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RESUMO
Fernandes, Claudia de Oliveira. A Escolaridade em Ciclos: práticas que conformam a escola
dentro de uma nova lógica - a transição para a escola do século XXI. Rio de Janeiro, 2003,
351p.Tese de Doutorado – Departamento de Educação, Pontifícia Universidade do Rio de
Janeiro.

Esse estudo apresenta as repercussões que a organização da escolaridade em ciclos
introduz no interior das escolas, tanto para as práticas de gestão, organização e funcionamento do
espaço escolar, como para as práticas dos professores no exercício de sua profissão. O estudo
sustenta a argumentação de que a experiência dos ciclos conforma a escola dentro de uma nova
lógica. Defende que as mudanças para um real funcionamento da escola em um sistema de ciclos,
entram em conflito com a cultura da escola, cuja concepção de escolarização, de tempo e espaço
escolares coadunam com a lógica da escola seriada. A mudança provoca desestabilização nos
habitus dos agentes envolvidos no processo educativo e faz com que a escola transforme-se em
um espaço de tensão e conflito, tanto entre os docentes quanto em relação aos alunos e suas
famílias. Para tecer tais argumentos, a pesquisa desenvolve-se a partir de análise documental,
revisão de literatura, análise dos questionários contextuais dos professores com os resultados do
SAEB 2001 e trabalho de campo, realizado a partir de observações, entrevistas e aplicação de
questionário em uma unidade escolar da rede municipal de ensino de Niterói/RJ. A tese
apresenta: o histórico da inserção dos ciclos na educação brasileira; as discussões teóricas que
servem como base de sustentação para a transformação da escola seriada em escola de ciclos; a
análise dos dados quantitativos recolhidos nos questionários do SAEB que proporcionaram captar
as repercussões da implantação dos ciclos no contexto do Brasil, região sudeste e Rio de Janeiro;
as repercussões trazidas pela política de ciclos no município de Niterói, estendida para todo o
Ensino Fundamental, a partir da análise dos documentos da secretaria de educação, bem como do
funcionamento de uma unidade escolar organizada em sistema de ciclos e as implicações que daí
decorrem.
Palavras-chave
Série; ciclo; escolarização; escolaridade; política educacional; currículo; avaliação; cultura da
escola.

Abstract
Fernandes, Claudia de Oliveira. The organization of schooling: practices for a new rationale a transition for the school of the 21st century. Rio de Janeiro, 2003, 351p. DSc. Thesis –
Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

This study discusses the repercussions from the transformation caused by the introduction
of the schooling organization in schools, including in management practices, organization and
functioning of the school’s space, as well as teacher’s activities in their profession. The study
supports the argument that the learning period experience reorganizes the school within a new
logic. It defends the perception that a change of a real functioning of the school in learning
periods enters into conflict with the school’s culture, whose conception of schooling, time and
school space incorporates the logic of the traditional school. The change provokes a
destabilization of the habitus of the agents involved in the educational process and makes the
school transform itself into a place with tension and conflict, not only among teachers but also
among students and their families. To produce such arguments, the research was based on the
analysis of documents, revision of the literature, contextual analysis of the teachers
questionnaires with the SAEB 2001 results and field work (observations, interviews and
application of questionnaires) in a public school in Niterói/RJ. The thesis presents: a) the
description of the learning period insertion in Brazilian education; b) the theoretical discussion
that serves as basis for the schooling organization transformation; c) analysis of the quantitative
data from the SAEB questionnaires that show the repercussions of the learning period
implantation in the Brazilian context, Southeastern region and Rio de Janeiro; d) the
repercussions of the learning periods in Niterói, extended to all elementary education, from the
analysis of documents from the city’s education department, as e) the functioning of a school
based on learning periods and the implications that derive from them.
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Capítulo 1
Introdução e Procedimentos de Pesquisa

“Mesmo que os textos oficiais transpusessem definitivamente a barreira e definissem apenas
objetivos de final de ciclo, sem nenhuma referência a anos de programa, a noção de série
permaneceria, sem dúvida, pregnante, por muito tempo ainda, nas mentes. Por quê? Certamente
em razão dessa espécie de inércia ou rigidez das mentalidades que faz com que seja mais difícil
reformar os teclados da máquina de escrever do que a constituição de um Estado”.
Philippe Perrenoud (2000b)
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1.1 Introdução
O texto Manifesto Sobre o Cotidiano da Escolaridade Brasileira de
Roberto Baldino e Antonio Carlos de Souza, professores da UNESP, apresentado
em 1998 no V Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores,
desnuda, em 6 episódios, flagrantes do dia a dia da escola pública. Flagrantes que
descrevem cenas comuns em nossas escolas, como violência no interior do espaço
escolar, violência familiar, falta de recursos de toda ordem, despreparo dos
professores para lidar com a realidade que cerca a escola, desrespeito e
indisciplina.
Por que iniciar este trabalho que tem como objetivo tratar de ciclos
escrevendo sobre a crueza do dia a dia da escola? Por que apontar as tensões, os
conflitos?
Porque desejo, inicialmente, tratar de utopia, de crença, de valor da escola.
Contraste? Contradição?
Pesquisar sobre ciclos implicou tratar de escolarização. Estudar sobre
escolarização implicou em refletir acerca da função social da escola. Refletir
sobre o papel da escola, só faria sentido, se considerasse a escola tal como é hoje.
Ao ler o texto de Baldino e Carrera (1998), pensei: como não transformar
o trabalho num “lugar comum”? Como falar de uma escola real? Como encontrar
beleza no real? Como não ser um trabalho dissociado da realidade? Como tratar
da escola brasileira?
A Escola pesquisada possui uma realidade muito dura. Localizada perto de
um “lixão”, convive com alunos e famílias que vivem dele. Convive também com
a violência do tráfico de drogas. Com o toque de recolher do chefe do tráfico.
Algumas vezes, não pude subir até a escola, pois estava fechada. Outras
vezes, ao ver o comércio embaixo fechado, nem subi. O primeiro conselho de
classe do qual participei me apavorou. Não sabia o que era “microondas”1, meio
pelo qual havia sido morto um tio de um aluno. Inicialmente, criei certa
resistência para realizar o trabalho de campo. Questionava-me: por que estou
resistindo ao trabalho de campo? Achava que a temática não mais me interessava;
que era tudo secundário. Como estaria discutindo ciclos, organização pedagógica

1

O termo seria difundido posteriormente pela imprensa a partir do assassinato do jornalista Tim
Lopes.
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e avaliação se a questão social me saltava aos olhos? Qual seria o papel social
daquela escola ali e de tantas outras em igual contexto? Tais dilemas povoaram
meu pensamento por algum tempo e sem ter muita clareza na época, não
percebera que a dura realidade do meu campo de pesquisa me abalara.
A leitura do texto de Baldino e Souza (1998), numa manhã ensolarada de
sábado, me despertou o sentimento de que, mesmo com toda essa crueza da
realidade e com todos os problemas pelos quais passa a escola pública brasileira,
ainda vale a pena. E vale pensar na escola ideal sim! Pois, se ela não estiver
projetada, como enfrentar tal crueza?! Já passou o tempo do otimismo
pedagógico, como também já passou o tempo da descrença na escola. A escola
está aí. Precisa existir. Faz diferença. Não existe a escola, mas escolas. Escolas
perto do céu, perto do mar, perto da serra, perto do morro, perto da fábrica, perto
da “boca de fumo”, escolas de cidade, escolas rurais. Existem escolas, existem
pessoas. Há um elemento fundamental para o ingrediente dessa escola, uma
dimensão fundamental no ato educativo, que nos ensinou Paulo Freire: a utopia.
Não a utopia sonhadora, mas a utopia que nos move, que nos direciona a frente,
que nos faz projetar aquilo que desejamos preservar, modificar, transformar.
Acredito na escola como espaço de preservação, perpetuação e transformação.
Precisamos fazer aquilo que me disse uma vez, Madalena Freire, por meio de um
texto seu, como se sussurrasse ao meu ouvido: é preciso olhar nos olhos de seu
aluno. “Cada um sabe e dor e a delícia de ser o que é”. (Caetano Veloso, Dom de
Iludir)
Fiquei, naquela manhã de sábado, pensando se iria começar a tese dessa
forma. Resolvi que sim. Não quero um trabalho “lugar comum”. Tratarei das
condições escolares, do compromisso do professor, mas referenciada na crueza e
na beleza, na realidade da violência e na carência de muitas coisas como vi nos
alunos, nas famílias e na Escola Perto do Céu que, precisou tratar a questão da
avaliação, de forma a atender não aos objetivos pedagógicos, mas aos objetivos
concretos de não ter número de mesas e cadeiras suficiente para todos os alunos.
Como negar isso no trabalho? Como tratar da avaliação formativa mais coerente
com uma proposta em ciclos sem considerar a falta de mobiliário? Sem considerar
que faz parte da cultura escolar daquela comunidade prova e reprovação? Como
negar que a escola precisou fazer várias reuniões com os pais para explicar apenas
a nova rearrumação dos anos escolares, ou seja, que agora a primeira série é o

14

segundo ano e o primeiro ano corresponde à alfabetização, sem sequer entrar no
mérito das implicações e conseqüências de uma organização em ciclos?
Vou apresentar a vocês, em meu estudo, a Escola Perto do Céu. Que
desafio o meu: fazer uma tese real, ou seja, fundamentada na realidade da Escola
Perto do Céu e nos dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica/
SAEB cuja análise mostrou contextos urbanos de maior violência nas áreas onde
foram implementados os ciclos, sem perder a beleza, sem “cair na tentação” de
apenas denunciar e de me render à obviedade de apontar que a escola pública
precisa mudar, que os fatores sociais como violência, fome, desemprego e pobreza
se reproduzem na escola! Como mostrar que professores e alunos não se rendem à
crueza da realidade das escolas? Como mostrar a beleza da escola?
Há na Escola Perto do Céu, como há em centenas de outras escolas,
professores que acreditam em seus alunos, que olham em seus olhos. Há alunos
que respeitam seus professores, sua escola e a querem ver como um lugar sagrado.
Por quê? Porque há a crença. Essa dimensão humana forte que nos move em
direção àquilo que desejamos, que confiamos ser o melhor, que acreditamos.
Vou apresentar os professores que trabalham nas escolas em ciclos. Vou
apresentar as escolas. Tirei uma fotografia. Coloquei uma moldura. A melhor que
pude encontrar.
Quando escrevi o relatório de minha pesquisa de mestrado ressaltei minha
crença na escola e no professor. Agora, novamente julgo importante reafirmar que
essa tese está fundamentada em uma leitura positiva do professor e de seu
trabalho, entendendo-o “não como meramente técnico, nem muito menos como
limitado à execução de planejamentos elaborados por terceiros” (Moreira, 1995,
P.12.), mas sim, um trabalho dinâmico, sujeito às condições de cada docente
quanto às suas possibilidades intelectuais, culturais, afetivas e sociais. Em
segundo lugar, ressalto também que o estudo que realizei teve como premissa uma
crença profunda de que a escola vale a pena.
1.2 As opções e procedimentos de pesquisa
O estudo que agora começo a apresentar começou em 1997, quando foi
concluída minha pesquisa de mestrado. Ao investigar a interação de propostas
curriculares oficiais com a construção curricular por parte do corpo docente em
uma unidade escolar da rede pública de ensino de Niterói/RJ, um aspecto do
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currículo vinha mobilizando de forma significativa os professores da escola: a
avaliação continuada2. O sistema de avaliação proposto para as escolas de Niterói
fazia parte da Política de Inclusão implementada pela Fundação Pública
Municipal de Educação (FME) no ano de 1994. A proposta da secretaria
municipal de educação inseria-se no contexto dos anos 90 e nas premissas de não
retenção presentes nas políticas educacionais de outras secretarias. Embora, à
época da implementação da avaliação continuada em Niterói, ocorressem em
diferentes lugares do país, experiências de organização da escolaridade em ciclos
conjugadas à progressão continuada, no intuito de reverter a “cultura de
repetência” (Ribeiro, 1991) e de provocar significativa diminuição nas taxas de
evasão, a rede de ensino de Niterói permaneceu com a seriação. Entretanto, sua
inovação foi estender a avaliação continuada para todo o ensino fundamental,
quando as experiências estendiam-se apenas para os anos iniciais desse nível de
ensino. Tal medida foi percebida pelos docentes como uma política de promoção
automática, embora os documentos ressaltassem a concepção da avaliação
continuada.
Podemos observar que, desde o anúncio do problema da reprovação em
nossas escolas públicas, se tem estabelecido e implementado políticas públicas de
educação que levaram à instituição de programas de promoção automática,
avaliação continuada, progressão continuada e ciclos básicos para as duas
primeiras séries do Ensino Fundamental. Tais políticas vêm num crescente e
populariza-se a idéia da organização da escolaridade em ciclos e da não
interrupção da mesma nos anos iniciais de escolarização. Em algumas redes de
ensino, essa proposta estende-se para todo o ensino fundamental.
Existem atualmente, propostas acerca da organização da escolaridade em
ciclos e da não-retenção de alunos (seja durante toda a escolaridade ou apenas em
determinados momentos da mesma) sendo implantadas de diferentes maneiras, em
diferentes estados e municípios. No entanto, se essas propostas tomam corpo ao
longo dos anos 90, diversos estudos (Mainardes, 1994, 2001; Barreto & Mitrulis,
1999, 2001; Fernandes, 2001; Franco, C. et al., 2000; Penin, 2000) mostram que
as idéias e pressupostos por elas propalados, já marcam longa data no Brasil. A
2

Durante os anos de, 1994 a 1999, o sistema de avaliação continuada se estendia para todo o
ensino fundamental, sendo a escolaridade organizada em séries. O sistema normatizava a
promoção dos alunos de um ano para outro, sem interrupção do avanço da escolaridade. Esse
quadro muda após 1999, como veremos adiante.
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discussão sobre o sistema de promoção automática vinculada a uma organização
da escolaridade em espaços de tempo mais alongados, data, no Brasil, da década
de 50. Entretanto, o problema da repetência escolar nas primeiras séries já se
constituía em motivo de preocupação por parte dos educadores desde a época de
Sampaio Dória, 1918, e de Oscar Thompson, 1921, que usaram a expressão
“promoção automática” no sentido bem pragmático. Thompson, Diretor Geral do
Ensino do Estado de São Paulo, em uma Conferência Interestadual de Ensino
Primário, realizada em 1921, preconizava a medida adequada para a promoção em
massa. Segundo Barreto & Mitrulis (1999, p.29), ao longo de toda a primeira
metade do século XX, o Brasil apresentava os índices de retenção mais elevados
da América Latina.
Se a repetência nas escolas das redes públicas de ensino, já era motivo de
preocupação desde o início do século XX, tal preocupação ainda permanece no
início do século XXI. A organização da escolaridade em ciclos é recente, datando
suas primeiras experiências na década de 60, e hoje aparece no cenário
educacional, tendo como uma de suas premissas a não interrupção da escolaridade
dos estudantes ao longo de todo o ensino obrigatório.
A presente investigação pretende apontar e compreender as repercussões
da implantação da escolaridade em ciclos e não-retenção3 de alunos para a escola,
e, conseqüentemente, as novas questões que se colocam para as práticas escolares,
para o projeto educativo e também para as relações que os professores
estabelecem com o projeto da escola em ciclos. Para tal, também é necessário
delimitar qual o projeto de uma escola organizada em ciclos: que mudanças
ocorrem no tempo e espaço escolares, no sistema de avaliação, no currículo, no
papel do professor, no funcionamento da escola.
Objetivos mais específicos foram traçados para que a investigação pudesse ter
o seu foco mais delimitado:

3

Chamo políticas de não retenção, aquelas destinadas a não reprovação de alunos, seja entre ciclos
ou intra-ciclos. O uso do termo retenção e não reprovação faz-se mais apropriado, na medida em
que o utilizo para expressar oposição à promoção e não à aprovação. A promoção e não a
aprovação é que tem sido a ênfase e o pressuposto das políticas educacionais voltadas para a
organização em ciclos e progressão continuada.
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1. Explorar as conexões entre as formulações dos conceitos de ciclo
presentes na literatura específica e as experiências de maior abrangência
no Brasil.
2. Identificar e analisar os fundamentos dos ciclos de escolaridade.
3. Pesquisar a trajetória da implantação de políticas de não-retenção no Brasil
a fim de compreender e situar a origem dos ciclos na educação brasileira.
4. Comparar escolas organizadas em séries e em ciclos no que se refere ao
contexto mais amplo em que se inserem, às condições intraescolares de
funcionamento e às concepções dos professores sobre comprometimento
docente com a unidade escolar e com os alunos. Para este objetivo
específico foram usados dados de um survey educacional recente (SAEB
2001).
5. Examinar as especificidades da implementação da política de ciclos no
município de Niterói, desde a primeira experiência com a implementação
do Ciclo Básico de Alfabetização.
6. Examinar o impacto das modificações introduzidas pela implantação dos
ciclos na rede de ensino de Niterói, por meio de um estudo que envolveu
observações em longo período em uma escola que atende aos nove anos de
escolaridade do Ensino Fundamental, no que diz respeito à organização
escolar e relação dos professores com a proposta.
7. Identificar e compreender novas questões que se colocam para o projeto
educativo da escola, a partir da implementação dos ciclos de escolaridade.
8.

Identificar e compreender as relações que os professores estabelecem com
a escola e suas atitudes e postura a partir da proposta de ciclos.

Foram formuladas questões que se desdobraram em pequenas perguntas ao
longo do trabalho de investigação. As grandes questões que nortearam a
investigação foram:
•

Quais os conceitos de ciclo presentes na literatura e nas propostas de ciclos
de maior abrangência no cenário educacional brasileiro?

•

Quais as premissas para a organização de uma escola em ciclos?

•

Quais as ações implementadas na rede de ensino de Niterói para viabilizar
a proposta de ciclos?
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•

Quais as concepções de ciclo presentes nas diversas propostas?

•

Que aspectos distinguem as escolas cicladas das não cicladas no Brasil, de
acordo com os resultados dos questionários contextuais do SAEB?

•

Quais as concepções dos professores das escolas em ciclos?

•

Como se estrutura o projeto pedagógico da escola com a introdução de
mudanças no sistema de avaliação e na organização da escolaridade para
ciclos?

•

Que impactos, mudanças no sistema de avaliação e na organização da
escolaridade, trazem para a concretização do projeto pedagógico da
escola?

•

Como os professores interagem com a proposta dos ciclos e da progressão
continuada implementada pela FME?

•

Como os professores relacionam a avaliação continuada e a escolaridade
em ciclos com a sua concepção do papel que a escola exerce na sociedade?
Em que isso se relaciona ou não com sua concepção de seu papel enquanto
agente social via exercício de sua profissão?
Para esse estudo, considerou-se que as políticas que introduzem mudanças

na organização dos anos escolares, como os ciclos, e nos sistemas de avaliação
das escolas, já contemplam muitas das recomendações expressas pelos resultados
de pesquisas realizadas ao longo das duas últimas décadas, como veremos ao
longo do estudo. Dessa forma, pesquisas que privilegiem o dia a dia da escola
fazem-se relevantes, pois se torna fundamental entender os processos que ocorrem
no interior da mesma, quando se alteram os mecanismos de promoção e retenção
dos alunos.
Gatti (2001) realizou estudo cujo objetivo era analisar como, e em que
magnitude, pesquisas realizadas nas universidades contribuíram para o
desenvolvimento de reformas e inovações nos níveis fundamental e médio do
sistema educacional. Um dos resultados a que a autora chegou diz respeito ao
tempo dos caminhos da investigação científica e sua disseminação e o tempo do
exercício da docência e da gestão educativa. Gatti (2001) afirma que o
conhecimento oriundo das reflexões e pesquisas na academia socializa-se não de
imediato, mas em uma temporalidade histórica. Um exemplo para Gatti (2001, p.
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78) foi “o impacto dos estudos sobre fracasso escolar e a qualidade do ensino nas
políticas dos anos 90, com base em pesquisas e discussões do final dos anos 70 e
80.” Ainda para a autora, um exemplo dessa repercussão das pesquisas realizadas
pode ser observado em relação às políticas de ciclos. Segundo ela, alguns reflexos,
puderam ser sentidos, “como por exemplo, a implantação do ciclo básico no
Estado de São Paulo; aí também as ‘escolas-padrão’, as diferentes iniciativas de
diversos

governos

para

renovação

dos

processos

de

alfabetização,

desenvolvimento da leitura e escrita; os ciclos de ensino nos municípios de São
Paulo e Belo Horizonte, as ‘classes de aceleração’ em muitos estados, entre
outros”. (Ibid., p.78)
Podemos observar, a partir do estudo da trajetória dos ciclos e do que
denominei de políticas de não-retenção, que as propostas foram incorporando
algumas medidas com o intuito de facilitar a viabilização das mesmas. Podemos
observar também que, algumas questões postas nas décadas passadas, a partir de
pesquisas e estudos realizados, apesar de nem todas serem contempladas em todas
as políticas, já se tornaram senso comum no debate educacional: a autonomia da
unidade escolar, um currículo dinâmico, flexível e contextualizado, formação
continuada dos professores, valorização do trabalho coletivo na escola, a
continuidade das propostas pedagógicas, respeitando-se o tempo escolar como um
tempo distinto do tempo das políticas administrativas. Fruto de questões
estabelecidas no passado, tais aspectos passaram a fazer parte das atuais
propostas. Sabemos, no entanto, que a forma como esses aspectos foram
apropriados e incorporados pelas políticas educacionais das redes foi variável, por
distintas razões que não são objeto de análise nesse texto. Vale a pena ressaltar
que, como nos apontou Barreto e Mitrulis (1999, p.46) “as medidas adotadas com
vistas à melhoria de qualidade do ensino (...) nem sempre têm-se mantido por
períodos razoavelmente longos de tempo. Geralmente têm sido introduzidas de
forma parcial ou fragmentária nas redes escolares, de modo que seu efeito
conjunto não vem alcançando a modificação substantiva das práticas tradicionais
arraigadas e propiciadoras de uma educação inclusiva.”
Considerando-se as afirmações acima, tornam-se, portanto relevantes, mais
estudos no sentido de avaliar como a prática cotidiana dos professores, nas
escolas, vêm incorporando as novas orientações curriculares no que diz respeito
aos ciclos e não-retenção dos alunos. A revisão bibliográfica assinalou a
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relevância de realização de estudos no sentido de verificar e analisar o
funcionamento das escolas que vêm incorporando as novas orientações quanto ao
tempo, espaço, seleção e seqüenciação dos conteúdos escolares das propostas de
ciclos e não-retenção dos alunos.4 Além disso, observou-se a falta de estudos
voltados para compreender a situação das redes que trabalham em sistema de
ciclos, no que diz respeito a uma panorâmica quanto às características das escolas
e corpo docente onde os ciclos foram implementados. Embora as experiências de
promoção automática e ciclos básicos não sejam tão recentes no Brasil, as
experiências que conjugam progressão continuada ou outras políticas de nãoretenção e organização da escolaridade em ciclos, especialmente para todo o
Ensino Fundamental, são relativamente novas e ainda há uma carência de estudos
que mapeiem as repercussões para as políticas educacionais, para os projetos
pedagógicos das escolas, para os currículos, para a formação dos professores, para
a relação professor-aluno, bem como para a relação com as famílias e a sociedade
em geral. Estudos (Mainardes, 1994, 2001; Barreto e Mitrulis, 1999, 2001;
Fernandes, 1997) apontam que a implementação de tais políticas requer uma série
de medidas, tanto no âmbito pedagógico quanto administrativo da escola, para
serem viabilizadas. A revisão bibliográfica também permitiu-nos constatar que o
sucesso de uma política educacional não acontece se tomada isoladamente. Os
diversos estudos mostram que, a implementação de um sistema de avaliação, com
ênfase na promoção e nos ciclos implica na transformação da escola, introduzindo
uma nova lógica de organização, tanto administrativa quanto pedagógica
(Perrenoud, 2000; Penim, 2000; Souza, 2000; Barreto e Mitrulis, 2001).
O estudo também considerou que fazem parte da cultura da escola
brasileira, a lógica do regime seriado e a idéia de que a qualidade do ensino
estabelece-se, muitas vezes, por meio da reprovação. A implantação de um
sistema de ciclos e de um sistema de avaliação baseado em progressão continuada
abala uma cultura enraizada nos sistemas educacionais, nas escolas e nos
profissionais de educação. A pedagogia da repetência (Ribeiro, 1991) instalada
4

Já existem alguns estudos, no sentido de observar o cotidiano das escolas. Uma grande parte
deles derivou da avaliação realizada pelo Game/ UFMG a partir do Programa da Escola Plural.
Tais estudos estão publicadas em livro denominado “Singular ou Plural? Eis a escola em questão”,
cuja referência completa encontra-se na bibliografia desse trabalho. No Estado de São Paulo,
através de universidades, fundações e secretaria, também encontramos pesquisas na perspectiva de
investigar a prática nas escolas. Uma pesquisa de doutorado foi produzida, nessa linha de
investigação, por Bertagna, Unicamp, 2002.
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em nossas escolas reforça a crença de que o estudante, ao refazer o ano de
escolaridade no qual não teve aproveitamento satisfatório, terá garantido seu
direito e dever de realizar as aprendizagens necessárias e correspondentes ao seu
nível de ensino. Tal crença opera-se a partir da lógica da escola seriada que avalia
o aproveitamento dos alunos tendo como referência os programas das séries que
estão cursando. Para Ribeiro (1991) a prática da repetência está na própria origem
da escola brasileira, é como se fizesse parte integral da pedagogia e aceita por
todos os agentes de forma “natural”.
Para atingir os objetivos propostos e considerando as questões colocadas
acima, duas abordagens foram privilegiadas: uma com base em dados
quantitativos, realizada a partir da análise dos questionários contextuais dos
professores observados pelo SAEB 2001, a fim de compreender os aspectos
selecionados para essa investigação, sob uma perspectiva macro. A outra
abordagem se apoiou em dados qualitativos, a partir de trabalho de campo
realizado em uma unidade escolar, no intuito de compreender os processos que
acontecem no interior das escolas. Além disso, para uma compreensão mais
refinada do objeto de pesquisa foram realizadas análises de documentos das
secretarias de educação de Niterói, São Paulo e Belo Horizonte, da Lei de
Diretrizes e Bases 9394/96, revisões bibliográficas acerca das políticas e revisão
da literatura específica.
A complexidade dos fenômenos educativos exige, muitas vezes, combinar
angulações diferentes dos mesmos objetos. (Brandão, 1999) Entendendo que
antagonismos entre macro/micro-social não colaboram para o avanço do
conhecimento, essa investigação se localiza na conjunção e na tensão dessas duas
perspectivas, sem desconsiderar as especificidades, as possibilidades e limitações
de cada uma. Para Brandão (1999, p.2) “a visão do mais geral não é melhor nem
pior do que a focalização do particular; a questão que se coloca é da pertinência
do enfoque para obter o ângulo mais adequado do problema em investigação”.
Para a construção do objeto, procurei o cuidado na elaboração dos instrumentos, o
rigor na elaboração das referências e acima de tudo, cuidado na interpretação. A
plausibilidade dos resultados e sua generalização - tentação que acomete o
pesquisador - foram observadas com bastante cautela na presente investigação.
Foi considerado ainda que, a opção por um modelo descritivo de coleta e
análise de dados quantitativos e também por uma análise qualitativa, cujo
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tratamento dos dados não se traduz em números, traria maior consistência teórica
e metodológica aos resultados da pesquisa. Para Gatti (2001, p.74) “é preciso
considerar que os conceitos de quantidade e qualidade não são totalmente
dissociados, na medida em que de um lado a quantidade é uma interpretação, uma
tradução, um significado que é atribuído à grandeza com que um fenômeno se
manifesta (portanto não é uma qualificação dessa grandeza) e, de outro, ela
precisa ser interpretada qualitativamente, pois sem relação a algum referencial não
tem significação em si”.
Sztajn, Bonamino e Franco (2003) chamam a atenção para o fato de que os
grandes levantamentos não podem prescindir do refinamento que a análise
qualitativa dedica à pesquisa em educação. Os resultados das investigações
qualitativas informam o que deve ser medido em grande escala pelos processos
quantitativos. Posto dessa forma, a articulação entre essas duas abordagens tornase de fundamental importância.
Também para Babbie (1999) o survey pode ser aplicado vantajosamente no
exame de muitos temas sociais e é particularmente eficaz quando combinado com
outros métodos. E podemos dizer que, surveys amostrais, como é o caso do SAEB
quase nunca são realizados para descrever a amostra particular estudada. São
realizados para se entender a população maior da qual foi a amostra inicialmente
selecionada.
O objetivo de se ter uma perspectiva macro da situação dos ciclos no
Brasil, no que dizia respeito aos objetivos e questões de pesquisa, fez com que a
escolha pelo SAEB parecesse a mais adequada, na medida em que a sua
abrangência, propiciou a possibilidade de se ter acesso ao universo de escolas e
professores que trabalham em redes que têm suas escolas organizadas em ciclos.
Segundo Bonamino (2002, p.16-17) “o SAEB é um levantamento educacional
realizado a cada dois anos numa amostra probabilística de alunos de escolas
públicas e particulares de todos os estados do país e Distrito Federal. (...) O SAEB
utiliza dois tipos de instrumentos – cognitivos e contextuais – para aferir a
qualidade do ensino fundamental e médio oferecido à população. (...) Os
instrumentos contextuais procuram levantar informações sobre os fatores que
interferem no desempenho escolar, em termos de infra-estrutura, equipamentos e
materiais disponíveis (questionário da escola), do perfil do diretor e dos
mecanismos de gestão escolar (questionário do diretor), do perfil e da prática
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docentes (questionário do professor) e das características socioculturais e hábitos
de estudo dos alunos (questionário do aluno).”
O plano amostral do SAEB 2001 foi realizado nas 27 unidades da
federação e contou com a participação de 288 mil alunos. Os questionários
contextuais foram respondidos por 21,8 mil professores e 6,8 mil diretores de
cerca de sete mil escolas públicas e provadas no país. O objetivo do SAEB ao
trabalhar com uma amostra de alunos é ter uma representação fidedigna dos
sistemas de ensino público e privado de todos os estados e Distrito Federal.5
Tais aspectos pareceram de extrema relevância para compor a perspectiva
macro que intencionava para a pesquisa. Além disso, em 2001 havia como obter,
por meio do SAEB, informações acerca da organização da escolaridade, se em
séries ou em ciclos, o que foi fundamental para o estudo. Os resultados do SAEB
são agregados em nível nacional ou desagregados por região, estado, localização
(capital interior), zona geográfica (urbano, rural) e dependência administrativa
(municipal, estadual, federal e privada) e tal apresentação dos resultados também
favoreceria minha análise, uma vez que minha amostra foi composta de escolas
públicas de ensino fundamental em zonas urbanas do Brasil, região sudeste e
Estado do Rio de Janeiro. Outro fator para a escolha do SAEB foi o fato de que o
desenho amostral do sistema de avaliação o torna “menos intrusivo na
organização da escola, no currículo e no trabalho docente do que as avaliações
censitárias, que freqüentemente têm funcionado como estratégias de reorientação
do financiamento da educação e de regulação do currículo escolar e do ensino”
(Bonamino, 2002, p.16). Tal característica poderia ser também uma garantia de
que as respostas às questões dos questionários fossem respondidas de forma mais
fidedigna à realidade das escolas e tal fato, pareceu-me também relevante.
Para compreender as repercussões da implantação dos ciclos nas escolas, por
meio do SAEB, foram selecionados todos os itens dos questionários contextuais
do professor e do diretor de 2001 que pudessem sinalizar aspectos nos quais os
resultados das respostas indicassem situações favoráveis para a compreensão do
objeto a ser analisado. O questionário do professor de 2001 conta com um total de
98 questões, das quais 34 foram selecionadas, cujas temáticas poderiam contribuir

5

Os dados referentes ao SAEB 2001foram retirados de
<http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/saeb/news02_02.htm> Acessado em 10/12/2002.
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para a análise dos ciclos e suas implicações para o projeto educativo das escolas e
atuações dos professores. O mesmo foi realizado com o questionário do diretor:
dentre 72 questões, 49 foram selecionadas6. Os questionários contextuais da
escola e dos alunos não foram utilizados, pois as possíveis informações contidas
nas respostas das questões não seriam aplicadas à temática dos ciclos.
Para Babbie (1999), pesquisadores de survey têm à disposição um grande
número de variáveis e, portanto, têm possibilidade de examinar a importância
relativa de cada uma. O formato survey permite obter muitas variáveis que podem
ser quantificadas e processadas por computador. Dessa forma, utilizando o
programa SPSS, foram construídas tabelas a partir da base de dados do SAEB
2001, a fim de se gerar uma nova base de dados para a pesquisa. Para essa nova
base de dados, considerou-se apenas escolas públicas, urbanas, seriadas e não
seriadas, de 8ª e de 4ª séries, no Brasil, na região sudeste e no Rio de Janeiro. Foi
gerada uma tabela para cada item selecionado do questionário original, formandose, portanto, uma base de dados com 408 tabelas relativas aos questionários de
professor e 588 tabelas relativas aos questionários do diretor.7 Feito esse trabalho,
decidiu-se pela utilização dos questionários contextuais do professor, devido a sua
abrangência e também pela quantidade de tabelas que foram geradas, pois
trabalhá-las em sua totalidade necessitaria de um esforço conjugado por uma
equipe de pesquisa.
Após uma primeira análise das tabelas referentes ao Brasil, foram
selecionados aqueles itens que demonstraram uma variação percentual muito
diferenciada entre as escolas seriadas e as escolas não seriadas. Vale ressaltar que
dentre as escolas não seriadas, temos escolas com ciclos apenas nos anos iniciais
da escolaridade, em todo o ensino fundamental ou ainda escolas que apresentam
organização mista, isto é, uma parte do ensino fundamental em ciclos e outra em
séries. Analisando os mesmos itens em relação à região sudeste e ao Rio de
Janeiro, finalmente os itens foram agrupados em três categorias distintas que
puderam ser observadas, a partir da análise das tabelas, comparando-se as escolas
organizadas em ciclos com as escolas organizadas em séries:
1: O contexto geral das escolas

