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Introdução

O objeto de pesquisa deste ensaio é a organização escolar da progressão continuada (1998-2004) fundamentada na introdução dos ciclos e na apropriação de uma concepção de cidadania como finalidade da educação escolar. A progressão continuada foi aprovada no Estado de São Paulo pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) em 1997 e implantada pela Secretaria de Estado da Educação (SEE) em toda rede estadual de ensino fundamental em 1998 e em vigor desde então. A progressão continuada configura-se como uma política educacional que instituiu uma nova organização escolar a fim de superar a tradicional organização escolar seriada, considerada seletiva e excludente, responsável pelos altos índices históricos de repetência e evasão escolar. 
A progressão continuada possui como base organizacional os ciclos e não o ano civil, ou seja, mais do que os critérios administrativos, os critérios pedagógicos passam a ser o principal referencial que orienta a organização escolar. Os ciclos pressupõem respeitar os modos e ritmos distintos de aprendizagem dos alunos e às suas experiências individuais e sociais. Dessa forma, a organização escolar em ciclos administra o tempo e espaço escolar de modo a adequar a organização curricular ao particular desenvolvimento do aluno. A progressão continuada surgiu, então, como uma proposta político-pedagógica alternativa e democrática.   
Entretanto, através de uma apreciação histórica constatou-se que não existe uma definição consensual sobre a noção de ciclos, que não podem ser entendidos de forma abstrata e nem em contraposição à escola seriada e, ainda, que por si só não têm condições de realizar a pretendida democratização escolar e nem garantir a devida qualidade da educação como se pretende a proposta político-pedagógica da progressão continuada. Portanto, os ciclos somente se caracterizam como modelo político-pedagógico se vinculado à realidade social através de sua materialização histórica, pois, o que emprega a natureza democrática não são necessariamente os ciclos e sim a finalidade democrática em que, a cada momento histórico, a sociedade (organização social) atribui a si e à escola (organização escolar). A simples democratização do acesso e a garantia da permanência não dizem nada sobre a efetiva qualidade da educação na formação do aluno cidadão, de tal modo que toda discussão sobre os ciclos, no momento posterior à sua implantação prussiana, se reduziu a legitimar a progressão continuada por meio da superfície, os ciclos, ignorando premeditadamente a essência da proposta que se configura na natureza íntima do currículo como modelo predisposto à satisfazer os novos objetivos da educação escolar, voltada para formação da cidadania do povo brasileiro. Os ciclos tornaram-se por si mesmos progressistas e simplesmente criticá-lo passou a ser considerado um descompasso pedagógico. Assim, tomado como verdade pedagógica constituiu-se como um forte atributo legitimador da progressão continuada, entretanto, esquecendo-se que há uma nítida diferença entre ciclos e progressão continuada. 

Metodologia

O caminho percorrido pautou-se por uma análise de como se colocou a questão dos ciclos como organização escolar na história e na teoria, desde meados do século passado, em experiências na Inglaterra com a “Butler Education Act” de 1944 e na França com a reforma do ensino Langevin-Wallon em 1945, retirando delas as discussões a respeito da noção de ciclos, de promoção automática, de promoção por idade cronológica e a finalidade que atribuíam à educação escolar diante da sociedade. Essas experiências explicam, portanto, o conteúdo da discussão que houve no Brasil dos anos de 1950. De outro lado, permite uma nítida distinção entre progressão continuada e ciclos, bem como a especificidade da progressão continuada frente a outras experiências históricas brasileiras.
O objeto de estudo foi discutido, essencialmente, por um estudo documental da SEE, do CNE, do CEE e por uma revisão bibliográfica de obras que tratam da concepção de ciclos e organização escolar em ciclos. Assim, consultamos alguns documentos que de certa forma se relacionam com a progressão continuada implantada em 1998: o Plano Decenal de Educação para Todos de 1993, elaborado pelo MEC e que retoma a “Declaração Mundial de Educação para Todos” resultante da Conferência realizada em Jontien, Tailândia, em março de 1990; o Planejamento Político-Estratégico (1995-1998) do MEC e a Comunicação SE de 22/03/1995 que dispõem sobre as diretrizes educacionais para a educação brasileira e para o Estado de São Paulo (1995-1998), respectivamente, sob as bases da Reforma do Estado; a LDB nº 9.394/96 que, pela primeira vez, sugere a introdução da progressão continuada aos Estados como forma de garantir o direito à democratização e à cidadania dos alunos; a Indicação CEE n° 8/97 e a Deliberação CEE n° 9/97 que instituem a progressão continuada no Estado de São Paulo; os Parâmetros Curriculares Nacionais sob a influência do Relatório Jacques Delors (relatório da Unesco); o Parecer CNE n° 4/98 e a Resolução CNE 2/98 sobre as diretrizes curriculares nacionais; a Indicação CEE n° 8/2001 sobre as diretrizes curriculares do Estado, ambos para o ensino fundamental onde efetivamente imprime a adequação do currículo aos ciclos; as edições do Jornal “Escola de Cara Nova: Planejamento 1998” no qual a SEE procurou preparar os professores para a progressão continuada; Além da revisão bibliográfica em artigos, revistas, jornais, dissertações, teses e outros. Compreendemos que efetivamente a década de 1990 constituiu-se pela elevação do modelo da organização escolar em ciclos e de uma nova ênfase dada à cidadania como finalidade da educação escolar (ensino fundamental), caracterizando-se como a “era da cidadania”. 
