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Resumo
A política educacional  do Estado de São Paulo tem se mostrado um entrave ao 

desenvolvimento  da  qualidade  do  ensino  público.  Formulada  a  partir  de  uma 

proposta planejada para uma realidade européia, a divisão da estrutura curricular em 

ciclos de quatro anos de estudo em regime de progressão continuada não trouxe 

bons frutos ao ensino paulista, em virtude de sua estrutura de meia jornada e da 

falta  de  um  programa  de  recuperação  para  os  alunos  com  defasagem  de 

aprendizagem. Como nos quatro anos do ciclo essas defasagens se acumulam, a 

indisciplina se generaliza e a qualidade se perde.  De acordo com os resultados 

desta pesquisa, realizada como análise quantitativa e qualitativa sobre matrículas e 

desempenho de alunos de escolas públicas da cidade de São José dos Campos, 

nos períodos de 1993-1996 e 2001-2004, antes da progressão continuada 12% dos 

estudantes apresentavam desempenho escolar com notas acima de 8,0 e apenas 

7% terminavam o ano com notas abaixo de 5,0, em escolas com média de 36 alunos 

por classe e índice de evasão escolar de 6%. Depois da progressão apenas 8% dos 

estudantes apresentaram desempenho escolar com notas acima de 8,0 e 27% foram 

aprovados ao final do ano com notas inferiores a 5,0. A média de alunos por classe 

subiu  para  40  e  o  índice  de  evasão  escolar  atingiu  22%.  Como essa  pesquisa 

analisou recortes temporais e sociais distintos, sem transição de uma estrutura para 

outra, é possível afirmar que seus resultados servem de modelo para todo o Estado 

de São Paulo.

1 Esta pesquisa só pôde ser realizada em virtude da colaboração dos professores da Rede de Ensino Municipal de São José 
dos Campos, que disponibilizaram e coletaram os dados para a análise.
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Introdução

Para  qualquer  sociedade  que  se  considere  civilizada,  a  questão  da 

educação representa um ponto decisivo para sua permanência e continuidade, já 

que  a  educação  é  a  única  ferramenta  capaz  de  preservar  ou  transformar  a 

identidade cultural de um povo.

Educação em seu sentido amplo não se relaciona exclusivamente à escola. 

Qualquer processo em que uma geração adulta exerça uma ação social sobre uma 

geração ainda em formação constitui educação. A língua, os costumes, as tradições 

e a identidade cultural de um grupo são formadas nesse contato.

A educação escolar constitui para a sociedade mais que uma obrigação e 

responsabilidade de seu Estado. Trata-se da formação de novas gerações adultas 

em  atributos  e  qualidades  fundamentais  para  sua  preservação,  manutenção  e 

transformação.

A  partir  dessa  reflexão,  iniciou-se  a  presente  pesquisa  com  as 

considerações de um grupo de professores da EMEF Profª Sônia Maria Pereira da 

Silva da Prefeitura Municipal de São José dos Campos sobre a realidade da escola 

no ano letivo de 2007. Nas avaliações internas e externas realizadas com os alunos 

dos anos finais do Ensino Fundamental daquele ano constatou-se um rendimento 

escolar muito baixo, mesmo entre aqueles alunos considerados mais disciplinados e 

responsáveis.

No  cotidiano  escolar  percebeu-se  que  a  maioria  dos  alunos  tinha 

dificuldades significativas na leitura,  interpretação e produção de textos,  além de 

também  demonstrar  uma  sensível  defasagem  no  raciocínio  lógico  e  cálculo 

matemático fundamental.

Ao constatar  a  defasagem da aprendizagem dos alunos,  os  professores 

fizeram considerações sobre quais seriam as causas dessa defasagem, por meio de 

encontros  de  formação,  realizados  nos  Horários  de  Trabalho  Coletivo.  Nesses 

encontros foram socializados textos e artigos sobre tipos de avaliação, currículos, 

metodologia de estudo de caso e progressão continuada, com o objetivo de construir 

um fundamento teórico para a formulação de hipóteses sobre as possíveis causas 

para os resultados negativos dos alunos.
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A primeira hipótese formulada discorria sobre a avaliação e a condução do 

processo avaliativo sem um sentido formativo ou significativo. No debate no seio do 

grupo houve consenso sobre a necessidade de se formular processos avaliativos 

que sirvam para perceber deficiências, no sentido de corrigir  e melhorar práticas 

pedagógicas, mas percebeu-se que isso não responde a hipótese. Na realidade, em 

relação à avaliação, a maior dificuldade encontrada pelos alunos foi de compreender 

o enunciado do texto, o que reforça o sentido de suas defasagens de aprendizagem.

A próxima  hipótese  formulada  focalizou  a  estrutura  curricular  da  escola. 

Novamente houve concordância de que muitas das defasagens de aprendizagem 

apontadas se referem aos conteúdos, habilidades e conceitos que deveriam ter sido 

aprendidos nas séries iniciais do Ensino Fundamental.

Seguindo  esse  raciocínio  e  aprofundando  a  análise  sobre  essas 

defasagens,  consideradas  desde  as  operações  matemáticas  básicas,  ortografia, 

caligrafia e leitura houve percebeu-se que a estrutura curricular da Rede de Ensino 

Municipal  de  São José  dos Campos,  em sua divisão  de  ciclos  de  quatro  anos, 

constituiria a principal causa da defasagem da aprendizagem dos alunos.

A partir dessa afirmação, construiu-se a questão: Por quais razões a divisão 

da estrutura curricular  em ciclos de quatro  anos causaria  baixo desempenho da 

aprendizagem entre os alunos?

Para  comprovar  as  hipóteses formuladas em 2007,  foram analisados os 

resultados  dos  alunos  da  escola  nas  avaliações  internas  e  externas  de  2008, 

constatando-se  que  as  defasagens  de  aprendizagem  não  foram  superadas.  No 

entanto, a afirmação de que suas causas residiriam na estrutura curricular com sua 

organização  de  ciclos  não  pode  ser  verificada  sem a  realização  de  um estudo 

fundamentado na comparação entre os rendimentos escolares dos alunos, antes e 

depois da implantação dessa estrutura.