6

No apêndice metodológico encontram-se as questões que, inicialmente foram analisadas nos
questionários do professor.
7
Também se encontra, no apêndice metodológico, o desenho da base de dados que foi gerada.
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2: As condições escolares das escolas
3: Atitudes e relações profissionais nas escolas em ciclos
Foi realizada uma análise descritiva dos resultados do SAEB, posto que a
pesquisa realizada pelo SAEB também tem a função descritiva dentro das
pesquisas de survey, pois Segundo Babbie (1999, p.8) “surveys são
freqüentemente realizados para permitir enunciados descritivos sobre alguma
população, isto é, descobrir a distribuição de certos traços e atributos.” Ainda para
Babbie “a distribuição de traços numa amostra cuidadosamente selecionada de
uma população maior pode ser medida e uma descrição comparável da população
maior pode ser inferida a partir da amostra”. (Ibid, p.9)
Apesar da análise descritiva, algumas asserções explicativas sobre a
população pesquisada foram realizadas, uma vez que a análise qualitativa
realizada através do estudo de caso em uma escola pública, as permitiu. Alguns
aspectos descritos a partir dos resultados da análise do SAEB foram também
observados na escola em particular, e essa relação parte/todo pode ser realizada,
permitindo algumas explicações para tais aspectos.
Foi também possível, quando da análise dos dados do Saeb, sugerir a
inclusão ou modificação de alguns itens do questionário contextual do professor.
Para Sztajn, Bonamino e Franco (2003, p.12), “os grandes levantamentos, apesar
de sua natureza quantitativa, não podem prescindir de estreita articulação com a
pesquisa qualitativa. Parte da definição do que deve ser medido e de quais fatores
são importantes em avaliação educacional advém de conhecimento gerado a partir
de estudos qualitativos”.
Para compreender, sob uma perspectiva micro, o que acontece quando uma
proposta de ciclos conjugada a um sistema de progressão continuada é
implementada em uma escola, foi escolhida a rede de ensino do município de
Niterói para a pesquisa de campo. Além das razões já apontadas no início dessa
seção, a política educacional de Niterói mantém uma certa continuidade em
relação à experiência da não retenção e de ciclos, ao longo dos últimos dez anos,
com variações em torno da forma como os anos de escolaridade serão organizados
e do sistema de progressão. A continuidade na política foi um aspecto positivo
para a escolha. Outro fator determinante para que a investigação se realizasse
nessa rede foi o fato de que, no Estado do Rio de Janeiro, Niterói é o único
município que adota os ciclos e um sistema de progressão com avaliação
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continuada para todo o ensino fundamental, tendo construído uma trajetória
diferenciada das demais redes que também funcionam sob esse regime. Pareceume um caso interessante para ser estudado: a justificativa para a inclusão dos
ciclos apresentou-se de forma diferente das experiências de maior abrangência no
país, como é o caso dos municípios de São Paulo e Belo Horizonte e do Estado de
São Paulo.
A escolha da unidade escolar foi realizada através de consulta à Fundação
Pública Municipal de Educação (FME). Em duas visitas iniciais, entrevistei a
diretora do Departamento de Educação da FME e sua assessoria para que pudesse
me sugerir escolas dentro de alguns critérios estabelecidos, quais sejam: a escola
estar desenvolvendo um trabalho pedagógico e tendo um funcionamento
consoante com a concepção de ciclos e o sistema de progressão proposto pela
secretaria de educação e ter o corpo docente (professores e equipe técnicopedagógica) envolvido com o projeto da escola.
Obtive indicação de duas escolas. O passo seguinte seria escolher em qual
escola realizaria o trabalho de campo, pois dada a natureza do trabalho que queria
implementar, era necessário que fosse realizado em apenas uma unidade escolar,
para que pudesse estar presente em todos os espaços cotidianos da escola:
reuniões de todo tipo, como reuniões de planejamento, de equipe, conselhos de
classe, recreios, secretaria, pátios, horários de entradas e saídas, sala dos
professores, sala de leitura, enfim, era preciso mergulhar no dia a dia escolar para
entender como os docentes iam construindo suas práticas, como o seu papel e o da
escola, como interagiam com a proposta de ciclos e progressão da FME. Esse
acompanhar mais próximo do dia a dia exigiria que me dedicasse também a
compreender o contexto social em que a escola estaria inserida, seus alunos, a
comunidade. Entre as duas escolas sugeridas pela FME, a Escola Perto do Céu,
localizada num bairro mais afastado do centro de Niterói, foi a escolhida, pela
ênfase dada pela equipe da FME ao trabalho desenvolvido nessa escola, em
especial pela supervisão que lá se encontrava.
Para verificar as especificidades da implementação da política de ciclos em
Niterói, desde a primeira experiência com a implementação do Ciclo Básico de
Alfabetização e compreender as modificações introduzidas pela implantação dos
ciclos na rede de ensino de Niterói, no interior de uma escola que atende aos nove
anos de escolaridade do Ensino Fundamental, no que diz respeito à organização
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escolar e relação dos professores com a proposta, foram realizadas no âmbito
Fundação Pública Municipal de Educação (FME) e da Secretaria Municipal de
Educação de Niterói análises de documentos e entrevistas com técnicos e gestores
dos respectivos órgãos. Os documentos foram conseguidos em visitas à FME e
outras informações foram obtidas através de pesquisa eletrônica ao site da
Secretaria e FME ou por e-mail.
A pesquisa na escola desenvolveu-se basicamente através de observações,
entrevistas com docentes8 selecionados a partir de suas funções e tempo de
trabalho na escola e questionário aplicado a todos os professores da escola. A
pesquisa de campo iniciou-se em novembro de 2001 e encerrou-se em março de
2003.
Para estabelecer os eixos de observação que me ajudaram a construir as
categorias de análise, pautei-me em três dimensões: a institucional, a pedagógica e
a sóciopolítica-cultural (André, 1995).
Segundo André (1995, p.42), “para que se possa apreender o dinamismo
próprio da vida escolar, é preciso estudá-la com base em pelo menos três
dimensões: a institucional ou organizacional, a instrucional ou pedagógica e a
sóciopolítica-cultural”. A dimensão institucional é o próprio contexto da prática
escolar e funciona como um “elo de ligação entre a práxis social mais ampla e
aquilo que ocorre no interior da escola”. (André, 1995, p.43) Esta dimensão afeta
diretamente a forma de organização do ensino na sala de aula e nos remete à
dimensão pedagógica. Esta trata basicamente das relações entre professor/aluno/
conhecimento, configurando os objetivos do ensino, os conteúdos, a metodologia
e a avaliação. A dimensão sóciopolítica-cultural refere-se aos aspectos macrosociais que interferem no contexto particular da escola e seria para a autora um
“nível mais profundo de explicação da prática escolar, que leva em conta sua
totalidade e suas múltiplas determinações, a qual não pode ser feita nem abstrata
nem isoladamente, mas com base nas situações do cotidiano escolar”.(André,
1995, p.44) Desta forma, essas três dimensões não podem ser vistas e analisadas
separadamente, pois sua finalidade é que se possa compreender a realidade da
escola de maneira a contemplar todos os aspectos nela envolvidos. Ressaltando
que para André (1995, p.44) estas três dimensões têm o objetivo de organizar
“aspectos que não podem ser esquecidos numa investigação da prática cotidiana”,
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procurei inicialmente construir um quadro que auxiliasse a compreensão dos
dados a partir de sua organização nessas três dimensões.
No que diz respeito à dimensão pedagógica, procurei observar os seguintes
aspectos a partir das colocações dos professores em reuniões e entrevistas: tarefa
de casa, estratégias em sala, seleção e seqüenciação dos conteúdos, planejamento
das aulas, utilização de material didático, tarefas de avaliação, devolução do
resultado da avaliação ao aluno, devolução do resultado da avaliação ao
responsável pelo aluno, registro do processo de aprendizagem do aluno, relação
com alunos que têm mais dificuldade de aprendizagem ou um tempo mais lento.
Quanto à dimensão institucional, detive minha observação na dinâmica do
funcionamento da escola, a partir do seu projeto político-pedagógico, seu
organograma e das interações estabelecidas no interior da escola. Busquei saber
quem fez, de que forma fez, o conteúdo existente no projeto político-pedagógico.
Observei reuniões de planejamento entre ciclos, planejamento de disciplinas intraciclos, reuniões de estudo de temáticas específicas com todos os docentes da
escola, conselhos de classe. Observei as relações entre os profissionais da escola
(hierarquias, funções), considerando o clima escolar a partir de critérios de
lideranças, cooperação, dedicação e envolvimento nas reuniões por parte dos
profissionais, integração com funcionários, atitudes junto aos alunos nos espaços
informais.
A terceira dimensão, a sóciopolítica-cultural foi contemplada a partir de
observações do entorno da escola, das relações dos pais com docentes, e dos
relatos dos professores acerca da comunidade na qual a escola está inserida.
Também foi utilizada uma monografia sobre o meio ambiente que cerca a Escola,
no que diz respeito às condições sócio-culturais e ambientais do entorno da escola.
A leitura de Woods (1989) colocara-me em contato com os diferentes
instrumentos que poderia utilizar para a investigação. O autor dedica grande parte
de seu livro “La Escuela por Dentro” a apresentar as diferentes técnicas de coletas
de dados, assim como suas vantagens e dificuldades.
Fui solicitada para discorrer sobre a temática dos ciclos em uma das
reuniões de estudo promovida pela supervisora que permaneceu na escola
somente até maio de 2002. Entendendo minha isenção necessária enquanto
pesquisadora e ao mesmo tempo, ciente de meu compromisso com a escola
8

Por docentes refiro-me aos professores, diretoras, supervisoras, orientadoras.
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pública, a aceitação do convite tornou-se um dilema, na acepção de Woods. Para
esse autor, (1989, p.49), a observação “na prática tende a ser uma combinação de
métodos, ou melhor, um estilo de investigação”. A minha participação acontecia
quando era solicitada e em questões que não entrassem em conflito com os
informantes da pesquisa e nem envolvessem tomadas de decisão na escola de uma
maneira geral. Dessa forma, ia tecendo um tipo de participação no espaço escolar
que era acordado e entendido, tanto explicitamente, como implicitamente entre
todos.
Para Brandão (1999, 2001) questionários e entrevistas necessitam estar
apoiados por categorias que, quando bem definidas, asseguram a “consistência
dos dados” e dessa forma, conferem maior potencial à análise e interpretação dos
dados. Vale dizer que, as entrevistas só foram iniciadas depois de
aproximadamente dois meses de visitas semanais à escola. Assim, foi possível
organizar melhor o roteiro de entrevista já com base nos primeiros dados
recolhidos. As entrevistas realizadas dividiram-se em dois modelos, se assim,
posso classificá-los. As primeiras entrevistas foram realizadas com base no roteiro
já pré-estabelecido no projeto da pesquisa, acrescido de mais algumas questões
introduzidas a partir das observações realizadas inicialmente. Após uma análise
mais aprofundada dos dados das observações, em conjunto com a análise dos
documentos da escola e FME e também, após a análise dos resultados do SAEB,
que, num primeiro momento gerou constructos para a formulação posterior de
categorias, foram realizadas novas entrevistas, ora com os mesmos informantes,
ora com outros. Um exemplo pode ser citado. Tive o cuidado de entrevistar todas
as pessoas da equipe técnico-pedagógica da escola (diretora, coordenadora,
supervisora, orientadoras, coordenadoras de turno), assim como professores de
turma, pelo menos um de cada série. No entanto, com a observação de dois grupos
distintos de professores atribuindo uma característica específica ao corpo de
professores da escola, fez com que eu realizasse entrevistas com os professores
recém-concursados, novos na profissão e novos na escola, como também com
aqueles mais antigos na profissão e na escola. Também ouvi a secretária e as
merendeiras.
Estando a investigação atenta para a relação parte/todo, tornava-se
imperioso, um movimento constante de diálogo entre as particularidades da
unidade observada e as questões mais gerais que norteavam as políticas
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educacionais do Município, e que, portanto, deveriam exercer alguma influência
nas decisões tomadas no interior da escola. Essa necessidade do estudo me fez
formular estratégias na pesquisa que facilitassem estabelecer as relações existentes
entre as manifestações concretas no cotidiano escolar e o que estaria postulado de
uma maneira geral pela FME. Durante o processo de análise e interpretação dos
dados tentei, todo o tempo, relacionar as informações do cotidiano observado com
o que estava postulado nos documentos, não só da FME, como da própria escola.
Com o propósito de focalizar processos educativos particulares, porém
inseridos dentro de um contexto geral e vice-versa e estabelecer as relações micromacro, foi aplicado um questionário aos professores e à diretora da escola com
base nas mesmas questões que foram selecionadas para a análise dos dados do
SAEB. O questionário foi construído já ao final do trabalho de campo e contou
com os mesmos constructos que haviam auxiliado a análise descritiva dos
resultados do SAEB. Como, a partir das entrevistas e das observações, alguns
aspectos entre as percepções dos professores no particular da escola e no geral das
escolas no Brasil mostraram-se semelhantes, a aplicação do questionário pareceu
pertinente. Tanto o questionário, quanto o quadro com os constructos elaborados a
partir dos dados do SAEB, encontram-se no apêndice metodológico.
Para a análise documental foram consultados os programas curriculares
que circulavam na escola, os projetos que a escola desenvolve, os relatórios
referentes à aprendizagem dos alunos, os documentos da escola sobre matrículas,
dados dos professores quanto a formação, pautas de freqüência dos alunos e
documentos das reuniões do Conselho Escola Comunidade (CEC).
Tentar reconstruir processos cotidianos significava que os dados obtidos
através da investigação comporiam uma construção do pesquisador. Assim, me
impus a necessidade de estar sempre atenta aos processos pelos quais os dados
iam sendo coletados, interpretados e construídos. A minha tarefa foi documentar
as situações e interpretá-las à luz da perspectiva teórica que julguei a mais
adequada para entender o objeto da pesquisa. Meu texto, porém, foi o núcleo de
articulação de outros “textos” e “falas” do cotidiano observado e compartilhado,
textos de fontes documentais. Tive a preocupação permanente de que os “textos”
dos professores que iam interagindo comigo no processo, fossem reconhecíveis e
não permanecessem dependentes do meu. Para tentar trabalhar com tal desafio
fez-se necessário estar em constante diálogo com os valores que acredito em
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termos de educação, com as teorias que me auxiliaram, com as vozes dos
professores, com o cotidiano observado a partir dos valores e visões de mundo dos
sujeitos envolvidos no processo.
“Na atividade ‘criativa’ de análise de dados há um ponto crítico que se
encontra tanto na comunicação das idéias como em sua geração. As idéias
podem ser passageiras, confusas, mal formadas, fantásticas, não pertinentes,
carentes de conseqüências. Só quando lhes aplicamos a disciplina de ferro da
escritura logramos compreendê-las. (...) O começo da escritura tem sua
origem na leitura e releitura das notas de campo, das transcrições, dos
resumos, das categorias; em examinar os comentários realizados ao longo do
caminho. São estas as estratégias que se encaminham até a produção de uma
‘nova canção, habilidosamente executada com muito ruído’. (...) A redação
acadêmica é uma atividade rigorosamente disciplinada, e para empreendê-la
temos que nos preparar. Todavia, uma parte essencial desse aparato é um
saudável ceticismo e um reconhecimento de nossa imperfeição última, de tal
modo que nunca logramos uma canção suficientemente ‘nova’, nem a
executamos com suficiente habilidade, nem fazemos o ‘ruído’ suficiente.
Mas, se pensássemos de outra maneira, jamais teríamos produzido nada”.
(Peter Woods, 1989, pp. 183, 188, 201)

Uma preocupação constante no trabalho de campo e durante o processo de
análise e interpretação dos dados foi a de que para tentar compreender as questões
formuladas não poderia simplesmente limitar o estudo à descrição das situações
observadas na escola, mas era necessário entrar na lógica, no pensamento e nos
pontos de vista dos docentes observados. Para isso, foi preciso ler e reler os dados
colhidos para que temas e idéias recorrentes nas falas, nos documentos, nas
observações

surgissem

dessa

leitura.

Desse

esforço,

emergiram

mais

recorrentemente os temas relacionados ao currículo, à avaliação, ao compromisso,
seja do aluno ou do professor, à rotatividade, e à violência. Outros se entrelaçaram
aos primeiros, como o ciclo de vida profissional e as atitudes e postura dos
professores em uma escola ciclada. Tais temas compuseram o corpo do relatório
de pesquisa.
Passo agora a apresentar os capítulos que compõem a tese.
O capítulo 2 que se intitula Os ciclos e a sua inserção na Educação
Brasileira foi elaborado a partir da análise: de documentos de diferentes redes de
ensino, tanto municipais quanto estaduais; da atual LDB nos aspectos relativos à
promoção e organização da escolaridade e de revisão da literatura que trata sobre
a temática. Procurei realizar a trajetória das políticas de não-retenção ao longo do
século XX a fim de situar o contexto educacional no qual as políticas relativas aos
ciclos foram geradas. Fazê-lo, implicou em realizar uma pesquisa mais acurada na

32

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, na década de 50, posto que foi a partir
desse período que as discussões em torno da promoção automática passaram a
causar maior impacto no contexto educacional.
O terceiro capítulo A organização do ensino em ciclos discute as
justificativas para a implantação de um sistema de ciclos e as bases que sustentam
essa organização. As tentativas de superação do fracasso escolar por meio das
políticas educacionais que implantam sistemas de promoção continuada são
discutidas e analisadas na primeira seção do capítulo. A organização por ciclos de
escolaridade reorienta o funcionamento pedagógico da escola e introduz
mudanças essencialmente significativas para seu projeto pedagógico, no que diz
respeito aos componentes curriculares relativos ao tempo, espaço, concepção de
conhecimento e avaliação. Essa discussão teórica é apresentada nesse capítulo e
ao longo dos capítulos 4 e 5, quando também discuto as atitudes e concepções do
professor na escola em ciclos.
Não se configurando em um trabalho de investigação no campo da
formação docente, nem dos saberes docentes, mesmo assim a interface com
algumas questões que se relacionavam com o tema dos ciclos, fez-se necessária,
especialmente o que chamei de atitude ou postura do professor, ou seja: sua
disposição para trabalhar de forma coerente com o que a literatura sobre os ciclos
preconiza: disposição para o trabalho coletivo, disposição para assumir
responsabilidades, compromisso com o projeto pedagógico da escola,
competências para gerir ciclos de estudos, traçar objetivos de longo prazo ou de
alto nível (Perrenoud), etc. Para entender a postura do professor em relação ao seu
trabalho na escola em interação com a proposta dos ciclos, busquei, na literatura,
as referências que se relacionavam diretamente com as premissas que encontrei
nos textos sobre ciclos e como deveria ser sua atuação na escola, em relação aos
seus colegas, sua relação com os projetos da escola e com a aprendizagem de seus
alunos. Postulações de autores como Perrenoud (1999a, 1999b, 1999c, 2000b,
2002), Thurler (2001), Dalben (2000), Krug (2001), Arroyo (2000), Abramowics
(1999) que, se propuseram a descrever e propor competências e posturas
profissionais coerentes com o trabalho a ser desenvolvido em uma escola ciclada,
serviram de referência para minha análise. No entanto, outros autores foram
necessários para que eu pudesse melhor compreender as evidências que o trabalho
de investigação me trazia. Os estudos sobre o ciclo de vida profissional dos
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professores (Huberman, 1992), as formulações teóricas acerca da socialização
profissional (Lelis, 2001; Lüdke, 2001, 1996) e a pesquisa de Nóvoa (1995) em
relação à formação dos professores e a profissão docente completaram o quadro
que me propiciou fazer as análises sobre os aspectos relativos às possíveis
repercussões dos ciclos para o trabalho docente e as interações dos professores
com a proposta.
O capítulo 4 A implantação dos ciclos na rede de ensino do município de
Niterói traça a trajetória da implantação dos ciclos nesse município, desde sua
origem até os dias atuais. A experiência com ciclo básico de alfabetização e logo a
seguir a extensão da avaliação continuada para todo o ensino fundamental iniciase em 1991. Portanto, o capítulo descreve a trajetória de uma década inteira de
experiência, revelando uma certa continuidade, mas com nuances bastantes
distintas das demais experiências existentes no Brasil, uma vez que a rede
construiu a trajetória dos ciclos, à princípio, às avessas; idéia que é trabalhada ao
longo do capítulo.
O capítulo 5 O contexto geral, as condições escolares, o professor das
escolas organizadas em ciclos no Brasil apresenta os resultados do trabalho de
pesquisa realizado com os questionários contextuais do professor do SAEB 2001.
Para realizar as análises no nível do Brasil foram construídas tabelas a partir dos
dados do SAEB 2001, gerando uma nova base de dados para a pesquisa. Após
esse trabalho, chegamos às tabelas que são apresentadas ao longo do capítulo e à
descrição dos resultados.
O sexto capítulo A implantação dos ciclos na Escola Perto do Céu
apresenta os resultados da pesquisa qualitativa. A pesquisa, como já foi dito, foi
desenvolvida em uma escola9 que atende aos nove anos de escolaridade do Ensino
Fundamental. Para realizar essa parte da investigação iniciei a pesquisa de campo
ao final do ano de 2001, permaneci todo o ano de 2002 fazendo visitas semanais à
escola. No início de 2003, ainda foram realizadas algumas visitas. Dessa forma,
puderam ser observados o início e o final dos anos letivos. Ao longo de todo esse
tempo, foram feitas observações nos diferentes espaços escolares, nos dois turnos,
procurando captar o movimento da escola e dos professores de todos os ciclos. O
nome da escola bem como os nomes de todos os participantes que constam no
9
Denominarei a escola , sempre que necessário, de Escola Perto do Céu, uma vez que sua
localização, no alto de um morro, nos faz sentir bem próximos do céu.
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relatório da pesquisa são fictícios a fim de preservar a identidade dos mesmos. Já
foram realizados nessa escola dois estudos de monografia. Um relativo à
rotatividade existente entre o corpo docente e outro que diz respeito ao meio
ambiente e ao entorno da escola, visto que a mesma se encontra perto de um
vazadouro de lixo, conhecido por todos na comunidade por lixão. Esse fato traz
algumas características especiais a essa escola. O professor da escola que realizou
esse estudo permitiu que sua identidade fosse revelada, embora no texto do
relatório da pesquisa também tenha sido atribuído um nome fictício a ele.
No capítulo 7 apresento as considerações finais dos resultados da pesquisa.
Entendo que apresentar conclusões seria desconsiderar e ser incoerente com a
concepção de conhecimento que perpassou minhas análises e interpretações ao
longo do trabalho, análises contextualizadas espaço e temporalmente.
Existem

justificativas

tanto

políticas,

sociais,

históricas,

quanto

pedagógicas para a implementação de uma escola que funcione a partir de uma
lógica distinta da escola seriada. Dos pontos de vista histórico e pedagógico, as
mudanças se justificam a partir da história da escola seriada e também da
argumentação de que as mudanças no tempo e espaço sociais acarretam numa
mudança de conceito de escola que faz parte de nossa cultura escolar. As
principais bases de sustentação dessa organização da escolaridade em ciclos
seriam a própria concepção de escolarização, o tempo e o espaço escolares e o
sistema de avaliação.
A experiência dos ciclos conforma a escola dentro de uma nova lógica e
sendo assim, entra em conflito com a cultura da escola seriada, cuja concepção de
escolarização, de tempo e espaço escolares, de currículo e avaliação está
incorporada não só nos docentes, na própria instituição, como também por todos
que passaram por processos de escolarização.
A tentativa de identificar regularidades, relações e categorias, bem como a
necessidade de me servir de instrumental analítico para organizar e dar sentido aos
dados que recolhi durante a investigação, levaram-me ao caminho de investigação
descrito e à estrutura da tese que desenhei concretizada nos capítulos que
apresentei e que iremos compartilhar a partir de agora.

CAPÍTULO 2
Os Ciclos e sua Inserção na Educação Brasileira

“Se a nova maneira de ser da escola, embutida nos ciclos, deve ser produzida de modo
compartilhado, é preciso que a autonomia, ao ser conquistada, se permita o espaço do ensaio e o
tempo de reflexão sobre os erros e acertos, a troca mais constante de experiências e a construção
e desconstrução das novas amarras institucionais. Certamente, uma dessas amarras é a referência
às séries; outra, a questão da certificação”.
Elba Barreto e Eleny Mitrulis( 2001)
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Esse capítulo apresenta a implantação dos ciclos na educação brasileira,
desde sua origem até os dias atuais. As principais experiências são apresentadas
em suas formulações de um modo geral, pois o propósito não foi o
aprofundamento de cada política implementada, mas o conjunto geral e suas
repercussões no cenário educacional e para as análises desse estudo.
2.1 As origens do debate acerca da promoção automática
O tema das políticas de não retenção10 e os estudos em torno da promoção
automática marcam longa data no Brasil. Políticas referentes à implantação de tais
propostas foram anunciadas, pela primeira vez, ainda na década de 20 (Mainardes
1998; 2001; Barreto 1999, 2001). Entretanto, foi na década de 50 que propostas de
promoção automática foram encaradas com entusiasmo e otimismo por políticos e
gestores de políticas educacionais. Da mesma forma, alguns educadores e
pesquisadores em educação também mostravam esse otimismo, porém eram
cautelosos e apontavam os limites da importação parcial e descontextualizada de
modelos de outros países (Almeida Jr. 1957; Pereira, 1958; Leite, 1959).
O contexto da década de 50, marcado pela forte industrialização do país,
pela abertura de novas estradas, pela modernização dos estados e da região centrooeste em especial, aparece refletido também no contexto educacional. O
pensamento educacional é tomado pela euforia da entrada do país na era do
desenvolvimento. Embora existam ressalvas cuidadosas e críticas sobre as
precárias condições da educação escolar no país, as altas taxas de analfabetismo,
repetência, evasão, formação dos professores, falta de escolas, há ao mesmo
tempo, a crença de que reformas no sistema educacional poderão acontecer e
contribuir para que o país entre nessa era desenvolvimentista.
Barreto e Mitrulis11 (2001, p.2) também concordam que é na década de 50
que políticas voltadas para a adoção da promoção automática ganham força.
Segundo dados observados pelas autoras, é na década de 50 que o Brasil apresenta
os índices de retenção mais elevados da América Latina: algo em torno de 57,4%

10
Refiro-me à políticas de não-retenção, o conjunto de medidas que têm o intuito de fomentar a
promoção de estudantes, de flexibilizar o tempo escolar e a progressão entre os anos escolares,
como também as políticas que têm o caráter de promover as matrículas por série/idade.
11
As autoras fazem uma descrição e análise bastante completas sobre as experiências de políticas
educacionais voltadas para a inserção dos ciclos no Brasil em seu texto “Trajetória e Desafios dos
Ciclos Escolares no País”, 2001.
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ao final da 1ª série do 1º grau12. É também tema de preocupação, no período, o
fato de que as reprovações, em grande escala, causam um prejuízo financeiro
grande e sobrecarregam o orçamento destinado à educação. Essa argumentação
passa a ser, portanto, um forte apelo para a adoção de políticas de não reprovação
doravante. E, tal apelo, passa a ser um ponto de forte resistência do professorado
quanto ao trabalho com políticas de promoção automática, que muitas vezes
recebem outra nomenclatura, mas são reconhecidas pelos professores como
promoção automática quando desacompanhadas de outras medidas necessárias à
sua implementação.
A década de 50, no Brasil, marcada pelo espírito desenvolvimentista, não
suportaria níveis de reprovação tão elevados. É ao final dessa década e início da
década seguinte que estudos econômicos passam a influenciar as pesquisas em
educação. Estudos inspirados na teoria do capital humano reforçam a idéia de
educação como investimento, formação de recursos humanos, retratando uma
forte relação entre educação e mercado de trabalho. Segundo Sousa (1995, p.45),
nesse período, “tendo como imperativo o desenvolvimento econômico, (...) as
investigações refletem como preocupação central o planejamento da educação,
tomado como instrumento privilegiado para se alcançar a eficiência do sistema
educacional”.
Ainda segundo Barreto e Mitrulis (2001, p.3)
“no ideário desenvolvimentista da época, a disseminação da
educação era considerada condição indispensável para o avanço tecnológico
do país e para a incorporação de grandes contingentes da população,
recentemente migrados do campo, à vida social e política, mediante a
aquisição de novo modus vivendi e a escolha dos representantes pelo
sufrágio universal. Nesse projeto, não havia pois lugar para uma escola
fundamental que impusesse obstáculos aos desenvolvimento social e
econômico. A partir desse período tornaram-se mais freqüentes os
argumentos de natureza social, política e econômica que advogavam a
adoção da promoção automática, ou de alguma forma de flexibilização do
percurso escolar”.13

Tal ideário torna-se freqüente nessa época no Brasil e em outros países da
América Latina. Estudos da Unesco divulgavam os altos índices de retenção nas

12
Quando me referir ao período histórico anterior à promulgação da Lei 9394/96 que institui a
nova organização da Educação Básica, utilizarei as nomenclaturas de 1º e 2º grau para ser coerente
com a época à qual estarei analisando.
13
Segundo Barreto e Mitrulis (2001, p.4) o Estado do Rio Grande do Sul institui em 1958 uma
modalidade de progressão continuada no qual, através de classes de recuperação, os alunos
considerados recuperados eram reagrupados em suas turmas.
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escolas públicas desses países, analisavam as causas da reprovação e sugeriam a
adoção de medidas que a eliminassem, apresentando modelos de experiências
estrangeiras. Algumas ações foram sugeridas por este órgão, dentre elas a
promoção automática. A Conferência Regional Latino-Americana sobre Educação
Primária Gratuita e Obrigatória, realizada em Lima em 1956 e organizada pela
UNESCO e OEA, apresentou estudos de países que estavam abolindo, total ou
parcialmente, as reprovações no ensino primário. Segundo Mainardes (2001),
também promovida pela UNESCO, em 1961, aconteceu a 1ª Reunião
Internacional de Ministros de Educação em Genebra que recomendava a
promoção automática para países do terceiro mundo com problemas de cobertura
na área rural.
É na esteira dessas idéias que as “primeiras experiências concretas
iniciaram-se a partir do final dos anos 60. As principais foram realizadas no
Estado de São Paulo (Organização em Níveis, de 1968 a 1972), no Estado de
Santa Catarina (Sistema de Avanços Progressivos, de 1970 a 1984), no Estado do
Rio de Janeiro (Bloco Único, de 1979 a 1984)”. (Mainardes, 2001, p.35) Mais
adiante, viriam as primeiras propostas de ciclos básicos para as duas primeiras
séries do ensino fundamental com o intuito de equacionar o fluxo de alunos na
passagem da 1ª para a 2ª série. As principais foram as experiências dos Ciclos
Básicos de Alfabetização (CBA) em São Paulo, 1985; Minas Gerais, 1985; Paraná
e Goiás, 1988.
Como veremos mais adiante, as experiências dos Ciclos Básicos de
Alfabetização/CBA fazem a ponte entre as experiências pioneiras de promoção
automática e as dos ciclos que viriam depois, para toda a escolaridade. Com as
experiências dos CBAs, são geradas as justificativas teóricas para a adoção de
ciclos para a organização da escolaridade ao longo de todo o Ensino Fundamental.
Paralelamente às experiências brasileiras, chegam nos anos 90, novamente
notícias de experiências estrangeiras, em especial a espanhola, representada por
César Coll14 e a belga, divulgada Philippe Perrenoud15. A produção editorial sobre
o tema cresce e ambos os dois educadores fazem palestras em diversas cidades do
Brasil para o professorado. Mesmo com a existência desses fóruns e do
14

A implantação dos ciclos na Espanha acompanhou a reforma de todo o sistema educativo que se
iniciou ainda em 1985 e se estendeu até a primeira década de 90.
15
A implantação progressiva dos ciclos na Bélgica e Cantão de Genebra foi projetada para o
período de 1995 a 2005. (Perrenoud, 1999a)
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incremento de diferentes políticas de ciclos por todo o país, a concepção sobre
ciclos, suas repercussões para o cotidiano da escola bem como para seu projeto
pedagógico e para a prática dos professores ainda causa desconhecimentos,
divergências, resistências, e, portanto, ainda não temos um quadro geral para que
possamos caracterizar a escola ciclada16.
2.2 A Década de 50 - A revisão na RBEP
As constatações acima e o discurso de Juscelino Kubitschek às professoras
primárias recém-formadas de Belo Horizonte publicado na RBEP, em 1957, no
qual o presidente da república declara que a promoção automática vem associada
ao discurso do progresso e de um “sistema vitorioso entre os povos mais
adiantados”.(Kubitschek, 1957) levaram à realização de um levantamento
bibliográfico mais aprofundado de artigos na Revista Brasileira de Estudos
pedagógicos (RBEP) na década de 50.
A escolha da RBEP também se deu pelo fato de que, sendo a revista uma
publicação do INEP, e tendo esse erigido Anísio Teixeira como presidente à
época, a mesma continha artigos de educadores expressivos no contexto
educacional brasileiro, e representava, de certa forma, o discurso oficial. Além
disso, a RBEP publicava artigos de jornais e revistas da época que versavam sobre
temas educacionais, espelhando a opinião pública acerca da educação.
Segundo Patto (1996, p.87), as duas primeiras décadas de circulação da
RBEP, 1940 e 1950, revelam como o pensamento escolanovista havia tomado
conta dos órgãos governamentais e que “a revista nascera com o objetivo de ser
porta-voz de uma leitura dos problemas educacionais brasileiros à luz dessa
concepção de educação”. A autora assinala ainda que nesse período o que estava
em pauta na revista era “a defesa da escola pública, a urgência de reformá-la e o
propósito de buscar resposta para os problemas educacionais brasileiros em
experiências educativas já consagradas em outros países”.
Foram revisados todos os artigos publicados na RBEP na década de 1950 a
partir das palavras–chave promoção, repetência, fracasso, progressão, aprovação,
reprovação e ciclo na escola primária (1a à 4a séries do Ensino Fundamental).
16

Em alguns momentos, irei referir-me às escolas que têm sua organização da escolaridade em
ciclos como escolas cicladas, uma vez que tal expressão começa a se tornar uso comum entre os
docentes que trabalham nas escolas.
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Porém, na tentativa de contemplar de forma um pouco mais abrangente o
pensamento no período e, para que esse recorte temporal ficasse melhor
compreendido, foram também procurados artigos do final da década de 40 e início
da década de 60. No ano de 1949 foi encontrado um artigo: “O problema da
repetência na escola primária” de Ofélia Boisson Cardoso e foi utilizado pela sua
temática relevante ao tema abordado nesse trabalho. No início dos anos 60,
nenhum texto foi encontrado a partir das palavras-chave selecionadas, só voltando
o tema da promoção automática a aparecer ao final dessa década, mais
precisamente no ano de 1967, e início dos anos 70.
Dentre as palavras-chave pesquisadas, promoção, repetência, reprovação
e aprovação foram as encontradas nos títulos dos artigos nesse período. Nenhum
título de artigo foi encontrado com as palavras-chave progressão ou fracasso. Um
artigo foi encontrado com a palavra ciclo, mas não tinha relação com o que hoje
vem sendo chamado de ciclo de escolaridade. Ao todo, foram encontrados sete
artigos no período da década de 1950. Desse total, quatro são artigos, dois são
reproduções de artigos de jornais e um foi publicado inicialmente na Revista
Pesquisa e Planejamento, um boletim do Centro Regional de Pesquisa
Educacional de São Paulo. Nenhum dos textos se apresenta como resultado de
pesquisa.
O primeiro artigo analisado, O problema da repetência na escola
primária, de Cardoso (1949), apresenta o problema de repetência na 1a série da
escola primária como o “ponto nevrálgico” do fenômeno da reprovação. Vemos
que, nesse período, a reprovação na primeira série já era encarada pelos
educadores como um fenômeno, devido às altas taxas de repetência. A partir dessa
constatação, a autora trabalha com alguns dados estatísticos do período e
apresenta argumentos de fundo psicológico e de adaptação da criança a um
primeiro ambiente socializador mais amplo para explicar a reprovação e a evasão
na primeira série. A autora aponta também que o problema da repetência já havia
sido denunciado como grave em Congresso de Educação e Saúde realizado em
São Paulo em 1940. O artigo segue, então, com uma análise mais aprofundada da
questão, com a autora apresentando seus pontos de vista a partir de “quatro tipos
de influências: pedagógicas, sociais, médicas e psicológicas”. (op. cit., p.79)
Quanto às questões pedagógicas, Cardoso sublinha que o aprendizado da leitura e
da escrita nem sempre é motivador para a criança, independente dos métodos
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utilizados. A autora argumentava que a receita para uma boa alfabetização é o
dom do professor em despertar o interesse de seus alunos, dizendo que, do ponto
de vista pedagógico, o problema máximo da 1a série está situado na ação do
professor, de quem se deve exigir vocação, dom e preparo profissional
especializado.
Patto (1996) analisou o artigo de Cardoso, classificando-o como
importante historicamente, pelo fato de abordar o tema da repetência e suas causas
e, por isso, constituindo-se numa exceção na primeira década de existência da
RBEP. Para Patto, o artigo representa a maneira característica de se pensar o
fracasso escolar naquela época e seria o precursor na forma como o problema do
fracasso viria a ser abordado e compreendido nas décadas seguintes.
Ao analisar as idéias de Cardoso quanto aos fatores pedagógicos, Patto
afirma que a autora expressa o pensamento da Escola Nova ao centrar a ação
pedagógica no objetivo de despertar o interesse do aluno, uma vez que esse ideal é
expresso claramente no Manifesto dos Pioneiros de 1932.
Cardoso (1949, p.82-83) relaciona os fatores sociais à ação negativa da
família, pois o meio familiar é a antítese do meio escolar.
“O que a escola procura construir, a família destrói. (...) Os
exemplos vivos e flagrantes insinuam-se na carne, no sangue das crianças,
ditando-lhes formas amorais de reação, comportamentos anti-sociais. A
influência é tanto mais perniciosa quanto mais baixa é a idade cronológica e
o nível de maturidade social”.

O pensamento de que, as famílias dos alunos concorrem de forma concreta
para o fenômeno da reprovação, continua quando Cardoso elenca que os “heróis
do morro, em constante malandragem, vivem uma vida sem normas, regras” e que
este tipo de vida é contrária ao ambiente escolar que preconiza “normas de
higiene”, que exige “honestidade”, que aconselha “boas maneiras”. No entanto,
aliado ao pauperismo, a autora faz uma ressalva que não só ele é o responsável
pelos fatores sociais, pois alunos que se originam de famílias mais favorecidas
social e economicamente também são casos difíceis, na medida em que podem ser
“ciumentos do irmãozinho mais novo, ou filhos únicos, etc.”.
Patto (1996, p.89) em sua análise diz que, quando Cardoso passa a tratar
dos fatores sociais,
“ela nos surpreende duplamente: primeiro, pela incoerência que
introduz seu raciocínio, ao passar a atribuir as principais dificuldades da
escola pública a características externas à escola e localizadas no aluno e em
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seu ambiente familiar e cultural; em segundo lugar, pela maneira
preconceituosa e estereotipada como vê os integrantes das classes
subalternas, certamente portadora do preconceito racial confirmado pelas
teorias racistas em vigor nos meios intelectuais brasileiros até pelo menos a
década anterior e pelas teorias antropológicas que as sucederam, cuja
influência sobre a maneira de pensar as diferenças sociais foi muito mais
duradoura”.

Citando os fatores médicos, Cardoso novamente atribui à pobreza, à fome,
à falta de saneamento básico, às doenças a responsabilidade pelo quadro de
insucesso e reprovações.
Os fatores psicológicos também dizem respeito às potencialidades das
crianças, que têm a ver com os antecedentes hereditários, com a história da
pessoa. Para detectar problemas de ordem psicológica nas crianças, a autora rebate
que não bastam os testes psicológicos para atestar se as crianças são “retardadas,
débeis ou imbecis”. É necessário também o conhecimento do meio familiar dos
resultados de exames médicos passados. Novamente, de certa forma, a família
aparece como um fator de grande responsabilidade pelo fracasso dessas crianças.
Esse artigo parece de grande relevância para compreender as análises
posteriores quanto à implantação de um sistema de promoção automática. O tema
da promoção automática aparece na revista, ao longo dos anos 50, em artigos que
vão se fazendo mais constantes já na segunda metade da década17. Apenas um
artigo foi encontrado em 1954, sendo uma tradução de um texto de autor inglês,
relatando a experiência de adequação série-idade na Inglaterra. Em artigos
seguintes, quando seus autores se propõem a tecer críticas sobre o tema, uma das
afirmações, nesse sentido, diz respeito à não aceitação de modelos estrangeiros
que nada teriam com nossa realidade. Nota-se também, que o tema da promoção
automática é analisado muito mais dos pontos de vista político e econômico e
vinculado mais a discursos no âmbito de políticas educacionais de governos, do
que a aspectos pedagógicos e educativos. O único estudo que aborda a questão da
promoção automática do ponto de vista puramente pedagógico é o de Dante
Moreira Leite (1959).
O artigo intitulado Promoção Automática e Adequação do Currículo ao
Desenvolvimento do Aluno de Moreira Leite (1959) traz, inicialmente, uma
17

Os artigos serão apresentados numa ordem cronológica a fim de tecer um encadeamento na
discussão travada ao longo dos anos 50 sobre o tema. Entretanto, o artigo de Leite (1959) será
analisado inicialmente, pelo fato de apresentar o assunto de forma aprofundada e, dessa maneira,
ser uma boa fonte de relação com os demais aspectos abordados nos artigos seguintes.
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reflexão acerca do sentido da reprovação. Para realizar essa reflexão, o autor
discute o sentido da escola fundamental e o seu papel na sociedade. O primeiro
ponto trazido por Leite é o fato de os alunos serem obrigados a freqüentar a escola
por lei. Discute o papel do governo que propõe a obrigatoriedade e, em
contrapartida, parece não propor solução para o fenômeno da reprovação. Esse
aspecto é interessante, na medida em que podemos pensar ser esta uma boa
justificativa dada pelo autor para o sistema de promoção automática, apresentado
e defendido mais adiante, mas com ressalvas.
Citando conseqüências desastrosas da reprovação, demonstra espanto
quanto ao fato de ser aceita pelas escolas. Para tal, destaca três razões
fundamentais que justificariam tal aceitação: uma de ordem histórica: a escola é
uma instituição tradicionalmente seletiva, e duas de ordem educativo-pedagógica:
classes que devem ser heterogêneas e a crença de que prêmio e castigo são formas
educativas e concorrentes de uma boa aprendizagem. Nesse ponto, o texto toma
corpo no sentido de que o autor vai tecendo argumentos para mais à frente
defender a instituição da promoção automática. Leite (1959, p.19) fundamenta
suas idéias na Psicologia contemporânea e na Pedagogia atual.
“A primeira revela e comprova as enormes diferenças de inteligência
e interesse entre os indivíduos. A segunda eliminou a repetição da lição
como atividade útil ou desejável. Numa sociedade de extrema diferenciação
de trabalho, importa despertar e manter as diferenças de interesse; num
mundo em transformação rápida e constante, importa preparar o aluno para
ajustar-se à situações novas, não para repetir soluções apresentadas. Se
pensarmos nestas condições peculiares da sociedade em que vivemos,
perceberemos imediatamente que a classe homogênea, de ideal educacional,
passou a ser apenas um problema didático”.