A análise documental permitiu compreender as propostas políticas e pedagógicas deste modelo de organização escolar tal como os documentos oficiais se expõem diante dos profissionais da educação e da comunidade escolar e tal como influencia diretamente o sistema estadual de ensino. A intenção foi afastar do debate a discussão sobre os ciclos que se popularizou em meio aos profissionais da educação, à comunidade escolar e social, e aos congressos científicos da área de educação, desvirtuando e desviando a questão central à qual este ensaio procura resgatar. E por este motivo que o estudo documental e a revisão bibliográfica sobre o objeto de pesquisa foram essenciais e satisfizeram a necessidade de imprimir ao debate uma análise para além da ingênua menção aos ciclos como justificativa central. Portanto, não privilegiamos nesse momento a pesquisa de campo, já que toda ela de certa forma toma como ponto de partida uma certa concepção de ciclos considerada progressista e pedagogicamente verdadeira, algumas vezes referindo-se que o único engano da progressão continuada foi o modo autoritário de sua implantação. 

Antecedentes históricos dos ciclos desde meados do século XX

Durante a primeira metade do século XX e após a 2a Guerra Mundial, delinearam-se três tendências que influenciaram a organização escolar dos diversos paises. A primeira, a expansão do ensino secundário O termo “secundário” não possui o mesmo sentido, duração e conceituação do ensino médio brasileiro. No período tratado equivalia ao ensino pós-primário e hoje corresponderia ao segundo ciclo do ensino fundamental (5a a 8a série). Atualmente, pode-se dizer que a união daquele ensino primário e secundário corresponderia ao nosso ensino fundamental de 8 anos de escolaridade., decorrente da urbanização, industrialização, crescimento demográfico e do próprio ensino; a segunda, sobre os modos como se pretendiam dar continuidade do ensino primário ao secundário, já que estes eram dois níveis de ensino com objetivos distintos e destinados a crianças socialmente distintas; a terceira referente à elaboração e execução de currículo escolar, advindo das necessidades criadas pelo progresso técnico-científico moderno e pela complexa evolução social. Essas tendências - a expansão do sistema escolar público, a extensão, continuidade ou permanência escolar e a elaboração de uma adequada organização curricular - caminham paralelos à evolução da própria organização da sociedade.
O modelo do sistema educacional Inglês constitui-se de vários tipos de escolas, estratificadas e distintas conforme os níveis sociais. O “Reform Act” de 1867 ampliou o direito de voto e procurou convencer a opinião pública de que a educação primária era uma necessidade nacional. Assim, surgiu a “Education Act” em 1870 que, devido às resistências da Igreja levou a criação das Juntas Escolares para o controle e fiscalização das escolas remanescentes da Igreja e para fundar escolas do Estado onde não houvesse escolas religiosas. Em 1880 a educação primária foi tornada obrigatória para todas as crianças e em 1899 fixou-se a idade mínima de 12 anos para se deixar a escola. Em prosseguimento, a lei “Balfour Education Act” de 1902 assegurou a toda criança, sem distinção de posição social, uma educação gratuita. A idade mínima obrigatória, para se deixar a escola, elevou-se para 14 anos em 1918. A organização escolar da escola primária progrediu e ultrapassou o ensino da leitura, escrita e aritmética e adentrando em um currículo mais extenso, acrescentando História, Geografia, Artes e Ciências, Economia Doméstica, trabalhos manuais como Jardinagem, Língua Estrangeira e Educação Física, transformações estas finalizadas no ano de 1926. Em 1944 surgiu uma importante reforma na organização escolar, a “Education Act” de 1944, de onde surgiram três ramos de ensino: a escola de gramática, a moderna escola e a escola técnica secundária. A idade para se deixar a escola elevou-se para 16 anos.
