Diretoria de Ensino – Leste-1) 

ASSUNTO         :  Consulta sobre Regimento Escolar do Curso de Auxiliar 
de Enfermagem 

RELATORA         :  Cons.ª Neide Cruz 

PARECER CEE N.º      439/99             CEM
 Aprovado em 15-09-99 

CONSELHO PLENO 

1. RELATÓRIO  

Trata-se de consulta formulada pela Sra. Dirigente Regional de 

Ensino da antiga 9ª DE da capital sobre a possibilidade de escolas que mantêm cursos da área de 

enfermagem, nos termos do disposto na Indicação CEE n.º 20/77 e Deliberação CEE n.º 25/77, 

poderem incluir em seus regimentos dispositivos que permitam a progressão parcial de estudos. 

A questão levantada retoma temática relativa à educação 

profissional prevista na Lei 9394/96 e regulamentada pelo Decreto Federal n.º 2208/97. No sistema 

de ensino paulista, a partir de 1998,  as instituições de ensino podem encontrar orientações na 

Deliberação CEE n.º 14/97 e Indicações CEE n.º 14/97 e n.º 23/97, bem como em inúmeros outros 

pareceres que buscam nortear as dúvidas surgidas na implementação da atual Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional.  

Se a LDB prevê para a educação básica diferentes formas de 

organização do ensino e da vida escolar, possibilitando a adoção de mecanismos que permitem à 

escola flexibilizar o desenvolvimento de seus cursos e currículos e ao aluno progredir nos estudos e 

nas séries, de forma compatível com sua idade e o seu grau de desenvolvimento e conhecimento, 
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tais dispositivos, embora facultativos na educação profissional, podem constituir elementos 

norteadores na elaboração das propostas pedagógicas e dos planos dos cursos de educação 

profissional em qualquer um de seus níveis. 

Nesse sentido, formas de progressão parcial de estudos, desde 

que preservada a seqüência do currículo e respeitados os requisitos exigidos para o 

desenvolvimento do curso, podem ser adotadas também na educação profissional, devendo estar 

previstas no regimento escolar e disciplinadas nos respectivos planos de curso. 

2. CONCLUSÃO 

À vista do exposto, responda-se à consulta da 9ª DE da Capital 

(atual Diretoria de Ensino – Leste 1), nos termos deste Parecer. 

São Paulo, 28 de julho de 1999 

a) Cons.ª Neide Cruz 

          Relatora 

3. DECISÃO DA CÂMARA 

A Câmara de Ensino Médio adota, como seu Parecer, o Voto da 
Relatora.

Presentes os Conselheiros: Francisco Aparecido Cordão, Luiz 

Eduardo Cerqueira Magalhães, Marília Ancona Lopez, Mauro de Salles Aguiar, Neide Cruz, Sonia 

Teresinha de Sousa Penin e Suzana Guimarães Tripoli. 

Sala da Câmara de Ensino Médio, 25 de agosto de 1999 

a) Consª Sonia Teresinha de Sousa Penin 
                   Presidente da CEM 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, 

por unanimidade, a decisão da Câmara de Ensino Médio, nos termos do Voto da 

Relatora.

Sala “Carlos Pasquale”, em 15 de setembro de 1999. 
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ARTHUR FONSECA FILHO

            Presidente 

Publicado no DOE em 17/9/99                     Seção I     
Página 10. 
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CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 255-2044 - CEP: 01045-
903

FAX: Nº 231-1518 

PROCESSO CEE Nº : 676/98

INTERESSADO:   : Departamento de Educação Integrada de São José 
dos         Campos 

ASSUNTO    : Consulta sobre o Curso de Educação de Jovens e  

                                    Adultos

RELATORA    : Consª Marta Wolak Grosbaum

PARECER CEE Nº      526/98           CEF           Aprovado em 30-09-
98

CONSELHO PLENO

1.   RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO

O Departamento de Educação Integrada da Secretaria 

Municipal de Educação de São José dos Campos dirige-se a este Colegiado, com 

o objetivo de dirimir dúvidas relativas aos cursos da rede municipal que mantém 

educação de jovens e adultos.

Esclarece que a rede de ensino municipal de São José 

dos Campos possui 24 escolas de ensino fundamental, sendo que 12 com ensino 

fundamental regular de oito anos e mais curso supletivo regular de 5ª a 8ª séries e 

1 escola com o supletivo de 5ª a 8ª em 3 turnos. No sentido de atender aos 

interesses e necessidades da clientela que freqüenta os cursos supletivos, propõe 
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que os 200 dias letivos exigidos para cada ano desses cursos sejam divididos em 

etapas de 50 dias, em progressão continuada, onde:

a) No ato da matrícula, respeitando o limite de 15 anos de idade para 

conclusão do curso, o aluno será submetido a uma avaliação preliminar, elaborada 

pelos docentes da própria rede, contendo questões das diversas áreas do 

conhecimento, cujo resultado servirá para identificar em qual das etapas o aluno 

deverá iniciar seus estudos; 

b) A matrícula inicial ocorrerá durante o ano letivo, a cada 50 dias; 

considerando que o curso tem a forma de progressão continuada e será ministrado 

através de um projeto de interdisciplinaridade e que, pela classificação dos alunos 

no ato da matrícula, haverá estudos completados ao longo do ano, com abertura 

de novas vagas;

c) A recuperação será contínua e paralela no decorrer do curso. Ao final do 

curso, o aluno que ainda apresentar dificuldades terá mais uma etapa de 50 dias 

para ser atendido de maneira individualizada, a fim de elaborar especificamente os 

conhecimentos de que ainda não dispõe; 

d) Ao final de cada etapa de 50 dias do curso, o Conselho de Classe e 

Série, com presença de especialistas, professores e alunos, analisará o 

desempenho de cada um e do grupo, sendo responsável pelas decisões e pelo 

encaminhamento das ações pedagógicas das próximas etapas.  

Após uma série de considerandos indicados, as 

questões podem ser assim resumidas:

“1. As 1.600 horas destinadas ao Curso Supletivo de Educação de Jovens e 

Adultos (5ª a 8ª série), oferecidas em dois anos letivos, podem ser divididas em 

etapas de 50 dias letivos, com 200 horas cada, em progressão continuada, com 

tratamento interdisciplinar?

“2. A Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos poderá, 

através de avaliação diagnóstica de entrada, classificar os alunos candidatos à 

matrícula inicial no Curso Supletivo correspondente às quatro últimas séries do 

Ensino Fundamental, considerando a idade de 15 anos para conclusão do curso? 
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“3. Aos alunos com dificuldades específicas, que não puderam, inclusive, 

freqüentar recuperação em período diverso do das aulas regulares, poderá a 

Secretaria Municipal de Educação oferecer reforço durante mais uma etapa única 

de 50 dias, com projeto individualizado para cada caso, além das 1.600 horas 

previstas pela Deliberação CEE nº 20/97, como mecanismo para se evitar a 

retenção ao final do curso e como meio para que possam progredir em estudos 

posteriores (art. 22, LDB)? 

“4. Aos alunos que necessitarem dos estudos específicos de reforço, além 

das 1.600 horas (questão 3), a Escola poderá emitir o certificado de conclusão do 

curso após o término desses estudos?”

1.2 APRECIAÇÃO

A LDB indica mecanismos eficazes para ajustar a 

realidade do fato pedagógico à realidade dos alunos. Aponta para uma educação 

do progresso, onde devem estar contemplados não só os objetivos de dimensão 

cognitiva e psico-motora, mas também os de natureza sócio-afetiva. A formação 

básica do cidadão não pode estar dissociada do mundo do trabalho e da prática 

social.

Neste sentido, a proposta apresentada caminha na 

direção da flexibilidade permitida pela LDB, uma vez que, conhecendo seus 

problemas concretos, o órgão próprio do sistema municipal procura resolvê-los de 

forma criativa, respeitando o ritmo de aprendizagam do aluno e as condições de 

aluno trabalhador.

Não há impedimento para que os dias letivos, exigidos 

legalmente, sejam distribuídos em etapas de 50 dias, não como mera divisão 

cronológica, mas com objetivos específicos a serem alcançados em cada uma 

delas e com definição de competências e habilidades a serem adquiridas ao final 

de cada período.

Quanto à 2ª questão proposta, entendemos que a 

instituição pode e deve adotar todos os procedimentos de avaliação necessários 
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para classificar adequadamente o aluno. Principalmente quando se trata de jovens 

e adultos que retornam ao sistema de ensino, depois de algum tempo fora dele, 

nada justifica que formalismos desnecessários determinem à escola a fixação do 

aluno em série/fase inadequada. 

No caso de alunos apresentarem dificuldades 

específicas e não puderem freqüentar a recuperação paralela em período diverso 

ao das aulas regulares, poderá ser desenvolvido projeto individualizado como um 

conjunto de estudos que atendam às necessidades específicas dos alunos, com 

duração de até 50 dias, uma vez que o reforço deve sanar defasagens que 

dependem do ritmo de aprendizagem do aluno.

Nada impede, portanto, que a escola emita certificado 

de conclusão de curso aos alunos que participarem dos estudos específicos, 

desde que, ao final desses estudos, apresentem rendimento satisfatório.

Esclareça-se, por fim, que o Departamento de 

Educação Integrada de São José dos Campos deve adequar seu Regimento às 

modificações pretendidas. 

2. CONCLUSÃO

À vista do exposto, responda-se à consulta do 

Departamento de Educação Integrada da Secretaria Municipal de Educação de 

São José dos Campos, nos termos deste Parecer.

São Paulo, 04 de setembro de 1998

a) Consª Marta Wolak Grosbaum 

  Relatora  

3. DECISÃO DA CÂMARA 
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A CÂMARA DE ENSINO FUNDAMENTAL adota, como 

seu parecer, o Voto da Relatora. 

Presentes os Conselheiros: Francisco José Carbonari, 

Leni Mariano Walendy, Suzana Guimarães Tripoli, Leila Portella Ferreira e Maria 

Heleny Fabbri de Araújo. 

Sala da Câmara de Ensino Fundamental, em 16 de 
setembro de 1998. 

a) Cons. Francisco José Carbonari 

  Presidente da CEF 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, 

por unanimidade, a decisão da Câmara de Ensino Fundamental, nos termos da 

Voto do Relatora. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 30 de setembro de 1998. 

