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DISCUTINDO O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXOS NO CONTEXTO DO REGIME DE PROGRESSÃO CONTINUADA: UM ESTUDO DE CASO

Chelsea Maria de Campos Martins (UNESP)

Na área da Educação, estão ocorrendo mudanças e inovações pedagógicas resultantes da Lei n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional (Niskier,1997). Segundo Neubauer (1993), na história da Educação Brasileira, constatamos a perpetuação dos altos índices de evasão e repetência, tornando o Brasil campeão em desperdício de recursos materiais e humanos. Atualmente, na Educação, existem os Programas de Correção de Fluxos Escolares (idade/série) que permitem a continuidade na trajetória escolar. A correção de fluxos não constitui uma novidade para a Educação Pública. Uma das experiências mais conhecidas foi o Ciclo Básico de Alfabetização, na década de 80, que constituía em uma proposta de currículo que organizava num contínuo as 1ª e 2ª séries do ensino de 1ª grau, vindo a eliminar a avaliação para fins de promoção ou de retenção no final do 1º ano, procurando assegurar a flexibilidade no tratamento dos conteúdos curriculares (Fusari et al, 2001). Segundo Fusari et al (2001), estudos e análises foram realizados com o Ciclo Básico de Alfabetização e destacando entre os pontos positivos: percepção da aprendizagem como processo, superando a visão compartimentada e mecânica da seriação; desenvolvimento de um trabalho mais coletivo entre os profissionais da Educação e compreensão do processo e avaliação como forma de acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. O Ciclo Básico de Alfabetização apresentava esses pontos positivos, mas ao final do ciclo, a retenção era mais acentuada, agravando o problema do fracasso escolar, que para Esposito et al (2000, p.101): as estatísticas oficiais indicavam dois momentos nos quais esse fenômeno se agravava: ao final do ciclo e na 5ª série do ensino fundamental. Neubauer (1993, p.6), considera, a proposta do Ciclo Básico como: a principal medida de um elenco de projetos voltados para a melhoria da qualidade de ensino, ampliação das oportunidades de acesso à permanência na escola pública. Apesar de o Ciclo Básico de Alfabetização ter sido considerado uma inovação de processo de ensino, não conseguiu vencer a barreira da repetência, perpetuando a seletividade no sistema.
	Na Educação, atualmente, existe o Regime de Progressão Continuada (art. 32), uma proposta pedagógica que modifica o funcionamento do ensino em ciclos, assim como as práticas docentes e, principalmente, a visão do processo de ensino-aprendizagem.
Algumas considerações sobre o Regime de Progressão Continuada
	Inicialmente, para compreendermos o Regime de Progressão Continuada e a recuperação (Correção de Fluxos) na perspectiva deste regime, é relevante a visão da escola antes da Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A escola, antes, era tida como um espaço onde o aluno convivia com disciplinas rígidas, cuja avaliação era norteadora da aprovação e da reprovação, tornando a memorização valorosa, pois, dependendo do que se memorizava, garantia-se uma nota específica (Hoffman,1994). Assim, além do medo com a ameaça “indireta” da reprovação (avaliação), o aluno convivia com o processo ensino-aprendizagem, em sala de aula, por meio da cópia ou repetição do quadro negro, idêntico para todos os alunos da classe, em processo homogêneo. Deste modo, o professor, como o responsável direto pela consolidação e pelo aprimoramento dos conhecimentos e habilidades, transformava o processo ensino-aprendizagem reduzido à repetição mecânica do ensinado (Libâneo, 1994). Por outro lado, sobre o cotidiano escolar, Abramowicz (1997) considera que ele é pontuado por um sinal (tempo do recreio, banheiro...), as crianças obedecem o tempo. Assim, para compreender o significado da Classe de Correção de Fluxos, é necessário localizá-lo no contexto da Progressão Continuada. Mas, afinal, o que é Progressão Continuada? O texto oficial da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n.º 9.394/96, no capítulo II, dedicado à Educação Básica, seção III, do Ensino Fundamental, estabelece no artigo 32:
“§2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no Ensino Fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino”.