Todos os alunos deveriam obrigatoriamente seguir a educação primária e secundária, mas aqueles não pudessem seguir a escola secundária tradicional (escola de gramática), deveriam receber uma educação secundária, através de escolas centrais seletivas e não-seletivas, que passaram a ser considerada como ‘primas pobres’, cujas características principais seriam, primeira, de duração mais curta, fixados a idade de 14 anos para deixar a escola, a segunda, marcada por uma tendência mais prática e realista e não acadêmica, a terceira, seriam de tipos variados conforme as necessidades e aptidões individuais, sugerindo métodos de seleção e descoberta de aptidões e interesses dos alunos. Estas escolas centrais passariam a ser denominadas pelo “Butler Education Act” de “escolas modernas”. A educação da Inglaterra gradativamente abrangeu a todas as crianças do país.
Com o surgimento de pretensas novas concepções de filosofia e de psicologia educacional acentuaram-se o respeito às personalidades individuais. As escolas modernas passaram a ser estruturadas respeitando as possibilidades e necessidades dos distintos alunos, ritmos, grupos sociais e a complexidade da matéria ensinada, de tal modo que os alunos médios, inferiores ou especiais poderiam sentir-se incluídos. Percebe-se que não é o aluno quem decide sobre seu destino, mas sua própria condição: idade e capacidade, permanecendo quase impossível o aluno passar de um tipo de escola para outro, formando uma intrincada rede de estratificação social.
Na França desde meados do século XIX discutia-se o projeto da “escola única”, porém, como na Inglaterra, “diferenciada” quanto aos diferentes tipos de escolas secundárias. A reforma Langevin-Wallon nasceu durante ainda o período de guerra e abriu expectativas, com o fim de inspirar a escola com o objetivo de desempenhar um papel importante em um futuro de paz. A comissão nomeada pelo governo para elaborar o projeto, sob coordenação de Paul Langevin e Henri Wallon, após três anos de pesquisas apresentou o projeto em 1947. Todavia, mesmo antes de concluída, o governo decidiu criar em outubro de 1945, como experiência piloto, “200 classes novas”, nas primeiras séries do ensino secundário (sixèmes nouvelles), criando também o Centro Internacional de Estudos Pedagógicos de Sèvres, de onde saíram as principais diretrizes desta reforma. Em 1952 o número dessas classes novas (classes nouvelles) atingiu cerca de 700 em 200 estabelecimentos (colégios modernos), no entanto, com problemas orçamentários estas classes restringiram-se apenas às experiências piloto, mantidas inicialmente em 60 estabelecimentos. As novas classes criadas puderam experimentar uma série de pesquisas psicológicas e pedagógicas e de atividades de avaliação e métodos de orientação, métodos ativos e disciplinas facultativas. Ainda que as escolas francesas tenham a promoção e distribuição dos alunos, entre o ensino primário e secundário e internamente a estes cursos, baseada na idade de seus alunos, a promoção não é automática, mas altamente meritocrática e estratificada como na Inglaterra, de tal modo que investigações feitas na França da época mostraram que uma proporção considerável de crianças nem mesmo se candidatava aos exames de admissão aos liceus e colégios e que essas crianças provinham, quase todas, de famílias da classe operária.
Maria José Garcia Werebe relata a visita de Madame Hatinguais, dirigente do Centro Internacional de Estudos Pedagógicos de Sèvres na França, e analisa as renovações pedagógicas francesas daquela época, iniciando com a afirmação de que as classes novas não foram e nem pretendiam constituir-se em revolução educacional e que reforma educacional não rompeu com o passado histórico e tradicional do ensino francês, cuja preocupação sempre foi cuidar da formação geral e do espírito (elites). Novas necessidades exigiam a superação de alguns problemas. Em primeiro lugar, havia a necessidade de se levar em consideração a expansão do ensino secundário, o aumento do numero de alunos e sua maior heterogeneidade de classe, ou seja, a organização escolar deveria se ater à questão da democracia. O segundo problema foi o de se atribuir à pesquisa o mesmo patamar de privilégio que se atribuía à cultura teórica, ultrapassando o simples objetivo de instruir e formar os alunos pela cultura historicamente elaborada. O terceiro era repensar o método, a metodologia adequada à heterogeneidade dos alunos e à cultura da pesquisa, de modo a rever a forma de ensinar e melhorar os problemas de aproveitamento escolar dos alunos. 