BERNARDETE ANGELINA GATTI

        Presidente 

Publicado no DOE em 02/10/98                        Seção I                     Página 
12.
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Resolução SE - 11, de 11-2-2005 

Estabelece diretrizes para a organização curricular do Ensino 
Fundamental nas escolas estaduais

O Secretário da Educação, considerando a necessidade de se estabelecerem diretrizes 
para a organização curricular do ensino fundamental, nos períodos diurno e noturno, 
resolve:
Artigo 1º - O ensino fundamental será estruturado em oito séries anuais, em regime de 
progressão continuada, por meio de dois ciclos:  
I - Ciclo I, correspondente ao ensino de 1ª a 4ª séries; 
II - Ciclo II, correspondente ao ensino de 5ª a 8ª séries. 
Parágrafo único - A carga horária estabelecida para cada série será desenvolvida em 
200 dias de efetivo trabalho escolar, observada a correspondência sempre que adotada 
a organização semestral.
Artigo 2º - Na organização curricular do ensino fundamental, deverá ser assegurado o 
desenvolvimento da seguinte carga horária:  
I - no ciclo I:  
a) nas unidades escolares com até dois turnos diurnos: 25 aulas semanais, com a 
duração de 50 minutos cada, totalizando 1000 aulas anuais;  
b) nas unidades escolares com três turnos diurnos: 20 aulas semanais, com a duração 
de 50 minutos cada, totalizando 800 aulas anuais.  
II - no ciclo II:  
a) nas unidades escolares com até dois turnos diurnos: 27 aulas semanais, com a 
duração de 50 minutos cada, totalizando 1080 aulas anuais;  
b) nas unidades escolares com três turnos diurnos e no período noturno: 20 aulas 
semanais, com a duração de 50 minutos cada, totalizando 1000 aulas anuais.
§ 1º - No ciclo I, caberá ao professor da classe a organização do tempo escolar, 
observada a distribuição da carga horária constante na matriz curricular definida no 
Anexo 1 desta resolução.  
§ 2º - Educação Física compõe a matriz curricular do ciclo II noturno, que será 
acrescida de 02 aulas semanais, a serem ministradas fora do horário regular das aulas, 
de modo a melhor atender às demandas e necessidades dos alunos. 
§ 3º - A organização prevista no parágrafo anterior poderá ser adotada nas escolas que 
funcionam em três turnos diurnos.  
§ 4º - Na série final do ciclo II, deverá ser acrescida à matriz curricular uma aula 
semanal de Ensino Religioso, que será ministrada no horário regular das aulas.  
§ 5º - A distribuição da carga horária das disciplinas, que compõem a matriz curricular 
do ciclo II, consta dos Anexos 2 e 3 que integram a presente resolução.  
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
as disposições em contrário, em especial as Resoluções SE nº 04/98 e 09/98.  

ANEXO 1
MATRIZ CURRICULAR BÁSICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

CICLO I - 1ª a 4ª SÉRIE
Disciplinas Séries/aulas (%)

1ª 2ª 3ª 4ª
Base L. Portuguesa 35% 35% 30% 30%
Nacional História/Geogr. 10% 10% 10% 10%
Comum Matemática 30% 30% 35% 35%

Ciências Físicas e Biológicas 10% 10% 10% 10%
Ed. Fís./Ed. Art. 15% 15% 15% 15%

Total Geral 100% 100% 100% 100%
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ANEXO 2
MATRIZ CURRICULAR BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

CICLO II - 5ª a 8ª SÉRIE DIURNO e NOTURNO
Disciplinas Séries/aulas 

5ª 6ª 7ª 8ª
Base L. Portuguesa 5 5 5 5
Nacional Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 2
Comum Educação Artística 2 2 2 2
e Educação Física ** 2 2 2 2
Parte História 2 2 2 2
Diver- Geografia 2 2 2 2
sificada Matemática 5 5 5 5

Ciências Físicas e Biológicas 2 2 2 2
Ensino Religioso  -  -  - 1

Total Geral 22** 22** 22** 23**

* Para escolas que funcionam em três turnos diurnos.
** Educação Física, no período noturno, será ministrada fora do horário regular das aulas,
podendo essa organização ser adotada nas escolas que funcionam em três turnos diurnos.

ANEXO 3
MATRIZ CURRICULAR BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

CICLO II - 5ª a 8ª SÉRIE DIURNO*
Disciplinas Séries/aulas 

5ª 6ª 7ª 8ª
Base L. Portuguesa 5 5 5 5
Nacional Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 2
Comum Educação Artística 2 2 2 2
e Educação Física ** 2 2 2 2
Parte História 2 2 2 2
Diver- Geografia 2 2 2 2
sificada Matemática 5 5 5 5

Ciências Físicas e Biológicas 2 2 2 2
Ensino Religioso  -  -  - 1

Total Geral 27** 27** 27** 28**
* Acrescentar 5 aulas semanais, por série, a serem distribuídas entre as disciplinas
constantes da matriz curricular, à exceção de Educação Física e Ensino Religioso
* Educação Física será ministrada dentro do horário regular de aulas.

Notas:Revoga a Res. SE 04/98, à pág. 134 do vol. XLV; Revoga a Res. SE 09/98.
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RESOLUÇÃO SE Nº 21, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a progressão parcial de estudos para alunos do ensino médio das escolas 
da rede estadual

A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO considerando:

- os dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em especial aquele 
que possibilita a progressão parcial por meio do aproveitamento de estudos concluídos 
com êxito;

- as normas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação, em especial a 
Deliberação CEE nº 10/97 e as orientações contidas na Indicação CEE nº 9/97;

- a necessidade de assegurar orientações que permitam às escolas da rede estadual 
adotarem de imediato o regime de progressão parcial de estudos, resolve:

Artigo 1º - As escolas que mantêm ensino médio poderão adotar, ainda no presente 
ano letivo, a progressão parcial de estudos para alunos que, após estudos de reforço e 
recuperação, não tiverem sido promovidos em até 3 disciplinas.

Parágrafo único – Os alunos serão classificados na série subseqüente, em regime de 
progressão parcial , podendo cursar, concomitantemente ou não, a critério da escola e 
conforme sua disponibilidade, as disciplinas em que não obtiveram êxito no período 
letivo anterior.

Artigo 2º - As escolas, cuja proposta pedagógica para o ensino médio, regular ou 
supletivo, contemple ou venha a contemplar a flexibilização curricular, com 
dependência cursada mediante orientação de estudos e freqüência optativa do aluno, 
poderão dar continuidade à sistemática até então adotada, por meio da progressão 
parcial, nos termos da presente resolução.

Artigo 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

_______ 

NOTAS:

A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 da Col. de Leg. Fed. de 
Ens. de 1º e 2º Graus - CENP/SE. 

Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. de 1º e 2º Graus - CENP/SE: 

Del. CEE nº 10/97 à pág. 155 do vol. XLIV; 

Ind. CEE nº 9/97 à pág. 156 do vol. XLIV. 
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Resolução SE - 30, de 10-5-2007 – Registro de Rendimento Escolar 

Dispõe sobre registro do rendimento escolar dos alunos das escolas públicas da Rede 
Estadual 

A Secretária de Estado da Educação, considerando: 

a implantação gradativa pela Secretaria de Estado da Educação do Sistema de Avaliação e 
Freqüência que, além de registrar o rendimento e a freqüência do aluno por componente curricular, 
se constitui em ferramenta para a informatização das rotinas escolares: escrituração, histórico do 
aluno, transferência, atestado, certificado entre outros documentos, inclusive proporcionando 
consulta, via internet, do Boletim do Aluno;  

o avanço das tecnologias de informação e comunicação que tornam imprescindível a 
modernização das rotinas administrativas nos registros de vida escolar, facilitando a organização da 
secretaria da escola; 

que registros efetuados em sistemas informatizados possibilitam procedimentos unificados 
que asseguraram melhor e adequado monitoramento dos dados lançados; 

os resultados obtidos pela consulta realizada pela Secretaria, junto às escolas da rede 
estadual, apontando que mais de 55% das unidades envolvidas optaram pela escala por esta 
resolução adotada, como a alternativa de registro de desempenho escolar dos alunos nas avaliações 
bimestrais e finais;Resolve: 

Art. 1º - a partir de 2007, nas escolas da rede estadual, as sínteses bimestrais e finais dos 
resultados da avaliação do aproveitamento do aluno, em cada componente curricular, serão 
expressas em escala numérica de notas em números inteiros de 0 (zero) a 10 (dez), com 
arredondamento para o número inteiro 

imediatamente superior. 

Parágrafo único - As sínteses bimestrais e finais devem decorrer da avaliação do 
desempenho escolar do aluno, realizada por diferentes instrumentos de avaliação e de forma 
contínua e sistemática, ao longo do bimestre ou do ano letivo. 

Art. 2º - ao final do ano letivo, o professor deverá emitir, simultaneamente, a nota relativa 
ao último bimestre e a nota que expressará a avaliação final, ou seja, aquela que melhor reflete o 
progresso alcançado pelo aluno ao longo do ano letivo, por componente curricular, conforme a 
escala numérica citada no artigo anterior. 

Art. 3º - Será considerado como patamar indicativo de desempenho escolar satisfatório a 
nota igual ou superior a cinco. 

Art. 4º - a escola deverá assegurar que os resultados bimestrais e finais sejam 
sistematicamente documentados, registrados no Boletim Escolar, contendo as notas e freqüência e 
entregues aos respectivos alunos ou, quando menores, aos pais ou responsáveis. 

Art. 5º - Os resultados de rendimento dos alunos, do 1º bimestre de 2007, que não 
estiveram em conformidade com o artigo 1º da presente resolução, deverão ser transformados em 
seus equivalentes numéricos. 

Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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21 de agosto de 2007
A progressão continuada, dez anos depois
Autor(a): Lia Rangel

São Paulo, 30 de janeiro de 2002 Em meio a pilhas de papéis em sua sala na Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo (Feusp), Lisete Arelaro recebeu a reportagem de
Em Crise. Com humor e espírito crítico, a professora completa 35 anos de carreira como
pedagoga e ativista política. Atualmente, é responsável pela administração da Secretaria de
Cultura, Esporte e Educação de Diadema, pela segunda vez consecutiva. Mestre e doutora
em pedagogia, Lisete trabalhou com Paulo Freire no período em que ele foi secretário de
educação na gestão de Luiza Erundina (PT), entre 1989 e 1992. Foi Chefe de Assessoria
Técnica e Planejamento da secretaria responsável pela implantação da Progressão
Continuada e os Ciclos na Rede Municipal de Ensino. Dez anos após a experiência pioneira
no país, Lisete reflete sobre o trabalho desenvolvido por sua equipe, confessa que faria
diferente se pudesse voltar no tempo e critica, sem censura, os rumos que as reformas
educacionais tomaram sob o controle do atual governo do PT na cidade e do PSDB, no
estado de São Paulo e no País.

Em Crise Em que contexto foi pensada a reforma educacional na cidade de São Paulo,
caracterizada pela implantação dos ciclos e da Progressão Continuada?
Lisete Arelaro Diferentemente do que a maioria dos professores pensa, a discussão sobre
a reorganização dos currículos em ciclos não é recente e nem gratuita. Para entendermos a
questão é necessário voltarmos para a década de 50 e a fazermos uma análise em duas
perspectivas: a política e a pedagógica. A primeira está explicitada em artigo da
Constituição, o qual determina a educação como um direito de todos. Há meio século esta
questão é discutida de forma intensa por Anísio Teixeira e pela Escola Nova. O Brasil vivia
na época do nacional desenvolvimentismo e existia a necessidade de traçar o perfil do País,
de formar uma identidade nacional. A educação era pensada como o carro chefe para
contribuir com a constituição de uma nação independente, preparada para avançar. Isso só
seria possível com a democratização do acesso ao ensino. Em 1965, os ginásios vocacionais
(experiências isoladas cujo interesse era transformar os alunos em cidadãos conscientes)
prepararam pedagogias baseadas em estudos do meio. Dois anos depois, José Mario
Azanha elaborou a primeira proposta sugerindo a implantação dos ciclos, causando uma
grande confusão por dividir o ensino básico em dois níveis, o que estabeleceu o fim da
repetência. Isso tudo aconteceu em São Paulo, pois aqui se vivia um processo intenso de
industrialização.
Do ponto de vista pedagógico, a Escola Nova começou a questionar a maneira de como o
conhecimento era desenvolvido. Será verdade que o conhecimento se desenvolve numa
seqüência lógica, formal e imutável? Eu digo, nós não acreditamos nisso. O professor não
tem de organizar um programa independente do que aconteça com ele, com os alunos,
com a turma, com o País, só porque existem parâmetros para seguir. A partir dessa
reflexão a interdisciplinaridade passou a ser adotada como experiência. O conhecimento
era passado através das experiências próximas ao universo dos alunos. Mas foi só com
Paulo Freire como secretário de educação de São Paulo que a Progressão Continuada foi
adotada pela primeira vez em uma rede de ensino.

