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Introdução 
 
 
 O presente trabalho apresenta alguns resultados obtidos através de uma pesquisa 

qualitativa envolvendo as representações de docentes de uma escola pública estadual de 

São Paulo, localizada no município de Campinas, SP, sobre o regime de progressão 

continuada, após sete anos de sua implementação na rede estadual.  

 A análise das representações de docentes de uma escola pública estadual sobre o 

regime de progressão continuada resulta de discussões envolvendo a proposta de ciclos, 

progressão escolar e o papel do professor nesta forma de organização escolar, em que 

historicamente, é possível evidenciar, no Brasil, o predomínio no número de matrículas e 

escolas organizadas no regime seriado.   

 Contudo, apesar do predomínio no número de matrículas e escolas, no país, estarem 

organizadas no regime seriado, as experiências envolvendo iniciativas de organização 

escolar não-seriada, atualmente têm se fundamentado em diversas justificativas com 

destaque para a correção do fluxo escolar, redução dos índices de reprovação, diminuição 

dos gastos orçamentários com a repetência,  ampliação das oportunidades educacionais,  

melhoria da auto-estima do aluno,  democratização e universalização do ensino 

fundamental, entre outros aspectos.  

O fato é que tais aspectos acabam por influenciar a opção dos governos quanto ao 

tipo de enfoque que deve orientar tanto os procedimentos que envolvem a organização das 

escolas como a definição das concepções e dos fundamentos pedagógicos que nortearão as 

ações, os projetos e as práticas escolares.  

Entre os enfoques que acabam por nortear as propostas de ciclos e progressão 

escolar, no país, entendemos que estes podem ser destacados como políticos, pois se 

baseiam, principalmente em concepções e fundamentos pedagógicos articulados a um 
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projeto de escola e educação, com o objetivo de transformação social dos sujeitos; e 

técnicos, que se configuram diante da necessidade de resolução dos problemas educacionais 

focalizando a correção das disfuncionalidades existentes no sistema educacional. 

 No caso específico da rede estadual de São Paulo, o regime de progressão 

continuada instituído, em 1998, apresenta entre as principais justificativas para sua adoção, 

que podem ser evidenciadas na Indicação CEE nº 08/97: a universalização do ensino 

fundamental, a melhoria da auto-estima do aluno e a redução dos gastos orçamentários com 

a repetência. Tais justificativas, no entanto, embora favoreçam a garantia do direito à 

educação, a ampliação das oportunidades educacionais, não fazem referência e 

desconsideram a realidade educacional existente no interior das escolas públicas da rede 

estadual de ensino. 

 Esta problemática parece ter comprometido o envolvimento dos profissionais da 

educação, principalmente, durante o processo de implantação do regime de progressão 

continuada, no interior das escolas estaduais. Estudos como de Sousa (1998; 2000), 

Magalhães (1999), Neubauer (2000), Guimarães (2001), Fusari (2001 a;b), Jeffrey (2001), 

Frehse (2001),  Freitas (2002), Viégas (2002), Arcas (2003), Bertagna (2003), Steinvasher 

(2003), Sousa e Barretto (2004), evidenciaram as conseqüências desta problemática no 

interior de algumas escolas, destacando entre as principais dificuldades encontradas: 

 

• A falta de participação da comunidade escolar no debate; 

• A falta de condições materiais e preparação do corpo docente para trabalhar com a 

proposta; 

• Resistência do corpo docente; 

• Dificuldade de trabalho com a heterogeneidade dos alunos; 

• Burocratização da rotina escolar; 

• Inflexibilidade do currículo; 

• Sistema de Avaliação indutor das condutas escolares; 

• Problemas educacionais tornam-se responsabilidade, exclusiva da escola. 

 

Diante dos problemas apontados nos estudos acima destacados, compreender e 

analisar a representação dos docentes, sujeitos que deveriam participar e discutir, 



 3 

diretamente, sobre o regime de progressão continuada no interior da escola, a partir de 

1998, tornou-se uma temática central para o desenvolvimento de uma pesquisa que pudesse 

contemplar os professores como atores principais. 