As diretrizes pedagógicas das classes novas caracterizam-se pelas seguintes dimensões: a primeira procurava tornar o “conhecimento da personalidade do educando uma das preocupações fundamentais do professor”; a segunda criava estímulos para a “coordenar os esforços dos professores, organizando, na escola, um verdadeiro trabalho de equipes dos mestres”; o terceiro para modificar o “caráter da orientação profissional”, mais refletida, prolongada e realizada pelo professor na orientação dos alunos; o quarto no esforço de aplicar os “métodos ativos de ensino”. Maria Werebe conclui que as classes novas não obtiveram sucesso completo. Estas classes novas conseguiram evoluir e manter apenas 25 alunos por sala, além de um belo mobiliário moderno, enquanto que as classes comuns de 40 a 50 alunos funcionavam em péssimas condições materiais. E ainda, o número de escolas comuns era substancialmente superior ao das classes novas. 
É possível constatar que enquanto na Inglaterra e na França o motor da discussão educacional foi a necessidade de se enquadrar em novos patamares de democracia: de acesso ampliado de crianças de estratos sociais distintos, de permanência e continuidade dos alunos, e de expansão do ensino elementar, junção do primário com o secundário - no Brasil as causas principais de discussão sobre a promoção automática foram os elevados índices de reprovação e evasão escolar e menos a questão da democracia, exceto pela preocupação de alguns pensadores como Anísio Teixeira que discutia a existência de um contingente enorme de alunos em idade escolar que se mantinham fora das escolas, enquanto que aqueles que nela conseguiam entrar, com o tempo começavam a ser reprovados até o momento em que, igualmente, se evadiam. 
A partir do modelo inglês e francês e pelas discussões realizadas no Brasil, podemos enumerar algumas pontuações e sintetizar algumas noções 1) É nítida a influência francesa e inglesa sobre o entendimento de promoção automática no Brasil, o que explica a concentração desta discussão na década de 1950, acompanhado o movimento pedagógico naqueles paises. 2) No Brasil os motivos das discussões sobre promoção automática se fizeram presente a partir dos elevados índices de repetência e evasão escolar, enquanto na Inglaterra e França a discussão era sobre a democratização e expansão do ensino obrigatório (primário e secundário). 3) Na Inglaterra e França não se mencionam a “promoção automática”, posto que a promoção é por idade e não automática, mas avaliada pelo mérito através de exames seletivos. 4) Os ciclos também nem eram mencionados, posto que a promoção era por idade. E a preocupação maior era com a continuidade escolar do que com os ciclos de formação ou aprendizagem. Existe um forte traço de seletividade na continuidade escolar francesa e inglesa. 5) Respeitar as possibilidades e necessidades dos distintos alunos era uma forma disfarçada de estratificação escolar e social, não percebendo que o respeito aos distintos ritmos de aprendizagem não implica em dar conteúdos mais fáceis e sim respeitar o modo e tempo característico de cada criança no aprendizado do mesmo conteúdo curricular. 6) A promoção por idade naquelas concepções tornou-se inadequada, pois simplifica e reduz o entendimento de “respeitar as possibilidades e necessidades dos distintos alunos”, já que considera todos os alunos de uma mesma idade como homogêneos, esquecendo que cada aluno, inclusive da mesma idade, possui ritmos e características distintas próprias, tanto de capacidade intelectual e cognitiva como de experiência afetiva, social, etc. 7) As “escolas modernas” constituíam-se em escolas de tipos inferiores, destinadas à população que até então não se encontrava escolarizada e nas quais não estudavam as elites. Enquanto as escolas tradicionais enfatizavam demasiadamente os estudos intelectualistas, as novas escolas enfatizavam demasiadamente o lado oposto, os programas flexíveis e pragmáticos, de ensino de hábitos, aptidões e habilidades. 8) Costuma-se confundir promoção automática com promoção por idade e promoção automática como critério de homogeneização dos alunos (desenvolvimentos afetivos, intelectuais, sociais, pessoais). Homogeneização de classe é uma nova forma de seletividade social e escolar. 9) A promoção automática exige mudança do currículo e vice-versa de acordo com as possibilidades e necessidades dos distintos alunos e seus ritmos diferenciados de aprendizagem. 11) Porém, a adequação do currículo ao desenvolvimento do aluno, depende de uma questão mais ampla que a simples promoção automática: definir os objetivos da escola primária, pois a educação escolar ainda se baseia na vida intelectual (conhecimento). Equivocam-se aqueles que relacionam a vida intelectual com organização social seletiva e excludente. Que o “programa” curricular deve estar adequado à idade não há dúvidas, pois o problema da vida escolar e social não é o currículo intelectual, mas a avaliação seletiva e classificatória. 12) A promoção automática é uma das soluções do problema da repetência e evasão escolar e de todas a menos importante. Cumpridas as exigências mínimas de funcionamento das escolas haverá apenas causas residuais (pedagógicas) daqueles problemas e a promoção automática terá sua contribuição efetiva para a escola e para a criança. 