A citação acima não só nos fornece as fontes nas quais Leite pauta seus
argumentos, como nos revela que muito do discurso que hoje se utiliza para
justificar as mudanças em educação, em relação às mudanças na sociedade, já era
proferido pelo menos em 1959.
Quanto ao prêmio e castigo, o autor também vai contra-argumentar
dizendo que seus efeitos não são permanentes, que não são educativos e “que
destroem exatamente o sentido da escola e do estudo”. (Ibid., p.21)
Para Leite, a aprovação e reprovação passaram a ter um valor em si,
deixando em segundo plano os verdadeiros sentidos da escola. O aluno estuda
para aprender e não para tirar boa nota ou evitar a reprovação. Dessa maneira, o
autor desenvolve a idéia de que se deve transformar a escola em uma instituição
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eficiente e que medidas básicas devem ser efetuadas para que isso possa
acontecer: a adequação do currículo ao desenvolvimento do aluno e a instituição
da promoção automática. Ressalta que essas duas questões sozinhas não eliminam
os problemas, mas são “necessidades básicas para o ajustamento da criança à
escola”. (Leite, 1959, p.24) Leite discute de forma consistente a questão curricular
e de aprendizagem. Cita Dewey, Herbert Wright, Miller. Quanto à promoção
automática diz que é a única solução coerente para a pedagogia poder lidar com as
diferenças de interesse e de desenvolvimento ao longo das faixas etárias. A
organização das séries por idade resolve o problema dos diferentes interesses
decorrentes de idades diferentes: “a única solução para esse problema é a
promoção automática – que se fará por idade: crianças de 7 anos no primeiro ano;
as de 8, no segundo e assim por diante”. (Ibid., p.28)
Ainda na defesa da promoção automática, Leite (1959, p.29) diz que ela
não poderá ter sucesso se tomada isoladamente.
“Implica numa transformação radical da escola, na medida em que
se transformam seus objetivos básicos, na medida em que professores e
alunos passarão a viver em torno de outros valores e aspirações”.

Delimita características mais gerais acerca do papel do professor, do aluno
e da metodologia. Tece comentários também acerca do papel dos gestores que não
devem agir arbitrariamente e que devem estar atentos para envolver professores e
diretores no programa de implantação da proposta. Para o autor, o programa de
instituição da promoção automática estaria condenado ao fracasso “se os seus
executores não estiverem convencidos de sua necessidade, assim como de suas
limitações”.
Alguns aspectos chamam a atenção nesse artigo de Leite. Primeiro, é o
único estudo encontrado nesse período que discute mais especificamente a
questão a partir do ponto de vista da escola, da metodologia, do papel do professor
e do aluno. Em segundo lugar, ao final do texto, o autor usa um tom propositivo e
declara a defesa pela instituição do que ele denominou de programa de reforma,
porém com algumas ressalvas.
Cabe ainda notar que muitos fundamentos e justificativas utilizadas por
Leite para a promoção automática, são hoje utilizados para apresentar as propostas
de organização da escolaridade em ciclos e de instituição do regime de progressão
continuada.
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O texto de H. Martin Wilson, Avaliação, Promoção e Seriação nas
Escolas Inglesas, de 1954, é uma tradução e relata a experiência do caso inglês.
Ao longo do artigo, o autor compara os sistemas de ensino inglês e o norteamericano. Wilson (1954, p.57) parte do ponto de que a liberdade sempre foi a
base da educação inglesa. Defende esse ideal ressaltando que essa liberdade à qual
se refere, diz respeito às escolas e às administrações locais, diferentemente da
liberdade norte-americana que se refere à liberdade dos alunos e de suas famílias.
Diferentemente de Leite, Wilson não apresenta as justificativas pedagógicas para
a adoção da organização das classes por idade.O autor argumenta que a promoção
por idade já faz parte da cultura da escola inglesa: “a Inglaterra vem praticando,
de todo coração, há cerca de 20 ou 30 anos, a prática de promoção por idade. (...)
o ato Educacional de 1944 (...) praticamente recomenda que toda criança inglesa
passe para a escola secundária aos 11 anos de idade”.
Wilson descreve como se organiza uma escola sem reprovação e diz como
deve ser o trabalho em classe para atender cada aluno de acordo com suas
possibilidades. Demonstra partir de um princípio básico onde cada aluno tem
possibilidades diferenciadas, sendo desenvolvidas pelos professores e escola de
acordo com as mesmas. Há aqueles que pouco irão adiante, mas isso é assim
mesmo. A premissa de que todos os alunos deverão chegar no mesmo ponto ao
final de cada ano letivo é inexistente, como aparece expresso no trecho:
“naturalmente, nas escolas pequenas, vários grupos de alunos entregam-se a
trabalhos diferentes dentro da mesma classe. (...) cada criança é colocada em um
grupo-classe, de acordo com a estimativa de suas capacidades”. (Ibid, p.58)
Sendo a escola livre para fazer seu próprio planejamento escolar, este
deverá ser feito de acordo com os alunos e as classes que se tem. Wilson (1954,
p.58) destaca a autonomia da unidade escolar:
“Cabe essencialmente ao diretor decidir quais os cursos que devem
ser ministrados aos vários grupos de alunos e que crianças devem seguir
determinados cursos. (...) O professor também pode realizar, com maior
eficiência, a escolha de livros, métodos, ritmos de trabalho e programa,
adaptando-os melhor às possibilidades do aluno”.

O discurso de JK no qual o presidente afirma que a escola moderna deixou
de ser seletiva, devendo “educar a cada um, no nível que cada um pode chegar”,
aponta, como podemos observar, para uma concepção marcada pelas premissas do
sistema inglês para a instituição da promoção automática.
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O artigo de Wilson encerra destacando mais uma vez os princípios
filosóficos do sistema inglês e diferenciando-o do norte-americano.
Em 1956 é publicado na seção Através de Jornais e Revistas, artigo de
Luiz Alves de Matos intitulado A Aprovação e a Reprovação Escolar. Em seu
texto o autor tem por objetivo apontar que as causas da reprovação estão muito
mais na falta de formação dos professores e na ineficiência do sistema escolar, do
que apenas em causas externas, como por exemplo, nos alunos ou suas famílias.
Diferentemente da análise de Cardoso em 1949, Matos coloca na escola e no
professor as principais causas da reprovação. Como Leite (1959), Matos (1956,
p.257) aponta que a escola fundamental é de direito e que não deve se
“tornar uma agência selecionadora de talentos privilegiados, mas
deve ser difusora da educação e da cultura a serviço da juventude e da
democracia. (...) Não será por certo, cortando a mais da metade dos jovens
nela matriculados a possibilidade de prosseguir nos estudos, que a escola
brasileira, tanto a primária como secundária, cumprirá esta sua nobre
missão”.

O autor faz uma crítica ao alto índice de reprovação nas escolas brasileiras,
aponta algumas causas, descreve conseqüências práticas de uma aprovação e de
uma reprovação quando adequadas ou não e tece comentários, como o transcrito
acima, que servirão de base para os discursos a favor da instituição da promoção
automática.
Em 1957, a RBEP transcreve o discurso do presidente da república à
época, Juscelino Kubitschek (JK), realizado ao final de 1956 para uma turma de
professoras primárias formandas em Belo Horizonte. O título dado ao discurso na
revista destaca a instituição da promoção automática: Reforma do Ensino
Primário com base no Sistema de Promoção Automática.
O discurso de Kubitschek (1957, p.144) enaltece experiências estrangeiras
e relaciona promoção automática a progresso. O presidente confere à educação
papel relevante na modernização e avanço da sociedade e segue a lógica
argumentativa já destacada nos artigos anteriores, qual seja:
“uma escola menos seletiva, de direito, na qual as diferenças são
consideradas, onde as aptidões não são uniformes e a sociedade precisa tanto
das mais altas, quanto das mais modestas. Não mais se marca a criança com
o ferrete da reprovação, em nenhuma fase do curso. Terminado este, é ela
classificada para o gênero de atividade a que se tenha mostrado mais
propensa. Sobre racional, a reforma seria econômica e prática, evitando os
ônus da repetência e os males da evasão escolar”.
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A partir da citação transcrita acima do texto de JK, podemos notar que um
novo argumento para a implantação de um sistema de promoção automática
aparece nos artigos levantados na RBEP. O fato de a promoção automática ser
uma reforma econômica e prática, uma vez que retiraria o ônus que a repetência e
evasão causam ao sistema educativo. A fala de JK corrobora a influência dos
estudos econômicos para a educação e a idéia de que para se alcançar a eficiência
do sistema educacional, o planejamento da educação é primordial, tendo como
eixo os princípios da pedagogia tecnicista, onde a maior produtividade do sistema
de ensino seria alcançada pela racionalização do trabalho.
Ainda em seu discurso, Kubitschek (1957, p.144) destacou que a inclusão
de módulo complementar ao ensino primário, de caráter profissionalizante e
voltado às parcelas da população que não pudessem seguir no ensino secundário,
com a concomitante adoção em todo o ensino primário “do sistema de aprovação
automática, vitorioso hoje entre os povos mais adiantados”, garantiria uma
reforma de ampla repercussão.
Em artigo de 1957, Almeida Júnior discute Repetência ou Promoção
Automática? O texto é uma transcrição de palestra proferida pelo autor em 1956,
mesmo ano do discurso de JK, no I Congresso Estadual de Educação, realizado
em Ribeirão Preto, SP.
Almeida Júnior relata para os participantes do Congresso em São Paulo, a
sua participação na Conferência Regional Latino-Americana sobre a Educação
Primária Gratuita e Obrigatória, promovida pela UNESCO em Lima no Peru em
abril de 1956. Destaca um ponto que lhe chamou bastante atenção e que se refere
a um estudo da UNESCO sobre o fenômeno da reprovação nos países da América
Latina. Segundo Almeida Júnior (1957, p.3), o documento da UNESCO continha
dados estatísticos e sugeria a adoção de políticas de promoção automática nesses
países, que poderiam seguir o exemplo do sistema inglês. Embora, Almeida Júnior
defendesse a promoção automática, afirmava que a sua adoção simplesmente, sem
o necessário acompanhamento de outras medidas, faria com que a proposta não
atingisse seu objetivo. Ressaltando que o grave problema da repetência constituise em prejuízo financeiro e subtrai oportunidades educativas a considerável
contingente em idade escolar, o documento que foi entregue pela delegação do
Brasil na Conferência, preconizava:
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“(a) revisão do sistema de promoções na escola primária, com o fim de
torná-lo menos seletivo; (b) estudo, com a participação do pessoal docente
primário, de um regime de promoções baseado na idade cronológica dos
alunos e em outros aspectos de valor pedagógico, e aplicável, em caráter
experimental, aos primeiros graus da escola”.

Almeida Júnior (1957, p.11) mostrava-se favorável à adoção da solução
inglesa: “aproveitemos a lição alheia; não, porém, tão somente a da sua página
final, a da promoção automática”. Referia-se às medidas necessárias para a
adoção: aperfeiçoamento de professores, modificação da então vigente concepção
de ensino primário, revisão dos programas e critérios para promoção,
cumprimento da escolaridade obrigatória com a convocação de todos os alunos de
oito anos para a escola, melhorar a formação de professores nos cursos regulares.
Um artigo publicado por Luís Pereira no jornal O Estado de São Paulo, em
1958, demonstra que a discussão sobre o tema da promoção automática chegava
no âmbito do espaço do público em geral. Tal artigo sob o título A Promoção
Automática na Escola Primária, foi reproduzido na RBEP no mesmo ano.
O autor inicia sua análise afirmando que existe no ideário pedagógico, há
pelo menos três ou quatro anos, propostas de renovação da escola primária, sendo
esse movimento fortemente marcado pela instituição da promoção automática.
Diz que tal sistema de promoção vem sendo utilizado na Inglaterra e nos Estados
Unidos com êxito. Entretanto, Pereira destaca que o êxito deve-se à superação
anterior, por parte desses países, de problemas relativos a condições materiais e
pessoais do funcionamento escolar e que a base para implantação desse sistema
nesses países deveu-se à busca de soluções para alunos que apresentavam
dificuldades especiais para aprender e que, como os outros, deveriam ter iguais
oportunidades de completar a escola fundamental (até 11 anos no caso inglês).
“Tratava-se, pois, de fundamentação provinda da constatação de deficiências de
certos alunos e não da existência de precárias condições materiais e pessoais do
funcionamento escolar”. (Idem, 1958, p.105) A análise apontava as premissas
originais para a implantação do sistema de aprovação automática e, denunciava a
distorção que vinham sofrendo no caso brasileiro, pela simples adoção do modelo
sem resolver problemas básicos de funcionamento e de condições materiais de
nosso sistema. O texto denunciava os problemas do sistema escolar brasileiro tais

49

como analfabetismo, falta de vagas, falta de preparo dos professores, bem como
grande quantidade de professores leigos.
Pereira (1958, p.107) termina seu artigo denunciando que a repetência é
conseqüência de uma série de graves problemas e que a promoção automática,
embora “eliminasse as altas percentagens de repetência, não afetaria de modo
direto e profundo os fatores desse fenômeno e que levaria à perda de um valioso
termômetro do funcionamento do sistema escolar primário – os índices de
repetência”.
A crítica publicada no jornal cumpria o papel de desnudar os discursos
oficiais em torno da promoção automática como redentora e promissora de
avanços do país em direção aos países mais avançados, como no discurso de JK.
Porém, a crítica rápida não ponderava uma série de questões já tratadas em artigos
de educadores como Almeida Júnior (1957) e Leite (1959).
O último artigo levantado, data de 1959 e é de autoria de Heloísa Marinho.
A autora demonstra em seu texto o quanto a entrada do aluno no Jardim de
Infância interfere de forma positiva para sua promoção ao final da primeira série.
Para isso, Marinho utiliza dados estatísticos de promoção na primeira série no
Distrito Federal (atual município do Rio de Janeiro) comparando os alunos que
tiveram a experiência do Jardim de Infância com aqueles que não a tiveram.
Embora não se relacionando diretamente com a questão da promoção automática,
o texto está inserido no bojo das discussões do período, uma vez que pretende
mostrar que a entrada da criança na escola um ano antes do previsto
obrigatoriamente, interfere nos índices de aprovação e/ou reprovação na série
onde existe um ponto nevrálgico, segundo aparece no texto de Cardoso (1949).
O quadro traçado a partir dos artigos da RBEP na década de 50, mostra o
início de uma discussão e experiências em torno da promoção automática que vão
se intensificar na década seguinte. Embora, as diferentes experiências e propostas
que surgiram tivessem suas peculiaridades, todas tinham em comum, partir da
premissa de que era necessário no ensino fundamental um sistema de avaliação
que não excluísse o aluno da escola, tentando amenizar ou até resolver o problema
da evasão e repetência e, desta forma, contribuir para a melhoria da qualidade do
ensino público, qualidade essa pretendida a partir de maiores índices de
aprovação.

50

A análise dos artigos nos permite concluir que houve uma distância entre
as considerações tecidas acerca das medidas necessárias para a implantação da
promoção automática nas escolas e a implantação das políticas de promoção
automática que se seguiriam nas décadas seguintes. Se já em meados de 1950, os
estudos tratavam a análise do tema de forma cuidadosa, no sentido de destacar
tanto as vantagens quanto os possíveis problemas a partir da adoção do sistema de
promoção automática e ainda apontavam medidas complementares necessárias ao
funcionamento do sistema escolar e da metodologia, pode-se observar que as
implantações das políticas de promoção que se seguiram não consideraram, de um
modo geral, tais ponderações.
É preciso assinalar que os argumentos, tanto pedagógicos, quanto políticos
e econômicos, para a implantação do sistema de promoção automática na década
de 50 permanecem nos discursos atuais. Nas diferentes redes de ensino em que a
avaliação continuada ou progressão continuada foram adotadas, os argumentos
referem-se à inclusão de todos os alunos na vida escolar, à obrigatoriedade do
ensino fundamental, ao respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem dos
alunos, à formação de classes mais homogêneas quanto aos interesses por conta da
faixa etária dos alunos. Os argumentos utilizados nos anos 50 para a implantação
da promoção automática continuam atuais, embora exista hoje um maior
amadurecimento em torno de suas possíveis fundamentações pedagógicas, bem
como mais experiências em redes de ensino e avaliação de seus impactos nas
taxas de aprovação.
Os textos de Almeida Júnior (1957), Leite (1959) e Matos (1956) e o
discurso de JK (1957) assinalam o pensamento que predominava na época, de se
repensar a concepção acerca da função social da escola, aspecto que pode ser
observado nos trechos a seguir:
“A escola primária e (...) a secundária (...) são de direito e agências
difusoras da educação e da cultura a serviço da juventude e da democracia.
Sua alta missão social é valorizar, pela educação e pela aculturação, o
imenso potencial humano da nação que jaz inaproveitado e imerso no
analfabetismo e na ignorância”. (Matos, 1956, p.107, referindo-se às altas
taxas de repetência na escola)
“Para esse efeito (o da conquista dos efeitos da promoção automática
como no caso da Inglaterra) eis a seguir as providências capitais a serem
tomadas: modificação da vigente concepção do ensino primário, revisão dos
programas e critérios de promoção”. (Almeida Júnior, 1957, p.11)
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“Essas condições (referindo-se às mudanças na vida e na
organização das famílias, à instrução como um ideal político e outras)
criaram a necessidade de uma escola para todos, e não apenas para um
pequeno grupo; precisamente por essa razão, a idéia de uma escola para
alguns, selecionados através de reprovações, passa a ser seriamente
discutida”. (Leite, 1959, p.18)
“As necessidades sociais de nosso tempo estão a exigir que a escola
primária se transforme. (...) Entre os pedagogos modernos, já não se
considera a escola primária simples estágio para aprendizagem dos
rudimentos da leitura, da escrita e do cálculo. Há de, também, preparar o
homem para o trabalho, integrando-o na economia nacional”. (Juscelino
Kubitschek, 1957, p.143)

Os argumentos utilizados nos anos 50 para a implantação da promoção
automática continuam atuais, embora exista hoje um maior amadurecimento em
torno de suas possíveis fundamentações pedagógicas, bem como mais
experiências em redes de ensino e avaliação de seus impactos nas taxas de
aprovação.
O levantamento bibliográfico na RBEP no período dos anos 50,
demonstrou que experiências internacionais influenciaram pesquisadores e
políticos brasileiros da época, embora para alguns, com reservas.
2. 3 O final dos anos 60, a década de 70 e a entrada nos anos 80
Na primeira metade dos anos 60 não foram encontrados artigos a partir das
palavras-chave selecionadas, o que nos faz constatar que o debate do tema, via
RBEP foi mais escasso nesse período. O tema da promoção automática volta a
aparecer na RBEP já ao final da década de 60 e início dos anos 70 em 4 artigos:
Por que tanta repetência na 1a série? de 1971; Repetência, de 1967; Reprovação,
de 1968 e Reprovação de 197018.
Barreto e Mitrulis (2001, p.6) apontam que durante os anos 60 o país
mantinha índices elevados de repetência efetiva e de “repetência branca”, ou seja
uma repetência disfarçada de evasão. Ainda segundo as autoras, ao final da
década de 60, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e também Minas Gerais
18

Referências completas:
Por que tanta repetência na 1a série? RBEP, Rio de Janeiro, v.55 (122):242-53, ab./jun.1971.
Repetência. RBEP, Rio de Janeiro, v.47 (106):226-45, abr./jun.1967.
Reprovação. RBEP, Rio de Janeiro, v.49(110):330-70,abr.jun.1968.
Reprovação. RBEP, Rio de Janeiro, v.55(122): 242-53, abr./jun. 1970.
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adotaram medidas que tinham como propósito flexibilizar a organização dos
currículos propostos.
Em 1968, Pernambuco adotou a organização por níveis, rompendo com a
organização por séries e vinha fundamentada em justificativas de cunho
psicológico para o desenvolvimento da aprendizagem.
Em São Paulo, no mesmo ano, a secretaria de educação instituiu a
reorganização do ensino primário em dois níveis, o nível 1 para a 1ª e a 2ª série e
o nível 2 para a 3ª e a 4ª série. Somente entre esses dois níveis haveria
possibilidade de retenção. De acordo com Barreto e Mitrulis (2001) tal medida
vinha comprometida com a proposta de democratização do ensino e tinha como
pressuposto a autonomia do professor na busca de soluções para as necessidades
de seus alunos. As reações de forças conservadoras da sociedade e do ensino
fizeram com que a experiência não fosse efetivamente implantada.
Ainda segundo as autoras, a experiência de Santa Catarina foi a mais
expressiva e ao mais longa nesse período (1970-1984). O ensino foi organizado
em oito séries, antecipando-se à lei que inauguraria o ensino de 1º grau de oito
séries, abolindo-se o exame de admissão e implantando uma avaliação contínua
que previa avanços progressivos dos alunos ao longo de todos os anos de
escolaridade, existindo uma recuperação ao final da 4ª série e outra ao final da 8ª
série para aqueles alunos que não tivessem realizado o desenvolvimento
adequado. Vale ressaltar que, tanto a experiência de Pernambuco quanto a de
Santa Catarina tinham um fundamento de que a escola deveria adaptar-se às
capacidades e ritmos próprios dos alunos. Não havia a preocupação de que todos
os alunos alcançassem os mesmos objetivos. Barreto e Mitrulis (2001, p.7)
apontam que na experiência de Santa Catarina o ensino deveria “obter de cada um
[aluno] o rendimento de acordo com suas possibilidades” e em Pernambuco “dos
seis níveis propostos [para a educação primária], a criança deveria alcançar no
mínimo quatro”. Essas observações mostram que das experiências implementadas,
algumas tentaram romper com a seriação e com a lógica de que todos os alunos
deveriam chegar ao mesmo tempo e ao mesmo ponto de aprendizado e
desenvolvimento ao final da escolarização. Nota-se a influência das experiências
inglesa e norte-americana, no caso de Pernambuco, com os princípios do core
curriculum, como apontam Barreto e Mitrulis (2001). As autoras chamam atenção
também para o fato de que
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“as iniciativas de adoção do regime de ciclos escolares ensaiadas até
esse período tiveram como referência, mais próxima ou mais distante, o
sistema de avanços progressivos adotado nas escolas básicas dos Estados
Unidos e Inglaterra. Nesses países a progressão escolar nos grupos de idades
homogêneas foi historicamente considerada, antes de tudo, como uma
progressão social a que todos os indivíduos, indiscriminadamente, tinham
direito mediante a freqüência às aulas, independentemente das diferenças de
aproveitamento que apresentassem”.

No entanto, a análise das autoras destaca a discriminação velada que pode
ocorrer nesses sistemas revestidos de um caráter mais democrático e de maior
comprometimento com a justiça social, uma vez que a escola pode subestimar a
capacidade intelectual de certos alunos e não lhes propiciar desafios capazes de
fazê-los avançar e mais adiante serem cerceados ao acesso a ensino de maior
prestígio escolar e social.
Entretanto, se ao final da década de 60, as experiências ainda pareciam
estar marcadas pelos argumentos da década anterior e fundamentadas em
experiências estrangeiras, ao final da década de 70 o debate acerca da necessidade
de flexibilização do tempo escolar passa a acontecer a partir dos resultados de
pesquisas realizadas no país e divulgados na Reunião Anual da Associação
Nacional de Pesquisa em Educação/ANPED.
As discussões travadas ao final da década de 70 e início dos anos 80
marcavam pontualmente que o sistema público de ensino excluía da escola os
alunos das camadas menos favorecidas da população. Em 1979, a 3ª Reunião
Anual da ANPED teve como tema central a “Seletividade Sócio-econômica no
Ensino de 1° Grau”. Os trabalhos apresentados enfatizavam as relações existentes
entre fracasso escolar e condição sócio-econômica dos alunos e a ênfase nas
reprovações na 1ª série do 1° grau.
Em trabalho apresentado na referida reunião, Coimbra (1981) defendia a
idéia de que o problema da seletividade escolar e o alto índice de reprovação na 1ª
série seriam decorrentes de fatores externos à escola. Em apresentação dos
resultados de sua pesquisa de dissertação de mestrado, relacionava o fracasso e a
repetência dos alunos na 1ª série à condição familiar de cada um. Embora, não
tenha trabalhado com a idéia de que a condição sócio-econômica do aluno fosse,
somente ela, determinante do fracasso, a autora ainda colocava a questão fora do
âmbito escolar, ao investigar as condições psicológicas e cultural das famílias dos
alunos.
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Mello (1981), em sua exposição, colocava o resultado quase inalterado de
pesquisas que ao longo de três décadas, de 1940 a 1970, acusavam um índice
inferior de matrículas na 2ª série do 1° grau, demonstrando que os alunos ficavam
retidos no primeiro ano de escolarização. Os dados de tais pesquisas levavam a
uma conclusão quase imediata de que o problema maior da seletividade da escola
de 1° grau estava na reprovação em torno de 60% no primeiro ano de
escolarização e que grande parte dessa porcentagem era de alunos das camadas
menos favorecidas tanto social quanto economicamente. Discordando de
Coimbra, Mello (1981, p.19) afirmava que: “a pergunta sobre quais as crianças
mais duramente atingidas pela seletividade é até certo ponto retórica. Sabemos
que são as das classes de baixa renda, pois a associação entre pobreza e fracasso
escolar é bastante conhecida”, no entanto enfatizava a necessidade de que se
estudasse o modo pelo qual o fracasso era produzido na escola.19
A escola começava a ser questionada como um fator de grande influência
dos mecanismos de seletividade e, portanto de evasão e repetência. As pesquisas
de cunho qualitativo começaram a se fazer mais necessárias no cenário
educacional Mello (1981, p.22) declarava a necessidade de se conhecer o que se
passava no interior da escola:
“Entender o que se passa dentro da escola é, neste sentido, de grande
importância. Eu me arriscaria a dizer que esta seria uma das formas, embora
não a única, de abordar a seletividade como problema concreto, datado e
situado nesta escola, e não numa escola abstrata e universal.”

Quanto à discussão mais específica dos índices de reprovação na 1ª série
do 1° grau, as pesquisas realizadas por Mello, ao final dos anos 70 e início dos 80
sobre a relação entre as notas e os conceitos dos alunos e suas origens sócioeconômicas, indicavam que as crianças das camadas de baixa renda necessitavam
de um tempo maior para alfabetizar-se. Ao referir-se aos dados e às variáveis das
pesquisas, a autora afirmava:
“o tempo é uma das variáveis mais críticas na 1ª série. Isso é tão óbvio e
nunca foi pensado, não sei exatamente porquê. (...) Todos os professores que
entrevistamos até agora foram unânimes em declarar que, sem uma
19
De acordo com Patto (1996, p.120), no período 1971-1981, um grupo de pesquisadores do
IUPERJ (Rocha, 1983; Brandão, Baeta e Rocha, 1983) após trabalho de revisão bibliográfica sobre
a pesquisa educacional no Brasil chegava à conclusão de que “havia uma convergência não só
temática das pesquisas brasileiras e estrangeiras sobre o fracasso escolar - fatores intra-escolares
haviam-se tornado o alvo mais freqüente das investigações - mas também (...) que a maioria delas
apontava a inadequação da escola à realidade da clientela”.
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reformulação total da seqüência da aprendizagem na primeira e na segunda
série do 1° grau, não se resolverá o problema da alfabetização. Temos casos
de professores que dizem: ‘eu tenho que reprovar meus alunos que não
conseguiram dominar as sílabas compostas, porque o currículo da 2ª série
exige que ele tenha dominado as sílabas compostas, mas sou contra, acho
que eles deveriam ser aprovados com as sílabas simples dominadas, e
completar na 2ª série o seu processo de alfabetização.”(Mello, 1981, pp.24,
25)

A proposta de “desdobramento” da 1ª série nas escolas da rede municipal
de São Paulo, no início dos anos 80, colocaria em prática o que Namo afirmava
ser necessário concretizar a partir dos resultados das pesquisas sobre os
mecanismos intra-escolares concorrentes para a seletividade no ensino de 1°
grau.20
Os resultados das pesquisas mais recentes da época - as crianças
provenientes das camadas desfavorecidas sócio-economicamente necessitam de
um tempo escolar maior para se alfabetizarem, visto que não dispõem das mesmas
bases culturais e materiais que as crianças das camadas mais favorecidas da
pirâmide social - desdobraram-se em diversificadas propostas de promoção
automática em diferentes Municípios e Estados do país. No entanto, Cunha (1991,
218) apontou que “onde a promoção automática foi adotada sem outras medidas
complementares, a qualidade do ensino caiu irremediavelmente, como foi o caso
de Santa Catarina e Rio de Janeiro”.
A discussão travada na 3ª reunião Anual da ANPEd introduziu um novo
cunho político, analítico e teórico às discussões anteriores. Discutindo a
seletividade escolar no 1° grau, os debates levaram às justificativas teóricas para a
implantação de políticas educacionais que visam a implantação de sistemas de
avaliação que trabalham numa perspectiva de não-reprovação, seja em séries,
níveis, ou ciclos. A novidade em relação às propostas anteriores se inseria na
análise de que a implantação da promoção automática não deveria vir
desacompanhada de uma série de outras medidas, não só no nível das políticas
educacionais, como também a nível intra-escolar.
É em meados dos anos 80 que começam a ser implantados com maior
freqüência, no Brasil, os sistemas de avaliação baseados em propostas de nãoretenção, a partir da implantação do Ciclo Básico de Alfabetização em vários

20
Embora essa experiência tenha tido o seu lugar, o maior impacto na política educacional de São
Paulo se deu com a implantação dos ciclos.
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Estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Para traçar um panorama das

pesquisas realizadas nesse período, referenciei-me, inicialmente, no trabalho de
revisão bibliográfica sobre Avaliação no Brasil, compreendido entre os anos de
1988 e 1992, desenvolvido por Candau & Oswald (1995). Segundo as autoras,
41,7% do total dos artigos encontrados no periódico - Estudos em Avaliação
Educacional - apresentavam “questões de particular relevância: ciclo básico,
conselho de classe, jornada única, critérios de avaliação e promoção, etc.” (IDEM,
1995, p.34) Segundo ênfase das autoras, nos artigos referentes à seletividade, “a
preocupação com o fracasso escolar e o papel da avaliação como um dos fortes
mecanismos intra-escolares de reforço dos processos de exclusão social e cultural
têm sido uma das constantes da produção científica da área de educação no país.”
(Ibid., p.31) Os artigos analisados pelas autoras, além de tratarem a organização
escolar como responsável pela cultura da exclusão, também apontavam para o fato
de que naquele período, era a repetência e não a evasão, que se constituía o
problema mais importante do Ensino Fundamental no Brasil.”
A revisão de Candau & Oswald indicava que havia uma mudança
significativa na tônica das pesquisas dos anos 70 para os anos 90: a avaliação, a
organização escolar, o tempo escolar e a competência do professor, aspectos
presentes nos estudos mais recentes, passaram a ser mais investigados e
considerados como fatores do freqüente fracasso escolar, traduzido pelo alto grau
de repetência nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
Ainda segundo Candau & Oswald (1995, p.26) “em um momento como
este, em que as opções para a democratização da escola de 1° grau vêm sendo
pensadas à luz de diferentes propostas, tais como seriação/bloco único/ciclo
básico, que envolvem necessariamente o debate sobre avaliação, torna-se cada vez
mais urgente a construção de um conhecimento consistente que indique as
possibilidades e os limites das diferentes opções teórico-metodológicas no campo
da avaliação”.
Diferentes argumentos foram atribuídos à necessidade da promoção
automática. Um dos fatores que contribui para a adoção deste sistema foi a
existência de um número significativo de pesquisas que demonstrou que um dos
problemas cruciais na educação escolar era a reprovação, contribuindo em grande
parte para a evasão. Autores como Goldemberg (1993), Castro (1994) e Fletcher
& Ribeiro (1987) concordaram que o problema do acesso à educação fundamental
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estaria quase equacionado no Brasil, à época de suas pesquisas, salvo a região do
nordeste rural, onde 70% do total das crianças brasileiras que se encontravam fora
da escola, concentrava-se nesta região.21 Fletcher & Ribeiro (1987) apontaram que
a repetência era o mais grave problema a ser resolvido pela educação brasileira,
pois tem conseqüências diretas em relação ao acesso à escola pelas novas
gerações e contribui para a evasão escolar. Castro (1994) enfatiza em seu estudo,
que as pesquisas de Fletcher & Ribeiro (1987) demonstraram que apenas 1,9%
dos alunos da 1ª série evadiam da escola, mas que a partir da 4ª série este número
subia para 18,4%, o que evidenciava entre outras coisas que o número de
repetências (média de três reprovações) ao longo do 1° segmento do 1° grau à
época, fazia com que os alunos abandonassem a escola ao final deste segmento ao
estarem desestimulados, com idade já avançada e necessidade de trabalhar para
contribuir no orçamento familiar. Porém, segundo Nunes & Prado (1994, p.3 e 4),
“o número médio de 8,4 anos freqüentado pelos estudantes às escolas brasileiras
(...) demonstra a persistência do jovem brasileiro na tentativa de se escolarizar.
Essa persistência é de tal monta que aos 17 anos, idade prevista para o término do
2° grau, 22% ainda freqüentam o 1° grau.” Para as autoras, os dados que revelam
a permanência da população no sistema escolar, retiram dos alunos e suas famílias
a responsabilidade pela evasão do ensino, seja por uma possível falta de
valorização da escola ou pelas necessidades de contribuição no orçamento
familiar, e recolocam no sistema educacional, a principal causa dessa evasão. O
próprio sistema escolar expulsa os alunos, na medida em que se revela incapaz de
“motivar e transmitir conhecimentos adequados ao período de aprendizado
compatível”. (IDEM, 1994, p.4)
Segundo Mainardes (1994, p.2), “apesar das diferentes experiências
levadas a efeito no Brasil, a promoção automática é ainda uma polêmica e o seu
impacto para a elevação das taxas de aprovação e melhoria da qualidade de ensino
são controversos. O reduzido número de dados sistematizados das redes que a
implementaram ou ainda a mantêm, não permite conclusões muito amplas sobre
sua validade e eficácia”. De acordo com Barreto e Mitrulis (2001, p.7) a
experiência de Santa Catarina, mesmo “sem uma análise mais abrangente das
coortes dos alunos antes e depois da introdução dos avanços progressivos, os
estudos apontavam para o estrangulamento de matrículas após as quatro séries
21