 Assim, durante o ano letivo de 2003 e 2004, foi desenvolvida uma pesquisa 

qualitativa no interior de uma escola da rede estadual, localizada na periferia do município 

de Campinas, SP. Participaram da pesquisa 10 docentes do ciclo II1 (5ª a 8ª série do ensino 

fundamental) e 1 coordenador pedagógico, no qual a partir de entrevistas evidenciaram suas 

representações sobre o regime de progressão continuada, após sete anos de implantação da 

proposta na rede estadual. 

 Com relação ao termo representação, este se baseia na definição de PATRÂO 

(2000, p.71) que o considera como: “(...) a compreensão que o sujeito possui das ações e 

dos objetivos, em um contexto específico” , sendo, portanto, produto de palavras (ideário 

teórico) e de práticas (vivências físicas, subjetivas, sociais e coletivas), tendo como fonte 

geradora o cotidiano. 

  As representações dos docentes da escola pública analisada ao retratarem seus 

ideários teóricos e práticas constituídas no cotidiano escolar, acabam por expressar, em 

diversos momentos, suas próprias regras que podem, por sua vez, suplantar a força jurídica- 

normativa que orienta ou estabelece as diretrizes de uma proposta como o regime de 

progressão continuada, seja através da exposição de resistências ou do exercício da 

autonomia. 

Para LIMA (2001, p. 64), este processo caracteriza-se pela infidelidade normativa 

dos docentes, que independentemente das condições oferecidas para o funcionamento e 

organização da escola pela SEE-SP, continuarão fiéis aos seus próprios objetivos, interesses 

e estratégias. 

Deste modo, para analisar as representações dos docentes sobre o regime de 

progressão continuada, optou-se por uma compreensão da proposta na perspectiva 

governamental e documental, no qual as declarações dos profissionais pudessem ser 

confrontadas, de modo a evidenciar o nível de infidelidade normativa destes sujeitos. 

  

 

                                                
1 Os docentes foram selecionados pelo fato de lecionar na escola por pelo menos 6 anos e ser efetivo no cargo. 
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1. O regime de progressão continuada no Estado de São Paulo. 
 

O regime de progressão continuada é adotado na rede pública estadual de ensino, a 

partir do ano letivo de 1998, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

número 9.394/96, que no artigo 32, parágrafos 1º e 2º, possibilita aos sistemas a 

organização do Ensino Fundamental em ciclos com progressão continuada. 

 Para o CEE-SP, este artigo da LDB viabiliza a opção realizada pela SEE-SP pelos 

ciclos e pela progressão continuada, pois segundo a Indicação número 08/97, a medida 

favoreceria o estabelecimento de uma relação direta entre a avaliação do rendimento 

escolar com a produtividade do sistema de ensino, considerando que: 

 

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 da qualidade de 

ensino. (INDICAÇÃO CEE-SP 08/97- Relatório - p.7).     

  
 Apresentada na rede estadual de ensino como uma medida estratégica para 

viabilizar a universalização do ensino fundamental, garantindo o acesso e a permanência 

dos alunos na escola, o regime de progressão continuada centra-se na avaliação progressiva 

do processo de aprendizagem, permitindo a recuperação contínua, quando os resultados 

alcançados durante o ano letivo não forem satisfatórios, porque, ao contrário da promoção 

automática, de acordo com a SEE-SP (2000, p. 8), tem-se que: 

 

No primeiro caso, a criança avança em seu percurso escolar em razão de 

ter se apropriado, pela ação da escola, de novas formas de pensar, sentir e 

agir; no segundo, ela meramente permanece na unidade escolar, 

independentemente de progressos terem sido alcançados. (SEE-SP, 2000, 

p. 8).  

 

A Indicação número 08/97 também já apontava as possibilidades de benefício deste 

processo de mudança, que, se por um lado, evidenciaria novos desafios, por outro, 
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contribuiria na resolução de antigos problemas existentes na rede pública estadual paulista, 

ao destacar que: 

 

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. (INDICAÇÃO do CEE-SP, número 8/97). 

 

 Este Registro, apresentado pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo, 

destaca as principais justificativas apresentadas para a adoção do regime de progressão 

continuada na rede estadual paulista: a economia de recursos e a melhoria da auto-estima 

do aluno. Porém, embora a justificativa psicológica, a respeito da auto-estima do aluno, 

ofereça elementos relevantes capazes de contribuir na ampliação da oportunidade 

educacional com eqüidade, o fator econômico é apresentado como uma preocupação, 

especialmente, o desperdício financeiro, que afeta, de acordo com o CEE-SP, os 

investimentos em educação.    