Dessa forma, estrutura-se o objetivo da presente pesquisa: verificar se a 

divisão da estrutura curricular em ciclos de quatro anos em regime de progressão 

continuada constitui a principal causa para o baixo desempenho da aprendizagem 

dos alunos, por meio de um estudo fundamentado na análise do rendimento dos 

alunos antes e depois da implantação desse sistema.
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Fundamentação Teórica

A Progressão Continuada apareceu para a educação escolar brasileira pela 

Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) como uma 

resposta do Estado aos problemas educacionais.

Fundamentada no construtivismo e apropriada de experiências realizadas 

em países europeus, particularmente Inglaterra e Espanha, o Regime de Progressão 

Continuada tinha como objetivo atender uma necessidade caracterizada pela evasão 

escolar e pelos altos índices de retenção.

Seguindo uma interpretação de pensadores educacionais como Paulo Freire 

a  proposta  tentava  solucionar  uma realidade  excludente  em que  os  alunos  das 

escolas  públicas  eram avaliados  anualmente  e  tinham sua  progressão  restrita  à 

superação de uma nota mínima para cada disciplina. Nesse processo, muitos alunos 

que não atingiam essa nota eram simplesmente retidos e na maioria  dos casos 

ocorria a evasão.

No Estado de São Paulo o Conselho Estadual  de Educação instituiu em 

1997 a Progressão Continuada em uma estrutura de ciclos de quatro anos, com 

possibilidades de recuperação diversas e retenção apenas nos casos extremos, ao 

final dos ciclos ou em ausências superiores aos 25%.

De  uma  proposta  educacional  que  previa  o  desenvolvimento  da 

aprendizagem por  mecanismos  de  valorização  pessoal  do  aluno,  motivação  em 

aprender  e  avaliação  significativa  passou-se  a  uma  medida  autoritária  e 

antidemocrática que desestimula a aprendizagem.

A implantação do Regime de Progressão continuada nas redes de ensino 

do  Estado  de  São  Paulo  não  foi  discutida  com  os  professores  e  com  as 

comunidades escolares. Foi imposta às escolas sob o argumento de ser uma política 

educacional aplicada em países desenvolvidos e que traria benefícios à educação. 

Resolveu-se o problema da evasão, mas não o da aprendizagem.

De acordo com Piaget, o desenvolvimento da aprendizagem humana ocorre 

pela desequilibração entre o que se conhece e o que se tem contato, em estágios 

biológicos  sucessivos  (1958,  pp.  28-32).  Em cada estágio  o  processo ocorre  de 

forma semelhante: o indivíduo recebe um estímulo, compara com o que já possui 

interiorizado e cria um ponto de desequilíbrio. A distância entre o interiorizado e o 
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ponto de desequilíbrio determina a aprendizagem. Se o desequilíbrio for superior a 

sua compreensão  o  indivíduo  se  retrai  e  interioriza  de  maneira  distorcida.  Se  o 

desequilíbrio for inferior a sua capacidade o indivíduo se desestimula.

Na  estrutura  curricular  seriada,  que  existia  antes  da  implantação  da 

progressão continuada, o aluno era excessivamente pressionado pelas notas e a 

avaliação representava o objetivo da aprendizagem. Como essa pressão era muitas 

vezes  superior  à  compreensão  do  aluno  a  aprendizagem  daqueles  que  tinham 

maiores  dificuldades  era  retraída  e  até  mesmo  distorcida,  levando  ao  fracasso 

escolar e a conseqüente evasão.

Na estrutura de ciclos de quatro anos em regime de progressão continuada 

os  alunos  são  pouco  exigidos  e  a  maioria  não  percebe  objetivo  para  sua 

aprendizagem, o que causa desinteresse, não pela escola em si, mas pela maneira 

em que a educação ocorre.  Como sabem que sua aprovação não depende dos 

resultados  obtidos  em  mecanismos  de  avaliação,  existe  uma  distorção  sobre  o 

significado do estudo, que é percebido como algo desnecessário.

A  escola  deixa  de  ser  um  espaço  de  estudo  para  o  desenvolvimento 

intelectual dos conteúdos considerados necessários à sociedade e se transforma em 

um espaço que prioriza apenas a socialização.

A referência para a progressão continuada é a Educação Integral (Zabala, 

1998) em seus conteúdos conceituais,  procedimentais e atitudinais,  realizada em 

período  de  tempo  completo  e  integral,  em  escolas  com  estrutura  compatível  e 

quantidade adequada de alunos em salas de aula.

Nessa interpretação a cobrança sobre os alunos é exercida nos conteúdos 

atitudinais,  durante  o  período  lúdico  da  aprendizagem,  que  é  substituído  por 

atividades de recuperação para os defasados e reflexão para os indisciplinados.

Na Espanha e na  Inglaterra,  onde essa proposta  foi  aplicada com bons 

resultados,  os  ciclos  de  estudo  têm  uma  duração  média  de  dois  anos.  Nesse 

período, os alunos estudam em salas de aula com média de 30 alunos por classe e 

na  passagem  de  um  ano  para  outro  dentro  do  ciclo  não  existem  mudanças 

significativas no quadro de alunos e de professores. O ciclo é um período fechado e 

dentro dele não se tem a noção de primeiro ou segundo ano. As classes recebem 

nomenclaturas sem nenhuma referência seriada, apenas para distinção entre outras 

classes do mesmo ciclo.
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Nessa estrutura,  os  alunos entendem a passagem do ano como férias 

escolares, da mesma maneira que o recesso do meio do ano, pois reiniciam suas 

atividades no próximo ano como continuidade do anterior. Não existe a noção de 

promoção sem avaliação de desempenho, pois o aluno só progride de ciclo se ao 

final dos dois anos apresentar evolução. Na realidade, o que existe é um período de 

tempo maior para se estruturar essa evolução.