Dados do IBGE-PNAD citados por Goldemberg(1993).
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iniciais do primeiro grau e provavelmente contribuíram para a extinção do regime
de ciclos, que aconteceu ainda na primeira metade dos anos 80”.
Ao contrário das experiências do final dos anos 70 e início dos 80, as
políticas de implantação de Ciclos Básicos de Alfabetização em Minas Gerais,
Paraná e São Paulo em meados e final dos anos 80 consideraram uma série de
medidas organizacionais, estruturais e pedagógicas que pudessem levar a cabo a
concretização dos objetivos propostos. Além disso, os CBAs aconteceram no
momento de transição democrática no país e tal momento teve seu espírito
refletido nas propostas

educacionais que se comprometeram com a

democratização do ensino público através de sua reorganização. Dessa forma, a
experiência dos CBAs se inseriu e ainda se insere nessa perspectiva, qual seja:
promover a alfabetização para todas as crianças dos setores populares da
população do país e reverter a cultura da repetência já incorporada à cultura da
escola nas primeiras séries do ensino fundamental.
A Rede Estadual de Ensino de São Paulo instituiu, em 1983, o Ciclo
Básico de Alfabetização em todas as escolas se constituindo numa medida de
natureza político-pedagógica com o objetivo de reorganizar gradativamente a
escola pública do então 1° grau, tendo como marca principal alterar o sistema de
seriação: as duas séries iniciais foram transformadas em um ciclo de dois anos e o
aluno não poderia ser reprovado no primeiro ano de escolarização (São Paulo,
1996). A implantação previa uma ampla participação dos professores a partir da
discussão de documento enviado pela Secretaria de Educação às escolas que
estabelecia uma série de mudanças na pasta de Educação. “As sugestões dos
educadores envolvidos nos debates foram sintetizadas em relatórios enviados aos
órgãos centrais que, de posse deles, elaboraram um documento síntese, onde os
problemas, sugestões, propostas e/ou reivindicações provenientes das unidades
escolares, delegacias de ensino e divisões regionais foram compiladas. O
documento síntese não chegou, porém, a ser discutido com a rede, provavelmente
porque apresentava conflitos entre educadores progressistas e conservadores.
Assumindo a posição dos primeiros, a Secretaria de Educação decide implantar,
em dezembro de 1983, em toda a rede estadual paulista, o Ciclo Básico”. (Silva &
Davis, 1993, p.12-13) Segundo as autoras, o Ciclo Básico procurava resolver o
problema da seletividade no ensino. Uma série de medidas nos níveis estrutural,
pedagógico e institucional acompanhou a implementação de tal sistema. Cabe
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ressaltar que foram medidas relacionadas ao fornecimento de material didático aos
alunos, atendimento individualizado aos alunos com maiores dificuldades na
aprendizagem através dos Grupos de Apoio Suplementar (GAS), espaço no
calendário escolar para reunião dos professores, cursos de aperfeiçoamento, entre
outras. Em 1988, a Secretaria de Educação ampliou algumas medidas já adotadas
com a implantação do Ciclo Básico, através da Jornada Única de Trabalho
Docente e Discente (JU).
Em Minas Gerais, o Ciclo Básico de Alfabetização foi implantado em toda
a rede estadual a partir de 1985 em caráter experimental e em 1990 tomou caráter
oficial. Sua implantação aconteceu de maneira semelhante a São Paulo. Através
do Congresso Mineiro de Educação, em 1983, iniciou-se uma série de encontros
nas escolas, nos Municípios e mais tarde em diferentes regiões do Estado. Em
cada um desses níveis eram formadas comissões que, através de relatórios,
apresentavam à comissão central as discussões travadas em cada âmbito. O
projeto que resultou dessas discussões foi consolidado no Plano Mineiro de
Educação que subsidiou a pauta de tarefas da Secretaria no período de 1985/1987.
Dessa forma, em 1985, o Ciclo Básico foi implantado em caráter experimental
também em conjunto com uma série de medidas organizacionais, institucionais e
pedagógicas.
As justificativas para a implantação do Ciclo Básico, tanto em São Paulo
quanto em Minas Gerais, eram semelhantes: “o Ciclo Básico seria uma resposta
ao problema da seletividade escolar, via reorganização da estrutura do ensino”
(Silva & Davis, 1993, p.13). No plano teórico, a implantação do ciclo pautava-se
na necessidade de se trabalhar a alfabetização a partir dos pressupostos de que a
escrita e a leitura são construções gradativas, onde cada aluno tem um tempo
próprio para internalizar os conceitos necessários à aquisição da leitura e da
escrita, assim como os conceitos relativos a número, tempo e espaço. O processo
ensino-aprendizagem deveria ser contínuo e sem retrocessos e desenvolver-se
através de metodologia que contemplasse esses princípios, a avaliação deveria ser
também um processo contínuo, exigindo que o planejamento do professor fosse
pautado nas avaliações dos diferentes estágios de seus alunos. Para se trabalhar a
partir desses pressupostos, uma série de medidas foram tomadas para a
implantação do Ciclo Básico, como turmas heterogêneas e arrumadas pelas idades
dos alunos, planejamentos intra e entre séries, trabalhos diversificados em sala de
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aula, relatórios referentes à aprendizagem dos alunos e não mais apenas fichas
bimestrais, programas de formação de professores que promovessem o estudo de
teorias de ponta da psicolingüística, sociolingüística e psicologia.
As conclusões a que chegaram Silva & Davis (1993) em sua investigação
foi que uma série de variáveis interferiu ao longo dos anos, fazendo com que a
proposta original do Ciclo Básico fosse descaracterizada. Segundo a análise das
autoras, houve, no primeiro ano de implantação da proposta, um cuidado grande
por parte das administrações para que essa não fosse vista como mais um “pacote
pronto” imposto de cima para baixo. Porém, a descontinuidade administrativa e os
“casuísmos políticos” viriam a interferir de forma negativa na compreensão da
proposta, não só por parte dos professores, como também por parte dos técnicos
das diferentes administrações. “A descontinuidade, casuísmos e concorrência de
várias propostas, muitas vezes conflitantes, acabaram por confundir o professor e
minimizar a importância do Ciclo Básico dentro das redes escolares” (Silva &
Davis, 1993, p.27). Essa falta de clareza da proposta finda por gerar resistências
no interior das escolas. Finalmente, tomando por base pesquisa realizada por
Klein & Ribeiro (1993) nos Estados de São Paulo e Minas Gerais tendo o Rio
Grande do Sul como diferencial por não adotar o sistema do Ciclo Básico em sua
rede, as autoras concluem que as taxas de repetência continuaram quase que
inalteradas. Ao final do primeiro ciclo de dois anos, as taxas de repetência
diminuem nos dois Estados, mas já no segundo ano elevam-se novamente e
permanecem estáveis até o final do período pesquisado, 1983/1990. Para as
autoras, as propostas que visam a não-retenção constituem-se em uma opção séria
e propiciadora de uma escola de maior qualidade, mas para que isso possa
realmente acontecer, é preciso que a escola abandone “suas práticas centenárias”
pautadas pela “cultura da repetência”.
No Paraná, o Ciclo Básico foi implantado em 1988/1989, e em 1990
atingiu todas as escolas estaduais. Em 1994, 123 escolas estenderam o Ciclo
Básico de alfabetização até a 4ª série. A previsão era de que até 1996 todas as
escolas da rede estadual contassem com o ciclo até a 4ª série, desde que
manifestassem condições materiais e profissionais. (Mainardes, 1994, p.16) Até
1994, dados referentes ao período em que o Ciclo Básico foi universalizado na
rede não estavam disponíveis, porém, segundo o autor, comparando-se os dados
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correspondentes ao período de 1980 a 1990, observa-se que a partir de 1988 uma
elevação das taxas de aprovação dos alunos nas duas primeiras séries iniciais.
Podemos constatar que muito pouco ainda se faz em termos de avaliação
dos impactos gerados pelas políticas de implantação de sistemas de não-retenção.
À época do estudo de Silva & Davis (1993), segundo as autoras, somente o Estado
de São Paulo contava com uma considerável documentação capaz de fornecer
subsídios para a avaliação da proposta implementada.22 Hoje, temos algumas
redes de ensino com estudos avaliativos, como por exemplo, Belo Horizonte e o
Estado do Ceará.
Nos três casos analisados acima, houve uma certa convergência de pontos
que fizeram com que as propostas não se realizassem plenamente: os programas
de formação dos professores não surtiram os efeitos desejados; as propostas
descaracterizaram-se no trajeto até a escola; os professores resistiram às propostas
das secretarias; o plano de cargos e salários não apresentou melhorias na
remuneração dos professores; e finalmente, não alteraram de modo geral e
consubstancial a repetência ao longo de todo o 1° grau.
Podemos dizer que embora os dados estatísticos apresentem em
determinado momento uma elevação das taxas de aprovação e permanência dos
alunos na escola, isso não significa que venha acontecendo uma melhora real da
educação dos alunos e uma mudança significativa nas práticas cotidianas das
escolas. Uma das justificativas para tal afirmação fundamenta-se na constatação
de que os níveis de aprovação cresceram no primeiro ano de implantação das
propostas e decresceram gradativamente nos anos posteriores. Significa dizer que
o impacto inicial gerou no sistema uma mudança momentânea, mas ao longo do
tempo o sistema foi se auto-ajustando. Segundo Silva & Davis (1993, p.19) os
índices nas redes públicas de São Paulo e Minas Gerais em relação às matrículas
oficiais na 1ª série não diminuíram, indicando que “esse excesso de matrícula
representa, pois, matrículas de repetentes e é o primeiro e insuperável argumento a
mostrar que a reprovação total das duas primeiras séries (ou do CB) não se alterou

22

Segundo Vianna (1992), o Estado de Minas Gerais assumiu, a partir de 1992, a responsabilidade
de avaliar todo o ensino fundamental do sistema estadual de ensino no período 1992-1994,
começando pelo Ciclo Básico de Alfabetização. Tal estudo pode auxiliar na investigação do
impacto produzido pela implantação das políticas de CBA. Ver: Heraldo M. Vianna, Avaliação do
Ciclo Básico de Alfabetização em Minas Gerais, 1992.

62

de forma significativa, com a introdução ou não do CBA, nos Estados
considerados”.
A questão relativa ao tempo que a escola necessita para se apropriar das
fundamentações teóricas inerentes às novas práticas pode ser uma justificativa
plausível, dentre outras, para a necessidade de se ter uma continuidade nas
propostas político-pedagógicas das secretarias ao longo dos anos. Podemos dizer
que há uma diferença substancial entre o impacto inicial de mudança nos dados
estatísticos do aproveitamento escolar e as mudanças efetivas que acontecem no
interior da escola. Segundo Mainardes (1994, p.23), a promoção automática
eliminaria da cultura escolar a idéia de fracasso, porém, os dados de reprovação ao
longo da escola básica, a constatação de que a avaliação ainda é realizada através
de provas bimestrais ou mensais e tantos outros aspectos do processo educativo
que seriam próprios de uma nova visão de prática pedagógica, assinalam que a
promoção automática não vem conseguindo reverter a cultura do fracasso e da
repetência.
2. 4 A continuidade: os anos 90 e a entrada no século XXI
A chegada dos anos 90 traz proposições e pesquisas de autores como
Perrenoud (1999, 1999 a, 2000, 2000 a), que discute a questão conceitual dos
ciclos, Hadji (1993, 2001), entre outros, que questiona a concepção e a prática de
avaliação existentes na educação escolar, Zabala (1998) e Pinto (2001) que
discutem novas formas de organização do tempo escolar e da avaliação nesse
contexto, Escolano (1998), Frago (1998), Alves (1998), dentre outros que
analisam a organização do espaço escolar de acordo com a concepção de ensino
de cada época. Esse movimento mais amplo, que começa a se delinear, vai trazer
mudanças para o cenário educacional, uma vez que, já ao final dos anos 90,
algumas escolas privadas do Rio de Janeiro e São Paulo23, destinadas à elite sócioeconômica e cultural e que sempre se identificaram com um ensino de vanguarda,
começam a introduzir em suas propostas pedagógicas experiências de ciclos e de
não retenção dos estudantes ao longo da escolarização, revertendo a idéia das
experiências apenas justificadas para os setores sócio-econômicos menos
favorecidos da população. O que surgiu como solução para o problema da
repetência nas séries iniciais nas redes públicas de ensino, amplia-se para as
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demais séries do Ensino Fundamental, principalmente para a rede pública de
ensino, modifica-se e passa a ter destaque como proposta de ensino e de
aprendizagem. Vale ressaltar, no entanto, que no Brasil, as experiências de ciclos
e não-retenção predominam nas escolas públicas voltadas para a escolarização das
classes populares, diferentemente das experiências estrangeiras. As escolas
voltadas para a elite sócio-econômica brasileira mais conservadora não
introduziram essas experiências.
Inovações são trazidas e discutidas no campo da educação e da pedagogia
ampliando o cenário educacional contemporâneo: começam a ser conhecidas e
praticadas entre os professores das escolas de ensino fundamental e médio as
propostas de trabalhos por projetos (Hernández, 1998, 1998 a); no campo
curricular, as discussões apontam que é preciso problematizar a hierarquização
linear dos conteúdos (Santomé, 1998; Moreira, 1997; Macedo, 1999; Silva, 1995);
a tecnologia da informação avança de tal forma que se a escola não se modificar,
ficará distante da vida concreta dos estudantes (Lévy, 1995); a função social da
escola atual passa a ser revista (Morin, 2000; Postman, 2002); a cultura escolar
passa a ser objeto de estudo (Forquin, 1993; Gómez, 2001, Sacristán, 1995, 1996);
crescem as pesquisas que trabalham na perspectiva de professores intelectuais e
reflexivos (Giroux, 1997, Gómez, 1995) e finalmente, crescem as pesquisas em
relação à profissionalização como um princípio a ser investigado (Domingo, 1997;
Nóvoa, 1991, 1992; Enguita, 1991; Lüdke, 1996; Dubar, 1997; Perrenoud,
1999b).
Resguardadas as diferenças entre os autores, os novos estudos findaram
por subsidiar as discussões atuais em torno da avaliação no espaço escolar, da
organização da escolaridade fundamental, do conhecimento escolar, do papel da
escola, bem como dos professores e dos alunos, que têm originado as propostas
atuais das redes de ensino e das escolas como um todo. Haja visto que diversos
dos autores citados anteriormente, têm dado consultoria à diferentes secretarias de
educação, bem como realizado palestras em diferentes lugares do Brasil.
Há um destaque, nas concepções pedagógicas mais recentes seja por
razões teóricas ou políticas e fundamentalmente por ambas, para a promoção dos
alunos via propostas que impõem restrições à reprovação dos alunos. Tais
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Refiro-me à Escola da Vila em São Paulo e à escola EDEM no Rio de Janeiro, dentre outras.
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propostas têm como uma de suas justificativas a inclusão do aluno na escola e, em
última instância, a inclusão do aluno na sociedade.
O fortalecimento dessas propostas está estreitamente imbricado com a
nova LDB 9394/96 e com os PCNs que também sugerem uma escolaridade
organizada em ciclos e uma avaliação contínua do processo de aprendizagem,
onde prevaleçam os aspectos qualitativos aos quantitativos.
A LDB 9394/96 veio corroborar práticas sociais já existentes, como por
exemplo, no caso que aqui nos interessa, as práticas já correntes de progressão
continuada e de escolas cicladas em várias redes de ensino. Vale destacar também
o caráter de promoção contido no texto da nova lei em contraposição ao de
aprovação, tão forte na lei 5692/71.
Warde (1998) cita os estados de São Paulo e Minas Gerais como
referências no nível de gerenciamento de seus sistemas de ensino, como também
em suas propostas pedagógicas que pressupõem uma escolaridade organizada num
sistema não seriado e com uma avaliação mais contínua do processo de
aprendizagem desde o início da década de 80. Também podemos citar as
experiências das prefeituras de Belo Horizonte (Escola Plural) e de Porto Alegre
(Escola Cidadã), como experiências significativas e de maior duração. Ainda vale
destacar a experiência no município de Niterói, que apresentou continuidade em
várias de suas ações, descontinuidade em outras e características bem peculiares.
A experiência da rede estadual de Minas Gerais, embora mais consolidada, como
apontou Warde, ainda é nova para as escolas e professores do segundo segmento
do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Minas Gerais estendeu os ciclos e a
progressão continuada para todo o Ensino Fundamental em 1998, com base numa
continuidade administrativa de duas gestões e na experiência acumulada desde a
implantação do Ciclo Básico de Alfabetização (CBA) em 1985. No entanto,
diferentes aspectos interferiram na continuidade de implantação da proposta para
todo o ensino fundamental como, por exemplo, a resistência dos professores de 5a
a 8a séries desse segmento à proposta. A polêmica causada pela extensão dos
ciclos e da progressão para todo o Ensino Fundamental teve repercussões na
política mineira e fez com que no início do ano de 1999, com a instalação da nova
administração estadual, a Resolução 12, de 26 de Janeiro de 1999 instituísse que
ao longo do ano de 1999 as escolas manteriam a situação vigente – ciclos - até que
fosse definida a forma de organização a ser adotada por cada estabelecimento de
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ensino. A resolução delegava às escolas da rede estadual a competência para
definir a forma de organização do ensino fundamental, se em ciclos ou em séries.
Essa resolução causou grande confusão entre os professores e fez com que no
início do ano 2000, a rede ficasse com um percentual de proporções muito
próximas entre escolas em ciclos e escolas em séries24.
Como em Minas gerais, a entrada nos anos 90 multiplicou em diversos
municípios e estados do país, as experiências de escolas com a organização em
ciclos e, conseqüentemente, regimes de progressão continuada como estabelecem
as proposições do MEC via PCN e LDB. Em palestra na UFF/RJ, Carlos
Rodrigues Brandão citou suas experiências em assessorar escolas cicladas pelo
interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Tocantins.25
Pelos dados do Censo Escolar, é possível verificar que a adesão ao sistema
de ciclos tem sido gradativa e constante, especialmente e preferencialmente na
rede pública de ensino. O número de escolas com a escolaridade organizada em
ciclos ou em ciclos e séries conjugados passou de 17,6% em 1999 para 19,4% em
200226. Tal afirmação se sustenta não só pelo número de escolas declaradas no
Censo a cada ano, como também pelo fato de que devemos considerar que muitas
escolas apresentam ciclos apenas nos primeiros anos de escolaridade e depois
retomam as séries, outras não os estenderam para o segundo segmento do ensino
fundamental e há ainda os casos das redes que estão implantando e estendendo os
ciclos pelos anos gradativamente.
De acordo com Barreto e Mitrulis (2001), dados relativos ao Censo
Educacional de 2000 mostram que do total de 18,2% das escolas de ensino
fundamental no Brasil que estão sob o regime de ciclos, as escolas estaduais são
45,5% desse total e as municipais se constituem em 13,2%. Esse percentual mais
elevado para as escolas estaduais deve-se à adoção da progressão continuada em
toda a rede estadual de São Paulo, que conta com mais de seis milhões de alunos e
segundo as autoras se constitui “não só a maior experiência, como a que maior
impacto poderá vir a produzir na trajetória da população escolar”. (IDEM, 2001,
24

Para maiores detalhes acerca desse processo e sua implicações, consultar Fernandes e Franco,
2000.
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Palestra proferida em mesa-redonda na Universidade Federal Fluminense, em 17 de maio de
2001, intitulada “Políticas Públicas em Educação”. O material da palestra está disponível em cdrom referente ao seminário. Brandão ressaltou as experiências dos municípios de Alvorada/RS e
Itajaí/SC. Fez menção também às experiências das escolas do Movimento dos Sem Terra (MST),
mais de duas mil espalhadas pelo Brasil.
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p.19) As redes estaduais foram as que mais aderiram ao sistema de ciclos e,
considerando que essas redes possuem escolas de tamanho em média bem maiores
que as municipais, acolhem um maior número de matrículas no ensino
fundamental. Tais evidências trazem para as autoras a suposição de que “a
quantidade de alunos que estudam em ciclos não é tão pequena como se afigura à
primeira vista”. (Barreto e Mitrulis, 2001, p.18) Mato grosso do Sul é o segundo
estado em termos percentuais (96,9%), seguido de Espírito Santo (93,4%), Rio
Grande do Norte (88,1%), Rio de Janeiro (78,7%) e Minas Gerais (73,6%). Vale
sublinhar que esses percentuais devem ser observados com cautela, pois há de se
considerar os sistemas mistos, como é o caso de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Dados do Censo Escolar mostram que há um aumento progressivo nas
taxas de promoção no ensino fundamental no Brasil de 1995 a 2000. Da mesma
forma, as taxas de repetência, evasão e distorção idade-série acusam uma
diminuição ao longo desses mesmos anos, salvo em alguns estados do norte e
nordeste, onde as taxas de evasão demonstram um pequeno aumento nesse mesmo
período27.
No entanto, Franco (2003) mostra que a diminuição expressiva da taxa de
repetência e portanto, em contrapartida, o aumento expressivo das taxas de
promoção acontece no período entre 1991 e 1997. A partir daí, há uma
estabilização na taxa de repetência, e na compreensão do autor, em patamar ainda
muito elevado. Franco (2003, p.5) compara as taxas de repetência ao longo das
séries do Ensino Fundamental e Médio em 2001 e conclui que ainda é grave o
problema de repetência nas séries iniciais do Ensino Fundamental28.
Considerando que a partir de 1999 há uma estabilização em torno dos
percentuais de repetência e que sua queda acentuada ocorre em especial nos anos
iniciais da década de 90, podemos aferir que as experiências com ciclos
implementadas na primeira metade da década de 90, alteraram os indicadores de
eficiência e rendimento da educação, de forma a causar um impacto nas taxas, no
entanto, a partir de 1997, as mesmas tenderam a uma certa estabilidade. Segundo
dados do INEP, os alunos estão evadindo menos, ao não serem reprovados, e
26

Fonte: INEP/MEC, Brasil.
Tabela em anexo. Taxas de promoção, repetência, evasão e distorção idade-série/Ensino
Fundamental. Fonte: MEC/Inep/SEEC.
28
Para maiores detalhes, consultar Creso Franco, Ciclos e Letramento na Fase Inicial do Ensino
Fundamental, 2003.
27
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obtendo o certificado de conclusão do Ensino Fundamental, como apontam os
índices, pois há um aumento do número de turmas nas séries conclusivas da
Educação Básica, indicando melhoria do fluxo escolar. A melhoria do fluxo
escolar leva à queda de matrículas nas séries iniciais do ensino fundamental que,
segundo dados do Censo Escolar houve um decréscimo de 1,2% em 2003 nesse
nível de ensino. Desde 2001 há diminuição no número total de matrículas no
Ensino Fundamental, sendo maior a queda de 1ª à 4ª série. O aumento da
matrícula no Ensino Médio desde 2001 até 2003, quando as taxas apontaram um
acréscimo de 4,8% nesse último ano, é reflexo da diminuição da distorção idadesérie e da repetência29.
Já, informativo do INEP de 17/09/2003 comunicava que a taxa de
matrículas nas escolas em ciclos é menor do que em 1999. Os dados de 2002
acusam uma taxa de 21% dos alunos do país estudando em escolas cicladas contra
os 23% do ano de 1999. No entanto, podemos entender que esses percentuais não
indicam a redução dos ciclos.
Para Franco (2003, p.3) deve ser considerado inicialmente que:
“se a adesão das redes de ensino ao sistema de ciclos ficasse
inalterada seria observada a diminuição do percentual de matrícula de alunos
em escolas organizadas em ciclos. Para entender a razão disso, basta
considerar que muito embora tenhamos cerca de 27 milhões de jovens na
faixa etária entre 7 a 14 anos, a demanda por matrículas em 1999 era de
cerca de 36 milhões de vagas em 1999 e de cerca de 35 milhões em 2002. Os
vários milhões adicionais (9 milhões em 1999 e 8 milhões em 2002) estão
relacionados à existência de distorção idade-série; e a diminuição do
adicional de 1999 para 2002 deve-se justamente à melhora do fluxo escolar,
parcialmente relacionada com a existência de ciclos. É justamente onde há
mais organização da educação em ciclos que a matrícula no Ensino
Fundamental mais diminuiu (e onde mais tem aumentado a freqüência no
Ensino Médio). Por isso, a adesão de redes escolares à organização em ciclos
é melhor representada pelo percentual de escolas – e não de alunos – que
organizam-se nas diversas formas”.

Diante dos dados, podemos afirmar que as políticas de não-retenção e
ciclos no ensino fundamental têm contribuído para o aumento do fluxo escolar
nesse segmento e para a diminuição no número de matrículas de alunos nas
escolas das redes, especialmente naquelas que trabalham com os ciclos.
Entretanto, se as taxas vêm se alterando de forma positiva, as avaliações de
proficiência dos alunos realizadas via SAEB não demonstram avanço na
29
Dados recolhidos em <http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/censo/escolar/news01_2.htm>
30 de agosto de 2001. Acessado em 22/09/03.
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aprendizagem dos estudantes. Significa que os alunos estão se certificando, sem
terem conseguido alcançar um nível desejável de aprendizado em áreas básicas de
conhecimento como Matemática e Língua Portuguesa. Como conseqüência, a taxa
de repetência no Ensino Médio aumentou, segundo os dados do Censo Escolar: na
passagem de 1998/1999, a taxa estava em 17,2% e entre 2001/2002 passou a ser
de 20,2%.
Segundo Sousa (2000, p.41) “se, por um lado, a economia de recursos, por
parte do poder público, é obtida com a normatização da progressão continuada,
por outro, a extinção da repetência, em si, não garante que seja reduzido o custo
individual e social da reprovação, caso não sejam garantidas condições para que a
aprendizagem escolar e a vivência da avaliação em seu sentido constitutivo”.
Em suma, se a implementação dos ciclos parece contribuir para a melhoria
do fluxo escolar, para a diminuição das taxas de evasão, de distorção idade-série,
o mesmo ainda não podemos dizer em relação ao domínio dos conteúdos mínimos
necessários e o desempenho dos alunos. A discussão colocada no senso-comum e
muitas vezes já debatida na imprensa de que, ao não serem reprovados os alunos
passam de ano para ano sem aprender, também parece não ser corroborada pelos
índices. A Sala de Imprensa no site do Inep de dezembro de 2002 declarava que
para ciclo ou série, o desempenho dos alunos é o mesmo.
“Em 2001, o SAEB fez a primeira investigação sobre o desempenho
dos alunos de acordo com a forma de organização do ensino. Os resultados
revelam que não há diferença significativa nas médias entre os estudantes
que freqüentam escolas em sistemas de ciclo ou seriado. [O documento
segue dizendo que] na região Sudeste, onde 57% dos estudantes, de acordo
com o censo escolar de 2000, estão matriculados em escolas que seguem o
sistema de ciclo, não se constatou, tanto na 4ª quanto na 8ª série do ensino
fundamental, efeito associado à adoção dessa política”.30

Podemos observar a partir dos dados que, sem desconsiderar outros fatores
que concorrem para o aproveitamento satisfatório dos estudantes, nem a
reprovação e nem a não-retenção são propiciadoras de melhora nas taxas de
proficiência dos estudantes. O que podemos afirmar é que a repetência provoca
aumento da evasão e que a não-retenção faz com que os alunos permaneçam mais
na escola, na medida em que não evadem. Outro ponto demonstrado pelas
pesquisas do Censo é a correção da distorção idade-série. Dessa forma, podemos
30

Dados recolhidos em <http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/saeb/news02_02.htm>
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entender que, embora não alterando o desempenho dos alunos, a adoção de
políticas de não-retenção provoca alguns movimentos salutares para a vida dos
estudantes e das famílias, e em última instância para a vida social, posto que as
crianças e os jovens estão mais na escola e menos nas ruas cujo contexto de
violência é o que predomina na maioria das vezes. Como veremos mais adiante,
onde há um maior predomínio de escolas cicladas é também onde o contexto
externo é de maior violência. Sob essa perspectiva, a adoção de ciclos e nãoretenção parece ser um fator positivo. A correção da distorção idade-série faz com
que a escola se torne um espaço de socialização entre os alunos de mesma faixa
etária, cujos interesses e vivências se assemelham. Turmas heterogêneas em
relação às idades sempre foram fonte de distúrbio e de reclamação para os
professores.
Apesar dos números pouco expressivos em relação ao desempenho dos
alunos nas escolas em ciclos, mas considerando-se os demais aspectos, as
experiências desse tipo de organização da escolaridade têm sido observadas como
promessas de avanço na qualidade da educação escolar oferecida. Experiências
mais significativas pela sua popularização como as da Escola Plural, Escola
Cidadã, da Secretaria Estadual de São Paulo, do município de São Paulo, da
Escola Candanga de Brasília, do estado do Ceará avançam no sentido de
instituição de uma nova organização da escolaridade e de novas práticas que
pressupõem um sistema de avaliação balizado pela progressão continuada. Parece
ser um caminho sem retrocesso nesses aspectos, porém, tais experiências
enfrentam questões indicativas de que as suas respectivas políticas educacionais
ainda precisam de ajustes para uma melhor orientação das práticas escolares que
levarão à construção de uma outra lógica na organização do tempo e espaço
escolar da escola em ciclos.
A avaliação realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Belo
Horizonte (SMED, PBH) em convênio com a Fundação Ford (UFMG/FaE/Game,
2000) sobre os impactos gerados pelo programa político-pedagógico da Escola
Plural exemplifica alguns desses ajustes que são percebidos também nas
avaliações das demais redes.
1. A não retenção dos alunos ainda é entendida por grande parte dos professores
do 3o e 4o ciclos (o que corresponde, no programa, ao período da pré05 dez. 2002. Acessado em 10/12/2002.
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adolescência e adolescência)31 como sendo um elemento de possível exclusão
social, portanto incoerente com o princípio inclusivo do programa32.
2. Há uma grande dificuldade dos pais de aceitarem a não retenção de seus
filhos, trazendo insegurança para as famílias no sentido de que seus filhos não
estariam

aprendendo

o

suficiente,

como

os

outros

estudantes

e,

conseqüentemente ficando mal preparados para o mercado de trabalho33.
3. Alguns professores entendem a não retenção como promoção automática.
4. Há perda de interesse pelo estudo por boa parte dos estudantes, bem como há
famílias que se valem dessa situação para incentivarem a não freqüência de
seus filhos à escola.
5. Os professores apontam a falta de parâmetros curriculares próprios que
orientariam a prática no sentido de estabelecer competências escolares básicas
intra e entre ciclos34.
Em relação à superação de algumas práticas já pertencentes à cultura
escolar, como por exemplo, o ano letivo seriado, a pesquisa apontou que, embora
muitos professores ainda trabalhem dentro da lógica da série, a grande maioria vê
avanços na organização em ciclos no que diz respeito a uma maior flexibilidade e
coerência no processo de ensino e de aprendizagem decorrentes da proposta.
A avaliação da UFMG/ FaE/Game considerou, dentre as conclusões já
apontadas, que “a não retenção é o grande problema da Escola Plural” (op. cit.,
p.88). O estudo recomenda também que sejam eliminados os equívocos
relacionados aos termos reprovação, promoção automática e não retenção, a fim
de esclarecer o significado da não retenção no Programa.
A partir das diferentes avaliações de implementação das políticas que têm
ocorrido, como o exemplo da Escola Plural citado acima, podemos delinear um
novo quadro que se está emoldurando no que diz respeito às propostas de escolas
cicladas e de não retenção dos estudantes ao longo de sua vida escolar: as
experiências atuais, em contraposição às passadas, trazem novas questões que
devem ser pensadas pela pesquisa educacional a fim de que os novos desafios que
31

A fim de situar o leitor, corresponderia mais ou menos de 5a a 8a série da escola seriada.
O mesmo foi constatado em estudo realizado por Fernandes e Franco, 2000.
33
O mesmo pode ser observado a partir de diversos artigos publicados nos jornais O Estado de São
Paulo e a Folha de São Paulo, disponíveis na internet, ao longo dos anos 2000 e 2001 acerca da
insatisfação dos pais quanto à implantação da progressão continuada nas escolas públicas.
32
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estão surgindo possam ser superados pela escola. A partir de colocações de
professores coletadas em pesquisas (UFMG/ FaE/Game, 2000; Alavarse, 2002;
Freitas, 2000; Fernandes, 1997) e transcritas em diferentes textos (Fernandes e
Franco, 2001; Barreto e Mitrulis, 2001; Paro, 2000) conclui-se que os mesmos
enxergam as medidas de flexibilização dos graus escolares mais como uma
iniciativa dos gestores e que julgam tais propostas incoerentes com a sua
justificativa primeira, isto é, com o princípio da inclusão.
Podemos observar que as experiências têm sido as mais variadas, tanto no
sentido de suas trajetórias quanto nas suas estratégias de concretização. As
argumentações que justificam a implantação da política pelo veio da inclusão e da
democracia são utilizadas pelos governos com as mais variadas orientações
político-partidárias. Podemos também notar que as medidas adotadas nem sempre
têm uma continuidade, sendo interrompidas e depois retomadas, como no caso de
Niterói, que em 1997 rediscute a avaliação continuada e a retoma em 1999 em
outras bases; ou até mesmo são deixadas à própria escolha das unidades escolares
como o caso recente do estado de Minas Gerais, com o governo de Itamar Franco.
Não há efetivamente um modelo de ciclos: uma divisão do tempo escolar comum
a todas as experiências, como sugerido, por exemplo, pelos PCNs, de dois em dois
anos. Também não há um princípio homogeneizador quanto à retenção ou não
retenção dos alunos nas inúmeras experiências já em curso no país.
Podemos notar que o princípio da inclusão sempre esteve presente nas
diversas proposições sobre não retenção de alunos, via promoção, ao longo das
décadas. Existe o pressuposto nos sistemas de avaliação baseados nos ciclos de
que o quadro de exclusão e de repetência possa ser enfim superado, de forma a
avançar na qualidade da educação oferecida pelas escolas. No entanto, essa
questão deve ser problematizada: qual o nível de proficiência dos estudantes
submetidos às experiências de ciclos e progressão? Tais propostas representariam
alternativas à exclusão social na/pela escola? Estaria sendo atualizado, em novos
moldes, o quadro de desigualdade e de exclusão social? Respostas a essas
perguntas exigem um esforço conjugado de uma série de diferentes estudos. Os
resultados do SAEB, por exemplo, ainda são sub-utilizados nesse sentido. Mesmo

34

Essa constatação de que há falta de uma organização curricular própria para a escola ciclada
também pode ser encontrada em Fernandes, 1997 e na justificativa da proposta de ciclos em
Niterói, como verificaremos no capítulo 4 dessa tese.
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exigindo um esforço conjugado de diversas pesquisas, os temas expressos nas
questões serviram como pano de fundo para a interpretação dos dados que foram
recolhidos nessa pesquisa.
Na perspectiva colocada acima, algumas perguntas já foram formuladas
por outros pesquisadores e algumas respostas já foram dadas. As pesquisas (Silva
e Davis, 1993; Nunes e Prado, 1994; Barreto e Mitrulis, 1999, 2001;
UFMG/FaE/Game, 2000; Paro, 2000) apontam algumas evidências e resultados
que reorientaram ou ainda podem reorientar as atuais políticas de implantação, nas
redes de ensino público, dos programas de ciclos e progressão continuada. Alguns
aspectos já foram citados ao longo do texto até aqui. Outros valem destaque pela
sua relevância. Barreto e Mitrulis (1999, p.42) demonstram que “medidas que
alteram profundamente a cultura da escola requerem um tempo e um esforço
maior para serem implantadas efetivamente, provocando mudanças de atitudes por
parte dos professores e dos alunos e suas famílias”.Essas evidências parecem
coincidir com as conclusões apresentadas no relatório de pesquisa da avaliação da
política adotada pela prefeitura de Belo Horizonte. (UFMG/FaE/Game, 2000.)
As conclusões a que chegou a avaliação da Escola Plural também
atualizam e respondem alguns questionamentos (UFMG/FaE/Game, 2000,
pp.112-114): estruturação de parâmetros curriculares básicos do programa;
apontar competências cognitivas a serem desenvolvidas em cada ciclo;
estruturação de um sistema de avaliação dos alunos da Escola Plural, a fim de
verificar a aquisição de conhecimentos; informar e esclarecer à sociedade sobre o
significado da não retenção no programa; estruturar um novo formato para a
formação de professores que seja em primeiro lugar a partir da realidade
específica de cada unidade escolar; etc.
Considerando tais aspectos, tornam-se, portanto relevantes, mais estudos
no sentido de avaliar como a prática cotidiana dos professores em sala de aula e
nas escolas vem incorporando as novas orientações curriculares no que diz
respeito aos ciclos e não retenção dos alunos. Para Barreto e Mitrulis (2001, p.30),
“ainda que as experiências brasileiras sejam bastante variadas e
numerosas, observa-se que há muitos processos de implementação que
foram interrompidos, por vezes, abruptamente, e que há uma expressiva
quantidade de iniciativas muito recentes, de sorte que os ciclos ainda não
conseguiram consolidar-se enquanto estruturas e práticas inovadoras”.
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Após essa trajetória pelas décadas, podemos considerar finalmente que os
debates e as propostas em torno de modificações no sistema de promoção no
ensino fundamental e de reorganização do sistema escolar marcam longa data no
Brasil. A cada geração de novas experiências nesse sentido, podemos observar
que há uma dinâmica de incorporação de novas medidas àquelas já
implementadas, como se fosse um crescente. As políticas formuladas no âmbito
das secretarias dão indícios de considerar os resultados de pesquisas realizadas no
campo acadêmico e também, parecem vir construindo uma cultura de avaliações
externas que reflitam os resultados implementados. Entretanto, se no âmbito das
políticas parece ter havido alguns avanços em relação às medidas e ações
implementadas, no nível das escolas parece que, chegamos ao início do século
XXI, com uma pauta de questões ainda não equacionada, no que diz respeito à
cultura das instituições escolares, ao habitus dos docentes e às bases de
sustentação teórica dos ciclos.

