Os docentes avaliando o Regime de Progressão Continuada: o primeiro olhar - Um estudo de caso
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	Esta pesquisa constitui-se num estudo de caso sobre a implantação do Regime de Progressão Continuada (LDBEN/96) no estado de São Paulo e o levantamento de informações e os problemas encontrados pelos docentes de uma unidade escolar no interior de São Paulo na adoção do Regime em questão (Deliberação CEE n.º 09/97).
	A unidade escolar era constituída por vinte e cinco classes no ano da pesquisa (2000), com trinta alunos, em média, por classe e distribuídas conforme o quadro 1:
Quadro1– Distribuição da unidade escolar.
Série
Número de classes
1ª série
2ª série
3ª série
4ª série
Recuperação de Ciclos
Educação Especial
5 classes
6 classes
6 classes
6 classes
1 classe
1 classe
Total de Classes
25 classes
Fonte: E.E. “Coronel Vaz”, 2000. Não tivemos acesso à distribuição da quantidade
dos alunos por classe.
Participação dos docentes

	A participação dos docentes na pesquisa se deve à aceitação e à colaboração deles, respondendo ao questionário e participando da entrevista. Os problemas colocados pelos docentes e que puderam ser identificados, incidiram sobre questões como: Regime, Recuperação Paralela e Progressão Continuada ou Promoção Automática.

Questão do Regime de Progressão Continuada

Tabela 1– Considera o Regime de Progressão Continuada como:
SÉRIES
No  DE.
PROF.
   ÓTIMO
ABS.     %
     BOM
ABS.      %
 REGULAR
ABS.       %
PESSÍMO
ABS.      5
NÃO RESP
ABS.     %
  TOTAL
ABS.    %
   1A.
5
-
   2      08,0
   3      12,0

-
   5      20,0
   2A.
6
-
   1      04,0
   5      20,0

-
   6      24,0
   3A.
6
-
   1      04,0
   5      20,0

-
   6      24,0
   4A.
6
-
-
   5      20,0
   1      04,0
           -
-
Correç. Fluxos
1
-
-
   1      04,0

-
   1      04,0
Ed. Especial
1
-
-
   1      04,0

-
   1      04,0
TOTAL
25
-
   4     16%
   20   80%
1         4%
           -
  25  100%
Fonte: Via questionário – docentes, E. E. “Coronel Vaz”, 2000.
	O resultado confirmou uma insatisfação pelo regime, porque 80% dos docentes (Tabela 1) que atuam na unidade escolar consideram a Progressão Continuada como regular. Isto ficou evidente em manifestações das professoras como: da classe de Correção de Fluxos que comentou: “Na teoria é muito bom, mas na prática existem muitas dificuldades”.
	Para a professora da 4ª série considerou o regime como: “Regular, para não dizer péssimo”.
Uma professora da 2ª série, acrescentou que o regime apresenta concepção de promoção automática que: “Nesta questão, foi considerada “regular” devido à maneira como a “Progressão Continuada” vem acontecendo. Funciona mais como uma “Promoção Automática”.
Outra professora da 2ª série, considerou que o problema está na interpretação do regime ao relatar: “Da maneira como estão interpretando, porque a idéia em si é boa, desde que ela seja bem orientada e o professor tenha apoio da direção da escola, dos pais e até mesmo dos próprios colegas. É necessário, entretanto, que se faça um remanejamento no inicio do ano, depois de uma sondagem, separando os alunos com dificuldades para serem trabalhados sem que o professor tenha preocupação com o conteúdo a ser dado (da série) e, sim com o que o aluno não sabe e tem condições de aprender”.
Os resultados encontrados (Tabela 1) por meio dos dados levantados nesta questão não se distanciaram de forma significativa daquilo que se esperava, comprovando que os sujeitos estão preocupados com o Regime de Progressão Continuada previsto na nova LDBEN/96 (art. 32). 
Fica evidente que, apesar das respostas dos sujeitos, houve uma aceitação na adoção da Secretaria de Estado da Educação – SEE, pelo Regime de Progressão Continuada, em cujo teoria a Secretaria o descreve como:

“O regime de progressão continuada, diferentemente do que se costuma supor, pede avaliação continuada do processo de aprendizagem dos alunos, cabendo recuperação contínua, toda vez que os resultados alcançados ao longo do ano letivo não forem satisfatórios. Avaliações de diferentes modalidades – da aprendizagem, do desenvolvimento do aluno, do próprio ensino e inclusive aquelas de caráter institucional – são enfatizadas, à exaustão, na Deliberação 09/97 do CEE. De igual modo, salienta-se que progressão continuada implica, necessariamente e aproveitamento escolar, bem como a necessidade de controle de freqüência dos alunos e dos dispositivos regimentais pertinentes” (A Construção da Proposta pedagógica da Escola/planejamento 2000,p.8).
	É na prática que ocorre o seu entrave. Por que o aproveitamento escolar está abaixo do esperado? Pertinente à questão, os resultados mostraram que 76% das classes que compõem a unidade escolar revelaram problemas de alfabetização; este resultado é significativo porque, no I Ciclo (da 1ª à 4ª), a função primordial da escola é desenvolver as habilidades que facilitam a alfabetização dos alunos.
Recuperação Paralela
Tabela 2 - A escola oferece aulas de reforço paralelo. Considera o reforço como:
SÉRIES
No DE.
PROF.
   ÓTIMO
 ABS.   %
     BOM
 ABS.   %
REGULAR
 ABS.      %
PESSÍMO
ABS.      %
NÃO RESP
  ABS.     %
  TOTAL
ABS.       %
   1A.
5
-
4    16,0
1      04,0
-
-
   5     20,0
   2A.
6
1    04,0
5    20,0
-
-
-
   6     24,0
   3A.
6
-
5    20,0 
1      04,0 
-
- 
   6     24,0
   4A.
6
-
3    12,0
2      08,0
-
1      04,0
   6     24,0
Correç. Fluxos
1
-
1    04,0
-
-
-
   1     04,0
Ed. Especial
1
-
1    04,0
-
-
-
   1     04,0
TOTAL
25
1       %
  19   76%
4     16%
-
1           4%
  25 100%
Fonte: via questionário – docentes, E.E. “Coronel Vaz”, 2000.
	Antes de comentar os resultados desta questão, é necessário observar que considerando a Recuperação Paralela como parte integral do atual processo de ensino, podendo ressaltar, na Lei, os seguinte artigos: “ art. 12:Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do sistema de ensino terão a incumbência de: (...) I- elaborar e executar sua proposta pedagógica; V- prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento”; “art. 13: Os docentes incumbir-se-ão de: I- participar da elaboração pedagógica do estabelecimento de ensino; III- zelar pela aprendizagem dos alunos; IV- estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento”; art. 24: (...) e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos”.
	Observando pela transcrição acima que a escola tem a incumbência de elaborar as estratégias e executar uma proposta de trabalho que recupere os alunos com rendimento insatisfatório, a Lei não apresenta uma porcentagem de quantos alunos devem ser recuperados, ficando evidente, entretanto, que todos devem ser recuperados ou ter a oportunidade de aprender.
	Assim, esta questão, ao apresentar a resposta indicada por 76% dos docentes que consideram a Recuperação Paralela como boa, revelou um processo educacional que se desenvolve por meio da proposta pedagógica estabelecida pela unidade escolar, mas ainda pode-se inferir que são insuficientes. Tomando por parâmetro que a recuperação é elaborada pelo coletivo; o efeito não é plenamente satisfatório (no caso alternativa ótima).
	Fica evidente que a Recuperação é necessária, mas a respostas dos docentes revelou que a maneira como vem ocorrendo ainda não é a ideal, possivelmente pela existência de alguns entraves na questão. A professora da 2ª série, diz que o compromisso profissional é relevante para a recuperação ao comentar: “A meu ver é bom, desde que o trabalho seja levado a sério e que o professor esteja empenhado em resgatar as dificuldades apresentadas pelos alunos e que haja um entrosamento entre o professor do reforço com o professor da série”. 
	Os docentes ressaltaram o compromisso dos atores (docentes, coordenadores e pais) envolvidos com a aprendizagem do aluno. Assim, como Paro (1997), num contexto de integração escola/família, visando a recuperar as defasagens dos sujeitos. Por outro lado, é pertinente observar que muitos docentes disseram, por meio de diálogos, que o tempo de “três horas/aula semanais” destinado à recuperação é insuficiente para sanar ou minimizar as dificuldades que os alunos apresentam.