  Rose Neubauer, Secretária de Educação do Estado de São Paulo, entre os anos de 

1995 e 2002, divulgou, amplamente, a importância do regime de progressão continuada 

como um fator relevante à auto-estima do aluno e para a economia de recursos, ao 

considerar que esta medida, além de possibilitar a resolução do problema da repetência e 
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evasão nas escolas, auxiliaria na produtividade dos recursos, garantindo uma melhoria na 

qualidade de ensino e maior eqüidade no serviço prestado, ao compreender que: 

 

[...] a perda por repetência e evasão da ordem de 30%: inexplicável, do 
ponto de vista pedagógico; inaceitável, do ponto de vista do interesse 
social; e improdutiva, do ponto de vista econômico. (NEUBAUER, 1999, 
p. 182).  

 

 Assim, o regime de progressão continuada, enquanto uma medida voltada para a 

correção do fluxo escolar, tem cumprido com o propósito governamental de corrigir as 

disfuncionalidades do sistema e a ampliar as oportunidades da população escolar. No 

entanto, a medida acaba por apresentar outros propósitos com impacto direto no espaço 

escolar como: a exigência de alterações profundas nas concepções de ensino e na 

aprendizagem, com destaque para a avaliação, além de mudanças organizacionais capazes 

de trazer benefícios tanto do ponto de vista pedagógico como econômico. 

 A exigência de alterações profundas nas concepções de ensino e aprendizagem, 

além da necessidade de mudanças organizacionais no interior das escolas fez com que a 

partir da introdução do regime de progressão continuada na rede estadual de ensino, 

alterasse a forma de movimentação dos alunos no sistema escola, pois segundo a SEE-SP 

(2000, p. 7): 

 

[...] se antes, ao final de cada ano letivo, aprovava-se ou reprovava-se os 

alunos com base no desempenho alcançado, espera-se agora, que a escola 

encontre maneiras de ensinar que assegurem a efetiva aprendizagem de 

sua clientela e conseqüentemente, seu progresso intra e interciclos. (SEE- 

SP, 2000, p. 7). 

 

Para Oliveira (1999), ao analisar a formulação das políticas educacionais 

estruturadas pela SEE-SP, entre os anos de 1995 e 1998, a implantação do regime de 

progressão continuada na rede pública estadual de ensino obteve apoio, inicialmente, dos 

sindicatos do magistério (APEOESP, UDEMO e APASE), em relação aos seus princípios, 

apesar destes apontarem as implicações negativas na qualidade de ensino, caso fosse 
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implementada como uma medida de promoção automática, preocupada somente, em 

corrigir o fluxo escolar. 

 Segundo Oliveira (1999), a opinião pública parecia pouco compreender a proposta 

de ciclos, devido à falta de debate público, contribuindo para que vinculassem a idéia de 

progressão à de promoção automática, pois a medida, do modo como foi veiculada, 

permitiria a aprovação de alunos que não conseguiram aprender durante todo o ano letivo, 

diminuindo o estímulo aos estudos, devido ao fim das reprovações. 

Quanto aos professores, segundo Paro (2000), a proposta é aceita, em um primeiro 

momento, mas com certa cautela, ao julgarem necessária a adoção de outras medidas 

capazes de evitar que o aluno passasse de ano “sem saber”. A esse respeito, Paro (2000) 

evidencia que, para muitos professores, o problema que o regime de progressão continuada 

lhes apresenta encontra-se na possibilidade de aprovação do aluno e não em seu 

aprendizado, considerando que: 

 

[...] o que se alega, às vezes, é que o aluno não aprendeu durante todo esse 

tempo, entre outros motivos, porque não tinha o estímulo (ou a ameaça) da 

reprovação, ou seja, ciente de que passará de ano sabendo ou não sabendo, 

o aluno não estuda e, por isso, não aprende. No fim, parece que tudo se 

resume na adoção da reprovação como um recurso pedagógico.  (PARO, 

2000, p. 277). 