CAPÍTULO 3
A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO EM CICLOS:
JUSTIFICATIVAS E BASES DE SUSTENTAÇÃO

A organização da escola em ciclos de aprendizagem e a individualização dos percursos de
formação não são, pois, reformas marginais. Elas enfrentam um desafio que, sem ser novo, se
torna urgente: passar da escolarização à formação de todos.
Philippe Perrenoud (1999a)
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O capítulo apresenta as justificativas para

a implantação de uma

escolaridade diversa da seriada, ou seja, uma escolaridade organizada em ciclos.
Tais justificativas advém tanto de pontos de vista políticos, sociais e históricos,
quanto teóricos. Algumas discussões conceituais da escola em ciclos buscam
apoio na história da escola seriada e, também está presente no capítulo, a
argumentação de que as mudanças no tempo e espaço sociais acarretam uma
mudança de conceito de escola que faz parte de nossa cultura escolar. As
principais bases de sustentação dessa organização da escolaridade seriam a
própria concepção de escolarização, o tempo e o espaço escolares e o sistema de
avaliação.
3.1– As justificativas políticas e sociais: o fracasso escolar e as
tentativas de superação
A velha, mas renovada preocupação com o fracasso escolar voltou à cena
nos anos 90 a partir das diferentes experiências e políticas implementadas nessa
última década, como vimos no capítulo anterior.
O fracasso escolar pode ser entendido a partir de diferentes perspectivas.
Sob a perspectiva das políticas educacionais, tal fenômeno tem sido relacionado
aos altos índices de reprovação e evasão nas escolas de ensino fundamental em
todo o Brasil. Em relação à prática pedagógica e aos projetos político-pedagógicos
das secretarias de educação e das escolas, o fracasso escolar tem sido justificado,
especialmente, através das práticas avaliativas existentes nas escolas que reforçam
as diferenças entre as classes sociais, privilegiando aquelas que têm sua cultura
identificada com os currículos escolares. Outras razões foram atribuídas ao
fracasso escolar como veremos um pouco mais adiante, porém, nesse momento,
focaremos nossa análise em torno das políticas educacionais - mais
especificamente naquelas que tratam dos problemas relativos à reprovação,
evasão, distorção idade/série - e das práticas de avaliação.
Diferentes políticas têm sido adotadas por diversas redes de ensino na
tentativa de superação do fracasso escolar, sendo este sido compreendido, mais
freqüentemente, como conseqüência dos níveis de reprovação. Nessa perspectiva,
o fracasso é relacionado diretamente às práticas avaliativas. Menga Lüdke (2001,
p.27) afirma que “não se pode imputar à avaliação a responsabilidade pelo
fracasso escolar, mas não se pode também isentá-la inteiramente dessa

76

responsabilidade, pois ela representa o conjunto de mecanismos através dos quais
se sanciona o sucesso ou o insucesso do aluno”. Também para Maria Teresa
Esteban (1999, p.7) “qualquer reflexão sobre a avaliação só tem sentido se estiver
atravessada pela reflexão sobre a produção do fracasso/sucesso escolar no
processo de inclusão/exclusão social”. Para Miguel Arroyo (2000, p.13),
instaurou-se nas últimas décadas tanto no ensino privado, como no público uma
“indústria da reprovação”. Para esse autor, há uma valorização das instituições e
de profissionais que optam por “selecionar os ‘cobras’ e eliminar os ‘medíocres’”.
Essa “cultura da exclusão” estaria encarnada no sistema escolar legitimando o
fracasso. Outro autor, Vitor Paro (2001), também dá ênfase à avaliação como
responsável pelo fracasso escolar. Pesquisando sobre a resistência dos professores
à promoção de seus alunos e a insistência na reprovação, Paro aponta que a
reprovação escolar se constitui numa “renúncia à educação”. Ainda para Celso
Vasconcellos (1998, p.17), a temática da avaliação é importante, pois traz
repercussões negativas como a evasão e os altos índices de reprovação. Para ele, a
importância se deve ao fato de que a avaliação pode contribuir para a “construção
de uma escola democrática e de qualidade para todos”. Nota-se, portanto, a
importância que o tema da avaliação toma no bojo da discussão acerca do fracasso
escolar. A literatura coloca a avaliação em lugar de destaque para a possibilidade
de uma escola mais inclusiva, democrática e que cumpra com seu papel social. As
políticas, como já foi dito, voltam-se para a solução do fracasso através de novas
práticas avaliativas, ou melhor, através de novas práticas de promoção.35
As diversas experiências existentes na tentativa de superação do fracasso
escolar têm focado mais as mudanças nos sistemas de avaliação e promoção dos
alunos, do que numa mudança mais ampla dos currículos seja na organização do
tempo e espaço escolar, na seleção, reorganização ou seqüenciação dos conteúdos.
Entretanto, a variedade de propostas para os sistemas de avaliação - aprovação
automática,

progressão

continuada,

avaliação

continuada,

classes

de

aceleração/correção de fluxo, conselhos participativos, sistemas de dependência,
recuperação nas férias, dentre outras – têm sido, atualmente, mais freqüentemente
conjugada às mudanças na organização da escolaridade em ciclos, como as

35

Refiro-me que as práticas avaliativas no cotidiano da sala de aula pouco mudaram. O que muda
mais claramente, são as políticas de promoção. A discussão acerca de práticas avaliativas será
aprofundada mais à frente.
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adotadas pelas secretarias de diferentes estados e municípios: SEE/SP, SEE/MG,
SEED/PR, SME/SP, SMEC/POA, SME/BH, SME/DF, SME/FME/Niterói,
SEDUC/CE, SME/DF, dentre as principais experiências.
As diversas propostas existentes para a promoção dos alunos nas redes de
ensino não estão necessariamente atreladas aos ciclos de escolaridade. Embora, no
capítulo seguinte, venhamos a nos deter nas especificidades da política de
avaliação de Niterói, vale citá-la como exemplo dentro das argumentações no
presente capítulo, ainda que de forma breve, uma vez que a rede de ensino desse
município adotou, primeiramente, a avaliação continuada (a não reprovação de
seus alunos ao longo de todo o ensino fundamental) a fim de reverter o quadro de
evasão e reprovação, sem, no entanto, ter alterado a organização de sua
escolaridade, que permaneceu em séries. Foi a chamada Pedagogia da Inclusão.
Nesse caso específico, a implantação dos ciclos, que viria cinco anos depois,
rompeu com a avaliação continuada, implantando a possibilidade de retenção ao
final de cada ciclo, tendo como justificativa para a retenção, a superação do
fracasso escolar expresso no fato de que os alunos estariam completando o ensino
fundamental com uma distorção conhecimento/série, ou seja, não dominando os
conhecimentos mínimos necessários para sua inserção na vida social e no mercado
de trabalho. (Fundação Municipal de Educação/FME, Niterói, 1999)
As diferentes explicações e tentativas para a superação do fracasso escolar
são, em sua maioria, conhecidas, e muito a literatura já se cercou do tema. Maria
Helena Patto (1996) tece historicamente a “produção do fracasso escolar” no
Brasil e mostra-nos que, embora tenha havido uma ruptura com as concepções
anteriores que justificavam ou tentavam explicar o fracasso escolar, tais
concepções ainda estão presentes quando, apesar das pesquisas terem avançado no
sentido de mostrar os fatores intra-escolares, muitas ainda tomam como ponto de
partida alguns pressupostos, como por exemplo, a culpa pelas dificuldades de
aprendizagem escolar da criança pobre decorrer dela mesma e de sua família.
Outra afirmação que a autora faz, para demonstrar o quanto ainda estão presentes
entre nós velhas concepções, é a de que “a escola pública é uma escola adequada
às crianças de classe média e o professor tende a agir, em sala de aula, tendo em
mente um aluno ideal”. (Patto, 1996, p.123) Ela argumenta que se a escola não
está adequada às crianças das classes populares, então há uma “crença na
deficiência/diferença da clientela majoritária da escola pública de primeiro grau
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em relação aos seus pares de classe média e alta” (Patto, 1996, p.123) uma vez
que a escola que aí existe foi pensada para as classes favorecidas social e
economicamente. Com sua pesquisa, Patto conclui, dentre outras afirmações, que
as razões para o fracasso escolar ainda têm suas causas atribuídas aos alunos e
famílias das classes populares. Que o discurso e a literatura acerca do fracasso
escolar ainda se pautam nessa premissa, apesar das pesquisas de cunho mais
qualitativo a partir do final dos anos 70, também apontarem os fatores intraescolares como colaboradores para a situação de fracasso escolar.
“No período de quase um século, portanto, mudam as palavras, permanece
uma explicação: as crianças pobres não conseguem aprender na escola por
conta de suas deficiências, sejam elas de natureza biológica, psíquica ou
cultural”.(Ibid., p.123)

As conclusões a que chega Patto, dentre elas a mencionada acima,
parecem-nos bastante atuais, pois a mesma ainda aparece expressa no discurso de
professores, diretores, supervisores e orientadores. Arroyo (2000, p.18) concorda
com a afirmação da autora quando, para ele, “os modelos de análise e intervenção
pressupõem que os setores populares não serão capazes de acompanhar o ritmo
‘normal’ de aprendizagem. Chegam [os alunos] à escola defasados, com baixo
capital cultural, sem habilidades mínimas, sem interesse... Chegam à escola
reprováveis36”. Muitas são, senão todas, as políticas educacionais formuladas com
o propósito de tornar a escola mais democrática, inclusiva e atenta aos interesses e
ritmos próprios de seus alunos. Reconhecendo que os agentes das secretarias têm
a crença legítima de estarem contribuindo para a reversão do quadro do fracasso
escolar, é também igualmente importante reconhecer, como nos diz Arroyo(2000,
p.17), que:
“falar em cultura escolar é mais do que reconhecer que os alunos e
profissionais da escola carregam para esta suas crenças, seus valores, suas
expectativas e seus comportamentos [é reconhecer que há uma] cultura
materializada [na escola que] termina por se impor à cultura individual [e
que] interage conflitivamente e leva à construção de significados e crenças
sobre o fracasso e o sucesso, tanto nos professores quanto nos alunos. Não
apenas alunos, professores, técnicos e gestores justificam e legitimam suas
crenças e condutas nessa cultura escolar; também a pedagogia, a didática e
as ciências auxiliares legitimam suas concepções elitistas, seletivas e
excludentes dessa pesada cultura”.

36

Grifo do autor.
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O fracasso escolar também tem sido uma temática importante para o
campo dos estudos culturais. A relação entre fracasso escolar e diversidade
cultural tem sido exaustivamente pesquisada atualmente pelo campo curricular.
Segundo Souza (2000, p.22)
“em várias partes do mundo, constata-se que crianças oriundas de
grupos social, cultural ou etnicamente marginalizados, têm um rendimento
escolar inferior à média das crianças dos grupos culturalmente dominantes.
(...) No caso das crianças migrantes ou filhas de migrantes, o fracasso se
explica pelo fato delas não dominarem plenamente os códigos lingüísticos,
simbólicos e comportamentais da cultura dominante da sociedade na qual
estão inseridas. Porém, não são apenas os migrantes que estamos
considerando aqui como culturalmente marginalizados. No Brasil, os negros,
por exemplo, estão cultural e socialmente excluídos. Apesar de uma
presença demográfica expressiva, 44,2% (4,9% de pretos e 39,3% de pardos)
[dados do Censo 1991], este grupo pode ser identificado com as minorias se
tomarmos como referências as relações de poder, o acesso aos bens materiais
e aos direitos de cidadania”.

Também os estudos culturais observam que, embora tidas como
ultrapassadas, as teorias racistas e a Teoria da Privação Cultural ainda estão
muito presentes entre nós, pois como já argumentamos anteriormente, considerar
os alunos e suas famílias culpados foi e tem sido uma postura bastante comum.
Souza (2000) mostra em seu estudo que há uma outra vertente que entende
o fracasso escolar como uma forma de resistência, como uma maneira dos
estudantes pertencentes aos grupos marginalizados tanto social quanto cultural ou
etnicamente afirmarem sua diferença e sua identidade. Garcia (1995, p.133) cita
uma pesquisa realizada com jovens afro-americanos, cujo pesquisador, Michael
Afolayan, chega a conclusões de que há uma resistência quanto ao “processo de
domesticação e inculcação” aos estudantes, dos valores da “civilização ocidental,
burguesa, branca e patriarcal”. GARCIA (1995, p.133) afirma:
“As crianças, ao fracassarem, estariam resistindo ao processo de
inculcação a que são submetidas na escola, e as que têm sucesso, seriam as
‘negras de alma branca’ ou que foram ‘embranquecendo’ para serem aceitas,
e terem sucesso, na escola e fora dela. Muitas crianças e jovens,
intuitivamente e inconscientemente, vão criando formas de resistência ao
processo de aculturação imposto pela escola, que lhes faz perder a sua
identidade cultural própria. A resistência se pode verificar na indisciplina, no
desinteresse, no absenteísmo, na agressividade, tão conhecidos das
professoras, e tão pouco estudados do ponto de vista da criança e do jovem”.

Apesar de sabermos que o quadro de fracasso escolar descrito, ainda está
longe de ser resolvido, é sabido que, ao final do século XX, o problema do acesso
da população em idade escolar ao sistema público do ensino fundamental está
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quase equacionado, representando um avanço para a educação brasileira. É
também notório o avanço de diferentes experiências que têm como objetivo
superar as dificuldades encontradas pelos alunos em relação à aprendizagem e em
relação à preocupação com uma escola mais inclusiva e democrática. No entanto,
ainda não temos resultados concretos quanto ao aproveitamento escolar de toda
uma geração de estudantes que fora submetida a tais políticas de ensino. Algumas
pesquisas vêm sendo feitas nesse sentido, mas sem resultados conclusivos, pelo
fato das políticas implementadas sofrerem descontinuidade entre as diferentes
administrações de orientações políticas divergentes. Um estudo interessante
acerca da proficiência de alunos sujeitos às políticas de promoção automática na
região sudeste foi realizado por Barbosa, Beltrão e Santos.37 Sabemos, pelo
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) que a proficiência dos alunos
do ensino fundamental é bastante baixa e que os índices de aproveitamento não
vêm crescendo ao longo das gerações de estudantes que se formam.38 Portanto,
apesar dos avanços reconhecidos da educação brasileira, ainda temos uma escola
que continua não cumprindo com sua função social no que tange à formação
intelectual dos seus alunos.
Segundo Arroyo (2000, p.12), o tema do fracasso nunca nos abandonou e
o pensamento educacional brasileiro insiste em velhas concepções que o explicam
como algo externo ao processo de ensino e à sua organização. Para esse autor, o
que preocupa não é a temática do fracasso, mas a forma como continua sendo
encarado. Também para Arroyo, abordagens como a da Privação Cultural e das
carências sociais e nutricionais dos alunos e suas famílias, que resultaram em
programas como o da Educação Compensatória, ainda estão presentes entre nós.
Tais abordagens, embora há muito tempo superadas no discurso, e mesmo
entendendo-se hoje, que grande parte da fabricação do fracasso escolar está na
própria escola, e em seus fatores intra-escolares como já fora apontado pelas

37

Barbosa, Maria Eugénia Ferrão, Beltrão, Kaizô Iwakami e Santos, Denis Paulo. The Impact of
Automatic Promotion on Students Proficiency: a study in the Southeast of Brazil. National School
of Statistical Sciences (ENCE/Brasil), 2001. (mimeo)
38
Pelos dados do SAEB 2001, na região Sudeste, onde 57% dos estudantes, de acordo com o
Censo Escolar 2000, estão matriculados em escolas que seguem o sistema de ciclo, não se
constatou, tanto na 4ª série quanto na 8ª série do Ensino Fundamental, efeito no desempenho
associado à adoção dessa política. Na região, a média da 4ª série é de 190, em Matemática e de
179, em Língua portuguesa, e na 8ª série, 250 e 240, respectivamente”.
<http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/saeb/news02_02.htm> 05 dez 2002. Acessado em
10/12/2002.
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pesquisas acerca do tema nos idos anos 70, o tema do fracasso ainda é tratado
como se “estivéssemos diante de uma epidemia, uma doença crônica que se impõe
à nossa competência profissional e à nossa ousadia pedagógica. Esse caráter, do
fracasso como algo externo ao processo de ensino e à sua organização, parece-nos
um dos aspectos mais preocupantes”. (Arroyo, 2000, p.12)
A superação do movimento pendular de atribuição pelo fracasso ora aos
alunos e suas famílias, ora à escola e professores é urgente. Sabemos que a
solução está associada a uma ação coordenada em diferentes âmbitos: sociais,
culturais, educacionais, econômicos, políticos. No entanto, considerando que o
ensino fundamental é direito de todos os alunos e dever da família e do Estado,
torna-se premente propor respostas ao problema. Portanto, é responsabilidade do
campo educacional e de seus profissionais apontar soluções em nível macro, no
sentido mais amplo das formulações de políticas e ações, como também
apresentar saídas do ponto de vista das práticas de ensino, envolvendo o
planejamento das ações dos professores quanto à didática, à avaliação, ao
currículo, e quanto às relações no interior da escola, seja a relação
professor/aluno,

professor/professor,

professor/diretor,

diretor/supervisor,

escola/famílias, funcionário/aluno, professor/funcionário, enfim é preciso cuidar
da relação gente/gente, humano/humano.
Sendo a escola, o lugar de perpetuação da cultura, dos saberes e dos
valores de dada sociedade, não pode se eximir de tais compromissos e ser
responsável pela exclusão, evasão e fracasso de seus alunos, pois nesse caso,
estará sendo incoerente com seus princípios e falhando em sua função social. Para
Lüdke (2001, p.27) no nível fundamental do ensino “pode-se e deve-se esperar
que o sucesso chegue a todos39 os alunos, já que é um direito de todos eles, como
cidadãos, o que, infelizmente, ainda está longe de ocorrer entre nós”.
A superação de dilemas ou tensões clássicas em educação, como por
exemplo, a idéia da escola enquanto espaço de reprodução ou de transformação, a
escola como espaço de manutenção dos padrões dos setores dominantes ou de
ascensão das camadas da população menos privilegiadas faz-se urgente, uma vez
que, como vimos, tais concepções ainda estão presentes em diversas literaturas,
estudos e na própria cultura da escola e entre seus agentes. Tais atribuições dadas

39

Grifo da autora.
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à escola aparecem como sendo excludentes entre si. A superação desse
pensamento dicotômico, bem como a compreensão do espaço escolar em toda a
sua complexidade já existe em diversos autores. A escola passa a ser entendida
como um espaço de tensões, de variadas alternativas e como uma instituição que
abriga socialmente diferentes papéis. Ao iniciar o século XXI, portanto, a
educação começa a dar indícios de superação dos diferentes discursos sobre as
causas do fracasso escolar.
Autores como Lüdke (2001) e Perrenoud (2000) tratam de apontar a
superação do discurso acerca do fracasso escolar, mas de denunciar ainda a sua
presença nas escolas e entre os estudantes das camadas menos privilegiadas
econômica e socialmente. Lüdke (2001, p.30) diz que “já avançamos bastante a
partir da denúncia feita pelos sociólogos dos anos 70, que nos ensinaram como a
escola e todo o sistema educativo podem contribuir para a manutenção de um
sistema social que interessa a grupos dominantes”. Para a autora, “já estamos bem
convencidos do importante papel que a escola e o professor podem desempenhar
no caminho da transformação social, sem nos iludirmos, entretanto, sobre o
alcance limitado desse papel, ao lado do de outros fatores igualmente importantes
e situados em esferas bem menos acessíveis”.
Para Perrenoud (2000, p.10)
“(...) as sociedades desenvolvidas confrontam-se com desafios
demais para que as classes dirigentes queiram criar o fracasso escolar apenas
com a finalidade de garantir a transmissão de seus privilégios e a reprodução
das hierarquias sociais. Saímos do período em que a desigualdade e o
fracasso escolar não constituíam problemas sociais. Também deixamos –
lentamente – a tranqüila segurança da ideologia da doação, para a qual o
fracasso, por mais lamentável que fosse, parecia estar na ordem das coisas,
conseqüência inelutável da distribuição desigual das aptidões. Enfim,
estamos distanciando-nos do fatalismo sócio-político dos anos 70, em torno
da reprodução”.

Ainda para esse autor, o fracasso escolar nasce daquilo que Bourdieu
chamou de “indiferença às diferenças”. A escola ao tratar todos os alunos como
iguais em direitos e deveres, em nome da igualdade, concorre para a perpetuação
dos mecanismos de reprodução, não promovendo a eqüidade. Segundo Perrenoud,
a superação do fracasso escolar virá a partir da superação da indiferença às
diferenças no âmbito escolar:
“(...) a indiferença às diferenças transforma as desigualdades iniciais,
diante da cultura, em desigualdades de aprendizagem e, posteriormente, de
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êxito escolar, como mostrou Pierre Bourdieu (1966). Com efeito, basta
ignorar as diferenças entre alunos para que o mesmo ensino: engendre o
êxito daqueles que dispõem do capital cultural e lingüístico, dos códigos, do
nível de desenvolvimento, das atitudes, dos interesses e dos apoios que
permitem tirar o melhor partido das aulas e sair-se bem nas provas;
provoque, em oposição, o fracasso daqueles que não dispõem desses
recursos e convença-os de que são incapazes de aprender, de que seu
fracasso é sinal de insuficiência pessoal, mais do que da inadequação da
escola”. (Perrenoud, 2000, p.9)

Perrenoud (IDEM, p.9) propõe a pedagogia diferenciada que tem como
premissa tratar das diferenças, entendendo que “diferenciar o ensino é fazer com
que cada aprendiz vivencie, tão freqüentemente quanto possível, situações
fecundas de aprendizagem”.

E que “diferenciar, é, pois, lutar para que as

desigualdades diante da escola atenuem-se e, simultaneamente, para que o nível
de ensino se eleve”.
As formulações de estruturação da escolaridade em ciclos, nas diferentes
experiências existentes, encontram alguns de seus fundamentos em Perrenoud. Há
também influência do sistema de ensino espanhol que organiza a escolaridade em
ciclos e limita o número de retenções do aluno ao longo da mesma. Essa
influência pode ser encontrada no texto do PCN, em diversos textos sobre o tema
e também no texto Fracasso-sucesso: o peso da cultura escolar e do ordenamento
da educação básica, no qual Arroyo lançaria seus argumentos para a formulação
da Escola Plural, algum tempo depois. Nesse texto, o autor afirma:
“permita-me trazer à consideração a reforma do sistema de ensino
espanhol. (...) Os clássicos níveis de educação infantil, primária e
secundária, foram estruturados em ciclos definidos por identidades de idade
de formação, conhecimentos, experiências, valores, significados culturais,
intercomunicação e integração”. (op. cit., 2000, p.25)

Parece-nos que tais idéias fundamentariam mais adiante a concepção dos
ciclos de formação da Escola Plural.
Ainda para esse autor, existem duas hipóteses para o fracasso.
A primeira hipótese relaciona-se à lógica da exclusão. Esta estaria presente
em todas as instituições sociais brasileiras posto que foram geradas “para reforçar
uma sociedade desigual e excludente”. A segunda hipótese aponta que “a cultura
da exclusão está materializada na organização e na estrutura do sistema escolar”.
(Arroyo, 2000, p. 13)
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Partimos da premissa de que a segunda hipótese acima tem sido
considerada pelas experiências das escolas cicladas e da avaliação continuada,
posto que as políticas educacionais que implementaram mudanças na organização
da escolaridade, procuraram romper com a seriação, numa variação em torno da
concepção de ciclos, alterando também os seus sistemas de promoção.
Para Franco, Bonamino e Fernandes (1999), a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) 9.394/96 referendou as experiências já existentes nas
diferentes redes de ensino acerca da organização da escolaridade em ciclos e
promoção. Segundo esses autores, pode-se pensar a LDB sob o paradigma das
políticas baseadas em evidências (evidence based policies, Goldstein 1998), ou
seja, pesquisas e evidências fundamentam políticas. Se nos atentarmos ao texto da
lei, no artigo 23 que regulamenta a organização da educação básica:
A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos nãoseriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de
aprendizagem assim o recomendar.

Notaremos que neste aspecto, a atual legislação referenda as experiências
em ciclos já existentes no país e que tomam corpo a partir da década de 90,
diferindo das leis anteriores que, embora considerassem ciclos, módulos e outras
arrumações, tinham a organização em séries como a regra. Em especial, deve ser
observado que a lei faz menção à organização por ciclo e por idade, possibilidades
de estruturação da educação básica que enfatizam a importância da avaliação
continuada.
Outra experiência que coloca a LDB sob o paradigma das políticas
baseadas em evidências pode ser encontrada no fato de que a proposta de ciclos
conjugada com avaliação continuada dentro de cada ciclo passou a ter repercussão
nacional no âmbito dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que teve sua
primeira versão ao final de 1994 e sua publicação em 1995. Os PCN traziam
elementos de similaridade com as experiências já existentes: a organização escolar
por ciclos e a avaliação continuada, aspectos que posteriormente foram
valorizados na Lei 9.394/96. Ambos os instrumentos são convergentes nas
tentativas de garantir a organização do ensino em ciclos e a adoção de formas
contínuas e cumulativas de avaliação do desempenho do aluno. Para os PCN,
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“os conhecimentos adquiridos na escola requerem tempos que não
são necessariamente os fixados de forma arbitrária, nem pelo ano letivo, nem
pela idade do aluno. As aprendizagens não se processam como a subida de
degraus regulares, mas por avanços de diferentes magnitudes. Embora a
organização da escola seja estruturada em anos letivos é importante que em
uma perspectiva pedagógica a vida escolar e o currículo possam ser
assumidos e trabalhados em dimensões de tempo mais flexíveis”. (MEC,
1996, p.16).

Ainda de acordo com os PCN, o ciclo corresponderia melhor “ao tempo de
evolução das aprendizagens e a uma organização curricular mais coerente com a
distribuição dos conteúdos ao longo do período de escolarização” (Ibid, p.16).
Outro aspecto que vale ser ressaltado no âmbito desse estudo é que a atual
LDB coloca sua ênfase nos aspectos relativos à promoção em comparação com a
LDB anterior (Lei 5.692/71), cuja tônica estava na aprovação.
A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece, no
inciso V do artigo 24, as seguintes diretrizes para a avaliação na escola:
A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados
ao longo do período sobre os de eventuais provas finais;
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do
aprendizado;
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao
período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem
disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos.

Note-se que o texto legal trata como possibilidade o que era equacionado
praticamente como exceção no âmbito da legislação precedente, como é o caso da
aceleração de estudos, procedimento que se tornou presente em muitas iniciativas
ao longo das décadas de 80 e, principalmente, de 90. A menção aos estudos
paralelos de recuperação também está no rol de práticas consagradas que foram
incorporadas ao texto legal. A legislação anterior não especificava o caráter
paralelo dos estudos de recuperação, mas sim ao final do período letivo. Observese também que o tema da progressão e classificação dos alunos em séries, ciclos
ou etapas é objeto de outras especificações, no inciso II do mesmo artigo 24:
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A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino
fundamental, pode ser feita:
a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou
fase anterior, na própria escola;
b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas;
c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita
pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do
candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme
regulamentação do respectivo sistema de ensino;

O aspecto relevante a ser destacado aqui se refere ao item (c), que permite
a inscrição de alunos em séries ou etapas compatíveis com seu grau de
desenvolvimento e experiência. Isso contrasta com o modo pelo qual a LDB de
1971 concebia a possibilidade de progressão do aluno. De acordo com a legislação
anterior, “verificadas as necessárias condições, os sistemas de ensino poderão
admitir a adoção de critérios que permitam avanços progressivos dos alunos pela
conjugação dos elementos idade e aproveitamento” (Lei 5.692/71, artigo 14).
Nota-se duas mudanças relevantes: o desenvolvimento e a experiência do aluno
tomam o lugar do aproveitamento no texto atual. A Lei 9.394/96 contempla
situações mais abrangentes que a anterior e facilita a correção da distorção
idade/série, aspecto combatido pelas diversas redes de ensino no país.
Retomando a discussão acerca do fracasso escolar, observamos que
esse tem sido tratado, no âmbito das experiências implementadas, por
iniciativas que têm no seu bojo o sistema de ciclos e que abrigam diversas
possibilidades de promoção dos alunos, comprovando, portanto a hipótese de
que a avaliação pode não ser a única responsável, mas torna-se uma grande
“vilã” no contexto da compreensão do fracasso escolar. Também a hipótese de
que a estruturação/ordenamento da escolaridade concorre para o fracasso é
considerada sob o argumento de que o ensino seriado não respeita o
desenvolvimento dos alunos. Do ponto de vista das políticas educacionais, o
sistema seriado conjugado às sucessivas reprovações propiciam a evasão
escolar e a distorção idade/série, aspectos que comprometem o sistema
educativo como um todo seja do ponto de vista pedagógico, social e
econômico, e que sempre foram combatidos através de políticas de promoção
automática.
Termino chamando atenção para o fato de que a seriação não pode,
sozinha, ser tomada como causa do fracasso escolar e, em contrapartida, o ciclo
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ser tomado como a grande solução para esse problema – como muitas políticas
educacionais sustentam – uma vez que a seriação é produto de uma
determinada concepção de escola. Essa sim deve, em seu conjunto, ser
analisada e talvez assim, diante de mudanças estruturais possamos tratar o que
entendemos por fracasso escolar: não só altas taxas de evasão e repetência, mas
a falta de cumprimento dessa instituição com a sua função social.
3.2 As justificativas teóricas: a pedagogia contemporânea
Se, teorias de orientação construtivista, principalmente os estudos de
Piaget, Vigotsky, Teberosky e Ferreiro, passam a ser estudadas e conhecidas pela
pedagogia durante as décadas de 70 e 80, incrementando assim, propostas de
alfabetização e justificando os Ciclos Básicos de Alfabetização (CBA), como já
vimos no capítulo anterior, será na década seguinte que a orientação construtivista
para os processos de aprendizagem torna-se predominante nas propostas
curriculares em todos os níveis do ensino, principalmente na educação infantil e
no ensino fundamental. Pode-se dizer que essa hegemonia incrementa a
formulação de políticas educativas, que fundamentadas nos princípios
construtivistas, encontram respaldo teórico para justificar a organização da
escolaridade em ciclos.
Sacristán (1996) analisa que as propostas didáticas apoiadas no
construtivismo propõem enraizar o conhecimento escolar nos significados
subjetivos, cujas raízes estão na cultura do contexto, uma vez que o fracasso
escolar se explicaria pelo distanciamento da escola em relação à cultura social de
referência. Diz Sacristán que se existe um construtivismo cognitivista, há outro
que é cultural e histórico – sócio-interacionista e, portanto, a construção do
conhecimento se dá num contexto de referência, mas essa construção não deve ser
entendida como um processo individual, mas sim sem referenciada nas raízes
culturais.
Considerando, a dimensão social presente no construtivismo cultural e
histórico, esse sustenta, como princípio, que o sujeito constrói seu conhecimento
na interação com o outro e com o objeto de conhecimento, a partir de uma
disposição interna, motivado e aberto para conjugar os novos conhecimentos aos
já adquiridos previamente e que, sendo o centro da atividade de aprendizagem, e
essa entendida como algo de ordem interna ao sujeito, a mesma demanda
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diferentes ritmos e tempos para que se realize. Encontramos em Coll (1994) um
elenco de princípios construtivistas, posto que esse autor aborda as questões de
ensino e de aprendizagem através da perspectiva psicopedagógica, com
predominância do enfoque piagetiano. Tais princípios sustentam uma grande parte
das propostas curriculares atuais e seriam: o nível de desenvolvimento operatório
dos alunos (Piaget e Inhelder); os conhecimentos prévios pertinentes dos alunos
(Ausubel); a Zona de Desenvolvimento Proximal (Vigotsky); a realização de
aprendizagens significativas (Ausubel); a funcionalidade dos conhecimentos
aprendidos; a ênfase na tipologia dos conteúdos (conceitos, fatos, valores,
atitudes, procedimentos); a intensa atividade do aluno; a memorização
compreensiva; o aprender a aprender; a modificação dos esquemas de
conhecimento dos alunos; a ênfase na interação para que a aprendizagem se
realize; os níveis distintos de intervenção e de ajuda dos professores para os
alunos, considerando a diversidade entre os mesmos. (Coll, 1994, pp.125-131)
Para Barreto e Mitrulis (2001, p.10), é no decorrer da década de 80 que “as
tradições piagetianas, que conviveram com orientações comportamentalistas nas
escolas brasileiras, em décadas anteriores, passam a ter hegemonia nas propostas
curriculares,

enriquecidas

pelas

contribuições

da

sociolingüística,

da

psicolingüística e do sociointeracionismo vygotskyano, as primeiras trazidas,
sobretudo pelos estudos de Emília Ferreiro sobre alfabetização”. As autoras
continuam argumentando que a “concepção diagnóstica e formativa da avaliação,
advogada pelos sistemas que adotaram o regime de ciclos, encontraram guarida no
bojo da orientação construtivista”(Barreto e Mitrulis, 2001, p.10). A

perspectiva

construtivista, que passou a ser predominante nas propostas educacionais, sustenta
as justificativas para a implantação dos ciclos: os sujeitos aprendem em tempos e
ritmos diferenciados; o tempo contínuo na escola em ciclos respeita o tempo de
formação do próprio desenvolvimento humano. Para estudiosos envolvidos com a
implantação de sistemas de ciclos é consenso que os ciclos privilegiam o que é
mais significativo em cada período de formação do sujeito, consideram os saberes
e valores que os alunos levam consigo para o espaço escolar, são coerentes com
uma avaliação mais contínua e formativa dos alunos; favorecem a formação da
identidade dos sujeitos na medida em que a composição das turmas toma como
referência as idades dos alunos. (Krug, 2001; Dalben, 2003, 2000; Arroyo, 1999,
2000; Abramowics, 1999) Na década de 90, segundo Barreto e Mitrulis (2001,
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p.13) “no campo da aprendizagem reitera-se a evidência de que o sujeito aprende
em todos os momentos da vida e não apenas na escola”. Portanto, em relação às
questões curriculares, ainda segundo as autoras “cai por terra a organização do
currículo que toma o domínio de cada matéria como requisito para a mobilidade
dentro do sistema de ensino”. Também, no entendimento das autoras em relação
às justificativas para a implantação de um currículo coerente com um regime de
ciclos “a concepção de conhecimento em rede contribui para subverter a
hierarquia dos tempos escolares, que serviu de álibi para a reprovação e pretende
inaugurar um período de grande liberdade da escola e dos professores para
construir e desconstruir o currículo”. (Idem, p.13) Essas justificativas têm sido a
base para a sustentação das políticas de implementação dos ciclos, principalmente,
ainda segundo Barreto e Mitrulis (Idem, p.13) nas “propostas político-pedagógicas
autodenominadas radicais”, onde há mudanças não só nos sistemas de avaliação,
como também na concepção do trabalho docente, nos princípios ordenadores dos
currículos, constituindo-se numa determinação em transformar a cultura da escola,
no seu modo de operar. Para as autoras, essas propostas vêm acontecendo com
maior força e têm sido “mais claramente explicitadas nas experiências
educacionais formuladas pelo Partido dos Trabalhadores em alguns municípios de
capitais ou de grande porte”.
Na literatura estrangeira, os estudos e proposições de autores como Coll,
Thurler, Perrenoud, dentre outros, têm servido também de fundamento teórico
para o sistema de ciclos. Perrenoud defende a implantação do sistema de ciclos
nas escolas, a partir de uma pedagogia diferenciada que, tem como um de seus
pressupostos, os ciclos de aprendizagem plurianuais. Para a formação de ciclos de
aprendizagem plurianuais, o autor tece justificativas relacionadas às teorias de
aprendizagem como também às práticas escolares, à organização do trabalho
docente, à estruturação da escola e do sistema escolar.
Perrenoud (2002b, p.37) distingue três conceituações para os ciclos. Uma
primeira concepção de ciclo, chamada de ciclo de estudos, é definida como “uma
série de etapas anuais com programas do mesmo tipo, com grades horárias e
divisões disciplinares análogas, que exigem um mesmo status de professores, e
muitas vezes, são aplicados nos mesmos prédios. (...) Nesses currículos, a
repetência de uma etapa é possível e inclusive maciça no interior de um mesmo
ciclo”.
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Os ciclos de aprendizagem têm as mesmas características dos ciclos de
estudo, com a diferença posta em relação ao sistema de promoção. Num ciclo de
aprendizagem, “proíbe-se a repetência no interior do ciclo, exceto em seu último
ano”. (Perrenoud, 2002b, p.37) Para o autor, a “proibição parcial da repetência
aumenta um pouco a fluidez das progressões” no entanto, ressalta que “se nada
mais for feito, os desvios entre os alunos aumentarão, embora não sejam
sancionados por um atraso escolar”.(Ibid., p.37)
Definindo essas duas concepções de ciclos como um “pólo mais
conservador”, pois não provocam mudanças na organização curricular, na
organização do trabalho docente, nas práticas de ensino, Perrenoud analisa que
“na prática, são mantidas as mesmas categorias mentais”, ou seja, é mantida a
mesma lógica de organização escolar e das práticas pedagógicas. A seriação e a
avaliação classificatória, elementos da cultura escolar, permanecem.
A mudança acontece quando, no “pólo mais inovador” os ciclos são
sinônimos de “profundas mudanças na organização do currículo, do trabalho
escolar e das práticas; trata-se de uma verdadeira inovação”. Tais ciclos são
denominados ciclos de aprendizagem plurianuais ou simplesmente ciclos
plurianuais. Eles rompem com as etapas anuais e, sendo assim, a repetição perde
o sentido. “Nesse caso, os alunos têm dois anos (ou três ou quatro, conforme a
duração do ciclo) para alcançar os objetivos de final de ciclo. Nessa relação
espaço-tempo, o monitoramento das progressões está nas mãos dos professores,
que, em princípio, trabalham em equipe”40. (Perrenoud, 2002b, p.37) Vale fazer
um paralelo entre o que Perrenoud denominou de pólo mais inovador, pelo fato de
provocar alterações estruturais na escola e em seus currículos e o que Barreto e
Mitrulis analisam aqui no Brasil, como sendo as propostas “autodenominadas
radicais” também pelo fato de proporem transformações mais profundas nos
currículos e na cultura da escola.
Perrenoud (2002b) elenca cinco motivos para a introdução dos ciclos
plurianuais nas escolas:

40

Os termos em itálico são grifos do autor, uma vez que, mais adiante, em seu texto, o autor vai
ressaltar a mudança radical que os ciclos plurianuais trazem para os objetivos que são esperados
dos alunos, sendo considerados objetivos de alto nível, fundamentando-se na Taxionomia de
Bloom; bem como também ressalta a mudança importante no trabalho do professor, que tem
como condição o trabalho coletivo com maior autonomia.
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1. Etapas mais compatíveis com as unidades de progressão das
aprendizagens, ou seja, mais compatíveis com objetivos de alto nível.
Referenciando-se na Taxionomia de Bloom, Perrenoud discute que hoje o
desafio maior para a formação dos estudantes é ter um ensino que se
oriente para o alcance de objetivos de alto nível, ou seja, objetivos de
aprendizagens mais duradouras e não simples memorizações de fatos.
Entendendo ser esta a função da escola, o autor diz que migramos de um
ensino

enciclopedista

para

um

ensino de

competências.