O projeto encabeçado por Paulo Freire não conseguiu atingir as suas metas, se



75

analisarmos a situação atual da Rede Municipal de Ensino. Parece que as reformas não
conseguiram passar do plano teórico. Temos hoje um sistema caótico extremamente
criticado pelos docentes...
Sim, os professores gostam de dizer que a implantação dos ciclos foi imposta, mas não é
verdade. O que aconteceu é que não tivemos tempo para trabalharmos a implantação
devidamente. Veja bem, Luiza Erundina sucedeu Jânio Quadros e Paulo Freire assumiu a
Secretaria de Educação deixada por Paulo Zinge, jornalista ligado aos movimentos
paramilitares anticomunistas. A situação estava caótica. Jânio havia punido 22 mil
professores e demitido 2,5 mil funcionários. E se não bastasse, antes de deixar a Prefeitura
decretou um reajuste de 120%. Situação real: o mesmo sindicato que caracterizava Jânio
fascista, dizia o mesmo de Erundina, caso ela não aumentasse imediatamente os salários. A
vontade de dialogar dos professores não era grande. Tínhamos que reestruturar o sistema
e precisaríamos de tempo hábil para isso. Começamos um trabalho sério, valorizando o
social, mas fomos surpreendidos pela vitória de Maluf. Estávamos certos que o PT
reelegeria um sucessor para continuarmos. Nosso trabalho foi interrompido.

Que tipo de trabalho foi feito?
Precisávamos primeiro investir na estrutura das escolas. Quando assumimos faltavam 25
mil carteiras e os alunos faziam rodízio ou assistiam às aulas sentados em caixotes de
madeira, utilizados para guardar maçã na feira. Só depois pensamos o projeto pedagógico.
Paulo Freire e seu assessor, Mário Sérgio Cortella, não queriam baixar pacotes. Olha, os
pacotinhos são uma tentação. Estávamos com o diário oficial ao lado e sabíamos que se
tomássemos uma decisão tudo poderia ser diferente e melhor. Mas, não. Pacote gera
resistência e preferimos investir mais tempo conversando com a Rede, saber dos
problemas, da real situação. Os jornalistas não se conformavam com as medidas pouco
extremas de Paulo Freire. Perguntavam com muita insistência e provocação: Escuta
professor, vocês não vão invadir os bancos e transformá los em escolas? E ele respondia:
em Cuba e na Nicarágua para fazer isso tiveram de fazer uma revolução armada de
muitos anos . Só para saber qual era a cobrança que existia sobre o Paulo Freire. Pô, você
só vai fazer isso? Discutir com os professores, conseguir assessorias, deixar eles
conversando? Existe esta realidade e o professor vai dizer que o sistema foi imposto. Mas
qualquer um afirma que foi a melhor gestão até hoje.

E por que a implantação ocorreu só no último ano da gestão da Erundina?
Foi uma questão política. O PT achou que elegeria seu sucessor. Por isso implantamos os
ciclos nos últimos seis meses. Achávamos que a rede já tinha experiência para organizar o
ensino em ciclos, pois tínhamos implantado em algumas escolas que poderiam servir de
vitrine. Trabalhamos com a abordagem de interdiciplinaridade fundamentando a idéia.
Começávamos com um trabalho com a comunidade, fazendo a leitura do universo dos
moradores. Partimos do pressuposto de que se não conseguirmos olhar para os lados, não
entenderemos o mundo. O primeiro desafio para um processo educacional eficiente é
decodificarmos onde estamos. Trabalhamos com os professores e com a comunidade o
regimento de escola durante um ano, mas não houve continuação. Existiu um acidente de
percurso. Se eu pudesse voltar atrás, faria a reforma logo no início da nossa gestão, como
fez Porto Alegre e Belo Horizonte, e ao longo do tempo iríamos avaliando o funcionamento
do novo sistema.
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Mas, em São Paulo, o currículo continua divido em ciclos...
Aqui não têm ciclos, male male a sua implantação existiu. Há em São Paulo uma seriação
com o codinome de ciclos. O ensino é dividido em série, a organização é seriada, os
professores trabalham assim, os livros didáticos acompanham este ritmo, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) funcionam em série. A opção de trabalhar com
interdiciplinaridade pressupõe uma mudança na dinâmica da escola que é não é simples.
Os professores elaborando um projeto comum também necessitam de um investimento. E
eu diria que nós tínhamos as condições históricas dadas. Poderíamos ter adotado
assessorias por regiões. Paulo Freire era um foco aglutinador, radiador, entusiasmante. Os
ciclos existem simplesmente para diminuir as estatísticas de evasão e repetência.

Por que os professores são tão resistentes?
Primeiro pela sua formação. Nos cursos de pedagogia e de licenciatura não há a discussão
sobre o sistema. Segundo, a implantação implica em mudanças de jornada de trabalho,
pois os professores têm de ficar mais na escola. A avaliação também os 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 que não existe na cidade.

Qual o maior problema do sistema educacional brasileiro?
É a despolitização da educação. É difícil alguém que tenha consciência da relação entre
politização e pedagogia, o que parece óbvio. Paulo Freire disse: o ato pedagógico é um ato
político . Por quê? Não é um ato partidário, mas quando eu escolho os conhecimentos para
serem transmitidos eu estou optando por uma determinada visão de mundo. E a forma
como eu trabalho em sala de aula também reflete minha posição em relação ao mundo. Se
me coloco como um rei, ou como uma pessoa que trabalha junto, que ajuda, divide e
aprende estou apresentando um modelo para meus alunos. E este é um papel fundamental
dos professores e do conhecimento. Mas a questão não é tão simples como parece. Se
pegarmos essa escola aqui (Feusp), voltada para a formação de docentes, o professor é
aquele que sabe, como o governante é o que sabe mais e o patrão aquele que decide
melhor.
Nós lidamos com um país virtual. A miséria é virtual. Não estamos em um dos países mais
desiguais do mundo? E de que forma isto repercute nas escolas. Quem é hoje a clientela
escolar, quem é o meu aluno? Estes questionamentos não passam pela cabeça das pessoas.
E quando vejo a violência escolar, não me surpreendo. Oh cara pálida, sabia que o salário
mínimo é R$ 180? A pessoa se coloca num Brasil ideal. Isto é um problema, porque ela está
sendo empurrada....
Por coincidência ou não, eu tenho uma hipótese. Eu acho que nós estamos realizando o
projeto dos militares, que na época não foi possível...Do ponto de vista concreto, esta
discussão foi posta lá e está sendo recolocada agora.

A secretaria de Educação do Estado de São Paulo também adotou a Progressão Continuada
em 1998 e a situação da escola estadual é ainda mais crítica do que a escola municipal.
A proposta que fizemos para São Paulo em 1989, na gestão de Luiza Erundina, do PT, não
tem nada a ver com a proposta da secretária do Estado (Rose Neubauer, PSDB) que criou a
promoção automática. A proposta aqui é outra coisa. É redução estatística de reprovação,
ponto. Não tem nada a ver se o aluno aprendeu ou não. É uma forma simplista. Ela pegou
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o argumento de uma idéia com fundamentos pedagógicos e o esvaziou. Utilizar frases que
indicam o politicamente correto, como a questão explícita na Constituição que estabelece
que a educação é um direito de todos. Eu acho que ela não acredita nisso. Apesar de se
falar muito em construtivismo, a proposta hoje é decididamente comportamentalista.
A experiência em SP é radical na medida em que o sistema está dividido em dois ciclos,
com a sugestão de que não haja reprovação nenhuma. Existe uma proposta de transformar
o conceito vermelho em nota azul, pois a escola está sendo avaliada em cima disso e
quando não existe condição para dar conta da qualidade, a solução é mentir. Ela inventou
os momentos mágicos. Por exemplo a recuperação de verão. Eu não sei o que acontece no
verão, mas pode se dizer o seguinte: tudo o que não foi aprendido no inverno, basta
esperar o verão. É mágico. Olha só, eu coloco um professor para dar aula, junto alunos de
diversas classes, nem me importa conversar com os professores titulares destas classes,
para saber qual é o real problema das crianças, e surpreendentemente, entre 50 e 70%
destas crianças são aprovadas. Tem mais um detalhe, mesmo que elas não compareçam.
Por outro lado, a Rose conseguiu uma economia brutal de custos do sistema. Na medida
que eu não reprovo eu tenho uma economia muito grande.
A secretária trabalha com uma situação virtual, pois as crianças estão de fato aprendendo
cada vez menos nas escolas públicas. No fundo, para esse governo não tem importância,
porque quem está na escola pública? Aquele negócio chamado pobre, muito pobre, que,
por coincidência é a maioria da população. Já na escolha de um modelo político um
problema está implícito: não há emprego para todos. O que adianta falar em sociedade de
conhecimento, conhecimento de quem? Para quem? Para fazer o quê?

www.terezinhamachado.com/artigos.php?id=6
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Saúdo a todas e todos, na pessoa do Secretário Estadual da Educação, o meu 
colega professor da PUC/SP, Gabriel Chalita, e fico especialmente agradado 
pelo convite da FDE, com quem tive um longo contato na minha trajetória 
profissional, para participar deste Fórum. 
É uma satisfação imensa poder refletir em torno de uma temática crucial de 
nosso cotidiano pedagógico, que é a Progressão Continuada. Fico extremamente 
honrado com a possibilidade de contribuir, também, com uma reflexão 
em torno de algo que não pode hoje ser invisibilizado no nosso dia-a-dia, e 
que, segundo a perspectiva de algumas pessoas, seria uma temática a ser 
calada no debate educacional. 
Essa perspectiva limitadora começa hoje no nosso país, especialmente agora, 
no Estado de São Paulo, a "desanuviar-se" um pouco, porque é um tema, 
repito, tão importante para o cotidiano pedagógico, que não pode ser vítima 
daquilo que chamo de seqüestro semântico: trabalhar a noção de Progressão 
Continuada a partir de uma série de conceitos que são absolutamente equivocados 
dentro da prática de muitos. 
Quero começar, também, por uma história, e, de certa forma, é uma história 
real, embora com uma marca fictícia. Eu a relato no meu livro A Escola e o 
Conhecimento (fundamentos epistemológicos e políticos) e a apresento agora 
para a gente pensar, antes de mais nada, a importância que tem uma mudança 
como essa na nossa área. 
Nasci em Londrina, no estado do Paraná. Sou chamado de caipira, pé-vermelho, 
nome que se dá a quem é daquela região, em função da cor da terra. 