A  partir  do  momento  em que  se  aplica  essa  idéia  sobre  uma  estrutura 

escolar  que abriga uma concentração de alunos superior  a capacidade física do 

espaço escolar, dentro de uma concepção que ainda faz a distinção de primeiro, 

segundo, terceiro e quarto ano, não se pode esperar que essa idéia funcione, até 

porque a concentração de alunos reduz a capacidade do professor de disponibilizar 

atenção  diferenciada  para  cada  necessidade  do  aluno,  e  a  concepção  de  anos 

distorce a idéia de ciclo.

Na verdade, a implantação da progressão continuada em seus ciclos de 

quatro  anos  não  rompeu  com a  estrutura  seriada,  pois  as  escolas  continuaram 

usando a distinção de séries e anos, o que ocasionou a cristalização do conceito de 

aprovação automática.

Como existe dentro do ciclo de quatro anos uma divisão seriada, os alunos, 

os professores, a escola e a sociedade percebem a existência de progressão de 

uma série para outra. Essa percepção aliada ao conceito de ciclo reforça o sentido 

automático dessa progressão.

Conceitualmente, a proposta de progressão continuada utilizada no Estado 

de  São  Paulo  é  uma  distorção  da  proposta  européia.  Para  que  mantivesse  o 

conceito original, a estrutura de ciclos deveria ser instituída sem referência de série 

ou ano, mas quatro anos é um período de tempo demasiadamente longo para se 

estruturar dessa forma.

Não se trata de criticar ou desaprovar a progressão continuada, mas de 

constatar  que  para  o  seu  funcionamento  são  necessárias  certas  condições 

essenciais  e  estruturais.  Sem elas,  a  progressão continuada se torna aprovação 

automática, que não contribui em nada para aprendizagem, não recupera os alunos 

com defasagem e desestimula o estudo dos demais.

Até o final de 2007, a Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos 

adotava o regime de progressão continuada como na Rede de Ensino Estadual de 
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São Paulo, com estrutura de ciclos de quatro anos. Como no Estado, a Prefeitura 

adota a divisão de séries (anos) dentro dos quatro anos do ciclo.

Para que a progressão funcionasse corretamente em rede pública de ensino 

seria necessária a adoção de uma educação escolar em período integral, com um 

menor  número  de  alunos por  sala  de  aula,  dentro  de  ciclos  de  dois  anos,  sem 

divisão seriada nesses ciclos.

Em período integral e em uma jornada dividida em parte conceitual e parte 

lúdica, o sentido da aprendizagem e sua motivação poderiam ser mais bem exigidos 

no período lúdico, substituindo-o pela recuperação.

Com um menor número de alunos por sala de aula a individualidade da 

aprendizagem  de  cada  aluno  pode  ser  mais  bem  observada,  permitindo 

intervenções mais precisas. Sem a divisão de séries ou anos dentro do ciclo, não 

haveria a interpretação de aprovação automática dos alunos com defasagem dentro 

do ciclo.

Sem essas condições não se pode esperar bons frutos dessa idéia.

Metodologia da pesquisa
O procedimento de pesquisa foi dividido em três etapas sucessivas:

1) Estudo de caso sobre o tema avaliação. Nesse estágio, realizado durante 

os encontros de formação e com a participação dos professores da rede de ensino 

municipal de São José dos Campos, foram levantadas hipóteses que relacionam o 

baixo desempenho escolar dos alunos com a estrutura curricular e seu sistema de 

ciclos de quatro anos. Essas hipóteses foram formuladas a partir do levantamento 

estatístico dos resultados obtidos pelos alunos nas avaliações internas e externas da 

escola.  Foram consideradas,  além das avaliações  normais  de  cada disciplina,  o 

Sistema de Avaliação da Escola Sônia Maria2, a Olimpíada Brasileira de Matemática3 

e o  Termo de Adesão ao Plano de Metas  Compromisso Todos pela  Educação, 

assinado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos junto ao Ministério da 

Educação.

2 SAES – provas compostas por cinco questões alternativas de cada disciplina mais redação, realizadas por todos os alunos, 
em duas etapas nos dias 24 e 25 de maio de 2007 e no dia 14 de setembro de 2007, sendo a última uma com dez questões de 
Língua Portuguesa, Matemática e Inglês, além da redação.
3 OBA - Prova composta por 20 questões elaboradas pelo Ministério da Educação e aplicada aos alunos de 6º e 8º série no dia 
14 de agosto de 2007.
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A  partir  da  constatação  de  que  a  realidade  da  escola  Sônia  Maria 

apresentava um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) abaixo da 

média nacional e de que os melhores resultados foram obtidos por sistemas que não 

adotavam a progressão continuada, formulou-se como hipótese a possibilidade da 

divisão da estrutura curricular em ciclos de quatro anos, dentro das condições da 

Rede de Ensino Municipal,  com salas de aula lotadas e funcionamento em meio 

período, causar um baixo rendimento dos alunos, por não assegurar condições para 

a recuperação efetiva dos alunos com dificuldades e desestimular a aprendizagem 

ante o fato da aprovação automática.

2) Confrontação teórica. Nesse estágio, também realizado nos encontros de 

formação  de  professores  da  EMEF  Profª  Sônia  Maria  Pereira  da  Silva,  foram 

levantadas  referências  bibliográficas  e  teorias  sobre  a  progressão  continuada  e 

sistemas de ciclos para servir de argumentação para o grupo. Foram considerados 

as referências legais e o pensamento construtivista de autores como Piaget, Zabala 

e Paulo Freire.

Uma vez levantados os argumentos, partiu-se para a discussão sobre os 

apontamentos  teóricos  e  as  práticas  efetivas  encontradas  na  Rede  de  Ensino 

Municipal de São José dos Campos.