Como

competências não são construídas em um ano, mas num período de tempo
maior, é fundamental ter uma proposta curricular que considere a
continuidade das aprendizagens e que tenha uma concepção em espiral: “a
maioria das aprendizagens mais importantes, aparece diversas vezes no
currículo, em níveis crescentes de complexidade e abstração”. (Idem, p.40)
2. Individualização dos percursos de formação. Nesse aspecto, fala-se não da
individualização do ensino, mas dos percursos de formação. “O caminho
que é individualizado, não a relação pedagógica”. A concepção é de que
todos os estudantes possam atingir os mesmos objetivos, mas com
percursos diferenciados ao longo do tempo no ciclo. Quanto mais longo
esse tempo no ciclo, maior a possibilidade de se trabalhar com percursos
diferenciados. Ao contrário, em apenas um ano, é difícil diferenciar os
caminhos para que depois todos os alunos se encontrem novamente. Para
Perrenoud, esse ainda é um desafio e diz que “precisamos encontrar uma
forma de individualizar os trajetos sem renunciar a fazer com que resultem
nas mesmas aquisições, no mesmo número de anos”.(Ibid, p.42)
3. Multiplicidade e flexibilidade dos dispositivos de diferenciação. Maior
flexibilidade quanto ao atendimento diferenciado dos alunos. A
diferenciação significa colocar o estudante em uma situação ótima de
aprendizagem, caracterizada por ser estimulante, dotada de sentido e ao
seu alcance. Perrenoud argumenta que é mais fácil organizar grupos a
partir das necessidades dos alunos, de projetos de trabalho, a partir de uma
equipe pedagógica encarregada de um conjunto de alunos de idades
diferenciadas. Isso exige que os professores trabalhem em equipe, que se
dividam ao longo do ciclo, de maneira a formar grupos para atender as
desigualdades entre os alunos.
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4. Maior

continuidade

e

coerência

durante

vários

anos,

sob

a

responsabilidade de uma equipe. Os alunos que têm mais dificuldades em
compreender a cultura escolar e o jogo estabelecido, ao estarem
submetidos a uma mesma equipe de trabalho que constrói uma linha mais
única e persegue estilos pedagógicos mais estáveis, ao longo de um tempo
maior, superando assim as diversidades existentes nos contratos didáticos
estabelecidos pelos diferentes professores quanto aos métodos e as formas
de avaliação; pois bem, esses alunos gastarão menos sua energia para
acompanhar as regras do jogo e poderão, dessa forma, canalizá-la mais
fortemente para a aprendizagem.
5. Objetivos de aprendizagem relativos a vários anos, constituindo
referenciais essenciais para todos e orientando o trabalho docente. Os
objetivos de alto nível servem como uma referência, ao longo de vários
anos, para que os professores, entre si, explicitem mais as estratégias de
alcance dos mesmos e negociem acordos, em relação aos conteúdos já
aprendidos e objetivos já conquistados e os que ainda estarão por serem
alcançados. Dessa maneira, também os alunos e seus responsáveis
participam com mais clareza dos desafios que têm para perseguir.
A predominância das orientações construtivistas quanto aos processos de
aprendizagem, e também as discussões curriculares acerca dos tempos e espaços,
dos saberes e competências necessários para a criação de uma escola mais
democrática e inclusiva, do avanço das tecnologias da informação, têm marcado o
debate educacional nos tempos atuais e servido de justificativa para as propostas
de transformação da escola. Essa transformação seria de uma ordem tal que se
constituiria na construção de uma nova cultura escolar, cujos tempos e espaços,
organização curricular, relações com a comunidade escolar e a sociedade,
sistemas de avaliação, postura dos profissionais, metodologias e didática teriam
um novo modus operandi, transformariam os habitus dos agentes e conformando
assim o campo escolar nessa nova lógica.
Tendo essa pesquisa, como um de seus propósitos investigar o
funcionamento da escola e de seus agentes a partir das propostas de ciclos já
implantadas, veremos adiante que os dados obtidos ao longo do processo de
investigação, tanto relativos ao SAEB, quanto no interior da escola pesquisada,
apontaram na direção de uma escola conflituosa. A escola atual vem operando a
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partir de duas lógicas que, embora não sejam dicotômicas, exigem um
planejamento

e

uma

organização,

muitas

vezes

distintos

quanto

aos

procedimentos mais coerentes para uma prática educativa.
Gostaria de finalizar essa seção, com as análises de Barreto e Mitrulis
(2001), quando as autoras se referem à compreensível e natural resistência às
propostas do sistema de ensino em ciclos, posto que
“se trata menos de uma mudança nos detalhes formais da estrutura
da escola do que na sua cultura. O grande desafio é exatamente o de fazer
emergir o novo em meio a um aparato escolar que tem grande poder de
regulação e que funciona a partir de princípios contraditórios. Tudo indica,
pois que os ciclos demandarão muito tempo ainda para serem consolidados,
já que o tempo de mudar no papel é muito diferente do tempo de transformar
corações e mentes e daquele requerido para moldar a nova face da escola”.
(IDEM, p.31)

3.3 As Bases de Sustentação para os Ciclos
3.3.1 A Organização da Escolaridade
Pode-se afirmar que a organização da escolaridade41 é um elemento
constitutivo da cultura institucional, compreendendo cultura institucional no
sentido empregado por Gómez (2001, p.131): “o conjunto de significados e
comportamentos que a escola gera como instituição social. As tradições, os
costumes, as rotinas, os rituais e as inércias que a escola estimula e se esforça em
conservar e reproduzir condicionam claramente o tipo de vida que nela se
desenvolve e reforçam a vigência de valores, de expectativas e de crenças ligadas
à vida social dos grupos que constituem a instituição escolar”. Para o autor, a
cultura institucional é construída a partir da relação entre os aspectos macro e
micro, isto é, a cultura institucional se dá na interação entre as políticas
educacionais e a vida na instituição escolar, com destaque para a organização da
instituição escolar, a cultura dos docentes e o seu desenvolvimento profissional.
Para Gómez (1993) a cultura escolar se define através dos papéis, normas, rotinas
e ritos próprios da escola enquanto instituição social.
Em Nóvoa (1992) a cultura organizacional é compreendida nas suas
dimensões interna e externa, ou seja, a cultura organizacional tem uma
configuração interna como também elementos que se estabelecem a partir de sua
relação com a comunidade. Os elementos internos da cultura da organização são
41
Escolaridade entendida como o conjunto de anos através dos quais os estudantes estarão sujeitos
ao longo de sua vida escolar.
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classificados pelo autor como visíveis e invisíveis. Estes últimos poderiam ser
relacionados ao currículo oculto da escola e se constituem nos valores, nas crenças
e nas ideologias presentes na instituição. Quanto aos elementos visíveis, o autor
assim os subdivide: manifestações verbais e conceituais (fins e objetivos,
currículo,

linguagem,

metáforas,

“histórias”,

“heróis”,

estruturas,

etc.);

manifestações visuais e simbólicas (arquitetura e equipamentos, artefatos e
logotipo, lemas e divisas, uniformes, imagem exterior, etc.) e manifestações
comportamentais (rituais, cerimônias, ensino e aprendizagem, normas e
regulamentos, procedimentos operacionais, etc.). (Nóvoa, 1992)
Embora Forquin (1993) trabalhe com o conceito de cultura da escola e
Sacristán (1995) trabalhe com o conceito de cultura escolar e possuam algumas
distinções em suas definições, ambos trabalham o conceito de cultura a partir dos
aportes da antropologia para explicar o que se passa no interior da escola, em seu
do cotidiano. Consideram a cultura como sendo um elemento estruturante do
cotidiano de um grupo social, expressando seu modo de agir, de relacionar-se,
seus hábitos, crenças, valores, etc. Sacristán (1995), entende que a cultura escolar
se revela a partir da “cultura vivida” nas salas de aula, confundindo-se com o
currículo real. Para o autor (1995, p.34), a “cultura escolar é uma caracterização,
ou melhor, uma reconstrução da cultura feita em razão das próprias condições nas
quais a escolarização reflete suas pautas de comportamento e organização”.
Forquin (1993, p.167) faz uma distinção entre cultura escolar e cultura da
escola. Esta se define no âmbito da escola compreendida como “um ‘mundo
social’, que tem suas características e vida próprias, seus ritmos e seus ritos, sua
linguagem, seu imaginário. Seus modos próprios de regulação e de transgressão,
seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos”. Já a cultura escolar para
Forquin (Ibid., p.167) representa o “conjunto de conteúdos cognitivos e
simbólicos que, selecionados, organizados, ‘normalizados’, ‘rotinizados’, sob o
efeito dos imperativos da didatização, constituem habitualmente o objeto de uma
transmissão deliberada no contexto das escolas”. O autor assinala que o tempo
escolar, definido por ele como a divisão dos conteúdos e objetivos em séries, e
estes redivididos em programações anuais, bimestrais, semestrais, e ainda o tempo
organizado no planejamento das aulas, marca os saberes escolares tanto quanto os
manuais e materiais didáticos, as notas e o controle da aprendizagem. A
necessidade de didatização gera traços característicos dos saberes escolares:
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divisão formal dos conteúdos em capítulos, lições, resumos, sínteses, etc. e para o
autor “essas marcas caracterizam o produto escolar”. (Idem, 1992, p. 34) Dessa
forma, para Forquin, o tempo escolar faz parte da cultura escolar, e finda por se
inscrever na cultura da escola. Os elementos da cultura escolar estão inseridos em
contextos e processos sócio-históricos específicos. A cultura da escola está
inscrita nas rotinas, ritmos e ritos, linguagem, imaginário, nos modos de regulação
ou transgressão e pode ser analisada a partir de duas dimensões para esse estudo: a
dimensão das políticas, da história da escola e de seu funcionamento e a dimensão
do cotidiano da escola. A cultura da escola expressa características universais, o
que faz com que a instituição escolar seja reconhecida como tal em qualquer lugar
do mundo; mas também expressa características próprias, em virtude de seus
tempos e espaços, seus ritos, de seus agentes, dos valores atribuídos à escola pela
sociedade em cujo contexto está inserida, que fazem com que a cultura da escola
expresse a singularidade de cada estabelecimento escolar.
A partir da perspectiva acima, a organização da escolaridade é vista,
portanto, como um produto da cultura da escola que define a organização dos
tempos e espaços escolares marcados culturalmente, mas também social e
historicamente, uma vez que não podem ser desconsideradas as inter-relações
entre cultura, ideologia, política e economia. Portanto, a organização da
escolaridade, por ser produto cultural, se constrói num tempo e espaço
determinados.
A análise desse estudo, que procura compreender as transformações que
ocorrem no cotidiano escolar a partir da implantação de um sistema de
organização da escolaridade diferente da escola seriada que conhecemos, há de
considerar que as mudanças institucionais mexem em maior ou menos grau com
os elementos da cultura institucional e que, portanto, podem não ocorrer de fato,
isto é, não alterar a lógica do funcionamento, não modificar concepções.
Compactuo com a afirmação de Sousa e Alavarse (s.d.) de que mudanças no
sistema de ensino, como é o caso da implantação dos ciclos e ruptura com a
seriação, se não considerarem a cultura escolar, podem gerar alterações
superficiais, incapazes de alterar a lógica da organização do trabalho escolar.
Entendemos então que, conhecer melhor a organização da escolaridade tal
qual a conhecemos, ou seja, compreender como se deu a formação/organização da
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escola atual é importante para observarmos as possíveis alterações provocadas
pela implementação dos ciclos.
A história da organização escolar não se deu de forma linear e evolutiva.
Enguita (1989, p.127-128) afirma que a história da educação, no que tange à
organização das instituições escolares, “é uma sucessão de revoluções e contrarevoluções”. Para ele, não se pode entender as “escolas” pós-revolução industrial
como uma conseqüência de um continuum das “escolas”, “academias”,
“pedagogos” da Grécia. Essa não linearidade da história da educação se faz
importante para situar a história dos sistemas escolares, da escolarização e da
organização das escolaridades, entendendo-os como elementos da cultura, dos
fatores sociais, econômicos e políticos da cada época. Mas por que então a busca
da história para compreender os ciclos? Há uma lógica na escola seriada, fruto de
uma construção histórica, que se expressa através dos habitus dos agentes do
campo educacional.
Bourdieu (1997) corresponde o que acontece em um campo ao habitus dos
agentes que se inter-relacionam em seu interior. Estando o habitus relacionado ao
conceito de campo, podemos entender que funcione como um princípio que
organiza, dá sentido e conforma as práticas dos agentes no interior dos campos e
que, portanto, o habitus tanto diz respeito às práticas individuais quanto coletivas.
Bourdieu assinala que ao formular o conceito de habitus,
“desejava pôr em evidência as capacidades ‘criadoras’, ativas, inventivas, do
habitus e do agente (que a palavra hábito não diz), embora chamando a
atenção para a idéia de que este poder gerador não é o de um espírito
universal, de uma natureza ou de uma razão humana, como em Chomsky – o
habitus, como indica a palavra, é um conhecimento adquirido e também um
haver, um capital (de um sujeito transcendental na tradição idealista) o
habitus, a hexis, indica a disposição incorporada, quase postural -, mas sim o
de um agente em ação: tratava-se de chamar a atenção para o ‘primado da
razão prática’ de que falava Fitche, retomando ao idealismo, como Marx
sugeria nas Teses sobre Feuerbach, o ‘lado ativo’ do conhecimento prático
que a tradição materialista, sobretudo com a teoria do ‘reflexo’, tinha
abandonado”. (Bourdieu, 1998, p.61)

A perspectiva de habitus, na concepção de Bourdieu, indica uma
disposição incorporada do agente, uma disposição criativa e inventiva, que
organiza o pensamento e que, por funcionar como um princípio organizador
naturaliza e legitima as suas ações. A dimensão coletiva do habitus tende a
produzir naqueles que compartilham o mesmo campo, disposições semelhantes na
forma de perceber, agir e reagir frente às situações.
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No campo educacional, podemos considerar que os professores
incorporam certas disposições que conformam suas práticas a partir de uma lógica
de funcionamento do trabalho escolar, bem como têm suas ações legitimadas
socialmente. Para Bourdieu (1998) as práticas, conformadas através dos tempos,
distintivas, naturalizam e legitimam as posições sociais que agentes ocupam nos
diferentes campos.
Para Setton (2002, p.63):
“Habitus é então concebido como um sistema de esquemas
individuais, socialmente constituído de disposições estruturadas (no social) e
estruturantes (nas mentes), adquirido nas e pelas experiências práticas (em
condições sociais específicas de existência), constantemente orientado para
funções e ações do agir cotidiano”.

Sendo uma disposição interna e estruturada no social, o habitus se
constitui no coletivo, ao mesmo tempo em que conserva as realidades individuais,
pois as realizações de tarefas diferenciadas são possíveis graças às transferências
de esquemas construídos pelos agentes. “Pensar a relação entre indivíduo e
sociedade com base na categoria habitus implica afirmar que o individual, o
pessoal e o subjetivo são simultaneamente sociais e coletivamente orquestrados. O
habitus é uma subjetividade socializada”. (Bourdieu apud Setton, 2002, p.63)
Setton (2002) também chama a atenção para o fato de que o conceito de
habitus foi usado por Bourdieu correspondendo à noção de cultura, em “Estrutura,
habitus e prática” (Bourdieu, 1982). Para a autora, Bourdieu retoma o conceito
segundo uma ótica original: ao definir os princípios que tornariam possível
estabelecer uma comparação entre diferentes esferas do social, a fim de observar
semelhanças entre idéias de um período, Bourdieu afirma que as mesmas teriam
seus princípios
“em uma educação (socialização) sistemática apropriada de maneira
inconsciente e difusa. As semelhanças têm seu princípio na instituição
escolar, investida da função de transmitir conscientemente e em certa medida
inconscientemente, ou, de modo mais preciso, de produzir indivíduos
dotados do sistema de esquemas inconscientes (ou profundamente
internalizados), o qual constitui sua cultura, ou melhor, seu habitus...”
(Bourdieu apud Setton, 2002, p.62)

No âmbito desse estudo, consideramos que a cultura da escola seriada se
expressa no habitus dos agentes envolvidos no processo, no caso os docentes42,

42
Por docente refiro-me aos professores, especialistas e direção: os agentes que têm um
envolvimento direto com o trabalho pedagógico da escola e com a sala de aula.
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alunos e também as famílias. Que sendo uma disposição incorporada e estruturada
no social, o habitus dos agentes constituíu-se no passado, orientado para uma ação
no presente. Portanto, constituído na vivência de uma escola que se organiza a
partir de uma lógica seriada, com seus tempos e espaços estruturados de forma
linear, bem como a seqüenciação de seus conteúdos e sua concepção de avaliação.
Entretanto, ao ser um sistema em constante reformulação, o habitus não
pode ser “interpretado apenas como sinônimo de uma memória sedimentada e
imutável; é também um sistema de disposição construído continuamente, aberto e
constantemente sujeito a novas experiências. Pode ser visto como um estoque de
disposições incorporadas, mas postas em prática a partir de estímulos conjunturais
de um campo. É possível vê-lo, pois, como um sistema que predispõe à reflexão e
a uma certa consciência das práticas, se e à medida que um feixe de condições
históricas permitir”. (Setton, 2002, p.65)
Dessa maneira, a possibilidade de transformação do habitus incorporado
pelos agentes de uma escola com uma lógica seriada para o habitus incorporado
de uma escola ciclada torna-se possível, na medida em que o conceito não é ahistórico e “não expressa uma ordem social funcionando pela lógica pura da
reprodução e conservação; ao contrário, a ordem social constitui-se através de
estratégias e de práticas nas quais e pelas quais os agentes reagem, adaptam-se e
contribuem no fazer da história”. (Idem, p.65) Da mesma forma que foi construída
uma lógica, a partir de uma cultura escolar seriada que forneceu elementos para a
constituição de uma disposição incorporada a partir da mesma, pode-se imaginar
que o habitus dos agentes possa transformar-se à medida que novas práticas
incorporem-se à cultura da escola, instituindo uma nova lógica para a ordenação
dos tempos e espaços escolares, para os conteúdos e seus tratamentos didáticos,
como também suas respectivas práticas avaliativas.
Na perspectiva de que as disposições dos agentes são construídas no
passado e no interior dos campos de interação social, torna-se importante, para as
análises que esse trabalho se propõe, compreender a trajetória da organização
escolar e da introdução, nessa organização, do modo organizacional fundado nos
ciclos. Portanto, em primeiro lugar, estabelecer limites entre as fronteiras tênues
de termos como escolarização e escolaridade, parece-me fundamental, pois nos
ajudará a melhor definir expressões do tipo escola ciclada - escola seriada, sistema
ciclado - sistema seriado, organização em ciclos - organização em séries.
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David Hamilton (1992, p.14-15) estabelece diferenças entre educação e
escolarização.
“Existem diferenças importantes na maneira pela qual a
aprendizagem é adquirida. (...) a ‘educação’ é um processo mais visível e
mais forte [que a socialização]; ela produz uma aprendizagem que foi
deliberadamente promovida através do ensino; e a ‘escolarização’ é ainda
mais socialmente visível; ela produz aprendizagem que, por sua vez, foi
moldada por modos de ensino formalizados e institucionalizados. Nestes
termos, pois, há fundamentos para reivindicar a existência de ‘escolarização’
sempre que haja evidência, entre outras coisas, de pessoal educacional
distintivo (por exemplo, ‘professores’), instrumentos educacionais
distintivos (por exemplo, ‘livros-textos’) e instalações educacionais
distintivas (por exemplo, ‘escolas’)”.

O autor toma como pressuposto que o controle social é algo intrínseco a
todos os processos pedagógicos institucionalizados e sendo assim, a escolarização
é algo muito diferente da educação, pois possui processos institucionalizados com
o propósito de exercer o controle, controle esse que Hamilton não vê como
necessariamente negativo.
Hamilton, interessado em pesquisar as origens da escolarização, faz um
estudo profundo sobre a origem do termo classe43. Pareceu-me importante no
âmbito desse estudo compreender a origem das classes escolares, tão próximas me
pareceram da origem das séries e, portanto, do sistema seriado. Além de tal
compreensão, também busquei os estudos de Hamilton (1992a, 1992b) para tecer
o argumento de que a história que estamos vivendo hoje nos direciona para
repensar uma nova forma de organização do tempo e espaço escolares. A escola
hoje apresenta experiências diversas de escolarização, tomando o termo
escolarização no sentido já expresso em Hamilton. No entanto, sua organização
ainda está montada a partir da lógica da escola seriada.
O tempo e o espaço medieval exigiam uma determinada lógica de
organização de tempo e espaço escolares, e portanto de escolarização. A
revolução industrial exigiu uma outra lógica, originando a escola seriada e todos
os mecanismos de escolarização que conhecemos hoje e que permanecem em
nossas vivências, na nossa cultura escolar e em nosso habitus. Porém, com o
avanço das tecnologias da informação, conjugado ao avanço dos estudos
pedagógicos, com a predominância dos princípios construtivistas para a
aprendizagem, revelando tempos e ritmos distintos para a aprendizagem dos
43

Hamilton, David. Towards a Theory of Schooling. London: The Falmer Press, 1989.
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indivíduos, já se faz sentir que a escolarização tal qual está organizada não
contempla mais os espaços e os tempos da sociedade contemporânea. Temos uma
lógica que vem se transformando. A escola vive um momento de conflito e de
mudança de paradigmas em seu interior (Alves, 1999; Casassus, 2002; Gallo,
1999; Morin, 1999, 2000; Lévy, 1995; Ferraço, 1999, Postman, 2002).
Um paradigma (Khun, 1962) comporta um conjunto de idéias que facilita a
comunicação entre os membros de uma comunidade científica. Aqui,
consideremos a comunidade dos educadores. Esse conjunto de idéias pode ser
percebido como uma matriz que influencia o funcionamento cognoscitivo da
comunidade dos educadores. Assim, essa matriz faz operar os mecanismos
internos da lógica de organização da escolarização: organização dos tempos e
espaços escolares, concepção e organização do conhecimento, funcionamento das
orientações didáticas em relação à aprendizagem, os estilos pedagógicos, etc.
Diversos estudos apontam a necessidade de mudanças nos currículos escolares.
Considerando os elementos curriculares o quê, por quê, como e quando ensinar e
avaliar, podemos analisar que alguns estudos têm se detido mais na esfera da
seleção de conteúdos, em sua funcionalidade, forma e origem, ou seja, o quê e por
quê ensinar (Sacristán, 1996; Morin, 1999, 2000; Moreira, 1996; Alves, 1999)
Outros estudos (Santomé, 1998; Hernández, 1998; Zabala, 1998; Perrenoud,
2000b, 2001) têm procurado propor diferentes organizações para os espaços e
tempos escolares e concentram-se no âmbito do quando ensinar, da seqüenciação
e organização dos conteúdos e da escolaridade. Entendendo que os processos de
escolarização operam dentro de uma lógica situada num tempo e espaço e que
organizam a vida escolar, pretendo argumentar que a mudança dessa lógica é
inevitável e que as experiências e propostas de reagrupamento dos anos de
escolaridade, de reorganização dos tempos conjugada à reorganização dos
conteúdos são uma evidência concreta de que a mudança já está acontecendo.
Parece-me importante, para o entendimento desse momento de mudança, buscar
na História a transição de uma escola medieval para uma escola moderna, ou seja,
buscar na História a transição dos tempos e espaços escolares.
Segundo Hamilton (1992a, p.18) se a igreja medieval tinha adotado a
escolarização para disciplinar professores e pregadores, com a reforma calvinista,
a escolarização passa a ter um propósito político mais amplo, disciplinar a
população. Vejamos um pouco dessas duas lógicas.
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Na escola medieval,
“tal como os mestres da guilda e seus aprendizes, os professores
adotavam estudantes em todos os níveis de competência e,
conseqüentemente, organizavam seu ensino geralmente numa base
individual. Esta individualização tinha implicações, por sua vez, sobre a
organização geral da escolarização. Primeiro, não havia nenhum pressuposto
de que todo estudante estava ‘aprendendo’ a mesma passagem. Segundo, não
havia nenhuma necessidade pedagógica de que todos os estudantes devessem
permanecer na presença do professor durante todo o tempo do ensino – eles
poderiam igualmente estudar (isto é, memorizar) suas lições em outro local.
E, terceiro, não havia nenhuma expectativa de que os estudantes iriam
permanecer na escola depois que seus objetivos educacionais específicos
tivessem sido atingidos. Essencialmente, a escolarização medieval era uma
forma organizacional de textura frouxa que podia facilmente absorver um
grande número de estudantes. Sua aparente frouxidão (por exemplo, o
absenteísmo ou o fato de que as matrículas não correspondiam à freqüência)
não constituía tanto um fracasso (ou uma ruptura) da organização escolar
quanto uma resposta perfeitamente eficiente às demandas feitas em relação a
ela”. (Hamilton, 1992b, p.36)

A citação longa de Hamilton nos proporciona uma visão acerca da adequação
da organização da escolaridade, do tempo e espaço escolares às demandas de uma
época e nos põe diante da constatação de que a escola não existe apesar dos
contextos e demandas sociais. Na época medieval, a gestão sobre o tempo de
estudo dos estudantes estava para além das preocupações dos professores, assim
como o espaço no qual as aprendizagens seriam realizadas. Não havia o propósito
de que todos aprendessem os mesmos conteúdos, nem que terminassem a sua
escolarização (conceito, aliás, que só viria a ser formulado depois) ao mesmo
tempo. A preocupação com uma educação escolar propiciadora de igualdade e
eqüidade só viria depois junto com a escola universal, isto é, a escola da Idade
Moderna. (Hamilton, 1992b)
É a partir das experiências com o ensino em universidades sem fins eclesiais
que a idéia de uma organização escolar através de classes mais homogêneas,
organizadas por idades e níveis de conhecimento dos estudantes começa a
aparecer. Durante os séculos XII e XIII, e depois no século XV, instituições como
a Escola de Bolonha e a Universidade de Paris, começaram a crescer em tamanho,
número e autoridade. Estudantes convergiam de todos os lugares da Europa para
estudar e estabeleciam uma nova relação com as instituições, pagando por seus
estudos e querendo certificar-se. No devido tempo, essas instituições chegaram a
novas formas de disciplina e organização. Paralelamente, “alguns benfeitores,
talvez gratos pela assessoria legal que tinham recebido dos administradores
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treinados pela universidade – fundaram ‘colégios’, ‘hospícios’, ‘casas’ ou
‘pedagogias’ para fornecer acomodação para escolares pobres. (...) Inicialmente os
colégios eram pequenos. (...) Mas com o passar do tempo, mudaram de caráter.
Passaram a admitir pensionistas e começaram a dar ensino aos seus próprios
estudantes e também àqueles que vinham de outras residências”. (idem, p.38)
Vale lembrar que os ‘colégios’ não tinham nenhuma conotação ou vocação
religiosa. Seus alunos ingressavam com a finalidade de se auto-promoverem para
as suas atividades de trabalho na sociedade. Ainda segundo Hamilton (1992b,
p.39) “o rápido aumento de meninos diaristas (mais jovens) tinha, de acordo com
Ariès, ‘completamente inundado’ os colégios – tornando-os para todos os
objetivos e propósitos, grandes escolas diárias”. A grande demanda de estudantes
fez com que houvesse a necessidade de um maior controle da freqüência e do
progresso dos estudantes em seus estudos e estes passaram a ser regimentados.
Hamilton aponta que foi nessa época que, pela primeira vez – no Colégio de
Montaigu (1509) - foi usado o moderno sentido do termo classe, sem, no entanto,
ter sido nomeado. Foi também nesse mesmo período que nas escolas dos Irmãos
da Vida Comum apareceu a idéia de classe. No entanto, para Hamilton,
discordando de Ariès, as classes mais antigas, ou “coortes” como as denomina
nesse período, podem ser mais bem entendidas com unidades administrativas do
que como unidades pedagógicas, tal qual o conceito de classe hoje. Segundo os
estudos realizados por Hamilton, nas “práticas pedagógicas ainda ecoavam os
métodos individualizados medievais descritos anteriormente”. (Hamilton, 1992b,
p.40) O que Hamilton pesquisou daquele período não seria mesmo o que pode
acontecer com processos de mudança? Ou seja, na prática cotidiana dos agentes,
as mudanças levariam mais tempo para acontecer do que as resoluções
administrativas que as tornariam legais, uma vez que o habitus é uma disposição
incorporada, subjetiva, relacionada aos valores e crenças e, portanto, conformador
de uma prática.
“Os educadores posteriores da Renascença, não apenas acrescentaram
controles de sintonia mais fina aos procedimentos administrativos de seus
predecessores, como também fizeram com que os agrupamentos resultantes
(isto é, escolas menores) servissem tanto a objetivos pedagógicos quanto a
objetivos administrativos. (...) A palavra classe emergiu não como um
substituto para escola [como argumenta Hamilton que Ariès entende], mas,
estritamente falando, para identificar as ‘subdivisões’ dentro das ‘escolas’.
Isto é, os pensadores da Renascença acreditavam que a aprendizagem, em
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geral, e a escolarização em particular, seria mais eficientemente promovida
através de unidades pedagógicas menores. No devido tempo, essas ‘classes’
tornaram-se parte dos scripts minuciosamente coreografados que, assim
afirma um historiador, eram usados nas escolas francesas do século XVI (e
em outros locais da Europa) para ‘controlar professores e as crianças’, de
forma que eles pudessem [ensinar] e aprender assuntos difíceis em tempo
recorde44. (...) A adoção das classes deu nova vida à idéia – de que ‘toda
aprendizagem tem seu tempo e seu lugar’, como expressada no prospecto do
Colégio de Nimes de 1544”. (Hamilton. 1992, p.41)

Foi também nos estatutos do Colégio de Montaigu que o termo “classe” foi
usado pela primeira vez, no sentido que hoje o termo é entendido:
“É no programa de 1509 de Montaigu que se encontra pela primeira vez
em Paris uma divisão precisa e clara dos estudantes em classes... Isto é,
divisões graduadas por estágios ou níveis de complexidade crescente de
acordo com a idade e o conhecimento adquirido pelos estudantes”. (Idem,
p.39)

Entretanto, o surgimento da idéia de classe exigiu uma forma de articulação
interna dessas frações, ou divisões graduadas, de maneira que não se perdesse o
todo do processo de escolarização. Os níveis de complexidade de uma
organização por faixa etária e um conhecimento linear crescentes fizeram com que
fosse elaborada uma seqüenciação e seleção para os conhecimentos a serem
ensinados a fim de permitir um acompanhamento por parte dos estudantes. Para
Hamilton essa articulação foi possível a partir da estreita relação entre classe e
curriculum, a partir do século XVI.
Popkewitz (1997, p.30) reitera a idéia de que o currículo articulou as frações
que ora se organizavam dentro do espaço escolar, uma vez que sendo o currículo
“uma palavra surgida nos séculos XVI e XVII para inter-relacionar as filosofias
sociais e a economia com práticas de gestão que estavam sendo estabelecidas
como parte da rotina escolar, [esse e] os métodos e a classe escolar foram
invenções para reforçar a coerência racional, a seqüência interna, e mais tarde, a
disciplina de Calvino, o que coletivamente, relacionava-se com a formação da
organização social e econômica”.
É a partir do decorrer dos séculos XVIII e XIX que os sistemas escolarizados
passam a ter a importante função de ajudar a manter e mesmo criar configurações
específicas do mercado de trabalho, através dos processos de regulação
44

Grifo meu em itálico. Chamo a atenção para a vinculação existente entre classe, séries e
aceleração do tempo. Como mostra Hamilton, grandes exposições para uma classe de alunos que
deverão aprender num tempo pré-determinado.
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pedagógica e estrutural. (Hamilton, 1992, p.21) A escola passa a ser utilizada
como um espaço/tempo de formação de uma subjetividade disciplinada para o
trabalho na sociedade industrial capitalista.
Podemos dizer que na sociedade industrial, o tempo tendeu a acelerar, o
relógio passou a marcar as ações dos indivíduos. É o tempo da máquina, da
produção em série, que impingiu ao trabalhador um ritmo de trabalho distinto do
seu e um controle do seu tempo determinado pelo ritmo da produção. A
escolarização passa também a regular a entrada para o mundo do trabalho adulto.
Isso significa dizer que começa a ser necessário organizar as turmas de forma a
regular as idades dos alunos. Hamilton (1992), ao investigar em meados do século
XIX nos EUA, os processos de escolarização e sua relação com o capitalismo,
descobre em documentos escritos por superintendentes escolares da época, uma
forma de ensino de classe
“conhecida nos Estados Unidos como ‘recitação’. Naquele país a
‘recitação’ de classe ‘simultânea’ tinha, nos idos 1830 e 1840, começado a
substituir formas individualizadas anteriores de instrução. (...) afirmava-se
que a recitação simultânea realizava uma supervisão moral mais eficiente de
uma massa de cidadãos crescentemente agitados pela difusão da
industrialização. Por sua vez, a supervisão, tendo a classe como base, foi
ainda mais reforçada nos anos 1850 e 1860 à medida que os alunos das
escolas de professor único eram reagrupados dentro de estruturas
hierárquicas da escola ‘seriada’ ou ‘unificada’”. (IDEM, p.22-23)

Ou seja, A origem das classes seriadas está na base da escola de massa.
Enguita (1989) também se refere à escola seriada:
“A escola mútua havia mostrado ser capaz de ensinar o mesmo em
menos tempo ou muito mais no mesmo tempo, e com uma maior economia
de professores. Entretanto, o tempo veio a ser, não a variável dependente,
mas a independente. A questão não era ensinar um certo montante de
conhecimentos no menor tempo possível, mas ter os alunos entre as paredes
da sala de aula submetidos ao olhar vigilante do professor o tempo suficiente
para domar seu caráter e dar forma adequada a seu comportamento”. (IDEM,
p.116)

O que o autor chama de escola mútua, diz respeito aos “métodos mútuo e
simultâneo” de exposição, na França em princípios do século XIX, ou seja, a
“recitação simultânea” que Hamilton nos mostrou também. Uma lógica de
organização do tempo e do espaço da sala de aula adequada ao contexto da época,
cuja industrialização fazia com que os colégios, já com sua função social voltada
para a certificação dos estudantes para o ingresso no mercado de trabalho,
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preparassem os estudantes num tempo adequado para sua entrada no mercado e
também para a aprendizagem da disciplina, da ordem, como Enguita (1989, p.117)
demonstra quando cita Querrien:
“Este modo de educação dirige de alguma maneira o emprego do tempo
das crianças (...) desde bastante pequenos até sua adolescência, isto é, até
que possam entrar utilmente na sociedade, com os conhecimentos
convenientes à sua condição e com hábitos de ordem, docilidade, aplicação
ao trabalho, e a prática de deveres sociais e religiosos”.

Essa função de regulação da ordem, de modelação dos estudantes,
constituíram-se na matriz de onde foram elaborados os elementos de uma gestão
de escola, cuja lógica se organizou a partir de um tempo e espaço concernentes
com o tempo e o espaço bem definidos, lineares, quase imutáveis. Um tempo
monocrônico, ou seja, um tempo que preconiza a realização de uma atividade de
cada vez, numa progressão linear. De acordo com Pinto (2001, p.22) “passa a ser
o horário, e o completar o horário, aquilo que tem prioridade. (...) A conclusão da
tarefa é o que conta. Verifica-se por isso uma grande ênfase na programação
rigorosa, permitindo criar um programa meticuloso, por exemplo, que possibilite a
seriação daquilo que é urgente e daquilo que pode ficar para depois”. O tempo
passa a ser uma variável independente, como afirmou Enguita, e não dependente
dos sujeitos, de suas necessidades ou interesses e seu conhecimento, como vimos
que era a lógica de organização do tempo das escolas medievais, por exemplo.
Um tempo policrônico que está orientado para as pessoas e não para as tarefas.
Pinto (2001, p.22) diz que “o tempo policrônico e o seu horizonte
fenomenológico, não ficam agarrados à linearidade das ações, mas a várias ações,
onde se desenvolve uma lata sensibilidade para o contexto (...) até para o
imprevisível”.
Dessa forma, finalizo essa sub-seção chamando atenção para os vários
nomes atribuídos à escola seriada que foram elencados ao longo dessa breve
revisão bibliográfica sobre o tema: escola seriada, escola mútua, escola unificada,
escola de classes simultâneas ou de recitação e por fim, escola de massa45. Todas
essas maneiras de referência à escola seriada nos apontam a lógica com a qual a
nossa escola atual foi originada. Muitas mudanças ocorreram ainda no século XIX
e ao longo do século XX com a escola seriada. Outras variações e tentativas de
45
É importante, deixar claro que me refiro à educação de massa no sentido do ensino voltado para
as grandes platéias, de forma unificada, num mesmo tempo e espaço.
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organização e gestão escolar tentaram romper com uma lógica de uma escola de
massa, como por exemplo, as escolas operárias, as escolas anarquistas, as escolas
do povo, a conhecida Summer Hill, dentre outras. No entanto, a escolarização que
predominou, que se universalizou, foi a escolarização de massa, com uma
organização seriada do tempo, do espaço e do conhecimento escolar.
No Brasil, a escolarização de massa, no sentido aqui empregado, começa a se
institucionalizar ainda na primeira metade do século XIX com a laicização do
ensino e a separação da Igreja e do estado quanto à instrução. Também nessa
época, as escolas protestantes passam a se expandir mais. No entanto, em 1882,
segundo Perin e Laplane (2002) a escola primária obrigatória, gratuita e leiga,
berço fértil para a escolarização de massa, ainda era, na visão de Rui Barbosa, um
sonho, cujo decreto de Rodolfo Dantas tentava tornar realidade. Perin e Laplane
(2002) afirmam que até o início do século XX, aqui no Brasil, o processo de
criação de uma escola de instrução pública era solicitado por um professor
titulado ou não, ou por um grupo de moradores de uma comunidade após a
certificação de havia um número suficiente para se abrir uma escola com uma
única classe: para a área urbana eram suficientes 45 alunos e para a área rural, 40
alunos (dados de 1906). O Estado deveria fiscalizar, remunerar o professor, pagar
o aluguel do local de funcionamento e fornecer material didático e mobiliário. Um
professor dava aulas numa mesma turma para “classes” diferentes e ele mesmo
organizava os grupos de alunos e os conteúdos de acordo com o ritmo de
aprendizagem dos estudantes. A passagem de uma classe para outra poderia
ocorrer em qualquer época do ano, de acordo com avaliação feita pelo professor.
No entanto,
“novas metodologias começaram a ser divulgadas e os serviços de
inspeção escolar passaram a atuar como serviços de orientação pedagógica.
Os ares de modernidade tinham chegado à escola e as novas regras
capitalistas sinalizavam para a necessidade de formação de um novo
trabalhador. Os grupos escolares representavam, então a superação do atraso,
enquanto que a produção das escolas isoladas simbolizava um passado que
deveria ser ultrapassado. Foi-se adotado, então, o regime de seriação, uma
vez que a escola brasileira não era seriada em sua origem”. (Perin e Laplane,
2002, p.5)

Retomando o debate acerca do fracasso escolar, esse se intensifica quando a
maior parte da população passa a ter acesso à escolarização e a partir do momento
em que o direito à educação básica se universaliza. No entanto, apesar desses
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avanços a escola ainda mantém a mesma “ossatura rígida e excludente de um
século. Continua [com] aquela estrutura piramidal, preocupada apenas com o
domínio seriado e disciplinar de um conjunto de habilidades e saberes” (Arroyo,
2000, p.13) sem se organizar a partir de uma nova lógica de tempo, de espaço, de
conhecimento cujo contexto atual se estrutura.
3.3.2 O Espaço e o Tempo Escolar
“Tempo e espaço são símbolos conceituais de tipos específicos de
atividades sociais e institucionais. Eles possibilitam uma orientação com
referência às posições, ou aos intervalos entre essas posições, ocupadas pelos
acontecimentos, seja qual for sua natureza, tanto em relação uns aos outros, no
interior de uma única e mesma seqüência, quanto em relação à posições
homólogas dentro de outra seqüência, tomada como escala de medida
padronizada.
(...) Toda mudança no “espaço” é uma mudança no “tempo”, e toda
mudança no “tempo” é uma mudança no “espaço”. Não devemos deixar-nos
enganar pela idéia de que seria possível ficar em repouso no “espaço”
enquanto o “tempo” escoasse, pois, nesse caso, nós mesmos seríamos a
entidade que avança na idade. (Elias, 1998, pp.80-81)