Aprendizagem em Ciclos: 
Repercussão da Política Pública 
voltada para Cidadania 
Mario Sergio Cortella 
Prof. Dr. da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(Transcrição da apresentação gravada durante o seminário) 

Londrina é uma cidade agrícola, e fui alfabetizado numa ótima cartilha na qual alguns também 
o foram, a Caminho Suave. Mas, como qualquer livro, não é bom para sempre, em qualquer 
lugar e nem para qualquer pessoa. 
Eu fui alfabetizado na Caminho Suave em 1960. "Eva via uvas" e eu, Mário, também as via. 
Uva não era um elemento estranho à minha realidade. Eu era de uma cidade agrícola, naquele 
período. Portanto, Eva fazia parte do meu cotidiano. Isso significa que eu não tinha tanta 
dificuldade com aquele modo de ensino e, portanto, de aprendizagem. 
A questão é que, em 1960, em nome da igualdade, de uma certa forma estranha até, mas 
compreensiva para a época, havia um menino em Caicó, no sertão do Seridó, no Rio Grande 
do Norte, de nome Cícero. Um menino como eu, nascido na mesma época que eu. E lá, em 
nome da metodologia de ensino e da especialidade que a educação carrega, se usava, também, 
a Caminho Suave. 
Em 1960, em Caicó, no sertão do Seridó, Eva via uvas na cartilha e Cícero não as via. Uva era 
uma realidade estranha à realidade dele. Qual foi a conseqüência? No final do ano, Cícero foi 
reprovado. Qual foi a saída pedagógica dada? Fazer de novo a mesma série, com a mesma 
cartilha, vendo Eva as uvas que Cícero não via. Resultado: ele foi retido pela segunda vez. 
Qual foi a grande saída que nós especialistas em educação demos? Ele fez, de novo, a mesma 
série, com a mesma Eva que via as uvas que ele não via. Conseqüência final: Cícero saiu da 
escola. Talvez, até, o pai o tenha tirado da escola com o argumento: "Meu filho, você não dá 
para o estudo, vá trabalhar." Pode ser que um de nós tenha dito: "Esse aluno é burro. Ele não 
consegue aprender." E, aí, ele saiu. 
Estamos nós agora, um tempo depois, aqui, e de repente eu olho, daqui onde estou, e lá na 
porta, aquela por onde nós entramos, está o Cícero. O mesmo Cícero, aquele Cícero, da mesma 
idade que eu, eu o vejo, tem uma vassoura na mão, a cabeça, baixa. Eu olho para ele e falo: 
"Cícero, vem aqui, assiste. Senta conosco. Nós estamos falando de educação. Isso é uma coisa 
que te interessa. Tem a ver com cidadania, também é contigo." Provavelmente, ele, de cabeça 
baixa, vai dizer: "Ô, professor, isso não é pra mim não. Isso é pra gente como vocês. Eu sou 
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burro. Eu fui à escola e não aprendi nada. O professor dizia mesmo que eu era burro. Então, o 
senhor faz um favor pra mim, quando o senhor terminar, o senhor me chama que eu venho 
aqui varrer a sala, que pra isso eu sou bom." 
Há milhares e milhares de Cíceros Brasil afora. Milhares deles por todo esse país, em toda a 
história, vítimas de um pedagocídio galopante que nós criamos dentro de nossa trajetória. Mas, 
primordialmente, nós temos milhares de Cíceros que são resultado da ação de elites predatórias, 
de políticos inconseqüentes e de canalhas econômicos. Mas, nós temos também uma parcela 
dos Cíceros que é responsabilidade nossa. Que tem a ver com a nossa condição em educação; 
que tem a ver com o modo como organizamos o nosso trabalho. Cuidado! Muitas vezes, em 
educação, tem-se a sensação de que ela é o crime perfeito. Só tem vítimas. Não tem autores. 