3) Análise quantitativa e qualitativa. Essa etapa foi prevista pelo grupo de 

professores da EMEF Profª Sônia Maria Pereira da Silva como um procedimento 

posterior, para aprofundamento da pesquisa. Esse procedimento foi planejado como 

um levantamento estatístico formal sobre os alunos dos Ciclos I e II aprovados ao 

final de cada ano letivo com a menção NS de média nos conceitos normais e quinto 

conceito4,  nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, entre os anos de 

2001 e 2004, para definição da quantidade e proporção de alunos aprovados pela 

força da Progressão Continuada e para definição de quantidade e proporção dos 

efetivamente recuperados ao final do ciclo. Com base nesses resultados, de acordo 

com o pensamento daqueles professores, seria possível atestar ou não o fracasso 

do sistema de ciclos de quatro anos e da progressão continuada na Rede de Ensino 

Municipal de São José dos Campos, já que a EMEF Profª Sônia Maria Pereira da 

4 Os conceitos  e notas utilizados nas redes de ensino analisadas são diferentes em nomenclatura,  mas semelhantes em 
significado. As escolas de rede de ensino estadual utilizavam notas de zero a dez, ou conceitos alfabéticos A, B, C, D e E. As 
escolas da rede de ensino municipal de São José dos Campos utilizavam conceitos PS (Plenamente Suficiente), S (Suficiente) 
e NS (Não Suficiente).
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Silva  possui  estruturas  físicas  e  professores  qualificados  do  mesmo  nível  que 

qualquer outra escola da rede.

Para atestar a veracidade das conclusões desses professores, a pesquisa 

de  campo para  levantamento  de  dados e  informações foi  direcionada para  dois 

recortes  temporais  distintos,  comparados  em  duas  realidades  sócio-econômicas 

diferentes. Para tanto, a presente pesquisa considerou os alunos da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

séries do Ensino Fundamental.

O primeiro recorte temporal  refere-se ao período de 1993 a 1996 por se 

tratar de uma época na qual a estrutura curricular das escolas públicas do Estado de 

São Paulo estava dividida em séries  anuais,  sem progressão continuada e com 

retenção  automática  aos  alunos  que  não  atingissem  um  desempenho  mínimo. 

Nesse período, nenhum dos alunos que cursaram o ensino público no Estado teve 

contato com a progressão continuada.

O último recorte temporal refere-se ao período de 2001 a 2004 por se tratar 

de uma época na qual a estrutura curricular das escolas analisadas estava dividida 

em ciclos de quatro anos, com progressão continuada e sem a possibilidade de 

retenção por desempenho antes do fim do ciclo. Nesse período, nenhum dos alunos 

que cursaram a escola pública no Estado de São Paulo teve contato com o sistema 

seriado.

A  primeira  realidade  sócio-econômica  analisada  nesses  dois  recortes 

temporais  refere-se à EMEF Profª  Áurea Cantinho Rodrigues da rede de ensino 

municipal  de São José dos Campos,  considerada uma escola modelo  e de alto 

desempenho. Por situar-se em uma região central da cidade, essa escola atende 

uma diversidade de públicos, com uma certa predominância das camadas médias 

urbanas.

A outra realidade sócio-econômica analisada refere-se, além da EMEF Profº 

Sônia Maria Pereira da Silva, à EE Profª João Ferreira Santos, da rede de ensino do 

Estado de São Paulo,  por  se  tratar  da  escola que atendia  o mesmo público da 

escola Sônia Maria, antes de sua inauguração em 2001. As duas escolas citadas 

estão situadas em uma região periférica da cidade e atendem ao mesmo público, 

com predominância de camadas populares pouco favorecidas.

Comparando-se as realidades da EMEF Profº  Áurea Cantinho Rodrigues 

com as  realidades  da  EMEF Profª  Sônia  Maria  Pereira  da  Silva  e  da  EE João 
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Ferreira Santos, nos recortes temporais de 1993 a 1996 e 2001 a 2004, é possível 

verificar a veracidade da questão proposta para toda a rede pública de São José dos 

Campos, pelo fato deste estudo de caso abranger realidades educacionais e sócio-

econômicas  que  refletem  a  desigualdade  de  nossa  sociedade,  propiciando  um 

modelo de análise que pode servir para todo o Estado de São Paulo.

Análise dos dados e resultados
Com base no trabalho desenvolvido pelos professores da EMEF Profº Sônia 

Maria  Pereira  da  Silva  em  seus  encontros  de  formação  foram  apontados  os 

seguintes resultados:

1) Existe uma interpretação equivocada sobre a questão da avaliação no 

Regime  de  Progressão  Continuada.  Em  virtude  da  exigência  e  da 

pressão  sobre  a  necessidade  de  notas  para  os  alunos  na  estrutura 

curricular  seriada,  criou-se  uma  distorção  de  que  a  avaliação  era  o 

objetivo  e  a  aprendizagem  o  seu  resultado.  Como  a  progressão 

continuada foi instituída para reparar essas distorções e em virtude de 

uma interpretação equivocada sobre seu funcionamento, criou-se outra 

distorção,  que  entendia  como  desnecessária  ou  mesmo  proibida  a 

aplicação de qualquer tipo de avaliação. Dessa forma, para caminhar em 

direção a uma solução para o problema, a escola como um todo deve 

instituir a avaliação formativa, com o objetivo de perceber distorções e 

deficiências de aprendizagem. A aprendizagem passa a ser o objetivo e 

a avaliação o instrumento para verificar o seu resultado;

2) A estrutura curricular dividida em ciclo de quatro anos causaria baixo 

desempenho entre os alunos da Rede de Ensino Municipal de São José 

dos Campos em virtude das condições em que é aplicada e pelo fato do 

ciclo  de  quatro  anos  ser  um  período  demasiadamente  longo.  A 

progressão  continuada  tem  sido  aplicada  com  algum  sucesso  em 

estruturas  que  apresentam  educação  escolar  integral  e  um  número 

reduzido de alunos por sala de aula, como acontece na Europa. Sem 

essas condições não parece possível, e a realidade comprova isso, que 

a progressão continuada funcione. O ciclo de quatro anos abrange um 
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período longo e caracterizado por diferentes estágios da formação da 

personalidade e construção da aprendizagem de nossos alunos;

3) Considerando que a estrutura do sistema escolar da maioria das redes 

públicas  de  ensino  do  Estado  de  São  Paulo  ainda  não  comporta  a 

educação escolar integral, a estrutura curricular em ciclos de quatro anos 

aplicada  em  regime  de  progressão  continuada  tem  se  mostrado 

ineficiente para atender  a  aprendizagem dos alunos,  o  que sugere  a 

necessidade  de  mudanças  nessa  estrutura,  para  o  cumprimento  das 

metas educacionais assumidas junto ao Ministério da Educação.

