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Resumo 

O presente trabalho buscou analisar os efeitos do 
Regime de progressão Escolar (RPC), no decorrer 
educacional do aluno. Portanto, o trabalho ora 
apresentado possibilita uma melhor compreensão sobre 
os resultados do RPC para a educação nacional, de 
modo a enriquecer o debate sobre o tema em nosso 
país, possibilitando algumas reflexões que podem 
contribuir com a melhoria do ciclo de estudo analisado. 

Introdução  

O trabalho ora apresentado tem por objetivo analisar os 
efeitos do RPC, no decorrer educacional do aluno. Tal 
estudo se justifica em virtude da relevância, que o RPC 
tem para a educação nacional, mostrando-se um tema 
controverso e que divide opiniões. De modo que nota-se 
uma gama significativa de trabalhos acadêmicos que 
abordam o tema, e isso, se dá principalmente, por tal 
política educacional abolir dos anos inicias do Ensino 
Fundamental a reprovação escolar (BRITO JÚNIOR, 
2018).Assim, além das polêmicas inerente a aceitação 
de tal política, evidencia-se por meio de vários estudos, 
que o RPC tem se mostrado danoso ao sistema 
educacional, pois em meio ao seu “êxito” em relação à 
extinção da reprovação escolar, todavia parte 
significativa dos alunos são aprovados sem um 
desenvolvimento mínimo de conhecimentos de leitura, 
escrita e conhecimento matemático (GIROTTO,2018). 
Portanto, pautado em autores como: Brito júnior (2018), 
Girotto (2018), Aguiar (2018), Camurça (2016) e em 
embasamentos legais que regem à educação nacional, 
realizamos o estudo aqui exposto. 

Material e Métodos 

Trata-se de um estudo quali-quantintitativo (misto), de 

enfoque descritivo, não experimental. De modo, que 

para a obtenção de dados fora utilizado o questionário 

semiaberto. A população escolhida constituía-se de 12 

professores efetivos e concursados, que atuavam no 

Ensino fundamental I, dos quais apenas 7 participaram 

da pesquisa. 

Resultados e Discussão 

Pautado nos dados coletados com os participantes, 
onde 86% (6 participantes) são especialistas e 14% (1 
participante) é mestre. Os mesmos possuíam tempo 
médio de serviço no magistério, dispostos da seguinte 
maneira: 28,55 % (2 participantes) possuía entre 11 a 15 
anos, outros 28.55% (2 participantes) possuíam entre 16 
a 20 anos, e, os demais 42,9% (3 participantes) possuía 

período superior a 21 anos. Detectou-se que para 
85,71% (6 participantes), o sistema que melhor se 
adequa à realidade do aluno, de maneira a constitui-se 
mais benéfico, é o sistema seriado, e assim, se colocam 
contrários a implantação do RPC; porém, 14,29% (1 
participante) entende que o sistema melhor se adequa à 
realidade do aluno, é o sistema em Ciclo, com a 
implantação do RPC, de modo que estes são favoráveis 
a implantação do RPC. Porquanto, para 85,71 % (6 
participantes), os alunos que não atinge aprendizagem 
mínima devem ser reprovados; e, para 14,29% (1 
participante), tal aluno deve ser aprovado. A oposição 
ao RPC se dá pelos déficits altos de leitura e escrita:  
para 42,86% (3 participantes), o nível de leitura dos 
alunos oriundas do RPG é de péssimo; para outros 
42,86% (3 participantes), o nível é ruim; e, para 14,29% 
(1 participante), o nível é bom. Já nos dados que se 
referem ao nível de escrita, temos: para 14,29 % (1 
participante), o nível é péssimo; para 42,86 % (3 
participantes) o nível é ruim; e, para 28,57% (2 
participantes) o nível é regular, e, para 14,29% (1 
participante) o nível é bom. 

Tabela 1- percentual dos níveis de leitura dos alunos 

Classificação  Leitura   

Péssimo  42,86% (3 participantes)  

Ruim   42,86% (3 participantes)  

Regular  14,29% (1 participante)  

    

Fonte: O autor (2020). 

Conclusão ou Conclusões 

Conclui-se que a política do RPC na unidade escolar 

estudada, ocasiona déficits de leitura e escrita. De modo 

que tal política perpetua estas insuficiências que podem 

acompanhar o aluno no decorrer de sua formação 

escolar, e por vezes, nos estudos superiores. Assim, tal 

política acaba sendo mal vista pelos professores, que 

entendem que a reprovação pode ser o instrumento de 

reparação para os alunos com déficits de aprendizagem. 
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