Apontamentos sobre a organização escolar seriada e em ciclos  

A escola seriada e a escola em ciclos são reflexos de concepções específicas de organizações escolares, inseridas em um mesmo modelo de organização social, a sociedade capitalista, e subservientes a momentos distintos de seu desenvolvimento econômico-social. Nesse sentido, as séries ou os ciclos não são apenas formas de organizar a escola, seja pelo aspecto administrativo ou pedagógico, são como expressão histórico-social maneiras distintas de cumprir com os objetivos da escola na socialização dos indivíduos para a sociedade capitalista. Por isso, a necessidade de repensar, em última instância, a finalidade da educação escolar em seus contextos históricos.
A escola seriada surgiu como tentativa de superar o ensino inicial de alfabetização das crianças e realizada de forma irregular, isolada e individual; por meio de graduações expandiu-se uma determinada organização escolar que passou a concentrar-se em espaços determinados e em uniformidade de ensino. Este tipo de organização provinha de uma certa organização administrativa do ensino: da racionalização e homogeneização dos prédios, dos conteúdos curriculares fragmentados, do trabalho dos professores, da aprendizagem dos alunos e da didática. 
A escola seriada em seu curso histórico acompanhou a evolução da divisão social do trabalho e o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas. Esta escola, então, possui algumas características típicas da produção manufatureira: produção padronizada e uniformizada cuja conseqüência é dividir as classes escolares em graduações ou séries; fragmentar e encadear o currículo; alocar e homogeneizar os alunos por idade ou rendimento; separar o conhecimento em disciplinas isoladas; treinar o professor nestas disciplinas isoladas; uniformizar o ensino e a aprendizagem em modelos únicos; realizar o percurso de aprendizagem do simples ao complexo com exigência de pré-requisito; classificar conforme a qualidade e reprovar quando necessário como refugos da produção; integrar no processo educativo a distinção entre “conceber” e “excetuar” o produto, isto é, separação entre o sujeito que concebe e o objeto produzido, entre o professor que ensina e o aluno que aprende, entre ensino e aprendizagem, entre a escola e o trabalho. 
O modelo pedagógico da indústria moderna nasceu juntamente com a revolução industrial e o desenvolvimento da ciência e tecnologia, portanto, em uma determinada concepção de mundo que estabelecia os princípios de objetividade, racionalização, fragmentação e de separação entre a teoria e a prática (corpo e alma). Este modelo pedagógico da industria corresponde, por exemplo, as pedagogias da escola tradicional, da escola nova e do tecnicismo que vinculam diretamente à adaptação ou modelagem do homem ao modo de produção capitalista de forma que usurpa sua essência humana. A necessidade e subjetividade humana precisam ser negadas constantemente para ajustar o homem à racionalidade e objetividade da industria. Com as transformações no mundo do trabalho a partir do desenvolvimento da ciência e tecnologia (microeletrônica) e sua inserção no processo de produção industrial, observa-se um conjunto de conseqüências sociais e industriais. A mais saliente é o desemprego estrutural. O toyotismo introduziu um novo modelo de gestão empresarial, baseados em princípios mais flexíveis e individualizados, cuja similaridade com os princípios da noção de ciclos e organização escolar em ciclos são idênticas. 