No  final  de  2007  veio  a  primeira  resposta  positiva  para  essas 

considerações.  A  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  São  José  dos  Campos 

revisou o seu sistema e reduziu o ciclo para um período de dois anos.

De acordo com o planejado, foram coletados no início de 2008, em cada 

uma das escolas definidas, para cada um dos recortes temporais estabelecidos, as 

seguintes informações:

1) Total de alunos matriculados na escola. Com essa informação é possível 

comparar as escolas quanto ao seu tamanho;

2) Total  de  classes  funcionando  na  escola.  Com  essa  informação 

comparada ao total de alunos matriculados é possível definir a média de 

alunos por sala de aula;

3) Alunos matriculados na 5ª série (1ª Ciclo II) do Ensino Fundamental no 

início do ano;

a) Total de alunos matriculados na 5ª série (1ª Ciclo II) do 

Ensino  Fundamental  no  final  do  ano.  Com  essa  informação  é 

possível verificar a evasão escolar;

b) Total  de alunos reprovados na 5ª série (1ª  Ciclo II)  do 

Ensino Fundamental no período de 1993 a 1996;

c) Total  de  alunos  da  5ª  série  (1ª  Ciclo  II)  do  Ensino 

Fundamental  aprovados  para  a  6ª  série  com  conceito  final 

insuficiente (inferior a 5,0 ou NS) no período de 2001 a 2004;
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d) Total  de  alunos  da  5ª  série  (1ª  Ciclo  II)  do  Ensino 

Fundamental  aprovados  para  a  6ª  série  com  conceito  final 

plenamente suficiente (igual ou superior a 8,0 ou PS);

4) Total  de  alunos  matriculados  na  8ª  série  (4ª  Ciclo  II)  do  Ensino 

Fundamental no início do ano;

a) Total de alunos matriculados na 8ª série (4ª Ciclo II) do 

Ensino  Fundamental  no  final  do  ano.  Com  essa  informação  é 

possível verificar a evasão escolar;

b) Total  de alunos reprovados na 8ª série (4ª  Ciclo II)  do 

Ensino Fundamental no período de 1993 a 1996;

c) Total  de  alunos  da  8ª  série  (4ª  Ciclo  II)  do  Ensino 

Fundamental  aprovados  para  o  Ensino  Médio  com  conceito  final 

insuficiente (inferior a 5,0 ou NS) no período de 2001 a 2004;

d) Total  de  alunos  da  8ª  série  (4ª  Ciclo  II)  do  Ensino 

Fundamental  aprovados  para  o  Ensino  Médio  com  conceito  final 

plenamente suficiente (igual ou superior a 8,0 ou PS);

Analisando-se o rendimento dos alunos da 5ª série (1ª Ciclo II) do Ensino 

Fundamental nos recortes temporais definidos é possível comparar dentro de cada 

escola a qualidade do ensino inicial, antes e depois da progressão continuada.

Analisando-se o rendimento dos alunos da 8ª série (4ª Ciclo II) do Ensino 

Fundamental  nesses mesmos recortes  temporais  é  possível  comparar  dentro  de 

cada escola a qualidade do Ensino Fundamental antes e depois da progressão.

A  comparação  entre  totais  de  alunos  reprovados  ou  aprovados  para  a 

próxima  série  com  conceito  final  insuficiente,  dentro  do  universo  do  total  de 

matriculados nas séries analisadas, permite definir um Índice de Insuficiência, para 

cada um dos anos do recorte temporal, que pode ser comparado antes e depois da 

progressão. Essa comparação define o fracasso escolar.

A comparação entre totais de alunos aprovados para a próxima série com 

conceito  final  plenamente  suficiente  (Igual  ou  superior  a  8,0  ou  PS),  dentro  do 

universo do total de matriculados nas séries analisadas, permite definir um Índice de 

Alto  desempenho,  para  cada  um  dos  anos  do  recorte  temporal,  que  pode  ser 
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comparado antes e depois da progressão. Essa comparação define o sucesso 

escolar.

Nesse estudo de caso foram coletados os seguintes dados:

EMEF Profª Áurea Cantinho Rodrigues

Quantidade de alunos matriculados 199
3

1994 199
5

199
6

Total de matriculados na escola 787 763 745 891
Total de salas de aula funcionando na escola 28 25 24 22
Matriculados na 5ª série (início do ano) 144 138 97 106
Matriculados na 5ª série (conselho final) 137 135 89 102
Retidos na 5ª série 19 5 17 1
Aprovados para a 6ª série com notas A e B (10,0 a 8,0) 28 16 19 32
Matriculados na 8ª série (início do ano) 107 79 75 116
Matriculados na 8ª série (conselho final) 104 75 72 112
Retidos na 8ª série 0 0 2 10
Aprovados para Ensino Médio com notas A e B (10,0 a 

8,0)

34 7 12 24

Quantidade de alunos matriculados 200
1

2002 200
3

200
4

Total de matriculados na escola 100

8

1103 111

2

103

6
Total de salas de aula funcionando na escola 28 29 29 29
Matriculados na 5ª série, 1º ano CII (início do ano) 153 161 118 133
Matriculados na 5ª série, 1º ano CII (conselho final) 150 168 115 129
Aprovados para a 6ª série com conceito NS (abaixo de 