Ao contrário. A educação tem responsáveis e nós temos, também, uma parte da responsabilidade. 
Essa nossa responsabilidade vem, especialmente, quando obscurecemos a necessidade 
de reorientar o modo como fazemos a educação. Pode ser que Cícero não tivesse sido alfabetizado 
na Caminho Suave. Pode ser que se tivesse usado com ele uma outra cartilha muito boa, 
que, aqui, vários e vários educadores usaram, que era a cartilha do Sodré. Lembram-se? 
Na cartilha do Sodré, lá pelas tantas, quando se ia ensinar encontro consonantal, que é uma 
coisa difícil de a criança aprender, no encontro da consoante "d" com a consoante "r", por 
exemplo, a palavra e o desenho usados para ela aprender isso era "dromedário", que é uma 
coisa muito "familiar" para as nossas crianças. E para ensinar o dígrafo, que é mais difícil do 
que o encontro consonantal, parece encontro consonantal mas não é, a palavra e o desenho 
para ensinar o dígrafo "lh" eram "lhama". Ah, parece que elas descem dos Andes e vêm passear 
aqui nessa região. 
Qual é a questão nisso? Eu, Mário Sérgio Cortella, filho de professora com bancário, pais 
alfabetizados, família que viajava, e viajar é aprender; que tinha livros em casa; que tinha 
círculos de amigos; que conversava; que estava numa região agrícola; que ia ao cinema... eu 
poderia nunca ter encontrado uvas, lhamas ou dromedários pessoalmente na minha vida, mas 
não tinha problema. Eu tinha outras fontes de conhecimento, que não exclusivamente o mundo 
escolar. 
E o Cícero? O que faria ele com uva, lhama e dromedário? Ele foi vitimado por uma organização 
da estrutura, por uma organização do trabalho pedagógico que não prevê a existência dos 
Cíceros. Mais do que isso, não prevê a existência, ainda maioria, mas não para sempre, 
exatamente
dessa população. Isso significa, entre outras coisas, que a questão de reordenar o trabalho 
pedagógico não é só uma proposta pedagógica, é um dever ético. É uma questão de sustentar 
a capacidade de cidadania, que nós ainda não temos, mas teremos. 
Aliás, eu sou absolutamente avesso a alguns discursos que se fazem hoje em dia, e a escola, às 
vezes, é vítima dele, dizendo que nós precisamos resgatar a cidadania. Isso é uma bobagem, 
evidentemente, porque a palavra "resgate" pressupõe que você vá buscar algo que já existiu e 
o traga de volta. 
Nós nunca tivemos cidadania. Nós não estamos num processo de "resgate", mas sim de 
"construção" 
da cidadania. Portanto, a proposta de ciclos de aprendizagem faz parte dessa construção, 
com reorientações, com reformatações, com uma nova rediscussão dentro das comunidades 
educacionais. Faz parte, sim, do processo de construção da cidadania, à medida que evita uma 
extinção estudantil absolutamente inútil. 
A finalidade dos ciclos não é facilitar a aprovação. A finalidade dos ciclos é dificultar a reprovação 
burra, aquela que acontece por falha da nossa organização ou da nossa estrutura. Portanto, 
há sim um vínculo direto entre a educação em ciclos de aprendizagem e a formação de cidada28 
nia, mas não, evidentemente, do modo como se encontra. Seria absolutamente estranho se 
cada um ou cada uma de nós dissesse que estamos na condição adequada e que o modo como 
tudo se encontra pode ser tranqüilamente defendido junto à sociedade. Não pode. Nem entre 
nós, educadoras e educadores. 
O primeiro passo para superarmos essa condição de dificuldade, numa implantação que tem 
um caráter extremamente avançado, é entendermos que ela tem dificuldades profundas. Não 
só na sua execução, como na sua compreensão pela sociedade em geral e na própria estrutura 
escolar. Se nós negarmos a existência disso e passarmos o tempo todo, como até recentemente 
muitos faziam, nos defendendo, adotando uma posição reativa em vez de pensar de forma próativa 
aquilo que é necessário, corremos o risco de perder essa idéia fundamental e ver os 
reacionários, dentro do campo pedagógico, voltarem com as uvas para Cíceros que não as têm. 
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Nesse sentido, eu gostaria de ressaltar, neste momento, que, independentemente das diferenças 
de natureza político-partidária que existem, e eu me encontro, hoje, sob esse aspecto, num 
campo diverso ao que está à frente da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, de 
maneira alguma me conduziria a imaginar que a Progressão Continuada deva ser descartada 
de pronto ou que ela precisa ser colocada num patamar secundário. Ao contrário. Ao contrário 
mesmo. Como forma na execução cotidiana, a experiência inicial mais significativa, nesse 
campo, foi realizada numa gestão da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na qual 
eu era o secretário. O professor Paulo Freire foi secretário durante dois anos e eu fui o secretário 
da seqüência, com outra forma de organização de ciclos, mas foi a primeira grande 
experiência. Já havia outras, no Estado de São Paulo, aliás, no Brasil, mas a grande experiência, 
com uma rede de quase 600 mil alunos, foi exatamente na capital paulista. E neste ano de 
2002 essa experiência completou o décimo ano de implantação inicial. Portanto, não tenho, 
evidentemente, uma visão catastrofista em relação a esse trabalho, mas, como digo sempre, 
também não tenho uma visão triunfalista, imaginando que nós estamos num processo acelerado 
de superação de contradições, embaraços e dificuldades nessa área. 
É preciso que a gente olhe a realidade com aquilo que ela precisa ser olhada. O secretário 
repetiu várias vezes: "Ninguém dá o que não tem"; eu vou dizer a frase em latim só para dar a 
impressão de que eu sei um pouco de latim. Em latim, tem uma frase que diz: "Nemo dat quod 
non habet", que é exatamente isso: "Ninguém dá o que não tem". E é evidente que todas as 
vezes que essa frase é pronunciada, "Nemo dat quod non habet", dá às pessoas a sensação de 
que ela é óbvia. Mas não é óbvia. Ela contém uma inteligência imensa. 
Quando se fala em cidadania, "ninguém dá o que não tem" significa "ninguém dá aquilo em 
que não acredita", não acredita como tendo a possibilidade de possuir internamente, como 
sendo a sua esperança, o seu desejo, o seu sonho. Ninguém dá democracia se não percebê-la 
como integrada à sua possibilidade, ao seu sonho. Porque, é claro, como tudo na existência 
humana, as coisas se realizam antes na nossa esperança e depois, na concretude que têm. 
Nesse sentido, uma cidadania, a construção de uma política pública que vá em direção oposta 
aos processos de pedagocídios acelerados que nós já tivemos e precisamos evitar, essa cidadania 
passa, sim, por nascer internamente como uma convicção. Mas, essa convicção não é tão 
grande. É difícil aceitá-la. Porque a idéia de educação por ciclos traz grandes obstáculos em 
relação às práticas anteriores. Ela requer mudar nosso modo de olhar a educação. 
Esse comportamento é interessante. Há um ditado chinês que diz que "quando você aponta a 
lua bela e brilhante, o tolo olha atentamente a ponta de seu dedo". Muitas pessoas não 
estão enxergando exatamente aquilo que se aponta, não estão vendo o horizonte que se tem. 
Estão enxergando, apenas, alguns instrumentos que estão aí sem ter a noção mais clara desse 
horizonte. 
Eu vou dizer uma coisa que alguns e algumas colegas sabem muito bem, mas nem sempre se 
dão conta disso: "O mundo está mudando". Não sei se já tinham notado isso e alguém pode 
dizer: "É óbvio que o mundo está mudando! Você não veio até aqui para dizer uma coisa como 
essa." Mas, atenção! A novidade não é a mudança do mundo. A novidade é a velocidade da 
mudança. E essa velocidade nos carrega à necessidade de pensar em várias coisas de outro 
modo. Por exemplo: mudou até a noção de geração. 
Antigamente, isto é, há 20 anos, choque de gerações era choque entre pais e filhos. Calculavase 
geração como um tempo de 25 anos, porque, supostamente, você, aos 25 anos, teria outro 
descendente, teria uma outra geração. Hoje, o choque de gerações é imediato. Meu filho de 24 
anos é considerado ultrapassado pela minha filha de 22. Por sua vez, o meu filho de 18 anos 
considera ultrapassados os dois mais velhos. Eles não cortam o cabelo do mesmo jeito. Não 
ouvem o mesmo tipo de música e não usam o mesmo tipo de roupa, com uma diferença de 
dois ou pouco mais anos entre eles. 
Antigamente, nesta sala haveria só duas gerações de educadoras e educadores, os novos e os 
velhos. Hoje, não mais. Hoje há tantas gerações quantas são as pessoas aqui dentro. Vamos dar 
um exemplo concreto. Pensemos em uma criança que entrou este ano na primeira série do 
Ensino Fundamental no mês de fevereiro, nas redes estaduais ou municipais de ensino, com 
seis para sete anos de idade para ser alfabetizada por nós. 
Essa criança que entrou agora, no mês de fevereiro, na primeira série do Ensino Fundamental, 
que uma parte de nós aqui fez com o nome de primário, uma outra, como ensino de primeiro 
grau, - atenção! - antes de assistir a qualquer aula nossa, independente da camada social a que 
ela pertença, já tinha assistido a cinco mil horas de televisão. Calcula-se que uma criança 
assista em média a três horas de TV por dia, a partir dos dois anos de idade. Isso significa mil 
horas por ano. Portanto, dos dois até os sete anos de idade, quando ela entra formalmente no 
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nosso sistema para alfabetização, já assistiu a cinco mil horas de televisão. Ela assistiu ao 
"Discovery", ao "National Geographic", viu filme pornográfico e propaganda, assistiu ao noticiário, 
viu os atentados em Nova York, o juiz do jogo Coréia e Espanha na Copa do Mundo de 
2002, viu tudo o que se tem... Aprendeu uma série de coisas do nosso cotidiano. Aí, no primeiro 
dia de aula, ela entra na escola, senta na nossa sala e fica quietinha, e nós começamos a aula 
dizendo: "A pata nada." Quase que ela se levanta e diz assim: "Leve-me ao seu líder!". Do que 
eu estou falando aqui? Estou falando de algo que tem um peso forte no nosso cotidiano. Cuidado, 
então, professores. Muitas vezes, nós estamos lidando em educação, seja em que nível for, 
desde o Ensino Fundamental até o de pós-graduação, dizendo: "A pata nada." 
A mudança, nessa velocidade, exige de nós alguns requisitos. Também estamos, nessa 
velocidade, 
perdendo uma coisa fundamental: a paciência. A vida tem sido uma correria tão grande 
que a gente não tem mais paciência para conhecer, para aprender, para maturar, para cuidar. 
Isso exige, até, uma capacidade de olhar o futuro, mas, especialmente, de ter clareza do plano 
que se deseja seguir. Às citações literárias que o professor Chalita fez, de autores que eu aprecio, 
gostaria de acrescentar mais um autor nesse rol, que é Lewis Carroll, pseudônimo do 
grande matemático inglês do século XIX Charles Dodgson e que escreveu uma das obras mais 
significativas da História Contemporânea, que é Alice no País das Maravilhas. Se você leu, 
você lembra. Se você leu, leia de novo. Não leu? Leia, porque isso é psicanálise pura, antes do 
Freud até. 
Alice está perdida. Parece até com algumas pessoas no campo educacional... Parece que se 
governa o trabalho pedagógico a partir de algumas coisas de Alice. A história tem duas 
personagens 
de que eu gosto demais. Uma é o coelho. Parece a gente: "Tô atrasado. Tô atrasado." 
Está sempre olhando para lá e para cá. Mas, tem uma segunda personagem que é magnífica, 
que é um gato. Aparecem só o sorriso ou só o rabão do gato. Ele fica no alto das coisas. Tem 
uma hora que Alice está andando por lá, perdida, e de repente vê o gato no alto da árvore. Ela 
se vira para ele e pergunta: "Você pode me ajudar?" Ele responde: "Claro." Ela fala: "Pra onde 
vai essa estrada?" O gato diz (vejam que pergunta inteligente): "Pra onde você quer ir?" Alice 
responde: "Eu não sei. Estou perdida." E então o gato conclui: "Pra quem não sabe para onde 
vai, qualquer caminho serve." Por isso, quando se trata de política educacional, é claro, deve 
haver clareza para onde se deseja ir. A quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. 
Seja seriação, seja ciclo, seja promoção, seja decreto, seja o que for. No entanto, se há uma 
perspectiva de construção da cidadania, de não vitimar ainda mais imensas massas de nossa 
população, é necessário repensar e rediscutir certas questões. E isso exige... paciência. 
Nós estamos perdendo a paciência. Nós não temos mais paciência na relação pedagógica. 
Paulo Freire falava de três grandes paciências. A paciência histórica, a paciência pedagógica e 
a paciência afetiva. Eu tive a honra de conviver com ele 17 anos e aprender um pouco dessa 
paciência que ele manifestava incessantemente. 
Paciência histórica, ou seja, ser capaz de olhar o momento e trabalhá-lo na condição que ele 
tem. Ser capaz, inclusive, de aguardar, quando as condições não são propícias. Paulo Freire 
tem uma frase que é clássica. Ele dizia: "Se você não fizer hoje o que hoje pode ser feito e 
tentar fazer hoje o que não pode ser feito, dificilmente fará amanhã o que hoje deixou de 
fazer." Porque as condições se alteram. Paciência histórica. 
Paciência afetiva, ou seja, ser capaz de acolher a incompreensão dos outros. Em relação à 
Progressão 
Continuada é necessário ter paciência afetiva com as comunidades, com os pais, com 
os professores. E essa paciência afetiva não é malemolência ou condescendência; é perceber 
que a questão é complicada mesmo. Ela muda a nossa lógica de fazer tudo. Ela muda o modo 
como se lida com educação. Ela muda até o nosso poder pedagógico em sala de aula. E ela 
exige algo a que não estamos habituados ou habituadas, que é o trabalho mais coletivo, mais 
intenso. Nós sempre tivemos dificuldade. A educação ainda é uma atividade solitária. A maior 
parte de nós não gosta que alguém olhe na janelinha de vidro da nossa sala quando estamos 
dando aula. Parece sempre que é uma intromissão. Isso significa que a frase "Aqui mando eu", 
quando fechamos a porta da sala de aula, tem uma presença muito marcante para nós. 
A idéia de você ter que fazer um trabalho coletivo, de submetê-lo à aprovação de outros níveis 
dentro da própria estrutura escolar ou da comunidade, é complicada para nós. Não estamos 
mexendo só com o poder docente. Atenção. A idéia de ciclos mexe com a identidade docente 
construída na história. Por isso, é muito mais complexo. Essa organização por disciplinas e por 
séries tem uma marca conosco desde o período medieval. Ela aparece desde as primeiras 
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organizações de natureza católica. É exatamente nessa organização por disciplina fechada - o 
trivium e o quadrivium, que eram a organização das disciplinas do período medieval - que ela 
vem até hoje. Por isso, mexer com a idéia da avaliação de série ano a ano não é mexer, repito, 
com uma circunstância. Está se mexendo aí com a identidade docente; com o modo no qual 
nós nos entendemos e com o modo o qual entendemos educação. 
Sabe quem não tem dificuldade com a questão da progressão por ciclos? O professor de Educação 
Infantil. Porque o professor desse nível não trabalha com seriação e não trabalhava. 
Trabalhava por estágio ou por termo. Ele não tem essas dificuldades. Ele vê que o aluno, por 
exemplo, com quatro anos de idade, tem alguma dificuldade. Como vai seguindo a educação 
infantil, essa criança, que não conseguia desenvolver algumas coisas quando tinha quatro 
anos, aos cinco desenvolve. Ela não precisava ser vitimada dentro desse processo. Nós, 
professores do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e do Ensino Superior, temos dificuldades 
com isso. 
Portanto, falar em aprendizagem por ciclos (é claro que a gente tem que ter a cidadania como 
horizonte) é a idéia de que se mexe com a nossa identidade. Com o modo que entendemos o 
fazer pedagógico, a nossa possibilidade de autoridade, especialmente, com a nossa imagem 
docente. E isso é uma coisa forte nas nossas práticas. Embora a aprendizagem por ciclos seja 
algo fundamental, ela não é, de maneira alguma, fácil. 
Por isso, coloco aqui um segundo bloco de reflexões. Em 1991, portanto já tem um certo 
tempo, quando era eu também secretário, a professora Lisete Arelaro, da USP, e a professora 
Ana Maria Saul, da PUC/SP, duas grandes educadoras, estavam à frente de uma equipe de 
nível na Educação da cidade de São Paulo e já se tinha discutido a necessidade de fazer uma 
mudança na organização seriada da rede municipal paulistana. Isso foi trabalhado durante três 
anos para poder ser implantado em 1992. No final de 1991 foi feita uma discussão com o 
Conselho Estadual de Educação que, na época, era quem autorizava esse tipo de projeto, e, 
nessa discussão, com base nos debates já realizados, definiu-se uma reformulação do Regimento 
Comum nas Escolas Municipais que levou à implantação, em 1992, da estrutura por 
ciclos. E é essa estrutura, com três ciclos, que eu defendo continuamente, não por serem da 
nossa gestão àquela época, mas porque eu os considero, de fato, mais adequados. Eu tenho 
objeção quanto à forma que está na LDB, de dois ciclos exclusivamente, que eu considero 
arriscada, inclusive em relação ao tempo de maturação e à possibilidade de eventuais desvios 
de rotas, que existem e se encontram aí nas nossas atividades diárias. 
Em 1992, a rede municipal paulistana, com apoio massivo das principais entidades sindicais 
do magistério (inclusive com aprovação em congressos), implantou uma sistemática de ciclos 
que trabalhou com a seguinte convicção: era necessário mudar a concepção de um Ensino 
Fundamental de oito anos com oito séries para um Ensino Fundamental com oito anos e três 
séries: uma série que duraria três anos, outra série que também duraria três anos e uma série 
que duraria dois anos. Fica claro? Então, em vez de um Ensino Fundamental de oito anos com 
oito séries, um Ensino Fundamental de oito anos com três séries. O que mudou foi a duração 
da série, que passou a ser chamada de "ciclo". 
Criou-se um ciclo inicial de alfabetização, com as antigas primeira, segunda e terceira séries; 
um ciclo intermediário, com as antigas quarta, quinta e sexta séries (propositadamente, porque 
isso colocaria o professor de primeira a quarta em contato com o professor de quinta a oitava, 
lembrando, isso é óbvio, da diferença de formação entre ambos) e impedindo que a quarta e a 
quinta séries ficassem em ciclos separados. Então, o segundo ciclo, que era intermediário, com 
quarta, quinta e sexta séries, e, por fim, um ciclo final, com as antigas sétima e oitava. 
A retenção passou a acontecer apenas no último ano de cada ciclo. Nós cometemos um deslize 
logo no início. Quando ela foi implantada nessa perspectiva, nós colocamos a possibilidade, 
isso em novembro de 91, de que também a reprovação por faltas, que seria exclusiva nessa 
direção, se desse, num primeiro momento, apenas e tão somente para aquele que tivesse um 
total de 25% de ausências no ciclo. O que foi um exagero. Percebeu-se na seqüência que isso 
levaria à possibilidade de um aluno, num ciclo de três anos, a ausentar-se quase por um ano 
inteiro em relação ao processo. Mas essa situação foi rapidamente corrigida porque, em julho 
de 1992, o Conselho Estadual de Educação, ao rever o processo, propôs uma reorientação do 
trabalho, e aí se passou a contar a retenção por faltas por ano, e não por ciclo. Vejam bem, por 
ano, não por série, porque a série deixa de existir com essa configuração. 
esse momento, tirou-se a possibilidade do uso da nota. Embora qualquer um de nós saiba 
que a questão não é mudar para nota ou conceito. É a concepção que está. Mudar para nota 
obriga uma certa conversa de um determinado tipo solitário, enquanto o conceito coletivo 
produz um outro constrangimento positivo para se tratar da temática. Portanto, mudou-se para 
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três conceitos, que eram: Plenamente Satisfatório, Satisfatório e Insatisfatório. Isso exigia, e foi 
feita, uma mudança na jornada de trabalho dos professores. Aqui, quem é da rede municipal 
paulistana sabe, foi implantada uma jornada de tempo integral que alterou a sistemática de 
horas que o professor tinha. Só que não houve seqüência. A partir de 1993, a jornada foi 
interrompida em função da mudança de governo no executivo paulistano. 
Vejam. Nós já entramos em 1989, ainda com Paulo Freire, com a convicção de que faríamos 
os ciclos de aprendizagem, mas antes desejamos estabelecer pré-condições. Fazer orientação 
curricular, alterar jornada de trabalho, movimentar as comunidades também num trabalho de 
avaliação do que vinha sendo feito, e assim por diante. Quais foram os grandes entraves? 
Primeiro: dificílimo mudar na rede uma compreensão que estava já instalada. Num momento 
inicial, os próprios pais reagiam. Tal como fazem hoje para o secretário Chalita, os pais chegavam 
e conversavam comigo também: "Professor, agora que não tem mais nota, como é que eu 
vou saber como o meu filho está?" Eu dizia: "E antes, você sabia?" Ele dizia: "Não. Eu sabia se 
era vermelha ou azul no boletim." Eu: "Veja. O boletim é como um termômetro. O termômetro 
só indica se você tem febre ou não. Ele não diz o que você tem." 
Essa pergunta, que parece inocente por parte de um pai, é uma questão séria. Se ele não 
compreendeu a mudança, é sinal de que a gente precisa aprofundar mais ainda a reflexão. 
Porque se temos convicção de que os ciclos são positivos, é necessário convencer as pessoas, 
e não, vencê-las. Convencer é diferente de vencer. 
Convencer significa trazer para o nosso campo aqueles e aquelas que acham fundamental que 
a educação não vitime de forma inútil. De fato, repetindo aquilo que eu disse antes, a intenção 
não é a aprovação automática. A intenção é reorientar o processo. Afinal de contas, em educação, 
avaliação é diferente de auditoria. 
Auditoria é caça ao responsável para punição. Avaliação é reorientação de processo. E 
muita gente faz da avaliação auditoria, seja em relação à avaliação de redes, seja em 
relação à avaliação dentro da escola. A avaliação não é auditoria. Auditoria é medida 
administrativa ou penal, enquanto avaliação, repita-se, é processo pedagógico de reorientação 
do trabalho. 
Quando terminou 1992, nós fomos olhar como estava o processo na rede. Ele tinha, sim, 
dificuldades, mas foi se entranhando em algumas comunidades. O que nós não tivemos, o 
grupo de educadoras e educadores que ali estiveram à frente da gestão? Nós não tivemos 
tempo de levar adiante o aperfeiçoamento do processo. Nos dois governos que nos sucederam 
houve uma continuidade do trabalho naquele modo, mas tirando as condições de operação, o 
que estava em voga em relação à jornada, do trabalho coletivo, o que tornou, evidentemente, 
muito mais difícil qualquer seriedade do processo. 
Na seqüência, com a LBD nova, tal como aconteceu na rede estadual, implantou-se o processo 
de dois ciclos, que eu acho temerário, e, muitas vezes, ele corre o risco de ser inconseqüente. 
Do modo como ele está colocado, inclusive na Prefeitura de São Paulo, onde isso apareceu 
numa das gestões e teve continuidade. Não faço disso um desejo, mas, se eu estivesse, por 
exemplo, à frente da Secretaria Municipal de Educação hoje, eu não teria dúvidas em levantar 
um processo de retomada daquele projeto original de três ciclos para esse trabalho, de maneira 
a garantir não só a lisura como a maior conseqüência disso. 
No entanto, se eu estivesse à frente da Secretaria de Educação do município, eu não o faria de 
vez. Isto é, eu não entraria no ano de 2001 e de novo transformaria em três ciclos. Por quê? 
Porque você não pode ficar brincando com a rede de ensino, não é o lugar para, a toda hora, 
movimentar estruturas, mudar e alterar. Isso desmobiliza e desorienta o processo coletivo. 
Assim como foi preciso uma preparação para a implantação de ciclos, a reorientação também 
precisa ser feita com cautela. Sem um compasso que imobilize, mas com cautela. Com paciência 
pedagógica, histórica e afetiva. 
A idéia de ciclos não pode ser desqualificada. Isto é, nós, aqueles e aquelas que estamos 
atuando seriamente em educação, não podemos ser irresponsáveis, não podemos deixar morrer 
uma das idéias mais importantes para o trabalho pedagógico no momento moderno. Se nós 
não fizermos direito o processo de avaliação de aprendizagem por ciclos, se nós não conseguirmos 
reorientá-lo, vamos levar os conservadores e os reacionários à vitória nessa convicção. 
Vamos permitir, novamente, que se retorne a uma estrutura pedagocida, como eu aqui lembrei 
várias vezes. É preciso fazer com seriedade um processo como esse. Evitar uma política arrogante, 
uma política petulante que não chama para discussão, que não chama para o debate. Ao 
contrário, deve-se fazer isso que está acontecendo aqui, fórum de debates. 
Meus dois filhos mais velhos estudaram, durante o Ensino Médio, em escola pública estadual 
da cidade de São Paulo, na escola Fidelino de Figueiredo, em Santa Cecília, e eu era membro 
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do Conselho de Escola quando se discutiram algumas políticas: a separação entre os níveis de 
primeira a quarta, quinta a oitava; a discussão sobre avaliação; o início do debate sobre Progressão 
Continuada. Mesmo nos grupos, não se fez uma discussão que fosse a fundo. 
Isso leva a uma possibilidade de que, eventualmente, na administração de um novo governo, 
pessoas que não tenham compromisso com a educação de fato, representem o risco de 
automaticamente 
reverter o processo para a situação de seriação, sem que a gente tenha feito uma 
experiência séria nesse campo. Nosso compromisso, como educadores e educadoras, se nós 
quisermos proteger a cidadania, é, também, não admitir o falecimento ou a ruptura da noção 
de ciclos como uma coisa séria, de futuro na educação. Daí a importância dessa iniciativa da 
Secretaria de Estado da Educação de trazer, finalmente, esse tema à tona. 
Afinal, depois de um certo tempo de implantação, a sociedade civil se interessaria por começar 
a debater algo que está aí nas nossas vidas. Porque este Fórum, organizado pela FDE, é muito 
mais que um fórum de debates. Ele é um sinal de que há homens e mulheres interessados e 
interessadas em proteger uma idéia, que não pode ser deixada de lado apenas por eventuais 
desvios de rota. 
Eu queria concluir com uma idéia. Não se pode, de maneira alguma, esconder que há problemas 
sérios na Progressão Continuada. Não se pode, de maneira alguma, deixar de perceber 
que as comunidades escolares - pais, alunos e professores, funcionários - têm dificuldades com 
isso. Mas, não significa que a gente deva abandonar a idéia. Há projetos, sim, para reverter 
essa situação. Outros falam de uma parada estratégica, tanto faz. O que vale é que qualquer 
projeto que venha nessa direção não atire para fora da História uma das idéias mais centrais 
que se deva ter no cotidiano do trabalho educacional. É preciso dar um basta ao pedagocídio 
nas escolas públicas. Obrigado. 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/pro/06_aprendizagem_em_ciclos.pdf
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15 de setembro de 2003