Conceitos de tempo e espaço são conceitos complexos e interdisciplinares.
Torna-se necessário explicitar de qual tempo e de qual espaço estaremos a tratar
nesse estudo, posto que tais conceitos devem ajudar-nos a compreender uma
lógica de construção dos tempos e espaços escolares. Portanto, trataremos de
tempos e espaços escolares.
As duas passagens acima de Elias pretendem demarcar que estaremos
entendendo tempo e espaço como atividades sociais e institucionais, e também
como referenciais para a organização da instituição educativa. O espaço poderá
aqui ser compreendido como “relações posicionais entre acontecimentos móveis”
e o tempo como “relações posicionais no interior de um continuum evolutivo que
procuramos determinar sem abstrair seus movimentos e mudanças contínuos”.
(idem, p.82) Por que, em primeira instância, procurar essas conceituações para
tempo e espaço escolares? A organização de graus escolares numa determinada
seqüência de tempo nos levou a entendê-los como relações posicionais.
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No entanto, falar em tempo e espaço escolares é falar também de um espaço e
um tempo históricos de construção de uma escola que se organizou segundo
concepções do contexto de época no qual essa instituição é originada, se constrói
no cotidiano e se desenrola com vistas ao futuro.
Falar em organização da escolaridade e de escolarização implica em falar da
organização do tempo e do espaço escolar, como também do tempo de
escolaridade de cada geração de estudantes em determinado tempo e espaço.
Portanto, muitas são as perspectivas pelas quais esses conceitos podem ser
enfocados para a compreensão de diferentes processos e fenômenos educacionais.
Nessa seção, a análise e a leitura dos conceitos de tempo e espaço na sua vertente
escolar, serão guiadas a partir da perspectiva dos ciclos de escolaridade, pois falar
em mudanças no tempo escolar e sua organização, como no caso dos ciclos, é
falar também em mudanças no espaço escolar. Como nos diz Elias, “toda
mudança no espaço é uma mudança no tempo, e toda mudança no tempo é uma
mudança no espaço”.
Tempo e espaço não são conceitos contrapostos e sim, complementares.
Dessa forma, em muitos momentos, não se pode tratar de um sem se falar do
outro. É comum indicarmos a duração de um evento através de sua distância ou
estudarmos a cronologia de um local ou região a partir do estudo de ocupação de
seu espaço.
Essa introdução não pretende se alongar, mas não podemos negar a
centralidade dos conceitos de tempo e espaço na discussão da organização da
escolaridade, ou mais especificamente da organização temporal e espacial do
ensino. O cotidiano escolar é organizado em espaços e tempos, elementos básicos,
constitutivos, da atividade educativa.
3.3.2.1 O Espaço e os ciclos de escolaridade
“O espaço não é um ‘cenário’, mas é parte da trama, é um constituidor de
sujeitos. As divisões que nele se estabelecem, o que se constrói e o que se faz vazio, os
caminhos que se abrem e os muros que se edificam, o que se põe perto ou longe (...) são
criações que se transformam, que se ajustam a necessidades e interesses mutantes (...)”
(Louro, 1996, p.121)
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Diversos autores já se ocuparam com o estudo do espaço escolar e suas
diversas possibilidades de análise e correlação. Pode-se entender o espaço escolar
em sua relação com o lugar, o local em que se situa a escola. Pode-se também
relacionar a dimensão espacial dos estabelecimentos de ensino e a dimensão
educativa do espaço escolar. Outra possibilidade é relacionar urbanismo e
educação, procurando entender a localização das escolas nas comunidades em que
se situam. Pode-se proceder à análise dos prédios escolares e suas plantas,
fachadas, suas disposições internas dos cômodos. Pode-se também analisar o
espaço da sala de aula e suas relações com métodos pedagógicos e a disposição
espacial das pessoas e objetos. E por fim, pode-se considerar o espaço escolar
como uma relação posicional dentro de um determinado continuum de tempo,
como é o caso dos graus de ensino. Para essa conceituação de espaço
precisaremos do tempo e, portanto, essa possibilidade de tratamento do espaço
será melhor desenvolvida na seção do tempo escolar.
Em vários momentos dessa pesquisa, o espaço escolar será analisado. Ora
em sua dimensão de localidade, ora em sua relação com a dimensão educativa e
com o projeto pedagógico que organiza e determina os graus de ensino no tempo
de escolaridade, e ora em sua mediação com os agentes. O espaço escolar será,
referido tanto como o lugar físico (salas de aula, salas de professores, pátios,
cozinha, etc.) quanto o lugar onde os acontecimentos cotidianos se desenrolam, ou
seja, o conjunto de relações entre os diferentes agentes que circulam no dia a dia
da escola. Será também considerado quanto à relação posicional no interior do
tempo escolar, no sentido tratado por Elias.
Na escola encontramos os espaços e os tempos estruturados na e para a
sala de aula. Segundo Cardoso (2002) a sala de aula e o tempo da aula são
espaços/tempos destinados à interação entre professores e alunos. Além disso, são
espaços/tempos planejados para que o ensinar e o aprender aconteçam de forma o
mais plenamente possível e coerente com determinada concepção de ensino, de
aprendizagem e de conhecimento escolar, ou seja, o espaço e o tempo da sala de
aula são planejados de maneira coerente com o currículo formal elaborado para
que a escolarização aconteça. Para que o ensino e a aprendizagem se realizem,
outros tempos/espaços são estruturados na escola: as reuniões de planejamento, de
equipe, os conselhos de classe, as reuniões com os alunos e/ou com suas famílias,
os eventos que fazem parte do calendário escolar, os passeios, as visitas, e etc.
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Podemos considerar ainda que existem espaços/tempos não estruturados e que
também compõem a lógica dos processos de escolarização como, por exemplo: o
horário do recreio na sala dos professores, que muitas vezes complementa ou até
mesmo substitui os espaços/tempos estruturados como os conselhos de classe e as
reuniões de planejamento; o intervalo entre as aulas; o horário de entrada e de
saída, quando muitas vezes os professores tiram as dúvidas de seus alunos ou os
responsáveis são informados do andamento dos estudantes.
Para Alves (1998) a distribuição do espaço físico define o espaço social e o
valor de cada área desse espaço social. As subdivisões do espaço, muitas vezes
divisões hierárquicas, no caso de espaços de trabalho ou escolares, tendem a se
reproduzir no pensamento, na linguagem e nas representações dos agentes,
marcando visões, criando termos e categorias. Entretanto, podem ocorrer
mudanças nessas subdivisões do espaço físico ou até mesmo somente no espaço
social que levam a uma nova configuração das representações e visões dos
agentes. No caso da escola, o espaço/tempo escolar é a materialização do
currículo, dos ritos, rituais e também dos pensamentos, visões e valores dos
agentes. Da sala da direção à cozinha e refeitório, passando pelas salas de aula,
pela biblioteca, todos esses espaços expressam divisões hierárquicas planejadas a
partir de uma determinada concepção de conhecimento, também hierárquica,
também linear.
Outra dimensão de espaço escolar também deve ser considerada no âmbito
desse trabalho. Refiro-me ao espaço engendrado no tempo cronológico, cuja
arquitetura é idealizada a partir da lógica do tempo linear, da “recitação
simultânea”, da escolarização de massa. A partir da observação dos prédios
escolares podemos verificar a concepção pedagógica refletida através de sua
arquitetura, pois na sua materialidade, a construção expressa um sistema de
valores, uma determinada concepção de disciplina, de organização de classes, de
utilização de seu espaço.
Para Escolano (1998, p.26) “as escolas do bosque ou os jardins de infância
expressaram em sua institucionalização material as teorias que os legitimaram,
como igualmente é notório que as escolas seriadas ou as classes de ensino mútuo
refletiram as práticas didáticas que se abrigaram entre seus muros”.
O espaço escolar não é um simples continente, nas palavras de
Escolano, no qual se encontra a educação escolarizada, planejado de maneira
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formal e cujos agentes que lá circulam nada interferem com suas ações, suas
interações. No dizer de Antony Giddens, segundo Escolano (1998, p.27), o
espaço escolar é um continente que gera poder disciplinar. A “espacialização”
disciplinar é parte integrante da arquitetura escolar e se observa tanto na
separação das salas de aula (graus, idades, características dos alunos) como na
disposição regular das mesas (enfileiradas), aspectos que também facilitam a
rotina das tarefas e a economia do tempo.
“Os primeiros modelos de escola seriada, como os que Rufino
Blanco incluiu em sua obra de 191146, respondem justamente a esses
critérios de planificação panóptica do espaço. A rotunda central do primeiro
desses planos serve para ‘vigiar o andamento de todas as seções’ e as demais
salas de aula que saem radialmente dessa rotunda estão separadas
(setorializadas) entre si por pátios”. (Escolano, 1998, p.28)

Frago (1998) em um longo trabalho de pesquisa com plantas, fotos e
documentos de espaços escolares da Espanha, outros países da Europa e
Estados Unidos apontou diversas possibilidades de análise do espaço escolar
em sua relação com as diferentes concepções de ensino ao longo dos séculos
XIX e XX. É justamente por entender a história da escola como realidade
social e material e como cultura específica que as análises do autor acerca do
espaço da escola seriada trazem elementos para nossas argumentações de que
a lógica da seriação está inscrita na cultura da escola e que o espaço escolar,
aqui entendido como uma construção cultural, reflete os valores e concepções
de um tempo e espaço determinados. Os prédios escolares com suas divisões,
subdivisões, bem como as salas de aula com suas arrumações expressam as
rotinas, os ritos, os valores. Os prédios escolares também refletem o ideal de
escolarização de quando foram construídos. Frago (1998) referindo-se à
instituição da escolarização de massa na Espanha, na primeira metade do
século XIX, fala da substituição da “aula/sala” para a “aula/colégio” ou seja,
da passagem da escola com uma única classe para a escola com um ensino
seriado. Referindo-se aos debates ocorridos na Espanha em princípios do
século XX que giravam em torno da localização dos edifícios escolares –
“conseqüência da introdução da escola seriada” – bem como das
46

Autor de plantas ideais de escolas, na Espanha, no início do século XX. Blanco propôs o modelo
panóptico para as escolas seriadas. Tal modelo havia sido proposto, um século antes, pelo arquiteto
Bentham para as construções de prisões e consistia em uma planta com uma rotunda central, onde
ficava o diretor e de onde se podia ver o que acontecia no corredor central e nas entradas e saídas
para o mesmo.
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características arquitetônicas das escolas seriadas, Frago (1998, p.107) mostra
que havia um “predomínio geral do retilíneo sobre o redondo ou curvilíneo,
assim como dos retângulos e quadrados sobre os círculos e espirais. Uma
primeira razão para isso, também óbvia, é que tais disposições, as adotadas,
favorecem a visibilidade e, portanto, o controle e a vigilância”. Prevalecia, nas
construções, o sistema panóptico ou radial. Tal sistema
“permitia ver o que acontecia no corredor central e nas entradas e
saídas das salas de aula. (...) Só que no caso da escola seriada não havia
carcereiros e encarcerados, mas sim diretores e professores. E esses tendiam
a realizar sua tarefa no espaço – invisível, a partir do exterior – da sala de
aula. Em coordenação e sob direção, mas de modo autônomo e
independente. (...) A ordem radial ou panóptico facilitava a unidade na
direção e vigilância. Aqui a palavra chave era unidade. (...) Por isso, não é
estranho que, como disse Rufino Blanco em 1927, o sistema panóptico não
fosse aceito pelos professores que haviam trabalhado em escolas construídas
segundo tal sistema”. (Idem, 1998, p.107)

Também a descrição das salas de aula nos fornece a idéia da
concretização da lógica da escola seriada nas construções escolares. As salas
de aula para crianças descritas por Frago, do final do século XIX e início do
século XX, já mostram a passagem de um ensino mais individualizado para a
escolarização de massa, o que viria a se constituir na escola seriada no início
do século XX. As plantas das salas de aula para as crianças apresentavam dois
traços característicos:
“o primeiro deles era a reserva, numa mesma sala, de um espaço
para o ensino mútuo – as carteiras com sua disposição em uma ou duas filas
paralelas – e de outro espaço para o ensino simultâneo – as arquibancadas
situadas ao fundo. Esse sistema ou método colocava em prática, então, o
ensino mútuo com seus monitores, porque assim, ao dirigir-se às classes
populares ou pobres, podia escolarizar um elevado número de meninos e
meninas num local amplo, a custos baixos”. (Frago, 1998, p.128)

Ao buscarmos na história, as origens da organização espacial da
escola seriada, entendendo o espaço em suas dimensões não só físicas, quanto
sociais e suas representações simbólicas, tentamos contemplar uma das bases
da escola seriada, que seria a materialidade da lógica da escolarização de
massa expressa nas construções, na distribuição dos espaços, bem como nos
seus usos e sua organização no interior das salas de aula.
Entender que o espaço é uma construção cultural e que expressa os
valores e os ideais – pensando na construção dos prédios escolares, pois o
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arquiteto planeja a partir de um ideal, ele projeta para o futuro – parece
importante para se compreender as bases de escolarização e procurar
identificar alguns elementos desse espaço para uma escolarização de uma
escola ciclada.
Obviamente, podemos perceber que não há construções de escolas
com base nos ciclos de escolaridade. No entanto, podemos verificar os usos
dos espaços mais adequados para uma escola em ciclos, bem como podemos
recorrer a construções de escolas com base em ensinos mais interativos,
ênfase nos processos de ensino e aprendizagens em grupos, como observamos
em algumas construções e salas de aula da Educação Infantil. Sendo o
construtivismo, um dos pilares da escola ciclada, como já vimos, fica-nos o
desafio, em relação ao que vimos da escola seriada47, imaginar a planta do
prédio, a divisão do espaço escolar, a arrumação da sala de aula, as mesas e
objetos em sala, e etc. Estudar o espaço escolar não é o propósito dessa
pesquisa, apenas serve para contextualizar os dados que serão analisados.
Finalizo com a idéia de Frago (1998) de que qualquer atividade humana
precisa de um espaço e de um tempo determinados. Assim também acontece
com o ensinar e o aprender. Resulta disso que a educação possui uma
dimensão espacial e que, também, o espaço junto com o tempo, torna-se um
elemento básico, constitutivo, da atividade educativa.
3.3.2.2 O tempo e os ciclos de escolaridade
“Essas seqüências recorrentes, como o ritmo das marés, os batimentos do
pulso ou o nascer e o pôr-do-sol ou da lua, foram utilizadas para harmonizar as
atividades dos homens e para adaptá-las a processos que lhes eram externos, da
mesma maneira que foram adaptadas, em estágios posteriores, aos símbolos que
se repetem no mostrador de nossos relógios”. (Norbert Elias, 1998, p.8)

Elias (1998) nos remete à idéia de que o tempo é nosso regulador.
Regulador da vida dos homens. O tempo não é um a priori, mas sim uma ordem
que tem de ser aprendida, uma forma cultural que deve ser experimentada. A
conceituação do tempo que propõe Elias (1984, p.12-13) pressupõe considerar que
47

Não estou propondo a escola ciclada como a contraposição da escola seriada. Essa análise
pretende fugir à lógica das relações dicotômicas e trabalhar nas tensões. Como veremos, a escola
em ciclos, compartilha características da escola seriada.
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“homem e natureza” são unidos; que “os homens estão no âmago da natureza” (...)
Os problemas que os homens procuram resolver, ao medirem a ‘duração’,
remetem ao fato de que os grupos humanos estão situados no interior de um
conjunto mais vasto do que o formado por eles: o universo natural. Em toda parte
onde se opera com o ‘tempo’, os homens são implicados juntamente com seu
meio ambiente, ou seja, com processos físicos e sociais”.
O tempo, portanto, dá-nos sentido, ordem no dia, harmonia. Tais seqüências
recorrentes podem servir como unidades de referência. E “em sua qualidade de
símbolos reguladores e cognitivos, essas unidades de referência adquirem a
significação de unidades de tempo”. (Ibid., p.13)
Pensemos, então, no tempo escolar. A escola, em sua função socializadora da
vida dos sujeitos e sistematizadora dos conhecimentos humanos, organiza o seu
tempo em seqüências recorrentes que lhe são próprias e as transforma em
unidades de referência para os estudantes.
Dessa maneira, poderíamos dizer então que as séries escolares, como também
os ciclos, são seqüências recorrentes que servem como unidades de referência
para a vida escolar, para a comunidade escolar e, poderíamos dizer ainda,
ampliando essa idéia, de que serviriam como reguladores para a vida social. Se
séries e ciclos tornam-se seqüências recorrentes no tempo escolar, então adquirem
a significação de unidades de tempo escolar. Sendo assim, poderíamos dizer que:
Uma série = Uma unidade de tempo de um ano letivo;
Um ciclo de aprendizagem = Uma unidade de tempo formada por dois
anos letivos ou mais;
Um ciclo de formação = Uma unidade de tempo formada pelos anos de
desenvolvimento da natureza humana, ou seja, infância, pré-adolescência e
adolescência48.
Pensar o tempo escolar em unidades de referência e em unidades de tempo,
nos ajuda a pensar nas diferentes formas de agrupamento desse tempo. No
entanto, esses agrupamentos podem ser realizados a partir de diferentes critérios.
Consideremos o tempo em sua função reguladora e organizadora. Isso é
pressuposto. Porém, podemos considerar o tempo somente como uma construção
social, desvinculada da natureza, ou como enfoca Elias (1998, p.13), podemos

48

A distinção entre ciclo de aprendizagem e ciclo de formação virá logo a seguir.
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considerar que “em toda parte onde se opera com o ‘tempo’, os homens estão
juntamente com seu meio ambiente, ou seja, com processos físicos e sociais”. Pois
bem, ao pensarmos no tempo escolar, (ou seja, no tempo que os homens passam
na escola) e considerarmos apenas a primeira concepção, nos afastando da
perspectiva da natureza, podemos regular esse tempo, organizando suas unidades,
a partir dos conhecimentos que são transmitidos na escola, das condições
epistemológicas de cada área de conhecimento, da vida social, da entrada dos
estudantes no mundo do trabalho. Se considerarmos a segunda concepção, ou seja,
se utilizarmos também como critérios, os processos físicos, podemos organizar as
unidades do tempo escolar, balizadas pela natureza daqueles que freqüentam essa
instituição social. As duas perspectivas não são excludentes e devem ser pensadas
a partir da tensão que expressam.
Se o tempo tem função reguladora; se “o tempo é um instrumento de
orientação indispensável para realizarmos uma multiplicidade de tarefas variadas”
(Elias, 1998, p.15), como então, e a partir de quais critérios, seriam estabelecidas,
as seqüências recorrentes que organizariam e trariam harmonia e sua conseqüente
segurança para a vida escolar daqueles que dela participam?
“Ele [o tempo] é também uma instituição cujo caráter varia conforme o
estágio de desenvolvimento atingido pelas sociedades. O indivíduo, ao
crescer, aprende a interpretar os sinais temporais usados em sua sociedade e
a orientar sua conduta em função deles. A imagem mnêmica e a
representação do tempo num dado indivíduo dependem, pois, do nível de
desenvolvimento das instituições sociais que representam o tempo e
difundem seu conhecimento, assim como das experiências que o indivíduo
tem delas desde a mais tenra idade”. (Elias, 1998, p.15)
“Por que se espantar, então, que o grau [série] permaneça um pivô da
organização escolar? Tenta-se, há alguns anos, tornar esse sistema mais
flexível, o que é freqüentemente uma maneira de garantir sua perenidade: se
os graus são abertos ou se as passagens tornam-se mais fluidas entre si, isso
não significa que ainda existem como categorias de referência?” (Perrenoud,
2000, p.102)
“Mesmo quando se vêem explicitamente os ciclos de aprendizagem
como uma alternativa à organização da escolaridade em anos de programa,
há muita água para rolar por debaixo da ponte, por razões que não se devem
à má vontade ou à incoerência dos atores, mas à grande dificuldade de
pensar a organização da escolaridade obrigatória, em larga escola, sem
reinventar os graus, nas representações e nas práticas, senão nos textos”.
(Idem, p. 99)
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Esse diálogo entre Philippe Perrenoud e Norbert Elias nos convida a pensar
que os ciclos não são incorporados nem pelos sistemas de ensino, nem pelos
gestores e professores, no sentido de se constituírem um rompimento com os
graus de ensino e com a instauração de uma nova lógica. Segundo Elias, parecenos que tal rompimento torna-se difícil, na medida em que a organização do
tempo em unidades de referência, necessária à ordenação da vida humana, faz
com que os graus de ensino, unidades de tempo escolar, sejam eles de um ano,
dois, três, quatro ou mais anos, se constituam em unidades de tempo de referência,
necessárias também à ordenação da vida escolar. Tal rompimento seria difícil na
medida também em que
“o indivíduo não tem capacidade de forjar por si só, o conceito de
tempo. Este, tal como a instituição social que lhe é inseparável, vai sendo
assimilado pela criança à medida que ela cresce numa sociedade em que
ambas as coisas são tidas como evidentes. (...) toda criança vai se
familiarizando com o ‘tempo’ como símbolo de uma instituição social cujo
caráter coercitivo ela experimenta desde cedo. [Dessa forma] a
transformação da coerção exercida de fora para dentro pela instituição social
do tempo num sistema de autodisciplina que abarque toda a existência do
indivíduo ilustra, explicitamente, a maneira como o processo civilizador
contribui para formar os habitus sociais que são parte integrante de qualquer
estrutura de personalidade”. (Elias, 1998, p.13-14)

Assim sendo, o rompimento com a estruturação da escolaridade em séries ou
qualquer outra unidade de tempo de referência torna-se uma tarefa que exigiria
um rompimento com uma disposição interna incorporada e com a segurança de
uma instituição social que tem uma função reguladora e organizadora.
Posto dessa maneira, estariam os ciclos rompendo com a organização do
ensino em graus? De quais ciclos estão falando as políticas que os estão
implementando? O que está acontecendo em nossas escolas cicladas? Essas
questões são objeto desse estudo.
Consideremos, junto com Perrenoud (2000, p.99), que os ciclos de
aprendizagem se constituem um estágio intermediário, “uma etapa necessária e
fecunda” para uma pedagogia diferenciada que traz como premissa trabalhar a
individualização dos percursos de formação. Para se romper com a “fabricação
das desigualdades” ocorrida na escola e responsável pelo fracasso escolar
devemos, em primeiro lugar, compreender que “a introdução de tais ciclos não é a
resposta definitiva à questão”.
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Como vimos, a partir das análises do processo de escolarização ao longo do
tempo, a criação da escola seriada deu-se a partir de uma determinada lógica.
Vimos também que a construção dessa lógica estava contextualizada num tempo e
espaço determinados, imersa numa cultura com seus valores, crenças,
determinações que formam o habitus dos agentes envolvidos. Em relação ao
tempo, falamos do tempo cronológico, aquele dos calendários, do tempo histórico,
aquele construído nas relações sociais, culturais e históricas e falamos do tempo
vivido, aquele que Elias nos apresenta como regulador de nossas vidas e que
incorporamos como uma instituição social. Pois bem, o tempo da escola seriada
foi marcado, em sua origem, por uma concepção de que “os homens sempre
teriam aprendido as séries de acontecimentos sob a forma que predomina nas
sociedades contemporâneas - a das seqüências temporais integradas num fluxo
regular, uniforme e contínuo” (Elias, 1998, p.35). Um tempo no qual a regulação
das ações humanas passou a ser orientada pelo relógio mecânico. Como diz
Escolano (1998, p.43) referindo-se ao lugar de destaque que o relógio adquiriu
nos espaço da escola no início do século XX:
“Finalmente o relógio. Ninguém negaria um lugar de privilégio desse
artefato, entre os objetos que fazem parte da vida cotidiana das sociedades
modernas. (...) Todos os edifícios emblemáticos da comunidade (a igreja, a
prefeitura, a escola,...) incorporaram o relógio como um elemento bem
visível nas torres, frontispícios ou qualquer outra zona destacada de sua
fachada exterior. A partir dali, como outrora fizera o sino, seus sons,
irreversíveis em sua fugacidade e reversíveis em sua repetição diária,
serviram de pauta para ritmar a vida das sociedades laicas e acomodar os
códigos culturais que informam os calendários e relógios”.

O relógio incorporado à escola é um organizador da vida da comunidade
escolar e também da vida dos estudantes. Ele marca as horas da entrada na escola,
do recreio, dos eventos diários, da saída da escola. A ordem temporal se une à
ordem espacial para regular a vida escolar. O relógio, assim como o calendário,
indica o tempo, mas ele o faz através de uma produção contínua de símbolos que
só têm significação no mundo dos homens. Mundo esse que encontra na escola a
função de socializar e orientar os estudantes; concepção de socialização, portanto,
inserida num tempo e espaço. O relógio na escola se constitui num símbolo
cultural e num mecanismo de controle social da duração.
Na origem da escola seriada, o tempo era o tempo da ordem, da
industrialização, do tempo que não pode ser desperdiçado, o tempo da produção.
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Há diferentes análises que apontam a preocupação excessiva das escolas desse
período com o ensino das horas, com o aprendizado da pontualidade e da
importância de se valorizar a regularidade e as marcações do tempo. Enguita
(1989) ao se referir à entrada dos imigrantes nas escolas americanas do final do
século XIX e início do século XX, aponta a preocupação com a pontualidade e a
regularidade - o que ele analisa como a organização do tempo exigida pela
indústria - expressa no manual The Theory of education in the United States of
América de 1874:
“A precisão militar é necessária para o manejo das classes escolares.
Insiste-se enormemente 1) na pontualidade, 2) na regularidade, 3) na atenção
e 4) no silêncio como hábitos necessários ao longo da vida para a
colaboração eficaz com os próprios companheiros em uma civilização
industrial e comercial”. (Idem, 1989, p.122)

Outra passagem pode ser encontrada em folhetos distribuídos às donas de casa
pela Comissão de Imigração da Califórnia, já no início do século XX:
“Não deixe que seu filho chegue tarde. Se o faz, quando crescer chegará
tarde a seu trabalho. Então perderá seu emprego e será sempre pobre e
miserável”.

Essa lógica inscrita nas citações é a lógica de uma escolarização preocupada
com o ensino de massa. O ensino situado em dada sociedade cuja linearidade e
regularidade do tempo e do espaço estavam presentes na vida cotidiana das
pessoas. Enguita (1989, p.117), citando Foucault, ilustra esse mundo de um tempo
regular, linear, cujo aprendizado florescia nas escolas mútuas, isto é, de ensino
seriado:
“Pela mesma época [final do século XIX e início do XX], Bally
propunha o seguinte horário para a escola mútua: 8:45, entrada do instrutor;
8:52, chamada do instrutor; 8:56, entrada das crianças e oração; 9:00,
entrada nos bancos; 9:04, primeira lousa; 9:08, fim do ditado; 9:12, segunda
lousa, etc. Esta organização e disciplina do tempo estendiam-se também ao
corpo e aos movimentos. O Jounal pour l’instruction élémentaire explicava
a codificação da cada movimento nas escolas mútuas: Entrem em seus
bancos. À palavra ‘entrem’, as crianças põem ruidosamente a mão sobre a
mesa e ao mesmo tempo passam a perna por cima do banco; às palavras ‘em
seus bancos’, passam a outra perna e sentam-se frente a suas lousas (...).
Peguem as lousas. À palavra ‘peguem’, as crianças levam a mão direita à
cordinha que serve para pendurar a lousa ao prego que está diante delas,
(...)”

O tempo como ordem que tem que ser aprendida, como forma cultural que
deve ser experimentada desde a infância encontra na escola o espaço ideal para tal

119

aprendizado. Os relógios, os ritmos e as tarefas escolares regulares e consecutivas,
ao regularem a conduta diária servem para esse aprendizado: organizam as
percepções cognitivas das crianças em relação ao tempo e garantem a
internalização de valores como exatidão, aplicação e regularidade que são
constitutivos do tempo disciplinador. Para Elias (1998, p.115), a quase
“implacável autodisciplina” que caracteriza os que cresceram em sociedades
exigentes em matéria de tempo, e nesse caso, poderíamos fazer um paralelo com a
preocupação excessiva com a aprendizagem e com o respeito pelos horários
rígidos da escola seriada, como por exemplo, o sinal ou sirene demarcando cada
atividade escolar que está por vir, pois bem, para o autor, essa preocupação
excessiva com a regulação, caracterizando um poder coercitivo que o tempo
possui, finda por incorporar uma disposição nos agentes que circulam nesse
espaço escolar, que ele chamou de um “habitus social desses indivíduos”. A
percepção do tempo com suas referências e regulações torna-se um habitus que,
como tal, move as ações dos agentes.
A forma como o tempo escolar é elaborado e organizado – ano letivo,
semestre, bimestre, hora-aula – é produto de uma construção social na qual se
desvendam funções que a sociedade transfere para as instituições escolares
relacionadas com a infância e a adolescência, confiando que se produza uma
adequada correspondência entre as exigências da socialização cultural e a
formação de cada indivíduo em especial.
Para Knight (apud Pinto, 2001, p.47) o tempo da escola pode ser analisado em
três níveis distintos que possuem diferentes competências: um nível denominado
de macroestrutura – responsável pela definição do ano escolar, semestre, bimestre;
um nível que seria a microestrutura – responsável pelo horário diário, pelas
variantes que não influenciam a macroestrutura e responsável ainda pelo currículo
nos países onde se tem a autonomia para o estabelecimento do mesmo; e por fim,
um terceiro nível que diz respeito ao tempo pessoal, à forma como cada estudante,
individualmente, utiliza seu tempo de aprender. Segundo aquele autor, é no nível
da macroestrutura que se encontram os grandes responsáveis pela organização do
tempo escolar e pela manutenção ao longo de tantas décadas, de uma estrutura
mais rígida, posto que tal estrutura recebe “a proteção de forças poderosas”: as
forças sociais, as financeiras, as históricas e as organizacionais. Essas forças
atuam moldando a lógica do tempo escolar.
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Se considerarmos a dimensão da microestrutura e procurarmos analisar a
lógica temporal da escola que conhecemos, veremos que é uma lógica
transmissiva, isto é, que organiza os tempos e espaços dos estudantes e
professores em torno dos conteúdos a serem trabalhados, de um currículo cuja
concepção está relacionada a um conteúdo linear e com ênfase nos conteúdos a
serem transmitidos e não nos objetivos a serem alcançados. A preocupação do
professor é cumprir aquele tempo estabelecido em bimestres, geralmente, para
transmitir todos os conteúdos previstos. Essa necessidade da transmissão é
fundamentada em uma concepção de tempo que atribui caráter gradual e
cumulativo ao conhecimento, uma linearidade que se transforma em um poderoso
eixo vertebrador do trabalho na sala de aula. Dessa forma, os tempos são prédefinidos para cada domínio: tempo de aquisição da leitura e da escrita, das
operações matemáticas, etc. Esses tempos são recortados, definidos com o
planejamento dos programas. Essa concepção temporal dicotomiza os tempos em
tempos de aprender, tempos de brincar, tempos de recuperar, tempos de avaliar.
Ao pensarmos a escola em ciclos, encontramos uma concepção de tempo em
sua escolaridade que pressupõe uma sucessiva ordenação do tempo sem
interrupções. A esse tempo agregamos a concepção de tempo de aprendizagem
dos indivíduos, sendo essa entendida como não linear, não ritmada em conjunto.
Entendemos, hoje, que o tempo da escolarização não pode ser tão bem
orquestrado nos seus ritmos, embora continue um tempo regulador e ordenador
das tarefas escolares. O habitus com o tempo conhecido da escola seriada faz com
que uma mudança nessa regulação e ordenação para um outro tempo, com fluxos
mais estendidos, encontre muitas dificuldades para ser incorporado por parte dos
agentes envolvidos nos processos educativos: docentes, alunos, famílias, e até
mesmo nos próprios gestores das políticas de ciclos. Essa dificuldade de
incorporação, posto que o tempo enquanto instituição social é regulador e
formador de um habitus, pode gerar muitas dificuldades para a proposição de uma
organização do tempo escolar de fato inovadora. Entretanto, todos nós, envolvidos
com

processos

educativos

institucionalizados

percebemos

que

há

um

descompasso entre o tempo da atual escola e o tempo do mundo lá fora. Há um
descompasso entre o ritmo da vida contemporânea e o ritmo que a escola tenta
impor aos seus estudantes: ritmo de aprendizagem, ritmo de apresentação dos
conteúdos, ritmo dos programas, ritmo da quantidade de informações apresentadas
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dentro e fora da escola. Então, de qual regulação de tempo escolar estaríamos
falando e de qual seqüenciação e ordenação temporal de tarefas escolares
estaríamos nos referindo?
Falamos hoje da diversidade de temporalidades a que o indivíduo está sujeito
na sociedade contemporânea. Passou-se o tempo no qual todos eram conduzidos
por um mesmo ritmo de trabalho, de descanso e de lazer. O mundo
contemporâneo caracteriza-se pelo tempo virtual, por fragmentos de tempo, de
uma aceleração contínua, coloca-nos todos em movimento frenético. As pessoas
vêm e vão num ritmo surpreendente, exploram espaços diversos em poucos
minutos do tempo. É a “navegação” no mundo da internet. O relógio digital é
presente ‘puro’, para onde não há fluxo e o tempo não transcorre, mas salta, feito
de instantes congelados. Esse tempo contemporâneo vivenciado de forma
contrária a uma concepção linear, traz implicações para a escolarização, pois esta
ainda está atrelada a horários e locais fixos. A seriação coloca todos os alunos
num mesmo tempo, num mesmo ritmo. Mas não só a seriação. A escola, da forma
como está organizada, impõe ritmos e tempos homogêneos. Para fazer mudanças
substanciais no tempo escolar é preciso mudar a escola, é preciso trabalhar com
fluxos expandidos, como diz Perrenoud (2002b).
As “seqüências temporais integradas num fluxo regular, uniforme e
contínuo”, no dizer de Elias (1998, p.35) se contradizem “por toda sorte de fatos
observáveis, tanto no passado quanto no presente”. As correções trazidas por
Einstein, segue Elias dizendo, para o conceito newtoniano de um tempo único e
uniforme, ilustram essa “mutabilidade da idéia de tempo na era moderna” e não é
mais “sustentável”. No entanto, as nossas instituições modernas, e em especial a
escola, foram originadas a partir de uma lógica de tempo linear, uniforme, lógica
essa que entra em choque não só com as nossas observações das experiências
vividas, como nos fala Elias, como também se contrapõe às exigências atuais para
o processo de escolarização. É interessante notar que, ao início do século XX,
quando Einstein formulava sua teoria da relatividade, a escola seriada, com sua
lógica linear e newtoniana, porque não dizer cartesiana, disseminava-se em boa
parte dos países como a inovadora alternativa para a escolarização de massa.
Pinto (2001, p.51) vai mais além quando diz que “o tempo da escola está cada
vez mais divorciado da realidade [e que] já não se trata de constatar que o tempo
escolar é diferente do tempo comunitário. [O autor diz que] desse fato já nos
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tínhamos dado conta há umas décadas atrás. Agora sentimos que a educação é a
matriz do tempo bloqueado, uma realidade tanto mais virtual quanto paradoxal.
Afinal de contas, todos exigem da escola mudanças profundas, mas continua a
impor-se, e a legitimar-se, um modelo de organização escolar secular imutável e
uniforme. A escola teima em ignorar que o ponto nevrálgico da modernização do
ensino é a planificação do tempo, seguramente mais importante do que qualquer
remendo curricular, eventualmente mais relevante que qualquer mudança de
estratégia pedagógica”. Pinto não está preocupado em seu estudo com a questão
dos ciclos, discute a dimensão do tempo escolar e defende a idéia de que somente
uma nova organização do mesmo pode provocar uma mudança na instituição
escola de forma legítima, como ele mesmo denominou. Essa afirmação, porém,
justifica as muitas experiências existentes nas escolas em ciclos, cuja premissa é
de que a reestruturação da unidade de tempo série para ciclo garante uma
mudança em todas as esferas da organização escolar: currículo, tratamentos
didáticos, planejamentos, avaliação. Porém, procuramos mostrar que a mudança
da organização escolar e seus processos de escolarização estão para além da
introdução de ciclos na reestruturação da escolaridade. Os ciclos, para se tornarem
premissas de uma nova escola, como a maioria dos textos das políticas
educacionais que os oficializam preconiza, precisam ser compreendidos para além
de uma mudança nas unidades de tempo do tempo escolar. Dito de outra forma, a
escola em ciclos para se tornar uma nova escola precisa operar a partir de uma
nova lógica. A simples troca na medida de tempo, implementando uma unidade de
tempo de dois ou mais anos, não garante uma mudança efetiva na concepção de
escolarização e nas práticas educativas. Esse argumento é facilmente observado.
Assim como Perrenoud (2000), Barreto e Mitrulis (2001, p.10) analisam que o
sistema de ciclos é uma medida intermediária entre o regime seriado e a
progressão contínua. Para as autoras, ainda permanece a concepção de que o
tempo está sendo alargado para que todos os alunos dominem conhecimentos em
níveis semelhantes, não há, portanto, uma modificação na lógica de se operar com
o tempo na sua relação com a função social da escola. Também Alavarse (2002)
concorre para a idéia de que a forma como os ciclos têm sido compreendidos e
introduzidos – “uma forma organizativa do ensino fundamental, uma delimitação
temporal administrativa, portanto, apenas um fracionamento do todo” – não traz
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nenhuma mudança substancial na concepção de escolarização presente em nossas
escolas.
Dessa forma, cabe-nos verificar se essa “reorganização das séries”, digamos
assim, essa “medida intermediária” ou então, se a simples modificação na
quantificação da medida do tempo escolar provoca alterações no cotidiano da
escola e de que ordem, ou não.
3.3.3 Ciclo: mais do que uma unidade de tempo escolar
Comecemos com a definição filosófica para a palavra ciclo.
Por que filosófica? Porque antes de qualquer coisa, estamos falando de uma
concepção de ensino, ou seja, de uma concepção de educação escolar diferente da
que atualmente predomina, de uma lógica diferente em relação à escolarização.
Ciclo/cíclico (do gr. kyklos: círculo, roda) A idéia segundo a qual os
fenômenos se repetem ou se reproduzem sempre obedecendo a uma mesma
ordem e de modo ininterrupto desempenha um papel importante em certas
concepções filosóficas e científicas: a) a observação dos fenômenos
astronômicos regulares (ciclo lunar, por exemplo) leva a considerar o tempo
como um infinito cíclico (Aristóteles) ou como estando na base do "eterno
retorno" (Nietzsche). (Japiassu, H e Marcondes, D. Dicionário Básico de
Filosofia. Rio de Janeiro, ed. Zahar, 1993, 2ª ed.)