Regime de Progressão Continuada ou Promoção Automática
Tabela 3- No contexto da Progressão Continuada, está ocorrendo uma “promoção automática”, ou seja, o aluno entra na escola, permanece durante um período, mas sai da escola analfabeto: 
SÉRIES
No DE.
PROF.
SIM
ABS.           %
NÃO
ABS.           %
NÃO RESP.
ABS.           %
TOTAL
ABS.           %
   1A.
5
1            04,0
4             16,0
-
   5              20,0
   2A.
6
3            12,0
3             12,0
-
   6              24,0
   3A.
6
4            16,0
1             04,0
1              04,0
   6              24,0
   4A.
6
4            16,0
1             04,0
1              04,0
   6              24,0
Correç. Fluxos
1
1            04,0
-
-
   1              04,0
Ed. Especial
1
1            04,0
-
-
   1              04,0
TOTAL
25
  14            56%
9            36%
2               8%
  25          100%
Fonte: Via questionário – docentes, E.E. “Coronel Vaz”, 2000.
	A maior parte dos docentes (56%) declarou que, no contexto da Progressão Continuada, está ocorrendo a “promoção automática”, mas 36% deles afirmaram que este fato não existe. Cabe aqui uma reflexão: O que é promoção automática? Não acompanha os avanços, as capacidades e as habilidades do aluno, não se utiliza de instrumento de avaliação como parte integral do processo ensino-aprendizagem que norteia a atuação do docente quanto ao desempenho do aluno.
	Alguns docentes que participaram da pesquisa, refletindo sobre esta situação, revelaram o que pensavam, acrescentando à questão que: “A maioria dos alunos saem alfabetizados, com exceção de alguns casos” – professora da 1ª série. A professora da 2ª série lembrou da necessidade de remanejamento para sanar as defasagens dos alunos, ao afirmar que: “Não totalmente analfabetos, mas em muitos casos, saem muito defasados em relação aos conteúdos trabalhados, isto porque não houve remanejamento desses alunos nas séries anteriores. Quando isto ocorre, os alunos são trabalhados em grupos que apresentam as mesmas dificuldades, mais lentamente, para que sejam eliminadas, pelo menos em parte, suas limitações. O aluno vai passando de uma série para outra, levando-se em conta onde “ele parou no ano anterior”, respeitando, assim, suas limitações, sem que ele se sinta discriminado”.
	Segundo outra professora da 2ª série, considerou que alguns alunos precisam de tratamento especial, ao relatar que: “Em alguns casos, isso depende do trabalho efetuado e, em outros, são alunos que precisavam de atendimento especial”. Por outro lado, uma professora da 2ª série, considerou a questão do tempo, ou seja, o ritmo do aluno para desenvolver sua aprendizagem, afirmando que: “Alguns casos acontecem porque esse período não foi suficiente para ele”. A professora da 3ª série considerou que: “Em muitos casos, sim. Os que não saem analfabetos, saem com muitas dificuldades em todas as áreas de conhecimento”. Para as outras professoras da 3ª e 4ª série afirmaram que: “alguns casos”.
	Assim, no que se refere à questão do aproveitamento durante o I Ciclo (da 1ª à 4ª ), ficou evidente que “alguns alunos” permanecem na unidade escolar e, ao final do I Ciclo, saem com muitas deficiências de aprendizagem, mesmo participando de todo o processo de recuperação paralela e nas férias de janeiro.
	Observou-se que o ponto de vista dos docentes é favorável à Progressão Continuada, como inovação pedagógica. Entretanto afirmam que, ao final do I Ciclo, alguns alunos ainda não estão plenamente alfabetizados e questionam o programa de recuperação nas férias, que o aluno tem o direito de fazer, pois acreditam que o espaço e o tempo apenas do mês de janeiro são muito curtos para o aluno aprender o que não conseguiu durante o I Ciclo, ou seja, durante quatro anos. Eles apresentam muitas defasagens no programa de recuperação das férias, mas são, geralmente, promovidos para o II Ciclo. Este é um ponto que os aflige bastante.
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