Progressão Continuada e Ignorância

Vitor Henrique Paro*

A ignorância em torno da progressão continuada começa pelo engano de confundi la com sua
contrafação: aquela que continua admitindo as reprovações nas passagens dos ciclos ou que usa esse
sistema apenas para voltar à antiga divisão do ensino fundamental em dois níveis (agora chamados
ciclos), de quatro séries cada um. Ora, a principal característica da progressão continuada é,
precisamente, a eliminação da reprovação, o que constituiu o maior avanço pedagógico proposto
pelas políticas públicas em educação no Século XX. Progressão continuada significa que se progride
continuamente, sem o “regime estúpido das repetições de série”, como o chamava Anísio Teixeira. E
a eliminação da reprovação é precisamente o principal foco de resistência daqueles que se opõem à
progressão continuada, o que denota, no mínimo, a total ignorância dos fundamentos da ação
educativa.

A reprovação escolar não é estúpida apenas porque destrói a auto estima do educando, num
processo antieducativo que despreza o mais importante na relação pedagógica, ou seja, a condição
de sujeito do aluno, a única que permite o êxito no aprendizado. Ela é estúpida também por motivos
que poderiam estar à disposição mesmo de quem não tenha conhecimentos especializados em
pedagogia. Isso porque a reprovação, a pretexto de pôr, no aluno, a culpa por um fracasso que é de
todo o sistema escolar, revela se a própria negação do mais comezinho processo avaliativo,
necessário a qualquer prática humana, individual ou coletiva. Ao invés de um processo contínuo e
permanente de avaliação de todos os elementos envolvidos, acompanhando o desenrolar da
atividade, corrigindo lhe os rumos e adequando os meios aos fins, opta se por um processo
irracional que espera um ano inteiro para, em vez de corrigir os erros, apenas condenar o aluno a
repetir todo um ano do mesmo ensino medíocre.

Um dos grandes problemas da ignorância com relação às questões pedagógicas é que ela funciona
de modo perverso, invertendo causas e efeitos do mau ensino. Assim, em vez de se reconhecer, na
não retenção, a virtude de pôr à mostra o mau desempenho da escola atual — que, mesmo com a
permanência do aluno por vários anos, proporcionada pela promoção compulsória, não consegue
educá lo —, passa se a imputar a culpa à progressão continuada, como se a causa do não
aprendizado fosse a promoção e não a ausência de bom ensino. Até pessoas que se dizem
progressistas se põem a dizer que estamos excluindo os alunos ao aprová los, sem perceberem que o
que os exclui não é a promoção, mas a falta de ensino de qualidade que costuma ser acobertada
precisamente pela reprovação e inculpação das vítimas do ensino ruim.

A resistência à progressão continuada alimenta se da ignorância, pois não se aprende a reprovar
pelo estudo e pelo conhecimento, mas pela falta deles. Da mesma forma, ninguém nasce
reprovador, assim como ninguém nasce violento: assimilam se essas condutas ao se experimentar a
reprovação e a violência desde criança. A escola, ao reprovar e culpar o aluno pela incompetência
que é dela, está “preparando” futuros adultos que se culpam, que reprovam e que se opõem à
progressão continuada, todos eles ignorantes das verdadeiras causas do mau ensino de que eles
também são vítimas.

http://www.inep.gov.br/imprensa/artigos/vitor_paro.htm
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Este relato procura documentar o meu estágio de observação realizado na
escola E. E. Basílio Machado, situado na rua Morás, 630, Vila Madalena, no
período vespertino (13:00 17:00).

…

Cheguei na escola sem muita idéia do que encontraria lá, foi meu primeiro
estágio em escola, e não tinha nenhum projeto mental que norteasse minha nova
vivência. Dadas as condições, me coloquei no papel de observadora, com o
modesto projeto de apenas acompanhar Auma professora, bem como a evolução de
seus alunos, e daí tirar algo que me chamasse a atenção, procurando, no meio do
percuso, referências para a minha futura carreira.