  

Embora o regime de progressão continuada não tenha obtido uma aceitação 

unânime por causa de resistências à proposta, para Neubauer (1999), seu impacto, sobre os 

índices de reprovação e evasão, foram considerados “extremamente positivos”: 

 

Em 1998, evadem e são reprovados 1 milhão de alunos a menos do que se 

observava em 1994, quando, na rede estadual de São Paulo, havia 1,6 

milhão de alunos evadidos e reprovados. (NEUBAUER, 1999, p. 183).  

 

O regime de progressão continuada, de acordo com Neubauer (1999, p. 183), 

apresenta resultados positivos em relação à permanência dos alunos na escola, à redução do 

número de evadidos e reprovados, em apenas um ano de implantação da medida na rede. 
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Deste modo, com a garantia da permanência dos alunos na escola, a SEE-SP considera 

responsabilidade das unidades escolares o encaminhamento de questões pedagógicas, pois 

deve existir em: 

 

[...] 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. (SEE-SP, 2000, p. 

9). 

 

   A responsabilidade de cada unidade escolar em definir um projeto pedagógico, 

ligado ao regime de progressão continuada e à realidade da escola, é assegurada pela SEE-

SP que reconhece a autonomia pedagógica, financeira e administrativa de cada escola, pois, 

segundo Neubauer (1999): 

 

A autonomia, [...], tem como contrapartida a responsabilidade e o 

compromisso. Assim, deve ser acompanhada de um sistema criterioso de 

avaliação dos resultados da aprendizagem dos alunos e de condições para 

que as escolas respondam por eles. (NEUBAUER, 1999, p. 174).  

 

 Além da autonomia, a avaliação torna-se outro principal elemento norteador do 

regime de progressão continuada, pois cabe à escola a responsabilidade de estruturar um 

projeto pedagógico capaz de garantir o acesso, a permanência e o sucesso escolar do aluno, 

sendo avaliada pela SEE-SP no que concerne ao cumprimento dos objetivos educacionais e 

aos resultados de aprendizagem dos alunos. Para Hutmacher (1995, p. 56), esta nova forma 

de regulação caracteriza-se por um controle baseado na conformação dos objetivos e na 

afinidade de ação entre as escolas, pois: 

 

Neste novo modelo de regulação, o poder político-administrativo define as 

finalidades e os objetivos a atingir, mas transmite o mínimo possível de 

directivas, afectando um orçamento global ao estabelecimento de ensino. 

No interior deste quadro, os profissionais usufruem de uma grande 

liberdade para encontrar as modalidades, as vias e os meios para realizar 
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os objetivos. Os estabelecimentos  prestam contas de seus resultados 

através de uma avaliação a poster ior i, que mede a distância entre os 

resultados e os objectivos (e não a conformidade com as directivas), cuja 

interpretação integra parâmetros do contexto.  (HUTMACHER, 1995, 

p.56, grifos do autor). 

 

 Assim, no tocante ao regime de progressão continuada, a SEE-SP divulga 

orientações sobre a organização escolar e avalia os resultados educacionais obtidos pela 

escola, introduzindo modalidades avaliativas diferenciadas que, segundo Barretto (2001), 

ora centram-se na oferta dos indicadores educacionais de qualidade de ensino, na 

valorização do produto da aprendizagem, na focalização de alguns aspectos cognitivos do 

currículo, através da realização de avaliações externas, como o SARESP; ora pautam-se no 

processo de aprendizagem e na capacidade da escola em trabalhar a diversidade dos alunos. 

 A introdução de modalidades avaliativas diferenciadas no interior da escola, 

segundo Barretto (2001), tem contribuído para o aumento da incerteza e ansiedade, 

principalmente entre os professores, fato que contribuiu para que o regime de progressão 

continuada fosse encarado com desconfiança, pelo fato de envolver uma redefinição das 

práticas avaliativas, trazendo, desta maneira, inúmeras implicações nas unidades escolares.   

 No entanto, embora a autonomia e a avaliação sejam destacadas pela SEE-SP como 

elementos norteadores do regime de progressão continuada, contribuindo, como destacou 

Barretto (2001), para o aumento da incerteza e da ansiedade no espaço escolar, as 

orientações oficiais e os informativos divulgados, a respeito da medida, no interior da 

escola, apresentam as diretrizes, que, posteriormente, serão exigidas nas escolas. 