Uma característica fundamental do toyotismo, diferentemente do fordismo/taylorismo, é que seus princípios estão ligados tanto para a vida produtiva quanto para a vida não produtiva, o vir-a-ser produtivo que significa a promessa individual do emprego, mas não sua efetivação, ou seja, enquanto não se efetiva o emprego, que não há para todos, o aluno vai sendo educado para a empregabilidade, que é praticamente o não emprego. É interessante observar que educar para a empregabilidade é estar a meio caminho entre o emprego e o desemprego, como a guerra fria, entre a guerra e a paz. Nessa posição o mais provável não é a guerra nem o emprego (senão não seria guerra fria), o primeiro é prejudicial a toda a sociedade, o segundo não é para todos. Então, educar para a empregabilidade tem sua função mais eficiente quando se educa para que a guerra e o desemprego não arrasem a já frágil estabilidade social. Portanto, a pedagogia do toyotismo está vinculada menos à vida produtiva e mais à vida social ou cidadã, daí a educação ter como finalidade formar a cidadania do aluno, de forma a estar aptos as mudanças rápidas da modernidade, ser adaptável, flexível, comunicativo, saber trabalhar em equipe e se relacionar com as pessoas, ser solidário, etc.
A pedagogia do toyotismo tem uma relação direta com a organização escolar em ciclos. Essa pedagogia se apropria dos ciclos como princípio abtsrato, ou seja, uma noção acertada de respeito ao indivíduo (aluno), sem explicitar que esta educação é para ajustar o aluno ao desemprego ou à produção toyotista. A pedagogia do toyotismo e os ciclos possuem algumas características idênticas como a seguir: ambas estão voltadas para uma pseudototalidade; as unidades fabris e escolares possuem uma gestão escolar própria da dimensão empresarial, a tarefas do operário e aluno ampliam-se para assumir a multitarefa, o trabalho “coletivo”. A pseudototalidade dessa relação provém do fato de que ambos entram na relação pela individualidade egoísta e não pela organização ativa e coletiva dos indivíduos. A multitarefa tem ainda a noção de junção de partes e não de totalidade entre trabalho intelectual e manual, entre capital e trabalho. A essência mesma da relação de propriedade privada, de exploração e alienação prevalece. A interdisciplinaridade nega a unidade e a totalidade, faz a junção de partes e fragmentos da disciplina escolar. Em outros termos, nega a própria disciplina, os conteúdos escolares intelectuais, promovendo o esvaziamento dos conteúdos e o vazio completo do ensino escolar. E não inocentemente posto que a empregabilidade na medida em que é o vir-a-ser, nunca a sua realização, não necessita de competência técnico-profissional, mas de “competências sociais”, especialmente para o desemprego estrutural. 
Deste modo, para uma conceituação que não se pretende generalizável tomamos que uma organização escolar em ciclos pressupõe uma escola que rompa com o modelo pedagógico unilateral, passivo e fragmentado de ensino e reconheça, como o centro das preocupações da escola e como base da organização escolar, o aluno em sua totalidade; com objetivo de ensinar e conduzir os alunos ao aprendizado de um mesmo conteúdo curricular intelectual adequado aos alunos de mesma idade, preocupando-se em respeitar seus modos e ritmos distintos de aprendizagem, considerando que esses modos e ritmos incluem o reconhecimento da história e experiência individual e social de cada aluno, e  sem esquecer que as particularidades dos alunos são atributos dos seres humanos e não deve servir de empecilho para novamente fragmentar e individualizar ainda mais esses alunos, mas servir à união do coletivo social, acrescentando que os conteúdos intelectuais são aqueles que servem como direcionamento histórico-social (mediação) por meio do qual os alunos se libertam da alienação imposta e superem a competitividade individual e a visão estreita de sociedade, em prol de uma explicação científica da sociedade capitalista, na luta pela mudança social e transformação dos indivíduos em sujeitos históricos.

A Progressão Continuada no Estado de São Paulo (1998-2004)

A progressão continuada implantada no Estado de São Paulo pela Secretaria de Estado da Educação (SEE) em 1998, constitui uma medida educacional pontual: contextual e politicamente determinada. Isto significa que menções sobre, de um lado, relacionando os ciclos e a progressão continuada como se fossem a mesma coisa, de outro, a justificação da progressão continuada pela comparação com outras experiências, produzem o efeito de diluir a essência das diferenças e instituir um falso universalismo.
A progressão continuada começou a ser implantada durante o ano de 1998 em toda a rede de ensino estadual do Estado de São Paulo. Como uma política educacional datada (social e politicamente) a progressão continuada está inclusa em determinado arranjo estrutural e conjuntural. Portanto, nota-se que a denominação “progressão continuada” é absorvida da LDB e plenamente aplicada em São Paulo. Na LDB se prescrevem formas diversas e múltiplas de organização escolar enquanto adiante propõe apenas uma única forma de organização a que chama de “regime de progressão continuada”, contudo, sem definir exatamente seu significado pedagógico. Na LDB não existe uma definição de progressão continuada uma vez que sua base, os ciclos, não está clara e explícita. No artigo 23 constam de forma difusa e precária algumas opções que não necessariamente se configuram em organização escolar: séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base da idade, competência e outros critérios. Fundamentado no artigo 32 da LDB 9.394 de 1996, o Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, através da Deliberação CEE no 9 de 1997, institui o regime de progressão continuada no Estado de São Paulo.