	A nova LDBEN/96, em seu artigo 32, contribuiu para as mudanças que vêm ocorrendo no Ensino Público Paulista: reorganização da rede pública (separação de ambientes) do Ensino Fundamental; cinco horas de aula, duas horas de trabalho pedagógico para o docente; três horas para projetos de recuperação no período paralelo, professor coordenador em todas as unidades escolares; fixação do professor em uma única escola ou classe; sala ambiente e cantinhos pedagógicos (Freinet,1989). O Ensino Público Paulista, também adotou medidas de Correção de Fluxos (idade/série): recuperação contínua; recuperação de férias (janeiro); classes de aceleração e os ciclos (Regime de Progressão Continuada). De acordo com o livro que a Secretaria de estado da Educação enviou às escolas públicas para o planejamento/2000, intitulado “A Construção da Proposta Pedagógica da escola”, a Progressão Continuada é uma proposta educacional que visa, principalmente, à modificação da concepção do processo de ensino-aprendizagem e de avaliação que muitos professores da rede pública utilizam como instrumento de aprovação/reprovação. Na Deliberação CEE n.º 09/97, permite-se nortear a Progressão Continuada com duração de oito anos e a trajetória do aluno com idade referencial para o início de estudos no Ensino Fundamental é de sete anos. O artigo 3ºdesta Deliberação, mantém a avaliação, a aprendizagem contínua e cumulativa com atividades de reforço e de recuperação (toda vez que necessária), nascendo, assim, a Classe de Correção de Fluxos/Correção de Ciclos. Além das avaliações interna e externa da instituição escolar, apresenta modalidades para o aluno de adaptação, reclassificação, de avanço, de reconhecimento, de aproveitamento, de aceleração de estudos e com controle de freqüência, bem como informação sistemática do aproveitamento escolar e freqüência para o acompanhamento da escola e da família. No artigo 4º, também da Deliberação CEE 09/97, salienta-se a importância da freqüência escolar do aluno e, quando esta exceder o limite de 25% de faltas, a escola deve informar os pais, alertando-os e comunicar o fato ao Conselho Tutelar e do CONDENCA – “Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente”. O argumento que justifica a Progressão Continuada é que “toda criança é capaz de aprender” (Escola Agora, n.º 19, out/98), o aluno é o aprendiz, é aquele que aprende no seu ritmo, e o professor é o elo do aprendiz com o conhecimento, sendo o facilitador, que auxilia no desenvolvimento do aluno/aprendiz. No contexto da Progressão Continuada, a proposta educacional significa utilizar o processo de avaliação não apenas para classificar e julgar os alunos, em aprovados ou reprovados, mas com sentido mais amplo que permite nortear o trabalho pedagógico durante todo o tempo em que o aluno permanecer na escola. A avaliação deve ser utilizada como instrumento que permite delinear o trabalho pedagógico, visando ao crescimento do aluno na sua trajetória escolar. Neste sentido, as expressões aprovados e reprovados deixam de existir na Progressão Continuada surgindo as expressões: progressão (o aluno está sempre aprendendo/progredindo), aprendizagem diferencial (cada aluno aprende no seu ritmo) e desenvolvimento global (o professor precisa aprender a avaliar o progresso global do aluno), sendo necessário que o professor se ajuste a esses novos conceitos.