 
1.1 As orientações e informativos produzidos pela SEE-SP sobre o regime de 

progressão continuada. 

 
A proposta do regime de progressão continuada apresentada para as escolas públicas 

estaduais de São Paulo, pela SEE-SP, em Resoluções e Informativos como o Planejamento 

1998, 2000 e 2003, indica a necessidade de mudança na organização escolar seletiva e 

excludente, a partir da estruturação de um processo educativo inclusivo e adaptado para o 

atendimento de uma população escolar heterogênea. 
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 As orientações iniciais da SEE-SP às escolas estaduais do ensino fundamental 

procuravam destacar, mediante Resoluções e Informativos, as possíveis contribuições do 

regime de progressão continuada para a rede de ensino, com ênfase na melhora da auto-

estima do aluno, na correção do fluxo escolar, na redução das taxas de reprovação e evasão, 

tendo em vista a adesão e o comprometimento com a medida pelos profissionais da 

educação.   

 As Resoluções publicadas no Diário Oficial do Estado, entre os anos de 1998 e 

2004, são dirigidas às DE’s, aos supervisores, diretores e coordenadores pedagógicos, 

apresentando orientações voltadas para aspectos administrativos, organizacionais e da 

gestão escolar, que deveriam ser alterados ou organizados pela equipe escolar, com 

destaque para o tempo e espaço de aprendizagem dos alunos, as rotinas escolares, as formas 

de atribuição de aulas, a estruturação de medidas como o reforço e a recuperação (contínua, 

paralela e intensiva), entre outras questões.  

Contudo, simultaneamente à divulgação de orientações oficiais, são elaborados e 

editados documentos informativos produzidos pela SEE-SP, destacando-se o suplemento 

Planejamento elaborado nos anos de 1998, 2000, 2002 e 2003 e Orientação para as Escolas. 

Estas publicações apresentam uma linguagem acessível com o objetivo de atingir, como 

público alvo, os profissionais da educação, especialmente a equipe pedagógica e os 

professores.  

 O informativo, Orientação para as Escolas, distribuído pela SEE-SP às DE’s, no 

ano letivo de 1998, é uma cartilha, na qual destaca-se resumidamente o Parecer CEE nº 

67/98, aprovado em 13 de março, que retrata as Normas Regimentais básicas para as 

escolas públicas. Este Documento apresenta as normas administrativas, organizacionais e 

de pessoal a serem seguidas pelas unidades escolares, a partir de 1998. 

 O Informativo Planejamento, nas edições produzidas em 1998, 2000 e 2003, teve 

ampla divulgação nas escolas da rede estadual. Estas publicações, no entanto, procuram 

apresentar orientações às escolas e aos docentes sobre a importância do estabelecimento e 

da construção da proposta pedagógica; da reorientação do trabalho e das práticas 

pedagógicas na perspectiva do regime de progressão continuada, enfatizando e valorizando 

as práticas avaliativas, diagnósticas e externas. 
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 Entende-se, portanto, que os documentos publicados pela SEE-SP, entre os anos de 

1998 e 2004, procuram valorizar e enfatizar a necessidade de construção da proposta 

pedagógica (Planejamento 1998), de conscientização da equipe escolar sobre a autonomia 

pedagógica e suas implicações (Planejamento 2000) e da realização do diagnóstico do 

conhecimento dos alunos (Planejamento 2003) para cada escola, que deve assumir sua 

responsabilidade na resolução dos problemas de aprendizagem, de ordem administrativa e 

financeira, criando, deste modo, alternativas que possam ser revertidas em benefício da 

aprendizagem discente. 

 
1.2 Os Secretários de Educação e o regime de progressão continuada. 
 
 Os Secretários de Educação da rede estadual de São Paulo, Rose Neubauer (1995-

2002) e Gabriel Chalita (2002 – atual), com relação ao regime de progressão continuada 

parecem tê-la utilizado como um instrumento técnico pelos dois gestores da SEE-SP, entre 

1998 e 2004, de modo a viabilizar a realização de um projeto educacional, que 

contemplasse aspectos administrativos e pedagógico.  