A avaliação na progressão continuada tem seu lado progressista ao propor-se como diagnóstica, isto é, voltada para rever os procedimentos pedagógicos necessários para superar as dificuldades encontradas nos alunos. Nesse sentido, tem de ser contínua e processual o que não é excludente com a avaliação do aprendizado, do produto. Por isso ela é progressista. Por outro lado, como a avaliação tem seu fundamento em uma suposta cidadania como finalidade da educação escolar, propõe-se avaliar o aluno na sua totalidade (hábitos, aptidões, solidariedade, habilidades, interesses, etc.) de modo que acaba por negligenciar a avaliação dos conteúdos intelectuais e se restringir à avaliação subjetiva. Mas como isso é possível?
A avaliação, se de um lado deixa de ser apenas do produto, incluindo o processo, de outro, cai na armadilha de esvaziar os conteúdos escolares intelectuais. Não há incoerência entre avaliação processual e avaliação dos conteúdos intelectuais, há incoerência com a avaliação processual das subjetividades que nem o aluno nem o professor têm pleno domínio, facilmente caindo na avaliação preconceituosa, por parte do professor com relação ao seu ideal modelo e estereotipo de aluno. A avaliação de outras competências não contribui diretamente com a aprendizagem, ela apenas indica que os alunos estão se esforçando para melhorar; o que prevê as dificuldades dos alunos são as avaliações dos conteúdos intelectuais que, aliás, não necessariamente precisa ser uma “faca de corte”. Isto implica em duas coisas distintas. Avaliar todas aquelas situações não é a mesmo que diagnosticar e rever o processo de aprendizagem dos alunos ou os “ganhos pequenos” alcançados. O “desenvolvimento do aluno” não se mede pelo esforço, somente pelo aprendizado. Entretanto, é perfeitamente possível não se fazer da avaliação uma faca de corte, avaliando o aprendizado dos conteúdos intelectuais com o intuito de descobrir os pontos fracos ou deficiências dos alunos. O que se explicita é que não existe conteúdo na avaliação de aptidões e competências. Por exemplo, como avaliar as aptidões sem os conteúdos? Como avaliar competências de cidadania, solidariedade, etc? Será que não se podem cair na ênfase (oposta) de se avaliar somente tais competências (vazias)? Como avaliar por critérios subjetivos tanto do aluno quanto do professor? Não será por isso que se houve tanto a reclamação de que os alunos não estão aprendendo, já que aprendem somente competências e não conteúdos escolares?
Nesse sentido, a Indicação n° 08 de 1997 e a Deliberação n° 9 de 1997 procuraram apenas pensar a progressão continuada através da organização do ano escolar pela superfície dos ciclos, deixando a questão curricular a cargo do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Unesco.  Assim, dos três pilares que compõem uma solução eficaz da reprovação e evasão escolar (os ciclos, o investimento e a organização curricular), somente o primeiro ficou a cargo do SEE e do CEE. A organização curricular estadual em 1998 seguiu os moldes das propostas da Unesco, através do Relatório Jacques Delors e dos PCNs. Somente em 2001, o CEE procurou elaborar suas próprias diretrizes curriculares para o ensino fundamental com a Indicação CEE n° 08 de 2001, porém, dando continuidade e reforçando as diretrizes curriculares nacionais, propostas em 1998 pelo MEC/ Unesco. 