5,0)

44 13 10 33

Aprovados para a 6ª série com conceito PS (acima de 

8,0)

44 59 32 28

Matriculados na 8ª série, 4º ano CII (início do ano) 111 117 157 129
Matriculados na 8ª série, 4º ano CII (conselho final) 108 114 153 126
Aprovados  para  o  Ensino  Médio  com  conceito  NS 

(abaixo de 5,0)

0 0 2 0

Aprovados  para  o  Ensino  Médio  com  conceito  PS 

(acima de 8,0)

35 35 32 48

13



EE Profº João Ferreira Santos

Quantidade de alunos matriculados 199
3

199
4

199
5

199
6

Total de matriculados na escola 130

2

134

0

146

0

153

5
Total de salas de aula funcionando na escola 34 37 37 38
Matriculados na 5ª série (início do ano) 127 125 185 0
Matriculados na 5ª série (conselho final) 126 125 160 0
Retidos na 5ª série 5 14 8 0
Aprovados para a 6ª série com notas A e B (10,0 a 8,0) 14 4 31 0
Matriculados na 8ª série (início do ano) 80 112 104 122
Matriculados na 8ª série (conselho final) 80 112 91 99
Retidos na 8ª série 1 0 4 4
Aprovados para Ensino Médio com notas A e B (10,0 a 

8,0)

8 9 12 16

Quantidade de alunos matriculados 200
1

200
2

200
3

200
4

Total de matriculados na escola 112

9

111

0

112

9

113

4
Total de salas de aula funcionando na escola 28 28 28 27
Matriculados na 5ª série, 1º ano CII (início do ano) 230 216 223 186
Matriculados na 5ª série, 1º ano CII (conselho final) 206 191 179 146
Aprovados para a 6ª série com conceito NS (abaixo de 

5,0)

42 56 58 36

Aprovados para a 6ª série com conceito PS (acima de 

8,0)

18 21 9 8

Matriculados na 8ª série, 4º ano CII (início do ano) 0 0 0 119
Matriculados na 8ª série, 4º ano CII (conselho final) 0 0 0 87
Aprovados  para  o  Ensino  Médio  com  conceito  NS 

(abaixo de 5,0)

0 0 0 38

Aprovados  para  o  Ensino  Médio  com  conceito  PS 

(acima de 8,0)

0 0 0 8
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EMEF Profª Sônia Maria Pereira da Silva

Quantidade de alunos matriculados 200
1

200
2

200
3

200
4

Total de matriculados na escola 100

7

126

1

119

8

114

3
Total de salas de aula funcionando na escola 26 32 31 30
Matriculados na 5ª série, 1º ano CII (início do ano) 117 98 74 76
Matriculados na 5ª série, 1º ano CII (conselho final) 117 98 73 73
Aprovados para a 6ª série com conceito NS (abaixo de 

5,0)

2 0 2 15

Aprovados para a 6ª série com conceito PS (acima de 

8,0)

30 28 18 4

Matriculados na 8ª série, 4º ano CII (início do ano) 118 115 110 114
Matriculados na 8ª série, 4º ano CII (conselho final) 109 108 101 102
Aprovados  para  o  Ensino  Médio  com  conceito  NS 

(abaixo de 5,0)

0 0 0 1

Aprovados  para  o  Ensino  Médio  com  conceito  PS 

(acima de 8,0)

15 20 58 19

De acordo com os dados levantados é possível  perceber que, embora a 

pesquisa tenha sido feita em escolas de redes diferentes, com realidades sociais 

heterogêneas, a divisão da estrutura curricular em ciclos de quatro anos em regime 

de progressão continuada causou os mesmos resultados.

Para efeito  de comparação nesta pesquisa, considerou-se o intervalo de 

1993 a 1996 como “antes da progressão continuada” e o intervalo de 2001 a 2004 

como “depois da progressão continuada”.

A EMEF Profª Áurea Cantinho Rodrigues da rede de ensino Municipal foi 

considerada por muito tempo uma escola modelo, de alto desempenho. Localizada 

em  área  nobre  da  cidade,  a  escola  atende  um  público  heterogêneo,  com  a 

predominância de pessoas oriundas de camadas sociais mais privilegiadas. Essa 

afirmação é facilmente verificada em uma análise sobre uniforme e material escolar 

dos alunos, que lembram uma escola da rede particular.

Além disso, o grupo de professores da escola mostrou-se mais constante, 

nas assinaturas das atas de conselho do período pesquisado e na conversa com 

professores da atualidade.
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Antes da progressão continuada a escola tinha uma média de 33 alunos 

por  sala  de  aula  e  apresentava um Índice  de  Insuficiência  na  5ª  série  de  12%. 

Naquela época essa insuficiência era traduzida em reprovação.

Depois da progressão continuada, a média de alunos por classe subiu para 

37 e a insuficiência dos alunos do 1º ano do ciclo II (5ª série) subiu para 18%. Vale 

lembrar  que  para  verificar  esses  dados  foram  considerados  os  alunos  que 

apresentaram  menções  insuficientes  (NS)  no  quinto  conceito  em  mais  de  três 

disciplinas, já que não havia reprovação.

Tanto  antes  como depois  da  progressão  continuada,  a  insuficiência  dos 

alunos da 8ª série (4º ano do ciclo II) demonstrou-se insignificante. No entanto, antes 

da  progressão,  cerca  de  20%  desses  alunos  apresentavam  menções  iguais  ou 

superiores a 8,0 em pelo  menos quatro  disciplinas.  Depois da progressão,  esse 

número foi reduzido para 9%.