ESPAÇO FÍSICO
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Ao entrarmos, a escola nos recepciona com uma sala de espera aberta, aonde
vemos orgulhosamente expostos alguns trabalhos das crianças da escola, sobre
algum tema específico (quando eu cheguei, era sobre higiene).

O balcão da secretaria fica logo à esquerda, ao lado de um corredor
comprido que enfileira uma série de portas, cada uma com um nome e cargo
escrito. Um portão de grades bem espaçadas deixava clara a divisão física entre o
espaço do aluno e o espaço da coordenação. Logo um pátio, com uma árvore
corpulenta bem ao centro, a quadra, a cantina aonde serviam lanche na hora do
recreio, e um espaço sobressalente vazio mais adiante para as crianças passarem o
tempo e brincarem nas horas livres. Em volta de tudo isso um prédio de três
andares aonde se distribuíam as salas de aula.
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NA SALA DE AULA

A professora que me indicaram para acompanhar é uma senhora2, na casa
dos setenta, esperando para sair a aposentadoria que demoraria dali mais dois
longos e penosos anos, arrependida de ter ocupado o cargo de diretora por outros
dois anos, já que este não apresentou nenhuma vantagem e não é contabilizado
como horas de trabalho no seu ofício. “dois anos perdidos” foram as palavras da
professora.

No meu primeiro dia de estágio na 1ª série, a Diretora me acompanhou até a
classe da Profª T., que não ficou muito feliz com a minha chegada, e portanto
reticente com a minha presença. Fui apresentada para a classe como a professora
que vai ficar na classe para controlar o que os alunos fazem e puní los caso se
comportem mal ou não aprendam a lição – Imagem que eu só consegui tirar da
cabeça das crianças depois de muita convivência, conversa e brincadeiras.

Já no meu primeiro dia, aprendi o nome de umas vinte crianças (número que
corresponde à metade da classe). Meu primeiro dia foi em outubro, e até então a
professora não havia aprendido nem um terço dos nomes das crianças da sala dela
“mocinho!!” gritava ela na classe.

A Profª T. tinha um descaso generalizado pelas crianças, pelo aprendizado
delas, pela sociabilidade delas, pela relação que elas construíram ao longo do ano
entre si. A minha presença naquela classe era claramente ameaçadora, e sempre
que podia, me explicava que eles não aprendiam porque eram burros, ou não eram
aplicados o suficiente, já que ela já tinha feito a parte dela, passado a matéria na
lousa que estava no cronograma passar.

Fiz uma pesquisa rápida na classe para saber daonde vinham estes alunos, e
o que faziam quando não estavam na aula, para saber se existia alguma chance de
estudar fora do ambiente daquela escola. O resultado foi que 90% dos alunos
estudavam de manhã em uma outra escola, e à tarde, no Brasílio Machado. Diziam
que as mães não tinham aonde colocá los, e que era mais fácil matriculá los numa
outra escola do que numa creche. Neste contexto, haviam alguns grupos de alunos:
os que estudavam em duas escolas e não acompanhavam o aprendizado em
nenhuma das duas; os que frequentavam duas escolas e estavam ou em dia, ou
avançados no aprendizado da escola e achavam as aulas desinteressantes e chatas;
e os que só iam para uma escola, e nesta tinham um aprendizado regular, às vezes
em dia, às vezes atrasado, às vezes avançado.

Relatarei algumas cenas que presenciei durante o estágio, e que me
marcaram muito, cada uma delas representando uma gama de ações com o mesmo
teor, afim de explicitar melhor a razão do meu incômodo ao presenciá las. A

2 Chamarei a neste relatório de Pofª T
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professora aos poucos se revelava a imagem perfeita de tudo aquilo que não quero
ser quando/se for professora.

Situação nº1

“não trouxe o livro, ficou com a tua casa? Então ela que está aprendendo, e você vai
ficar burro!” dizendo ao menino que havia esquecido o livro em casa, uma das
raras vezes que não veio com o material completo. Está contida nesta cena, no
discurso da professora, a idéia de que o que vai fazer o aluno “ficar inteligente” é o
material didático, sem perceber que se este fosse realmente o caso, ela seria
supérfula no processo de aprendizagem.

Situação nº 2

A professora pediu em sala de aula que os alunos trouxessem na aula
seguinte um relato dos pais sobre que brincadeiras brincavam na época de criança
deles. No dia seguinte, quando seria o dia de verificar a lição feita, os alunos,
nervosos pra saber se a professora ia gostar ou não do que levaram, se brigaria ou
não com eles, ficaram quietinhos esperando a professora na frente da sala. Ao
entrar, a professora não mencionou em nenhum momento o trabalho proposto,
nenhuma criança teve coragem de perguntar lhe sobre o trabalho, pois tinham
medo que desaprovassem o que trouxeram, e outro trabalho foi proposto no último
minuto: fazer uma redação sobre “ o que é ser criança” e fazer um desenho para a
redação. No dia seguinte as redações foram expostas na sala de artes, a professora
não leu nenhuma delas, e foi chamar a diretora para que lesse as redações que as
crianças “tão bonitinhas” fizeram. A impressão geral que me deu esta sucessão de
fatos foi que a professora realmente não planejava as aulas, não queria conhecer os
alunos, saber o que escrevem, sobre o que escrevem, como escrevem. Não tinha
interesse nenhum em nenhum aluno, só queria ver o resultado perfeito para
colocar numa vitrine e mostrar para a diretora como os alunos aprendiam, sendo
que o conhecimento deles certamente não era mérito dela. Mais uma vez se
mostrou aparente o autoritarismo em cima das crianças, o medo inerente delas de
serem humilhadas na frente de todos de novo. As crianças, quando um aluno era
destacado e humilhado pela professora, ao invés de se sentirem mal, riam daquela
que chorava no meio da sala. “Eu mando na sala de aula, a Diretora manda na escola.” .
Este era o clima que a professora dava à sua sala de aula. As crianças viviam seus
dias lá dentro procurando aceitação, e aqueles que ocasionalmente recebiam eram
sempre os mesmo: os mais “limpos” e que sabiam mais a matéria (que constituía
um grupo de no máximo cinco alunos). “como se escreve pipa? pergunta a professora.
“p i p a.” responde uma das alunas que sempre responde corretamente às
perguntas. “muito bem, você é muito bonita!!” – diz a professora à aluna. E assim que
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algumas crianças conseguiram desenvolver algo parecido com afeto pela
professora.

Situação nº 3

(Na chamada): “M3.!! Mas eu nem sabia que você era minha aluna!Você tem vinte
e sete faltas em um mês!!!! Que raio que aconteceu com você, heim????Ficou dormindo o
mês inteiro?Viu, gente? É assim, por isso que ela escreve tudo errado (pega o caderno da
aluna, chacoalha fortemente no ar, deixando cair algumas folhas descoladas do
caderno) e nem colou essas folhas, ainda. E se a diretora vê seu caderno??!? Pra quê que
você vem na escola, heim? Responde, menina!”. Este tipo de exposição aconteceu
inúmeras vezes em sala de aula. No princípio as outras crianças ficam retraídas,
com medo de que elas sejam as próximas, e depois, quando já passou o acesso de
raiva da professora, riem daquela que foi bode expiatório no último acesso.

Situação nº 4

”Aqui é uma escola boa. Os alunos que são ruins e não aprendem. A escola pública é
ótima, tem ótimos professores, muito bons. Se quiser uma professora só pra si, até acha, mas
é bem mais caro” falou para os alunos quando estavam fazendo muita zona na
classe. E ainda obrigou os alunos a treinarem uma frase para me falar: “Antes de eu
entrar na escola, eu não sabia escrever. E aí aprendi” brandaram os alunos em uníssono
quando a professora pediu. ”viu?? Eles reconhecem a importânicia da escola.” para
mim, na sala. Aqui vejo a idéia antiga de escola pública que ainda não saiu da
cabeça da professora. Talvez ela realmente achasse que os outros alunos eram
melhores, mas também porque nunca pensou que a huminadade muda, o
conhecimento muda, e ela também precisaria inovar as suas aulas, o seu
conhecimento, os seus métodos. No final do discurso todo, ela pediu aos alunos
que cantassem a musiquinha que ela ensinou desde o começo do ano : “Estudar é
viver, a minha alegria de aprender”. Me pareceu mais uma doutrinação do que de
qualquer outro tipo de ambiente escolar. Mal sabia a professora que no recreio, o
som da escola tocava alto “Tati Quebra Barraco”, um funk carioca que
normalmente é sensurado para crianças menores que quinze anos. “O dever do aluno
é copiar tudo da lousa direitinho. Na lousa nunca tem nada errado.”. A idéia de professor
desta professora está parada no tempo, assim como ela.

3 Mantive preservados os nomes dos alunos também, afim de não expô los, no caso de possível
reconhecimento de algum deles.
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Situação nº 5

”Você só sabe falar, não sabe produzir, fazer… No SARESP você não vai fazer prova
oral, vai fazer escrita. Se você não for bem na prova você vai ficar na primeira série pro resto
da sua vida!!!!” Convencimento pelo medo, descontextualização dos conceitos,
ameaças diretas ou indiretas. Todos estes elementos aparecem diariamente no
discurso da professora. Propaga o velho paradigma de que ficar na escola mais
tempo que o normal é punição, bem como a prova também o é. A professora, brava
com a escola e com o mundo, com a perna que não funciona mais como antes, com
os dentes que já não são mais tão fortes, e os filhos dela que não ligam mais pra
ela, desconta no mais fraco que achar na frente. E se algum deles questiona sua
atitude, como já foi feito, a punição é desproporcionalmente maior que as outras.

Situação nº 6

Sobre o modo como trata os alunos aleatoriamente, houve um caso que
exemplifica bem a atitude da professora: dada uma lição na lousa, duas crianças
diferentes perguntaram: “Professora, como é a resposta deste?” Para uma ela responde
: “ó, é assim ó”, e para a outra responde “Não sabe, menino? Já cansei de explicar!! Não
vai aprender nunca??!!?? (empurra o brutalmente) e vai sentar no seu lugar!”. Em
nenhum dos dois casos existe um pensamento que esteja preocupado com a
aprendizagem. No primeiro, sem explicar, já dá a resposta, já que esta é a
importante para a professora. No segundo caso, a professora também não ensina, e
ainda o rejeita. A única diferença entre os dois, é que em um ela respondeu com
afeto, mas sem responsabilidade de professora. No segundo foi sem nenhum dos
dois.

Uma outra aluna que eu já havia reparado que não sabia ler direito, nem
escrever, tinha o caderno todo correto. Não havia entendido muito como que
acontecia aquilo e esperei a resposta aparecer com os fatos, até que apareceu: G. se
aproxima da minha carteira (eu ficava sentada na última cadeira, no canto da sala)
“Faz pra mim?Eu tenho que mostrar pra professora, senão ela fica brava comigo”.

Ao mesmo tempo, o horário inteiro de aula as crianças gritavam e pulavam
de um lado pro outro, faziam o que queriam na sala de aula. A não ser nestes
momentos em que a professora resolvia “discipliná los” subitamente. No geral, as
aulas basicamente eram cópia de lousa e avaliação dos cadernos. Esporadicamente
a professora cobrava deles aquilo que não ensinou e achava que já deviam saber já
que estavam quase no final da primeira série, e os alunos se perdiam junto com a
professora em sua bagunça. Não havia nenhum comportamento padrão, a não ser o
desrespeito, o laissez faire, o competivismo.
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NA ESCOLA

A escola, no geral, na tentativa de obter equilíbrio pelas forças opostas,
praticava os opostos diariamente. Duas vezes por semana as crianças tinham
Educação Física. Depois de sair de uma aula em que não tinham nenhum tipo de
sistematização, de diálogo, de aprendizagem, de companheirismo, iam de quintas e
sextas feiras para a aula de Educação Física. Lá encontravam um professor
extremamente severo e autoritário, machista e bronco. Os meninos podiam beber
água primeiro. As meninas que conversassem não podiam beber água. Não era
permitido nem conversa nem risada no meio da atividade proposta (queimada,
normalmente). O professor lhes explicava que isso que eles praticavam na hora da
E.F. era respeito. Que eles precisavam aprender isso, pois nitidamente não tinham
nem da família, nem da escola, nem da vida. Uma boa educação (militar, eu diria).