 Administrativamente, o regime de progressão continuada tem favorecido a gestão 

das escolas da rede estadual do ensino fundamental no que se refere ao cumprimento de 

normas e ao alcance dos objetivos estabelecidos, destacando-se a democratização do 

ensino, regularização do fluxo escolar e tentativa de combate às altas taxas de reprovação e 

evasão. Em contrapartida, pedagogicamente, a medida viabiliza o foco nas atividades que 

envolvem o processo de ensino e aprendizagem, permitindo a ampliação das oportunidades 

educacionais, especialmente dos alunos com dificuldades de aprendizagem.  

 Entretanto, diante da importância administrativa e pedagógica atribuída ao regime 

de progressão continuada pelos gestores da SEE-SP desde 1998, os conflitos, divergências 

e resistências já existentes, no interior das escolas, parecem ter sido desconsiderados, assim 

como o projeto de escola e educação, pois os programas e ações desenvolvidos, neste 

período, são implantados verticalmente, ou seja, de cima para baixo, de modo que os 

profissionais da educação atuantes no interior das escolas sejam, considerados como meros 

cumpridores de tarefas e deveres, em diversos momentos. 

 Por isso, uma medida como o regime de progressão continuada que objetiva, na 

perspectiva dos Secretários, alterar a organização, o tempo e espaço escolar, a partir de uma 
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mudança de postura dos sujeitos e não de um projeto de escola e educação, apresenta 

resistências e conflitos, principalmente, quando se desconsidera a dinâmica conservadora e 

individualista, que, historicamente, tem influenciado as ações e relações neste ambiente. 

Apesar das iniciativas promovidas pelos Secretários de Educação terem procurado 

amenizar as resistências, criar alternativas para a aprendizagem dos alunos e obter o êxito 

esperado, os professores, que deveriam estar envolvidos diretamente no processo de 

implementação, na mudança da organização escolar e na configuração de um projeto de 

escola e educação, parecem ser tratados pelos gestores como coadjuvantes deste processo. 

 Rose Neubauer e Gabriel Chalita, embora suas ações tenham contribuído para que 

os docentes se mantivessem na condição de coadjuvantes no processo de implementação do 

regime de progressão continuada, transferiram particularmente para a escola e professores, 

a responsabilidade sobre o êxito ou fracasso da medida e realização das transformações 

idealizadas em suas políticas educacionais, fato que pode ser observado nas orientações 

oficiais e nos informativos divulgados na rede estadual. Contudo, Silva (2000) alerta que 

qualquer iniciativa de mudança no espaço escolar depende de um sujeito ou de pessoas que 

sejam destacadas como um ponto concreto de referência das ações, pois: 

 

[...] Um sujeito, uma obra, uma coordenação visível e concreta (...) são 

condições facilitadoras da durabilidade de propostas de mudança. [...] 

Uma atuação que se limite a exigir das pessoas o cumprimento de papéis 

previstos em ordenamentos jurídicos, sob a alegação de que são pagas 

para isso, tem produzido, como já o demonstrou a história da 

administração escolar, enormes esforços com poucos resultados (SILVA, 

2000, p. 45-46). 

 

 Pelo que aponta Silva (2000, p. 45-46), a ausência de sujeitos como referência para 

o estabelecimento de ações que favoreçam a durabilidade de propostas de mudança ou a 

exigência do cumprimento de papéis previstos nos ordenamentos jurídicos pode levar a 

obtenção de poucos resultados. E, neste sentido, com referência ao regime de progressão 

continuada, as orientações oficiais e informativas produzidas, entre 1998 e 2004, são 

bastante enfáticas sobre a atuação docente e o papel atribuído à escola, nesta forma de 
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organização; contudo, por outro lado, não apresentam nenhum sujeito como principal 

referência às ações a serem realizadas no espaço escolar.   

 A referência necessária para orientar ou conferir diretrizes sobre as ações dos 

sujeitos no interior da escola, de acordo com Rose Neubauer e Gabriel Chalita, deve ser 

definida por cada equipe escolar. Diante desta exigência, passam a surgir alguns 

questionamentos envolvendo o regime de progressão continuada, no interior da escola: qual 

concepção, fundamento e orientação seguir? Como configurar o trabalho pedagógico, nesta 

nova organização escolar? Como estruturar a equipe pedagógica para oferecer os subsídios 

necessários para a atuação dos profissionais da educação no cotidiano escolar? 