A aprovação da progressão continuada no Estado de São Paulo em 1997 não propôs nenhuma inovação conceitual, ao contrário, o mais problemático é que procurou se legitimar pela superfície da questão: os ciclos. Assim, se fixaram apenas na avaliação, na maneira como respeitar o desenvolvimento do aluno, no ensino obrigatório e no direito do aluno como cidadão permanecer e concluir seus estudos. Procurou-se simplesmente aplicar, sem comunicar ou discutir com os profissionais da educação e a comunidade, o que se pretendia avaliar e que conteúdos a escola deveria ensinar. Percebe-se que o CEE assume definitivamente a pedagogia do “aprender a aprender” da Unesco. Não há dúvidas de que a aprendizagem envolve tomar o aluno na sua totalidade (afetiva, subjetiva, na linguagem particular, no conhecimento significativo e nas habilidades complexas). De há muito tempo já se reconhece os avanços da pedagogia em respeitar o aluno na sua inteireza individual e social.  Então, propõe o CEE trabalhar a “concepção de conhecimento implícita no currículo” a fim de assumir explicitamente o “comportamento cognitivo, afetivo-atitudinal, pragmático”, contudo, ficar apenas em tais competências constitui um retrocesso nos avanços da pedagogia e na teoria do conhecimento. A avaliação de “competências” e “comportamentos” não contribuem diretamente com a aprendizagem, apenas indica se os alunos estão ou não se esforçando nas aprendizagens, nada mais; o que prevê as dificuldades dos alunos são as avaliações dos conteúdos intelectuais, somente eles podem indicar se o aluno aprendeu os conteúdos escolares. Ensinar e avaliar competências e comportamentos constitui-se como a farsa do ensino, pois não existe um conteúdo desse ensino. Avaliar as situações comportamentais cognitivas e afetivo-atitudinal (interesse, cooperação, solidariedade, esforço, etc.) não é o mesmo que diagnosticar as dificuldades do processo de aprendizagem dos alunos, mas tão somente respeitar o aluno na sua totalidade social, cognitiva e afetiva. 
Esta distinção tem de ficar bem claro, pois, o “desenvolvimento do aluno” não se mede pelo esforço, somente pelo aprendizado. O CEE como o CNE e a Unesco promovem uma premeditada confusão entre - respeitar o aluno na totalidade (ritmos e modos de aprendizagem, baseados nas individualidades afetivas, sociais, cognitivas) de modo a diagnosticar as dificuldades e deficiências dos alunos, com o intuito de rever o processo de ensino e aprendizagem e garantir o aprendizado dos conteúdos escolares dentro da individualidade de cada aluno – e avaliá-lo na totalidade, isto é, incluindo as competências e comportamentos. Esta influência vem dos PCNs que na realidade  apresentam uma copiosa semelhança das recomendações do relatório Jacques Delors, cujos trabalhos se iniciam em março de 1993 e conclui-se em setembro de 1996, no momento estratégico da educação brasileira de elaboração da LDB. Cabe, finalmente, apenas mencionar as influências, seja do Relatório Jacques Delors seja dos PCNs, sobre a elaboração das diretrizes curriculares nacionais (Resolução CNE no 2/98), ou seja, se diretamente os PCN não são obrigatórios, indiretamente se tornaram “Diretrizes”.

Conclusão

A mudança do conteúdo curricular envolve uma reorganização das funções da escola perante a sociedade, a de formar cidadãos. Aliás, esta função sempre foi um dos objetivos da escola, contudo, agora, tornou-se sua principal finalidade. É deste modo que a função de transmitir conhecimentos historicamente sistematizados (intelectual) é questionada por não fazer a ponte entre educação e a vida social. Apresentamos duas das características principais da progressão continuada, uma, o surgimento de novas temáticas curriculares, ou seja, nova seleção e elaboração do conteúdo em negligência dos conteúdos sistematizados, outra, a própria organização escolar por ciclos (progressão continuada) cujo objetivo é repensar a “transmissão” destes novos conteúdos. Em síntese, se anteriormente os PCNs legitimaram os novos conteúdos no mesmo status que os intelectuais, agora a idéia de simplesmente “substituir” os conteúdos intelectuais pelo ensino das competências. Este tipo de mudança não é gratuito, de fato ocorre, ocupando cada vez mais espaço e formando um certo consenso entre os profissionais da educação, muitas vezes de forma inconsciente. Inerentemente a esta situação outras conseqüências se desenrolam, como transformar o professor em um militante (ativista); negligenciar a profissão docente e o ato de ensinar; transferir a função educativa da escola para a sociedade, conseqüentemente, deixar de fazer ciência para se fazer senso comum; diluir a especificidade social da instituição escolar Ao tentar retornar atualmente a importância dos conteúdos intelectuais de forma capenga, coloca-se em discussão, novamente, a finalidade da educação. O problema já não é o conhecimento, mas forma como deve ser trabalhada e conduzida pela escola a fim de cumprir com o objetivo principal da educação, que é “educar” e não mais “ensinar”.  O educar para a cidadania significa educar o aluno na totalidade de sua vida afetiva, intelectual, social. O problema surge quando ninguém mais questiona a maneira como se educa para a cidadania sem se dispor dos meios pelos quais os alunos possam ser e se conduzir como cidadãos. 
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