Na EMEF Profª Áurea Cantinho Rodrigues divisão da estrutura curricular em 

ciclos de quatro anos em regime de progressão continuada causou um acréscimo de 

50% na insuficiência dos alunos da 5ª série e reduziu à metade porcentagem de 

alunos  que  apresentavam menções  iguais  ou  superiores  a  8,0,  em pelo  menos 

quatro disciplinas.

A EE Profº João Ferreira dos Santos da rede de ensino Estadual apresenta 

uma  realidade  sócio-econômica  completamente  diferente  da  EMEF  Profª  Áurea 

Cantinho Rodrigues. Localizada em uma região periférica da cidade, a escola atende 

um público menos heterogêneo, formado por pessoas oriundas de camadas sociais 

menos favorecidas, com uma grande parcela de pessoas carentes. Essa imagem é 

facilmente verificada pela análise sobre o uniforme e material escolar dos alunos e 

pela  incidência  de  pessoas atendidas por  programas sociais  do  governo.  Nessa 

realidade, o grupo de professores da escola apresentou uma maior rotatividade.

Antes da progressão continuada a escola tinha uma média de 39 alunos por 

sala de aula e apresentava um Índice de Insuficiência na 5ª série de 7% de média 

para os quatro anos estudados, proporção que se traduziu em reprovação. Naquela 

época, 9% dos alunos da 5ª série tinham menções iguais ou superiores a 8,0 no 

quinto conceito.

Depois da progressão continuada a média de alunos por sala de aula subiu 

pouco, para 41, mas o Índice de Insuficiência na 5ª série, calculado com base nos 
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alunos que tiveram menção final no quinto conceito inferior a 5,0 chegou a 26%, 

na média do período de 2001 a 2004. Além disso, a porcentagem de alunos da 5ª 

série com menções iguais ou superiores a 8,0 no quinto conceito foi reduzida para 

7% nesse período.

Antes e depois da progressão continuada a reprovação de alunos na 8ª 

série foi insignificante. A EE Profº João Ferreira dos Santos no período de 2001 a 

2003 não teve  classes de 8ª série  e para realizar esse estudo,  comparou-se os 

resultados  médios  dos  alunos  da  8ª  série  do  período  anterior  à  progressão 

continuada com os resultados de 2004.

Nessa comparação, a insuficiência dos alunos da 8ª série saiu de 2% antes 

da  progressão  continuada  para  43%  depois  da  progressão,  enquanto  que  a 

porcentagem de alunos da 8ª série com menções iguais ou superiores a 8,0 no 

quinto conceito manteve-se estável, na casa dos 9%.

Além  disso,  o  índice  de  evasão  escolar,  que  antes  da  progressão 

continuada ficava em 6% na 5ª  e  na 8ª  séries,  com a progressão passou para, 

respectivamente, 16% e 27%.

A EMEF Profª Sônia Maria Pereira da Silva da rede de ensino Municipal 

apresenta uma realidade sócia econômica muito semelhante à realidade da EE Profº 

João  Ferreira  dos  Santos,  tanto  quanto  à  carência  do  seu  público  quanto  à 

rotatividade de professores.

No período de 2001 a 2004 a escola tinha uma média de 38 alunos por sala 

de aula. Nesse período a insuficiência dos alunos do 4º ano do Ciclo II (8ª série) foi 

insignificante. Entre 2001 e 2003 a escola apresentou uma Insuficiência no 1º ano do 

Ciclo II  (5ª série) da ordem de 1% e uma média de alunos com conceitos finais 

Plenamente Suficientes de 26%. No entanto, em 2004, a insuficiência desses alunos 

atingiu 20% e a média de alunos com conceitos finais Plenamente Suficientes caiu 

para 5%.

Esses  números  demonstram  uma  certa  confusão  na  aplicação  dos 

conceitos  avaliativos,  sugerindo falta  de rigor  entre  2001 e 2003,  e  excesso em 

2004. Por essa razão, os resultados referentes à EMEF Profª Sônia Maria Pereira da 

Silva não foram conclusivos.
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Considerações finais

Nas redes de ensino do Estado de São Paulo, por não existir efetivamente 

escola em tempo integral,  o efeito da divisão da estrutura curricular em ciclos de 

quatro  anos  em regime de  progressão  continuada  sobre  a  qualidade  do  ensino 

público  é  negativo.  Como  o  ensino  ocorre  em  meia  jornada  e  não  existe 

efetivamente  um  programa  de  recuperação  intensiva  fora  do  horário  regular  de 

estudo, os alunos com defasagem de aprendizagem não superam suas dificuldades 

e sem conseguir acompanhar a turma, tornam-se indisciplinados. Nos quatro anos 

do ciclo essas defasagens se acumulam e a indisciplina se generaliza. Com pouco 

suporte para as escolas aplicarem sanções aos alunos indisciplinados, o sistema 

não permite a correção efetiva da indisciplina e reproduz a certeza da impunidade.

Com mais de 40 alunos por sala de aula e sem nenhum respaldo contra a 

indisciplina e violência na escola, o professor, que muitas vezes trabalha manhã, 

tarde e noite para garantir a sobrevivência de sua família com um valor baixo por 

cada aula ministrada, esgota todos os seus argumentos para tentar convencer seus 

alunos sobre a importância de se estudar, mas o sofrimento de uma pessoa que 

estudou bastante e não recebe a valorização do Estado e da sociedade serve como 

argumento contrário.

Dentro dessas limitações, os professores são exigidos ao máximo de suas 

capacidades  para  dar  conta  da  aprendizagem  de  cada  aluno,  de  maneira 

individualizada, em um meio que não estimula o estudo e o mérito individual.

Nesse ambiente, que tipo de estímulo recebem os alunos? Amontoados em 

salas de aula depredadas, cujo espaço físico não comporta a quantidade de alunos 

presentes,  esses  estudantes  têm a  nítida  impressão  de  que,  como as  carteiras 

quebradas depositadas no fundo da classe, não servem mais à sociedade.