 Em nenhum momento entre 1998 e 2004, estes questionamentos chegaram a ser 

respondidos pelos Secretários de Educação publicamente, que sempre atribuíram à escola e 

aos docentes, a incumbência para fazê-los, pois as orientações e os informativos já 

apontavam os encaminhamentos necessários para que cada unidade escolar encontrasse a 

sua referência e diretriz, diante da implementação do regime de progressão continuada. 

Entre os encaminhamentos, destacam-se: a proposta pedagógica, a autonomia da escola e o 

diagnóstico das dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

 No entanto, após sete anos de implementação do regime de progressão continuada, 

qual seria o tipo de representação feita, especialmente pelos docentes sobre a medida, 

considerando a autonomia de cada escola para estabelecer suas referências, orientações e 

diretrizes com relação à proposta? 

 
2. A representação dos docentes sobre o regime de progressão continuada: dilemas e 

possibilidades. 

 

 A análise das representações dos dez professores e um coordenador pedagógico de 

uma escola pública estadual localizada na periferia do município de Campinas-SP, 

certamente não favorece a identificação de aspectos que podem ser generalizados para toda 

a rede, por se tratar de um estudo de caso, mas permite desmistificar a idéia que os 

profissionais são agentes passivos das alterações realizadas no espaço escolar.  

 Não há uma relação direta entre as iniciativas, orientações e projetos apresentados 

pela SEE-SP e o posicionamento dos docentes entrevistados, considerando que estes 

profissionais, apesar de apontarem, durante os depoimentos, falta de preparação para lidar 
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com as inovações implementadas no espaço escolar, não se encontram indiferentes às 

alterações propostas. 

 Com relação ao regime de progressão continuada, mesmo após sete anos de sua 

implementação na rede estadual do ensino fundamental, os depoimentos dos professores 

continuam enfatizando as problemáticas identificadas em estudos acadêmicos, já apontadas, 

ao longo da pesquisa, que analisaram a proposta durante sua primeira fase, com destaque 

para o desconhecimento da medida, para a falta de preparação dos docentes e das condições 

de trabalho e desinteresse dos alunos. 

 Além desta constatação, os professores entrevistados, embora apresentem uma 

percepção conservadora do processo de ensino e aprendizagem, da relação professor-aluno 

e de inovações no espaço escolar, destacam em seus depoimentos a preocupação com 

aspectos de ordem pedagógica na perspectiva do regime de progressão continuada como a 

avaliação, o domínio da leitura e escrita pelos alunos, a preparação destes para o mercado 

de trabalho. No entanto, estas questões são apresentadas pelos docentes com base em suas 

vivências e experiências estabelecidas no cotidiano escolar e não pelos conhecimentos das 

concepções e fundamentos pedagógicos que orientam suas ações e práticas no espaço 

escolar. 

 Por isso, de acordo com os depoimentos, é possível evidenciar o quanto tem sido 

difícil para os profissionais entrevistados analisarem o regime de progressão continuada a 

partir de suas concepções e fundamentos pedagógicos, simplesmente porque estes não 

foram definidos nem pela equipe escolar e muito menos pela SEE-SP. Assim, sem esta 

definição, os parâmetros que orientam as ações e o trabalho pedagógico desenvolvido pelos 

docentes retratados, parecem depender das iniciativas de cada um para solucionar os 

problemas, as dúvidas e até mesmo o diagnóstico das dificuldades apresentadas pelos 

alunos. 

 Deste modo, sem um conhecimento das concepções e dos fundamentos que 

orientam o regime de progressão continuada, os professores entrevistados, de acordo com 

os depoimentos, têm buscado individualmente encontrar alternativas para suas práticas e 

para o atendimento das demandas educacionais que surgem com a heterogeneidade da 

população atendida. Entre as principais alternativas mencionadas pelos docentes 

entrevistados para inovar suas práticas e atender as demandas educacionais destaca-se a 
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diversidade dos instrumentos de avaliação, já que o regime de progressão continuada 

pressupõe mudanças no processo avaliativo. 