Discussão e caracterização do estudo de caso: a Classe de Correção de Fluxos/Ciclos
A pesquisa foi realizada em uma unidade escolar pertencente à Diretoria Regional de Jaboticabal/SP, denominada E.E. “Coronel Vaz”, que trabalhava com os alunos do I Ciclo (1ª à 4ª série) do Ensino Fundamental. Encontrando, assim, a primeira turma de alunos (dezenove alunos) que estava, no mínimo, há quatro anos na escola, e observa-se que, durante estes anos, o trabalho desenvolvido com esta turma foi em seriação, porém o processo de recuperação ocorreu no contexto do Regime de Progressão Continuada, caracterizado por ciclos. A professora da Classe de Correção de Fluxos foi orientada pela coordenadora da unidade escolar para desenvolver o trabalho pedagógico de recuperação, utilizando o material e a metodologia da Classe de Aceleração (um conjunto de quatro módulos: “Aprender pra valer – classes de aceleração”). O perfil diagnóstico do aluno: por meio das atividades desenvolvidas no caderno, nas fichas e na lousa, observação das aulas e das atividades, que os alunos chegaram com deficiência na estrutura de texto quanto à pontuação, gramática e ortografia, apesar de ser possível compreender a mensagem. Porém, para dar continuidade aos seus estudos no II Ciclo (5ª à 8ª série), precisavam sanar essas deficiências, além de outras como compreender o processo das técnicas operatórias. Apenas, dois alunos, estavam em processo de alfabetização e o trabalho pedagógico deles foi realizado paralelo ao da classe. O relacionamento professor/aluno, aparentemente saudável, foi estruturado mediante as regras elaboradas no início do ano (Freinet,1989). Observando que a imposição dos limites facilitou o trabalho pedagógico durante a correção ou as explicações individuais. Por outro lado, ocorreram momentos em que a professora não compreendeu como o aluno estava construindo a hipótese, mas avaliou como desatenção na participação da aula. Assim, observando que o aluno não tem voz ativa para explicar como estruturou a hipótese. Outra questão, foi a dosagem dos conteúdos, obedecia o ritmo da classe, a professora e os alunos precisaram adequar o tempo: atividades desenvolvidas gradativamente na lousa e pela espera para que todos caminhassem juntos. Pode-se considerar que o aluno desenvolveu as habilidades e construiu o conhecimento por meio de aulas ativas que exploraram os recursos didáticos: filmes, jornais, visita a museus, pesquisas, conteúdos complementares, revistas e projetos, que revelaram o compromisso da professora com a classe. Observando que a avaliação contínua esteve presente diariamente na prática do docente por meio de correção das atividades de várias maneiras: a) na auto-correção na lousa; b) no contato professor/aluno; c) oralmente; d) no coletivo. Assim, a avaliação presente nas atividades permitiu à professora corrigir falhas e reexplicar a matéria. Ao final do ano letivo, todos os alunos foram promovidos para o II ciclo, sendo cada um remanejado, de acordo com o seu endereço, para freqüentar a escola mais próxima possível do seu bairro. Segundo a professora, o aluno de alfabetização (um no decorrer do ano mudou de município) deveria ficar mais um ano no I Ciclo, por considerar que, no II Ciclo, ele não receberia um acompanhamento diferenciado em relação aos demais alunos, e também, por não estar preparado para o II Ciclo (alfabetizado), mas como não foi possível  retê-lo, ele foi promovido. Ainda segundo o parecer da professora e das aulas observadas, os demais alunos progrediram nos conteúdos trabalhados. Em Português: ao escrever um texto procuravam fazê-lo convencionalmente, apesar de que ainda cometiam erros quanto à pontuação, gramática e ortografia, entretanto essas deficiências eram menores do que as do início do ano letivo, podendo ser trabalhadas no II Ciclo, confirmando, assim, o progresso. Na disciplina de Matemática, o progresso foi maior; compreenderam o processo das técnicas operatórias, mas utilizavam as tabuadas como apoio nas operações de multiplicação e divisão. Finalmente, pode-se considerar que todos os alunos progrediram e, comparando com o perfil diagnóstico, podendo incluir entre eles o aluno de alfabetização que, no início do ano letivo, apenas copiava e não sabia ler e, ao final do ano, ele era capaz de ler e escrever de forma compreensível a mensagem. Buscando durante a pesquisa, também, via questionário, levantamento de informações, focalizando a Progressão Continuada, a Classe de Correção de Fluxos e o processo de avaliação com os seguintes sujeitos: os docentes da unidade escolar, os pais e os alunos da  Classe de Recuperação de Fluxos. De acordo com as respostas, tanto os professores como os pais dos alunos consideraram que o Programa de Correção de Fluxo teve um saldo positivo, pois ofereceu aulas de reforço paralelo. Aparentemente os professores aceitam o Regime de Progressão, mas na prática o tema provoca muitas discussões entre eles. Na verdade, a divulgação do regime pela SEE não bastou para conseguir o envolvimento dos professores, portanto, a aparente aceitação das medidas impostas para uma reformulação no ensino não significa adesão destas idéias e a antiga prática pode persistir com algumas adaptações.
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