Quando vi estas situações tão antagônicas, fui falar com a diretora, e fiz um
breve relato do que havia visto em sala de aula, e o que eu vi na quadra interativa.
Ela calmamente respondeu que eu tivesse paciência com a Profª T. , já que ela logo
ganharia a aposentadoria dela, e não tinha como trocar de emprego assim, de uma
hora para outra, foi professora a vida inteira. Sobre a E.F., disse que contrataram de
propósito um professor bem rígido pois queriam ensinar aos alunos da escola
respeito, disciplina.



94

CONCLUSÃO

Analisei todas estas minhas experiências de estágio como um todo, sem
isolar os fatos um dos outros, e quando me vi de fora, quando já estava um mês
sem ir lá, que comecei a entender algumas coisas. No começo, me incomodou
muito o desrespeito e a falta de solidariedade das crianças, e não tinha percebido
ainda que a professora foi grande responsável por este clima generalizado de
competitividade e egoísmo desenvolvido pelas crianças. Mais tarde lembrei das
aulas de E.F., das minhas conversas com a Diretora e com outros funcionários da
escola, e fui notando que não é um ou outro que são responsáveis por este tipo de
situação. É o grupo como todo, são todos os envolvidos. Cada funcionário fazia o
que queria com as crianças. Tudo era muito aleatório. E este clima era generalizado
na escola inteira. A diretora percebendo isso contratou um professor da escola
militar para dar aula para as crianças na esperança de que o respeito e a disciplina
viessem pelo autoritarismo, o que obviamente não deu certo.

Outra questão que me chamou a atenção foi a de que a professora era uma
referência para os alunos, e eram os atos dela que eles reproduziam. Se a referência
é confusa como se mostra neste caso (a confusão somada ao poder muitas vezes
resulta na violência, verbal que seja), os alunos também ficam confusos, e vira um
ciclo vicioso, pois a princípio quem deveria administrar (no caso desta escola não
era gestão democrática) a escola e o que acontece dentro dela claramente estava
confuso também, sem perspectivas, sem objetivos claros e metodologia traçada. No
caso desta professora, a referência dela também era caótica. E é justamente por isso
que é importante desenvolver uma gestão democrática, ou que seja mais maleável,
que inclua todos os envolvidos no processo de aprendizagem e convivência da
escola. Obtendo unidade entre os envolvidos o movimento dentro dela se torna
harmônico, e não contraditório como o que presenciei. A escola é uma
aprendizagem constante, onde todos devem ter papel ativo e compromissado na
elaboração de uma estrutura harmônica e equilibrada. O problema na verdade é
estrutural.

Afinal, a vivência deste estágio foi muito importante para mim. O fato da
referência ser negativa me fez pensar em várias coisas que eu não teria pensado se
não tivesse identificado problemas e desgostos no meu caminho. Cheguei muito
perto da visão perfeita de tudo aquilo que não quero ser, e ter visto de tão perto me
distanciou ainda mais de me tornar aquilo que repudio. Toda experiência é
importante e acresce de alguma maneira na formação do indivíduo.
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Em andamento com meu projeto de busca de referências e compreensão de
funcionamento de escolas públicas, escolhi esta escola porque me foi indicada por
uma colega que não economizou elogios em sua descrição.

ESPAÇO FÍSICO

O espaço físico da escola contém vários recursos muito ricos a serem
notados. Ao entrarmos no portão, um corredor nos guia para dois caminhos: para
um lado tem a biblioteca e a sala da secretaria, para o outro, o saguão de onde
nascem as escadas para as salas de aula. Existe uma sala de computação com 22
computadores, todos eles bem mantidos, guarnecidos de caixas de som e conexão
rápida de internet. A biblioteca dispõe os numerosos e variados livros ordenados
nas estantes, mesinhas de leitura circulares, e uma aparelhagem de som que
permite fazer programas de rádio (que efetivamente foi criado, por um dos projetos
que a escola desenvolveu). A sala dos professores tem uma mesa grande, que
abriga os professores no intervalo. A secretaria é visível e acessível, bem como as
salas de coordenação e orientação pedagógica. As quadras são o final de um breve
barranco arborizado, ligados por um tipo de arquibancada de concreto aonde as



96

crianças podem assistir aos jogos e brincar nos intervalos. As salas de aula são
suficientemente grande para o número de alunos dentro e são iluminadas por
janelas de vidro do chão ao teto.

A ESCOLA

Assim que pisei pela primeira vez no chão da Olavo Pezzotti percebi que
encontraria um clima totalmente diferente daquele que conheci no meu primeiro
estágio. Na sala dos professores os funcionários, sejam professores, faxineiros,
bedéis, vice diretora ou coordenadores conversam entre si, comem em companhia
um do outro, conversam sobre os alunos, sobre as brincadeiras, travessuras e
aprendizagem deles, sabem da vida pessoal do grupo, se preocupam e se
compromissam com as atividades relativas à escola. Muitos projetos são abraçados
pelo grupo da escola, que é a favor de experimentar novas atividades, novas
pessoas, novos métodos, sempre com responsabilidade. Apenas um projeto que vi
que claramente não deu certo: Uma professora desenvolveu um projeto de inclusão
na escola, um menino com distúrbio mental, aparentemente. Esta professora se
aposentou no meio do ano em que fiz o estágio na escola, causando alguns
problemas: não havia ninguém realmente preparado para lidar com o novo aluno
incluído – depois que a professora saiu da escola, quem interagia com ele era quem
tinha mais paciência, como a moça da cantina, ou o professor de Geografia, ou
quem mais tivesse disposição para lidar com ele; as crianças da segunda série que
eram alunas desta professora não tinham para onde ir, então foram diluídas nas
terceiras séries, já que a escola dizia que não podia contratar um outro professor no
meio do semestre. Ocasionalmente uma estagiária dava aula para eles de reforço
das matérias que estavam muito avançadas.

NA SALA DE AULA

Me indicaram para observar a sala da Pofª R., da tercecira série. Foi um
alívio ver uma professora boa trabalhando. A professora conhecia seus alunos,
conhecia o pai de cada um, sabia aonde moravam, qual era a situação de cada um,
ouvia os com atenção e programava suas aulas. Ela é formada em Psicologia e fez
Normal. Tratava os alunos como crianças, e não como adultos limítrofes como vi a
maioria dos professores fazer. Era aberta, rápida, e, apesar do cansaço e desgaste
que claramente sofria diariamente naquela sala de aula, sempre entrava com o
peito estufado e mangas arregaçadas.

Claro que identifiquei alguns pontos fracos na aula dela, mas mesmo estes
achei que no final deram certo. Verifiquei que a professora dava muito texto de
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cópia de lousa, faziam os alunos escreverem muito. A cada assunto novo, havia um
texto de introdução e explicação para as crianças copiarem da lousa, coisa que
faziam sem relutar. Quando tive chance, visitei as outras salas de terceira série,
fiquei surpresa: a sala da Profª R. era a que estava mais avançada na área de leitura
e escrita. As outras terceiras séries tinham vários casos de dislexia parcial, de erros
gramaticais, enquanto que na classe da Profª R. havia apenas dois alunos, que ela
acompanhava e assistencializava em suas fraquezas.

Toda meia última hora de aula, a professora lia um capítulo de um livro que
foi eleito pela classe anteriormente. Era o momento em que os alunos ficavam mais
quietos. Prestavam atenção na história, se encantavam com os desenhos que
ocasionalmente eram mostrados, e depois comentavam e desenhavam o que o livro
trouxe. Era realmente espetacular.

Esta professora percebia os alunos e respondia ao movimento deles. Se
chegavam muito afoitos da E.F., ainda muito elétricos, a professora deixava eles
papearem um pouco, se adaptarem novamente à sala de aula, colocava música
ambiente, e aos poucos eles relaxavam e começavam a se focar no ambiente de sala
de aula.

Um aspecto bem incomum e louvável que a professora ostentava era uma
constante atualização dos assuntos, e dela própria. Comentava com os alunos o que
leu no jornal de manhã, escutava o que os alunos traziam de novidade do cotidiano
e da tv, usava gírias inofensivas que aproximavam os alunos dela, e demonstrava
muito respeito por tudo que tinha lá dentro da escola – sentimento visivelmente
mútuo. Uma situação em especial me surpreendeu positivamente: a atividade
proposta pela professora era que os alunos falassem o que eles encontravam, o que
lembram que tem numa farmácia. Todos os alunos começaram a falar ao mesmo
tempo, aflitos para que a professora escrevesse logo sua palavra na lousa, e do
meio burburinho um aluno grita – camisinha!! A classe inteira se calou, uns riram
baixinho pela palavra dita pelo colega, outros já chamavam sua atenção que a
professora iria brigar com ele – HAHA ele falou camisinha! – Fica quieto, a professora
vai dar bronca!, e a professora, percebendo o que tinha acontecido, fala: “Ué? E o que
que tem?Não é verdade que vende camisinha?Precisa usar camisinha: lembram da Raquel?
(uma menina que era da quinta série da escola que ficou grávida no meio do ano)
Ficou grávida e foi embora. Não conseguiu mais ficar na escola e estudar, teve que ficar em
casa e cuidar do bebê.” – “Eu vi uma camisinha no pátio da escola!!! – grita um dos
alunos ”isso porque o pessoal da oitava série já namora, e usa camisinha. Eles tem aula de
biologia, e aprendem que a camisinha não só serve pra prevenir gravidez, mas para não
contrair doenças transmitidas pelo sexo.” Os alunos conformados com a resposta que
tiveram encerraram o assunto e começaram a falar mais palavras.

CONCLUSÃO
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Na busca de outras referências na minha trajetória, me vi contente ao
identificar nesta escola um clima geral e estrutural construído pela equipe escolar
que me agradava, que englobava vários pontos de vista, inúmeras interações,
muitas novidades, muito companheirismo, lealdade e segurança.

Ficou muito claro que o modo como organizaram as coisas, por mais que
não fosse realmente uma gestão democrática oficializada no papel, criou um clima
generalizado na prática de cooperação, compromisso, responsabilidade e
solidariedade que eu não havia ainda visto em instituição alguma de ensino. Uma
vez que todos participam do processo, e mantém este em constante mudança, se
estabelece um movimento harmônico de regeneração cíclica do ambiente escolar, o
que reflete em todos os campos da escola: na sala de aula, na quadra, na fila da
cantina, nas apresentações de teatro e reuniões feitas.

Cheguei à uma conclusão, pensando na escola pública, e depois nas
particulares também, que a princípio todos saem do mesmo ponto. É o trabalho em
equipe, é a energia, entusiasmo, compromisso de um (a) diretor (a), professor (a), a
gestão enfim, que vai ditar os caminhos daquela instituição. O ambiente que se
forma é extremamente importante, e influencia diretamente no andamento dos
mecanismos de funcionamento da escola e no sucesso dela.