 Contudo, os depoimentos indicam que, apesar dos esforços dos docentes 

entrevistados para diversificar os instrumentos de avaliação, estes não têm contribuído para 

promover o interesse dos alunos e, principalmente o domínio da leitura e escrita destes. 

Tais problemas, na opinião dos entrevistados, são conseqüência da implementação do 

regime de progressão continuada na escola, pois alguns acreditam que antes de sua adoção 

todos (professores e alunos) tinham clareza de suas atribuições e havia um estímulo para o 

ensino e a aprendizagem.  

 Na percepção dos entrevistados, a atribuição dos docentes restringe-se ao ensino, ou 

seja, a transmissão de conhecimentos, sendo difícil para estes profissionais conceberem que 

além do ensino, novas funções lhes são atribuídas com a instituição do regime de 

progressão continuada, como, por exemplo, o diagnostico dos problemas de aprendizagem, 

a busca de alternativas para seus problemas, a definição e estudo de novas concepções e 

fundamentos pedagógicos, a elaboração da proposta pedagógica, o acompanhamento dos 

avanços e dificuldades dos alunos, entre outros aspectos.  Quanto ao aluno, os entrevistados 

parecem compreender que a função deste é dominar os conteúdos escolares apresentados, 

tornando complexa a percepção dos docentes de que este sujeito, na proposta da progressão 

continuada deve aprender, de fato o que lhe foi ensinado.  

 Diante das novas atribuições instituídas aos docentes e alunos, os entrevistados, a 

partir de seus apontamentos, parecem que, após sete anos de implementação do regime de 

progressão continuada, continuam a se perguntar: como agir? Por onde começar? Como 

fazer as coisas acontecerem sem a definição de parâmetros? 

 Tais questionamentos, que aparecem implícitos nas colocações dos entrevistados, 

ainda se encontram sem respostas para estes profissionais, os quais parecem não ter 

encontrado amparo para esclarecer suas dúvidas em órgãos como a SEE-SP, DE e muito 

menos entre os colegas de trabalho. Sem respostas, portanto, torna-se mais fácil apontar as 

fragilidades apresentadas pelo regime de progressão continuada no espaço escolar, já que o 

parâmetro para os docentes entrevistados continua sendo o da lógica de uma escola seriada. 

 Se os entrevistados indicam que continuam a retratar a escola na lógica seriada, 

durante os depoimentos, os docentes procuram apontar as fragilidades do regime de 
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progressão continuada mostrando a inconsistência dos argumentos e exigências 

apresentados pela SEE-SP no interior da escola. Diante deste fato, evidencia-se que os 

docentes entrevistados, ao indicarem as fragilidades da proposta no espaço escolar, se 

preocupam com questões pedagógicas, já que observam não terem conseguido ensinar, ao 

menos, os conteúdos no quais os alunos deveriam ter domínio e estes, por sua vez, 

apresentam a cada dia maiores dificuldades para dominá-los, seja em decorrência das 

condições oferecidas pela escola, da falta de conhecimento das concepções e dos 

fundamentos do regime de progressão continuada ou de qualquer outro fator que se queira 

utilizar para explicar a problemática.   

 Os docentes entrevistados, apesar do conservadorismo e do individualismo 

presentes em suas práticas escolares, destacam sua preocupação pedagógica com as 

implicações do regime de progressão continuada no espaço escolar, especialmente com 

relação ao ensino e ao domínio dos conteúdos escolares pelos alunos, pois se a medida 

pressupõe a aprendizagem, para os professores analisados seu principal propósito não está 

sendo atingido, independentemente dos argumentos e justificativas que a sustentam. Com 

isto, a iniciativa deve ser questionada e revista, na visão dos entrevistados. 

 Assim, após sete anos de implementação do regime de progressão continuada, os 

entrevistados acabam avaliando a proposta com base nas experiências e vivências 

estabelecidas no cotidiano escolar, evidenciando que embora as normas regulamentem a 

medida, estas ainda não foram capazes, de acordo com os depoimentos, de favorecer o 

ensino e, principalmente, a construção de um projeto de escola e educação que deveriam 

orientar as ações e práticas escolares, nesta forma de organização. 
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