Logo,  a  estrutura  curricular  em  ciclos  de  quatro  anos  em  regime  de 

progressão  continuada  seria  a  causa  do  baixo  rendimento  nos  alunos  da  rede 

pública  por  ter  sido  aplicada  em  condições  estruturais  muito  diversas  de  sua 

proposta original européia.

Na  presente  pesquisa  foram  analisadas  duas  situações  diferentes,  que 

refletem bem a desigualdade social existente em nossa sociedade5. A primeira se 
5 A EMEF Profª Sônia Maria Pereira da Silva, apesar de ter sido estudada nessa pesquisa, não foi considerada para efeitos de 
considerações finais, em razão dos resultados obtidos nos estudos realizados não terem sido conclusivos.
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refere  a  uma  escola  municipal  de  alto  desempenho,  com  estrutura  material 

completa e constância de professores em seus quadros, localizada em região nobre 

da cidade e com público de atendimento formado por pessoas de camadas sociais 

privilegiadas; a outra se refere a uma escola estadual, com uma estrutura material 

depredada e com grande rotatividade de professores, localizada em uma região de 

periferia  e  com  um  público  caracterizado  por  pessoas  carentes,  muitas  delas 

beneficiárias de programas assistenciais do governo.

Nessas duas situações distintas verificou-se que, após a implantação da 

progressão  continuada,  o  índice  de  insuficiência  dos  alunos  aumentou  e  a 

porcentagem de alunos com menções superiores a 8,0 foi reduzida.

Esses fatos poderiam estar relacionados à ampliação da média de alunos 

por sala de aula, mas os resultados mais negativos foram os resultados da escola 

que apresentou a menor variação nessa média.

Dessa  forma,  com  base  nos  dados  levantados  e  por  entender  que  a 

metodologia  desta  pesquisa  representa  bem  a  realidade  desigual  de  nossa 

sociedade,  servindo como um modelo possível  para todas as redes públicas  do 

Estado, é possível afirmar que a estrutura curricular em ciclos de quatro anos em 

regime de progressão continuada causa baixo desempenho nos alunos em virtude 

de:

1) Ter  sido aplicada de maneira  diferente  da proposta original  européia, 

mesclando  a  progressão  continuada  com  um  ciclo  demasiadamente 

longo,  mantendo  uma  estrutura  de  séries.  Essa  maneira  de  aplicar, 

entendida pelo grupo como teoricamente incoerente, difundiu a noção de 

aprovação automática, pela progressão dos alunos com defasagem de 

aprendizagem nas séries, quando na realidade deveriam, pela proposta 

original, manter seus estudos em um ciclo, com a idéia de continuidade, 

da mesma maneira que uma série mais longa;

2) Ocasionar uma falta de compromisso de estudo nos alunos por causa da 

percepção  de  aprovação  automática.  Como  foi  aplicada  de  maneira 

distorcida, a progressão continuada reforçou na mente dos estudantes a 

impressão de que não havia a necessidade de se apresentar nenhum 

esforço ou resultado para a promoção. Essa impressão proporcionou em 

19



muitos alunos e responsáveis a idéia de que não havia a necessidade 

de se estudar;

3) Não propiciar mecanismos eficientes de recuperação do rendimento dos 

alunos  com  defasagem  de  aprendizagem,  em  virtude  da  falta  de 

compromisso  dos  alunos,  e  principalmente,  pelo  fato  da  estrutura 

curricular  ser  desenvolvida  em um ensino  de  jornada  parcial,  sem a 

possibilidade  de  aplicação  de  reforço  e  sanção  disciplinar  durante  o 

período lúdico;

4) Não ter sido compreendida corretamente pela maioria dos professores, 

que  em vez  de  revisar  seus  mecanismos  de  avaliação,  para  corrigir 

práticas pedagógicas, distorceu ou mesmo suspendeu as avaliações, por 

entende-las  como  desnecessárias,  em  virtude  da  percepção  de 

aprovação automática.

Apesar da estrutura curricular da rede de Ensino Municipal de São José dos 

Campos ter sido alterada para o ano letivo de 2008, com a redução do ciclo para 

dois anos, o que foi um avanço na direção da proposta original européia, não se 

pode dizer que o problema foi resolvido. A rede de ensino municipal manteve os 

outros aspectos distorcidos em relação à proposta original, como a divisão seriada 

dentro do ciclo,  o que ainda serve de explicação para o baixo desempenho dos 

alunos registrado atualmente.

Apesar dessa revisão ter sido positiva,  com a redução do ciclo para um 

período adequado, a ausência de recuperação intensiva antes do último ano do ciclo 

propicia que as defasagens se acumulem e se tornem mais difíceis e complicadas 

de serem solucionadas. A recuperação paralela6, realizada dentro do horário regular 

de estudo, não é suficiente para recuperar as defasagens maiores.

Essa conclusão se fundamenta no fato de que a essência do processo não 

foi  alterada. A estrutura curricular dividida em ciclos de dois anos em regime de 

progressão continuada, ao ser aplicada em uma em escolas de meio período, com 

média excessiva de alunos por salas de aula e mantendo um modelo seriado, em 

6 Na Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos a recuperação paralela, ou “reforço”, é aplicada aos alunos com 
defasagem  de  aprendizagem  em  Português  ou  Matemática,  dentro  do  horário  regular  de  estudo.  Os  alunos  com  notas 
superiores a 5,0 nessas disciplinas são dispensados mais cedo ou entram mais tarde, para que os alunos com defasagem 
tenham uma aula de 50 minutos exclusiva para realizar o seu reforço, por meio de atividades e atenção diferenciada do seu 
professor. Como os outros alunos não participam dessa atividade, esse “reforço”, que não amplia a carga de estudos dos 
alunos com defasagem, reduz a carga horária de estudos dos demais alunos.
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total  discordância  com  o  conceito  original  aplicado  na  Europa,  apresenta 

praticamente  as  mesmas  condições  que  determinaram  os  maus  resultados  da 

estrutura curricular dividida em ciclos de quatro anos.
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