Poderíamos dizer que a idéia de organização de ciclos para a escolaridade,
como tem sido formulada, pertence à mesma lógica das séries ou escola seriada,
pois entende o tempo fora da dimensão da natureza, ou seja, pouco ou nada
consideram que ao medirmos o tempo, essa duração integra-se ao que Elias
chamou de universo natural, que os homens estão implicados com seu meio
ambiente não só social, quanto físico, entendido aqui como as manifestações da
natureza e também as manifestações do próprio desenvolvimento biológico do ser
humano: infância, puberdade, juventude, maturidade. As experiências de ciclo
existentes, em sua maioria, trabalham a partir de uma concepção de tempo
construído socialmente,

historicamente

e

culturalmente,

seqüenciador

e

organizador das tarefas e dos anos escolares de forma linear, imprimindo um
ordenamento sucessivo, sem considerar o tempo biológico dos estudantes. Há
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experiências como a da Escola Plural em Belo Horizonte e a da rede municipal de
Porto Alegre que, consideram, de alguma forma, o desenvolvimento humano, em
sua natureza, como veremos mais adiante. A concepção de ciclo como “infinito
cíclico” e um “modo ininterrupto” fugiriam às funções de regulação do tempo
instituído socialmente. Seria possível pensar em um tempo escolar circular?
Como formular um tempo escolar com uma concepção de “eterno retorno”, de
tempo cíclico e conjugá-lo aos tempos de vida escolar, de vida para o trabalho e
de vida dos sujeitos?
Um conceito se forma a partir de um processo, processo esse que é
epistemológico, social, histórico na construção de seu sentido. A história das
políticas dos ciclos mostra e as experiências atuais trabalham com conceitos
diferenciados para ciclo na escolaridade.
Já ao final da década de 70 e ao longo dos anos 80 definia-se o Ciclo
Básico de alfabetização, como o conjunto dos anos iniciais da escolarização,
geralmente três anos, onde não há reprovação, que tem por objetivo promover a
alfabetização dos alunos em seu sentido pleno, respeitando os ritmos e
diversidades próprias do processo de aquisição de leitura e escrita. Os estados de
São Paulo, Minas Gerais e Paraná instituíram o ciclo básico correspondente às
duas séries iniciais. Segundo Barreto e Mitrulis (2001, p.9) a medida era inicial no
sentido da reestruturação da escola pública e “ao invés de tentar a disseriação do
ensino de 1º grau como um todo, procurava encontrar, de pronto, um modo de
funcionar da escola que contribuísse para resolver o grande estrangulamento das
matrículas nas séries iniciais”. Ainda para as autoras, essa iniciativa tinha motivos
políticos e educacionais. E, a meu ver, foi pelas razões educacionais, pela
compreensão da concepção de aquisição de leitura e escrita trazida por Emília
Ferreiro e pela predominância do conceito de alfabetização em Paulo Freire entre
os educadores das classes de alfabetização, que o Ciclo Básico tornou-se
compreendido e aceito pelos docentes e poderíamos dizer que senso-comum
mesmo entre a sociedade, fazendo, hoje, parte da organização da escolaridade de
quase todas as diferentes redes de ensino no país.
No entanto, na busca de uma definição para ciclo, Alavarse (2002) mostra
que “generalizar experiências de implementação de ciclos básicos sem uma
reflexão sobre o que representam enquanto concepção de currículo e de direito à
educação pode mais confundir do que avançar em uma concepção de ciclos”.
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Porém, não se trata de generalizar, mas de compreender que a experiência de
ciclos no Brasil passa por todas as experiências já vividas e em curso, ou seja, não
há no Brasil uma única concepção para ciclos e as diversas justificativas para sua
implementação se dão por várias vias: política, pedagógica, teórica. Essa
conjunção de fatores concorre para a disseminação das diferentes experiências que
historicamente já têm uma trajetória na implantação dos ciclos. Procurar uma
única definição para ciclo talvez não seja a questão principal, pois estamos
tratando de uma nova lógica de organização temporal e quem sabe de um novo
conceito dos processos de escolarização.
Tanto na literatura brasileira atual, como na estrangeira, além de não se ter
uma definição única para o conceito de ciclo, tem-se uma série de outros termos
atrelados à palavra ciclo: ciclo de aprendizagem, ciclo de estudos, ciclo de
aprendizagem plurianual, ciclo de formação, ciclos de desenvolvimento. No
entanto, podemos falar em ciclos, de um modo geral, pois embora nas diferentes
experiências e propostas, os ciclos assumam certas especificidades, existe algo de
comum que unifica tais conceitos: a concepção de tempo escolar mais alargado e
as conseqüentes reestruturações do conhecimento em sua funcionalidade,
concepção, organização e seqüenciação no currículo escolar.49
Mesmo não se tendo uma estabilização em torno do conceito de ciclo
(Perrenoud, 2000) é possível tecer algumas considerações em torno da idéia. Está
implícito na organização da escolaridade por ciclos, o pressuposto de que os
percursos traçados por cada estudante podem ser mais individualizados, estando
tal processo, mais comprometido com as possibilidades de aprendizagem dos
mesmos e não com as programações organizadas em séries ou anos letivos.
Poderíamos dizer que, considerando o sistema educacional brasileiro como
conservador de uma “cultura da repetência”, os ciclos seriam uma versão da
escolaridade sem retenções ou um mínimo delas. No entanto, pode-se
implementar uma política de promoção sem se pensar necessariamente uma
escolaridade organizada em ciclos. Porém, resguardadas as exceções, a estreita
relação entre ciclos e não-retenção existe, uma vez que “o ciclo de aprendizagem
acaba, em princípio, com a reprovação” (Perrenoud, 2000). Isso ocorre porque o
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Devido às várias denominações para ciclos, em alguns momentos no texto, quando não me
referir a nenhuma experiência ou formulação teórica mais específica, os denominarei de ciclos de
escolaridade.
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ciclo pressupõe a ruptura com a idéia de uma programação ou planejamento de
atividades curriculares anuais, sob a qual todos os estudantes deveriam “dar
conta” ao final de um único ano letivo de forma mais ou menos homogênea.
Pressupõe, portanto, um alargamento desse tempo anual, que pode ser pensado
num ciclo de dois, três, quatro ou mais anos, levando em consideração as
diferenças de ritmo dos estudantes, e da mesma forma, perseguindo ou não um
ponto de chegada comum àquela geração escolar. Podemos dizer que estas
considerações são mais ou menos estáveis entre as diferentes conotações
atribuídas ao ciclo nas diversas experiências existentes no país e na literatura
especializada.
Vejamos, a partir de agora, algumas especificidades em torno do conceito.
Perrenoud (1999a, p.8) afirma que a reforma da educação, visando a
superação do fracasso escolar, via organização da escola em ciclos de
aprendizagem, revela a
“vontade de acabar com a barreira das séries adjacentes, de tornar as
progressões mais fluidas, abolindo ou limitando a repetência, de levar os
professores a gerir um ciclo de maneira mais solidária, mediante um trabalho
em equipe, se possível, no interior de um projeto da escola. Enfim, falando
claramente, os ciclos são, por enquanto, apenas uma intuição; não somos
ainda capazes de concebê-los e fazê-los funcionar promovendo uma ruptura
clara e definitiva com a segmentação do curso em anos letivos com
programas definidos”.

Para o autor, a escola organizada em ciclos de aprendizagem deveria
introduzir mudanças em seu interior, nas práticas pedagógicas, no contrato
didático, nas culturas profissionais, na colaboração entre professores. Ainda
segundo Perrenoud, as práticas profissionais precisam ser transformadas a fim de
ir em direção às competências profissionais. Tal direção proporcionaria aos
docentes “alcançar a identidade profissional” (Perrenoud, 1999a, p.18).
Dessa forma, essa nova identidade advinda desse esforço de mudança,
requereria do professor algumas ações ou posturas: criatividade, responsabilidade,
autonomia, compromisso, trabalho em equipe, ou seja, de cooperação e de
inovação, numa ruptura com o individualismo e com a rotina. Portanto, a
reorganização da escola em ciclos de aprendizagem “não supõe apenas uma
adesão ideológica seguida de uma passagem ao ato. Essa passagem exige novas
competências e uma outra relação com a profissão”.(Ibid., p.11)
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Em outra obra, Perrenoud (2000, p.102) traz a questão de que os ciclos de
aprendizagem são uma “noção ambígua”, mas considerando o que ocorre de um
modo geral nas escolas e como aparecem idealizados nas políticas educacionais,
define os ciclos como “uma seqüência50 de anos de programa, que mantém sua
identidade própria. Um ciclo de aprendizagem é, freqüentemente, concebido como
um ciclo de estudo no qual se teria limitado a reprovação”. Entretanto, para o
autor, enquanto nos perguntarmos “como se opera a passagem de um grau a outro
dentro do ciclo ou se um aluno pode pertencer a mais de um grau, significará que
não rompemos verdadeiramente com a idéia de uma sucessão de graus, mesmo
que sejam mais permeáveis e melhores articulados do que em um curso clássico”.
A partir dessa perspectiva, Perrenoud formula o conceito de ciclos de
aprendizagem plurianuais para a elaboração do que ele chamou de Pedagogia
Diferenciada. Os ciclos plurianuais consideram que todos os alunos, no mesmo
número de anos, através de percursos individualizados, tenham realizado as
mesmas aquisições do ponto de vista da aprendizagem. Os ciclos plurianuais
distanciam os prazos e com isso consideram a diversificação de percursos. Vale
assinalar novamente que, para Perrenoud, a flexibilização que os ciclos permitem
diz respeito à individualização dos percursos e não do ensino. Ele diz: “não se
trata de transformar a escola em uma série de ‘aulas particulares’, nem de colocar
cada aluno diante de uma tela. O caminho é que é individualizado, não a relação
pedagógica’. (Idem, 2002, p.41) Como se faz isso, portanto? Através da
eliminação da reprovação, para que cada estudante possa tomar os rumos
necessários para a correção ou ajuste de seu percurso para a chegada ao final, ou
seja, para o final de sua escolarização. “Como individualizar? A maneira mais
evidente e menos interessante é permitir que alguns alunos percorram um ciclo de
aprendizagem de três anos em quatro, enquanto outros levam apenas dois. Todos
partem ao mesmo tempo”. (Ibid., p.42) No entanto, essa forma faria com que
ocorressem desvios de idade de três ou quatro anos ao final do ensino obrigatório
e Perrenoud argumenta que já sabemos que “o simples prolongamento da
escolaridade não produz nenhum tipo de efeito e nunca restabelece a igualdade de
aquisições”. A possibilidade de individualizar os trajetos só se torna interessante
para o autor quando se deixa de lado a discussão acerca dos números de anos e se
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passa a centrar nos “tratamentos pedagógicos”, isto é, “no modo e na intensidade
do atendimento pedagógico e didático dos alunos”. Essa forma de trabalhar requer
uma maior autonomia dos estudantes, um maior envolvimento dos professores em
projetos de trabalho com seus alunos e em projetos da escola como um todo, e
com o próprio projeto pedagógico. Requer um trabalho de equipe muito bem
orquestrado. Podemos considerar essa regulação dos percursos de formação,
muito mais interna, ou seja dos próprios indivíduos frente às suas potencialidades
e limitações, ao contrário das séries, cuja regulação externa estava muito bem
delimitada pelo tempo escolar organizado em graus e suas conseqüentes
aprovações ou reprovações. O foco para o avanço ou não nos ciclos está muito
mais nos alunos e em seus empenhos e competências, nas intervenções dos
professores para colocarem cada aluno em uma situação de aprendizagem ótima,
do que na organização da escolaridade. O foco não está fora do indivíduo e sim
nele próprio. Essa regulação, solicitada pelos ciclos plurianuias, exige uma
autonomia e uma auto-disciplina dos estudantes e dos docentes, posto que solicita
uma mudança grande nas disposições incorporadas em ambos, ou seja, reclama
uma mudança de habitus.
Essa organização exige que os professores adquiram novas competências
de organização do trabalho. Competência é aqui entendida como a possibilidade
de um sujeito mobilizar o todo ou parte de seus recursos cognitivos e afetivos para
enfrentar uma família de situações complexas, ou ainda como a orquestração de
recursos cognitivos e afetivos diversos para enfrentar um conjunto de situações
que apresentam analogias de estrutura.(Perrenoud, 2001) A organização em ciclos
plurianuais exige que os professores operem com uma nova gestão dos tempos e
espaços e dos grupos dentro da escola, com ferramentas adequadas de
monitoramento e avaliação. Um sistema escolar que consiga trabalhar nessa
proposta terá que encontrar “um ponto de equilíbrio entre a autonomia de cada um
e a cooperação, bem como entre a instalação duradoura dos alunos em um grupo
estável e a redistribuição frenética de todos entre vários dispositivos”. Após o
encontro desse equilíbrio, deve haver “diferenciação na distribuição dos alunos
em diversos grupos, nas atividades propostas em cada um, na regulação interativa
individualizada
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Os ciclos plurianuais fazem com que os professores responsáveis por um
ciclo de aprendizagem, buscando uma maior e melhor continuidade e coerência,
busquem os mesmos objetivos ao longo de vários anos.
Na literatura brasileira encontramos concepções de ciclos com algumas
variações, uma vez que tais concepções orientam sistemas escolares distintos, não
só quanto à duração de um ciclo, mas também quanto às condições de organização
da escolarização e quanto ao percurso histórico e contexto sócio-cultural de
implantação dos ciclos nas variadas experiências.
A concepção de ciclo presente nas diversas propostas é perpassada pela
compreensão da função social da escola pública e da reversão do fracasso escolar.
A idéia de reversão do fracasso escolar a partir da organização da escola em ciclos
com um sistema de avaliação que privilegia a não retenção dos alunos, para que
dessa forma, os jovens e as crianças não sejam excluídos do processo de
escolarização, está presente em várias das propostas implementadas nos
municípios e estados. Esse compromisso da educação escolar não só com o
conhecimento, mas com a promoção de justiça social com a população que
freqüenta a escola pública influencia o conceito de ciclo que é trabalhado e
apresentado por cada proposta em particular.
A definição de ciclo na proposta da Escola Plural pode ser
encontrada em Dalben (2000, p.54) que define o ciclo como “um
tempo contínuo e dinâmico que, no programa em questão [Escola Plural], se
identifica com o tempo de formação do próprio desenvolvimento humano:
infância, puberdade, adolescência. Os ciclos são apresentados como os
novos eixos lógicos que irão delimitar os parâmetros para a nova
organização do ensino”. Em outra passagem, a autora continua: “o ciclo
incorpora a concepção de formação global do sujeito partindo do
pressuposto da diversidade e dos ritmos diferenciados no processo
educativo”. (Dalben, 2000, p.21)

A Escola Plural, organizada em ciclos de formação, introduz mudanças em
quatro eixos articulados, norteadores da escola: a) organização dos tempos
escolares, b) conteúdos e c) processos e avaliação – que alteram a organização do
trabalho escolar. Por organização dos tempos escolares, Dalben considera a
organização do trabalho pedagógico e administrativo da escola, o que no âmbito
desse estudo, será considerado como “condições escolares”. O quarto eixo
norteador chama-se “escola experiência de produção coletiva”, refere-se, portanto,
ao trabalho em equipe. “Isto significa que o atendimento aos alunos numa
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organização por ciclos de formação exige uma organização de escola articulada
em tempos coletivos de permanente reflexão/avaliação da ação pedagógica,
objetivando a construção dinâmica do projeto pedagógico de cada escola”. (Ibid.,
p.61) À escola caberia, portanto, o papel de criar espaços de experiências
variadas, de dar oportunidades para a construção da autonomia e da produção de
conhecimentos sobre a realidade, tanto para os docentes quanto para os alunos. A
dimensão coletiva é de fundamental importância nessa concepção, sublinhada
diversas vezes pela autora, outros autores e pesquisadores e nos demais textos
relativos à Escola Plural a que tive acesso, sejam textos de análise, como teses e
dissertações; textos de implantação, como documentos da Secretaria Municipal de
Belo Horizonte e também nos textos da avaliação realizada pelo Grupo de
Avaliação e Medidas Educacionais (GAME) da Faculdade de Educação da
UFMG. Na Escola Plural, a visão é de que o ciclo favoreceria um tempo maior
para o desenvolvimento do processo de ensino, uma vez que, trabalhando
coletivamente, os professores teriam um alargamento do tempo para o
acompanhamento de grupos de alunos por mais de um ano.
No documento da proposta político-pedagógica da Escola Plural, os ciclos
de formação são a possibilidade de concretização de uma nova lógica temporal
que concebe o “tempo escolar organizado em fluxos mais flexíveis, mais longos e
mais atentos às múltiplas dimensões dos sujeitos sócio-culturais”. A estrutura
seriada é superada na estrutura por ciclos “de idades homogêneas de formação:
ciclos de formação”.(op.cit., 1994, p.10) O eixo vertebrador da Escola Plural
deixa de ser o conteúdo e passa a ser o aluno e seus ciclos ou idades mais
homogêneas de formação. Dessa forma, os ciclos de formação na Escola Plural
são três com três anos cada: o primeiro que se concentra na etapa da infância no
desenvolvimento (dos 6, 7 aos 8/9 anos), o segundo ciclo de formação que
contempla o período da pré-adolescência (dos 9,10 aos 11/12 anos) e o terceiro,
que se refere à adolescência (dos12, 13 aos 14/15 anos). Ainda segundo Corrêa
(2000, p.91) um dos pressupostos da Escola Plural consiste em sua concepção
pedagógica “de que o processo de aprendizagem, enquanto construção de
conhecimento, socialização e exercício de cidadania, pressupõe continuidade e o
desenvolvimento de dimensões da subjetividade para além do estritamente
cognitivo, ao passo que o princípio da retenção se estrutura em torno de uma
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exclusivamente, na dimensão cognitiva”.
Outra experiência que também define ciclos de formação, considerando as
etapas de desenvolvimento dos 6 aos 15 anos, é a experiência da Escola Cidadã da
Rede Municipal de Porto Alegre. Krug (2001) afirma que na “escola por ciclos de
formação” as crianças aprendem por serem reunidas pela idade. A aprendizagem
se dá mediante as intervenções dos professores ajustadas às possibilidades de
aprender de cada faixa de desenvolvimento, ao tempo para a construção de
conceitos. A autora diz que os ciclos de formação
“referenciam-se na relação entre as fases de desenvolvimento
(infância, pré-adolescência e adolescência) e a aprendizagem a ser
proposta pela escola. A reprovação ou aprovação é substituída por
formas de avanço diferenciadas de acordo com as necessidades de a
escola atender a cada criança ou adolescente”. (Krug, 2001, p.55)
Na proposta de Porto Alegre, o conhecimento tem a perspectiva da teoria
dialética, pressupondo a construção recíproca entre sujeito e objeto e na
transformação concomitante entre homem/mulher e mundo. Todo o conhecimento
trabalhado na escola é um recorte muito pequeno do conhecimento encontrado na
realidade. A proposta da secretaria municipal de educação expressa a concepção
de que todos podem aprender e de que o conhecimento formal é direito de todos
que freqüentam a escola pública:
“... a estrutura por ciclos operacionaliza, de forma mais ampla, um
enfrentamento sério à questão do fracasso escolar, contendo uma perspectiva
educacional onde há respeito, entendimento e investigação sobre os
processos sócio-cognitivos de produção de conhecimento pelos quais passa
cada educando”. (Caderno Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação
de Porto Alegre apud Krug, 2000, p.52)

Na rede municipal de ensino público de São Paulo, os ciclos foram
introduzidos em 1992, visando enfrentar o fracasso escolar. Sua implementação
partiu de uma elaboração construtivista, cuja justificativa pedagógica era trabalhar
com as especificidades de cada aluno e poder organizar melhor as atividades de
aprendizagem numa perspectiva interdisciplinar. Também tinham os mesmos
argumentos para a adequação da faixa etária e níveis de desenvolvimento e sua
relação com a aprendizagem. Foram introduzidos três ciclos, sendo o Ciclo Inicial
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formado pelos três primeiros anos de escolaridade, o Ciclo Intermediário pelos
três anos seguintes e o Ciclo Final pelos dois últimos anos do ensino fundamental.
Alavarse (2002, p.97), referindo-se à experiência dos ciclos em São Paulo,
diz que “em 1997 a rede estadual paulista de ensino fundamental se encontrava
organizada, fisicamente, de tal sorte que os alunos estavam, como regra geral,
agrupados em dois tipos de escolas. Uma com alunos de 1ª a 4ª séries e outra com
alunos de 5ª a 8ª séries. A alegação primordial fora de que este agrupamento
preservava os grupos etários, física e pedagogicamente, facilitando ainda a
concentração dos professores”. Ainda segundo dados do Conselho Estadual de
Educação de São Paulo (CEE-SP) a progressão continuada também foi
implementada nesse ano para todo o ensino fundamental. A forma como os ciclos
foram introduzidos na rede estadual de ensino paulista foi o espelho de uma
trajetória de acomodação dos níveis de ensino que iria refletir numa certa
concepção sobre os mesmos. A introdução da progressão continuada como
política de ensino voltada para a solução de problemas como a evasão e a
repetência deu origem a várias estratégias que estimularam, entre outras ações, “a
organização das séries em ciclos, a composição das classes por faixas etárias e a
instrumentalização do professor e da escola, para trabalhar com grupos
heterogêneos”. (São Paulo, 1995) Nota-se que a alusão aos ciclos no documento
está atrelada à noção de série. O ensino, em regime de progressão continuada, foi
a partir de 1998, organizado em dois ciclos: Ciclo I, correspondente ao segmento
de 1ª a 4ª séries e o Ciclo II, correspondente ao segmento de 5ª a 8ª série. O ciclo
foi entendido, portanto, como um conjunto de séries consecutivas, sem
reprovações entre elas. Alavarse (2002, p.121) afirma que nos vários documentos
que implementaram os ciclos na rede estadual de São Paulo, não há uma definição
nos mesmos que supere a concepção da série. Para o autor, os ciclos de
aprendizagem na proposta da rede estadual de São Paulo, em muito diferem em
sua concepção dos ciclos das redes municipais das cidades de Belo Horizonte, São
Paulo e Porto Alegre, uma vez que não houve uma tentativa de se romper com a
lógica da seriação. Também para Barreto e Mitrulis (2001, p.28) “mesmo nas
redes em que se trabalha os ciclos de maneira mais integrada [em contraposição à
rede estadual de São Paulo, onde na visão das autoras, o currículo se reporta às
séries], a referência às séries permanece de maneira tácita ou explícita”.

133

A Organização do Ensino em Ciclos no Estado do Ceará, implantado a
partir de 1998 em regime de colaboração Estado / Município, visando atingir
gradativamente todo o sistema educacional público cearense, caracteriza-se como
uma alternativa de intervenção na problemática referente à evasão e à repetência.
O documento da Secretaria de Educação Básica (Proposta Político – Pedagógica,
v.1, 1997, p.6.) diz que:
“a proposta de organização do ensino em ciclos, voltada para a cultura
do sucesso escolar, rompe com a seriação e avança no sentido de organizar o
ensino considerando a faixa etária, as aproximações de interesses,
necessidades e dificuldades dos educandos dentro de um mesmo ciclo
viabilizando à escola trabalhar com maior flexibilidade, respeitando os
diferentes ritmos de aprendizagens e os níveis de desenvolvimento
cognitivo, afetivo e psicomotor.”

Nota-se que a concepção de ciclo presente na proposta tem como critério
básico a idade. A divisão ficou assim instituída: um 1º Ciclo de Formação com de
alunos de 6, 7 e 8 anos e um 2º Ciclo de Formação com alunos de 9 e 10 anos.
Aboliu-se o modelo de notas e a reprovação. (Fortaleza, 2000)
No documento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a noção de
ciclo está vinculada à seriação da escolaridade. O documento orienta a adoção de
quatro ciclos de dois anos cada um para as oito séries do ensino fundamental,
alegando que tal medida “permite compensar a pressão do tempo que é inerente à
instituição escolar”. O fato de estar escrito que a pressão do tempo é inerente à
escola pode traduzir que a concepção de escolarização seriada, ou seja, disciplinar,
linear, manteve-se presente na proposta oficial do MEC e também aqui, os ciclos
estariam sendo entendidos como uma etapa intermediária, uma outra forma de
organização pura e simples da escolarização ou “modalidade organizativa”. Os
ciclos não foram sugeridos nos PCN como sendo o caminho para o surgimento de
uma escola mais democrática ou inclusiva. Como modalidade organizativa, os
ciclos tendem a “evitar as rupturas e a fragmentação do percurso escolar,
assegurando a continuidade do processo dentro do ciclo” (Op.cit., p.61)
favorecendo que o currículo seja trabalhado ao longo de um tempo maior,
respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem.
Para Abramowics (1999), a progressão e os ciclos partem de algumas
premissas básicas: tempo para o aluno ter sua formação, que não necessariamente
expresso em bimestres, semestres ou anos; eliminação do tempo tarefeiro para o
professor, que não seria obrigado a cumprir em um ano as exigências existentes de
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forma cronológica em um ano escolar. Citando a autora, “ao pensar em um
sistema de ciclos que substitui o sistema seriado, busca-se inverter a lógica
seletiva deste último, em que os tempos são iguais para todos, em uma
homogeneização artificial, por uma lógica de tempos diversos de construção do
conhecimento”. (Idem, 1999, p.159) E mais: “ao se pensar em uma proposta de
ciclos e de progressão continuada, busca-se garantir uma aprendizagem
significativa sem a sombra constante do medo da reprovação”.(Ibid., p.160)
Procurando sintetizar as idéias colocadas nessa sub-seção, fica-nos a
percepção de que, por tudo o que até o momento foi argumentado nesse estudo, os
ciclos constituem-se, teoricamente, em mais do que uma simples unidade de
tempo mais alargada. As justificativas presentes na literatura, seja nos textos
oficiais das propostas políticas, seja nos textos de suas formulações teóricas e
educacionais, colocam os ciclos como propiciadores de uma escola mais
inclusiva, democrática, de uma escola com nova relação com o conhecimento,
com uma lógica menos linear. No entanto, também fica constatado que, na maior
parte das experiências, os ciclos não passam de uma forma de reorganização das
séries, sem alterar de forma substancial essa concepção de escolarização seriada,
tão arraigada em nossa cultura institucional. As maneiras de viabilização dos
ciclos nas diferentes experiências existentes ou já passadas ainda não romperam
com a lógica seriada, de um modo geral, na medida em que não consideram
simultaneamente, as demais alterações necessárias, mudanças essas de ordem da
incorporação de novo habitus. Para dar origem a uma escola com uma nova lógica
de funcionamento, há de se considerar a mudança que será provocada na cultura
escolar e entender que, talvez de fato, a maneira como os ciclos estão concebidos
seja uma transição, uma etapa intermediária, para a construção dessa outra escola
que ainda está por vir. Uma das razões para se entender que estaríamos vivendo
uma época de transição e não de uma mudança efetiva nas escolas seria pensar na
“cultura da repetência”. Isto é, a reprovação ainda é entendida como um valor em
nossa escola e por nossa sociedade. Uma nova lógica na organização do tempo e
espaço escolar provocaria a necessidade de mudanças nas práticas avaliativas, que
ainda hoje são balizadas por uma concepção de avaliação seletiva e que
hierarquiza os alunos, assim como se hierarquiza os conteúdos.
Podemos observar também que não há uma unanimidade entre as
concepções de ciclos presentes nas experiências brasileiras. Há uma tensão quanto
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à concepção acerca do conhecimento escolar e da função social da escola expressa
nas propostas de ciclos de algumas redes municipais de ensino, e em especial os
ciclos de formação, e a concepção de ciclo presente no documento dos Parâmetros
Curriculares

Nacionais.

Também

há

diferenças

conceituais

acerca

do

conhecimento escolar entre a concepção de ciclos de formação e a concepção de
ciclos plurianuais de Perrenoud. Esse autor, trabalhando a partir da noção de
competências e objetivos que devem ser desenvolvidos no espaço escolar confere
aos ciclos uma perspectiva diferenciada da presente nas experiências de maior
relevo no Brasil. Porém, algumas apropriações a partir das formulações desse
autor não deixarem de acontecer. O propósito dessa investigação é buscar as
similitudes que podem conferir uma certa homogeneidade para a compreensão da
lógica de uma organização da escolaridade em ciclos, sem no entanto, não deixar
de revelar e considerar as tensões existentes do ponto de vista epistemológico e
filosófico entre as diferentes concepções.
3.3.4 O sistema de avaliação e a prática avaliativa
Observamos uma mudança estrutural no sistema de avaliação das redes
que introduziram, junto com os ciclos, a progressão continuada ou avaliação
continuada. Entretanto, as mudanças nas práticas avaliativas ainda se constituem
em experiências isoladas, no nível micro das salas de aula e dos trabalhos
solitários dos professores.
Embora, o debate atual sobre avaliação dos processos de aprendizagem
seja quase que unânime em relação à concepção de uma avaliação que deve ser
formativa, com ênfase qualitativa, focando os avanços dos estudantes,
considerando os erros não como tais, mas como caminhos para a aprendizagem, o
que ainda observamos, é a presença de uma prática de avaliação seletiva,
classificatória, na qual separar aqueles estudantes que continuarão nas séries
progressivas daqueles que irão refazê-las com o propósito de aprender os
conteúdos que ficaram para trás, é a medida coerente com a concepção do que seja
ensinar e aprender na escola de sistema seriado. A escola hoje, perpassada por
lógicas distintas, fortalece a resistência dos docentes em modificar suas práticas
de avaliação. Digo isso no sentido de que a avaliação ainda é para o professor,
um mecanismo de controle que faz com que seus alunos estudem e se dediquem,
pois há a intenção e preocupação de que os alunos aprendam os conteúdos
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elencados nos programas, pois se estes estão lá, é porque são legitimados
socialmente.
Outro aspecto que deve ser considerado, diz respeito ao fato de que mesmo
que o sistema de avaliação das redes que implementaram experiências de ciclos e
progressão tenha sido modificado em relação ao regime de promoção e em relação
às decisões sobre os percursos dos alunos (reorientação, recuperação, aceleração,
etc.), a concepção ainda é a de que se não haverá reprovação, então não é
necessário avaliar, pois em nossa cultura escolar, avaliação é ainda sinônimo de
medida, de verificação para uma quantificação com fins de aprovação ou
reprovação, de classificação. Conceitos como avaliação, prova, teste, medida,
promoção, aprovação, retenção, reprovação, ainda se confundem na prática, sendo
muitas vezes usados como sinônimos quando não são. Sabemos que a avaliação
faz parte do trabalho pedagógico e que por ser um processo, é condição inerente
para que a aprendizagem se realize. Porém, como em nossa cultura escolar,
avaliamos para aprovar ou reprovar, a avaliação deixa de ser entendida como
processo e acontece ao final dos bimestres, trimestres, semestres para verificar
acertos e erros, verificar méritos, premiar com a aprovação ou castigar com a
reprovação. Não que o mérito não seja algo legítimo, ele é benéfico e necessário
sempre, do meu ponto de vista, desde que seja justo. Não que a reprovação, em
alguns casos, também não possa ser considerada necessária ou até mesmo
benéfica na vida de alguns estudantes. Mas, não estamos aqui a tratar das
exceções, mas da regra em geral.
O trabalho com os ciclos pressupõe uma prática avaliativa formativa. Não
cabe, numa escola ciclada, falarmos em aprovação e sim em promoção. O
conceito aprovação é coerente com a lógica da escola seriada que, ao final dos
graus, verifica a passagem dos alunos entre eles, de acordo com os conteúdos que
foram trabalhados ao longo daquele ano letivo. Perrenoud (2000, p.113) diz que
em um ciclo de aprendizagem, cujo currículo cobre o equivalente a vários anos
letivos do programa, dificilmente se pode imaginar balanços sendo feitos apenas
ao final do ciclo, o que excluiria qualquer regulação contínua e por conseguinte,
quebraria a lógica da proposta do tempo flexibilizado, da promoção. Na escola
em ciclos fala-se em promoção e entende-se a avaliação como uma regulação do
processo de aprendizagem. A avaliação entendida como regulação contínua
orienta o processo da aprendizagem e reorienta constantemente as intervenções do
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professor. A avaliação formativa, entendida como uma avaliação que corrige
rumos, que regula o processo, que não se orienta por notas, torna-se uma das
centralidades (Alavarse) na escola em ciclos.
Para Perrenoud (1999c), insistir numa avaliação formativa significa mudar
a escola. Ao se mudar a prática avaliativa, mudam-se as relações dentro do espaço
escolar, tanto as relações com o saber, quanto entre os agentes, como a relação
com a profissão, com o tempo escolar e sua gerência e administração; muda-se a
didática, muda-se a proposta curricular. Perrenoud diz ainda que ao se provocar
uma mudança numa avaliação por objetivos e não por conteúdos, força-se uma
mudança nos programas de tal forma que estes passariam a ser formulados por
objetivos de alto nível. Perrenoud utiliza a figura de um octógono51 para ilustrar a
alteração estrutural que seria criada nos processos de escolarização ocasionada por
uma mudança no sentido de uma “verdadeira avaliação formativa”. Como
podemos ver na figura 1 abaixo, a metáfora desvela que ao mexermos no centro
do octógono, no caso, a avaliação, provocaríamos uma desarmonia na estrutura da
figura que só voltaria a ser harmônica, se tivesse então, todos os outros lados
também alterados. A prática de uma avaliação formativa causaria uma mudança
na cultura organizacional, posto que todos os seus elementos seriam alterados.
Acordo, controle e política educacional
Planos de estudos, objetivos,
exigências

Sistema de seleção e orientação

Contrato
didático,
relação
pedagógica, ofício de aluno

Aa
Avaliação

Satisfações pessoais e profissionais

Didática, métodos de ensino

Organização das turmas, individualização

Relações entre as
famílias e a Instituição

(Figura 1)
51

Perrenoud, P. Não mexam na minha avaliação! In: Avaliação: da Excelência à regulação das aprendizagens
– entre duas lógicas. Porto Alegre, Ed. Artmed, 1999.
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O diagrama nos convida a ir mais fundo nas questões de avaliação,
compreendendo-a como um ponto fundamental na proposta dos ciclos. Sem
avaliação, a proposta dos ciclos se inviabiliza, uma vez que se eliminando a
avaliação classificatória ao final de uma série, torna-se condição sine qua non que
a avaliação contínua oriente o processo das aprendizagens e regule os rumos e
caminhos, pois não se poderia passar três ou quatro anos sem se avaliar as
aprendizagens dos alunos. Uma avaliação mais constante e contínua exigiria uma
auto-disciplina muito maior do professor, para que não “perdesse o tempo”
adequado das regulações, pois esse seria observado a partir do desenvolvimento
dos estudantes e do trabalho desenvolvido. Exigiria também uma autonomia
muito maior dos professores e um trabalho de equipe muito mais afinado. Dos
estudantes, exigiria uma autonomia também maior para gerenciar seus avanços e
suas necessidades de revisão dos conteúdos, o que implicaria também numa
prática incorporada de auto-avaliação, aspecto não contemplado em nossa cultura
de avaliação, na qual o processo de aprendizagem e de avaliação está muito mais
posto na mão do professor e na força dos programas, do que no estudante.
A reflexão acerca da função social da escola está diretamente relacionada
com a reflexão acerca da função da avaliação na prática escolar. No entanto, fazer
essa reflexão significa entender quais as regras do jogo da avaliação (Hadji).
Para Hadji (1993, p.67), no espaço da gestão pedagógica, pode-se
distinguir três tarefas para a avaliação: a de adaptar o ensino ao aluno
(individualização); a de saber onde se está, para se fazer o ponto da situação nos
momentos importantes: por exemplo, no fim ou no começo de um ciclo de
estudos; a de facilitar a aprendizagem. Nesse espaço da gestão pedagógica, as
escolhas do professor são comandadas pelo imperativo de regular as
aprendizagens, função essencial da avaliação e uma escolha obrigatória do
professor. No entanto, as escolhas que o professor pode fazer em relação à função
da avaliação também podem ser orientadas por intenções distintas. Essas
intenções organizam-se em subespaços diferentes que, segundo Hadji, definem
um tipo de jogo cada um. As intenções podem estar fortemente relacionadas às
utilizações sociais que se faz da avaliação escolar. Por exemplo, no que diz
respeito à classificação dos alunos, podemos ter o jogo pedagógico, situado no
espaço do processo didático, da lógica de ajuda à aprendizagem; o jogo
institucional – situado no espaço do diálogo social entre pais, alunos e professores
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– expressa a negociação didática (Chevallard) em que a nota se torna uma
mensagem, em que o comunicado do resultado da avaliação torna-se o ponto de
referência para que os responsáveis julguem se o estudante está indo bem, se o
professor está conseguindo ensinar; e por fim, Hadji fala do jogo social, situado
no espaço de articulação entre a escola e a sociedade, que atribui o valor social a
partir da nota e da certificação do aluno, implicando num determinado
posicionamento social.
Esse jogo social, esse espaço de articulação entre a escola e a sociedade
parece ficar abalado com a introdução dos ciclos e a conseqüente promoção sem
aprovação. O fato de nossa cultura da escola ainda ter como referência a série e
todas as implicações que daí decorrem e o fato de que, a implantação dos ciclos
concretamente altera o sistema de promoção dos alunos ao final de cada ano
letivo, faz com que a aprovação, moeda que circula no campo educacional,
agregando valor e conferindo status aos alunos e suas famílias, perca o seu valor.
Não

sendo

a

escolaridade

em

ciclos

coerente

com

o

binômio

aprovação/reprovação, mas com a promoção/retenção, a aprovação e o mérito da
certificação que lhe segue e que garante um posicionamento social, perde seu
valor. Todos os estudantes, a princípio, ficam iguais. Não têm notas, não têm
certificados com coeficientes de rendimento... Como selecionar o melhor para o
mercado de trabalho, por exemplo? Como avaliar a qualidade e a quantidade de
conhecimentos adquiridos por cada estudante (pretensão de objetividade da
avaliação quantitativa)? Como educar os estudantes para a disciplina intelectual, o
esforço, o ritmo necessário para realizar aprendizagens sem a obrigatoriedade da
aprovação, ou seja, sem que a avaliação seja utilizada como mecanismo de
controle no sentido de manutenção da disciplina e da ordem? Tais pontos
inexistem numa escola em que a aprovação de um ano para outro não acontece.
Fica-nos uma questão: tais pontos inexistiriam mesmo ou com a mudança
das regras, novas estratégias seriam incorporadas ao jogo? Segundo Hadji (1993,
p.68) “em cada um desses espaços, vários jogos – agora no sentido da organização
das estratégias em torno das funções dominantes – são possíveis”.
As implicações que uma mudança na avaliação escolar pode trazer para a
escola são muitas. Já constatamos que a avaliação é um ponto de destaque das
políticas de implantação dos ciclos e que, se não é a vilã, como disse Lüdke, não
se pode também isentá-la inteiramente da responsabilidade pelo fracasso escolar.
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É também a partir de mudanças na avaliação que os vários aspectos da prática
educativa podem mudar, como nos apontou Perrenoud, e ainda é através da
avaliação que se sanciona o sucesso ou o insucesso do aluno perante a sociedade,
como apontou Hadji, ao falar das regras do jogo social.

Capítulo 4
A implantação dos ciclos na rede de ensino do município
de Niterói

Sabemos, no entanto, que tais concepções significam o rompimento de práticas, ações e valores há
muito arraigados no ambiente escolar, sendo, portanto, parte do nosso compromisso, a ampla
discussão das modificações a serem efetuadas, bem como o investimento permanente na
capacitação dos profissionais da educação, para que, devidamente atualizados e familiarizados
com o novo papel a assumir, tornem-se, verdadeiramente, agentes de mudança.
(Proposta Pedagógica – Construindo a Escola do Nosso Tempo, SME/FME, 1999)
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Neste capítulo caracterizo a Rede Pública de Ensino do Município de
Niterói e, a partir de algumas análises, trago questões relevantes para o estudo. O
objetivo do capítulo é fazer um histórico da política educacional existente no
município desde a criação do sistema de avaliação que pressupõe a não retenção
dos alunos até o momento atual, a fim de compreender a construção na rede que
levou à implementação dos ciclos e poder situá-la no contexto das demais
políticas de ciclos em curso no Brasil e já analisadas no capítulo 2. A trajetória de
implementação dos ciclos no município é bastante peculiar e diversa das demais
experiências existentes quanto às justificativas e propósitos.
4 - A Política Educacional em Niterói
4.1 - De Secretaria de Educação à Fundação Pública (1991)
Ao longo dos últimos quarenta anos a Rede Pública de Ensino em Niterói
era formada por 22 escolas. De 1989 até 1996, ampliou esse número para 44
unidades escolares, abrangendo creches e escolas que atendiam 12.034 alunos da
Educação Infantil à 8ª série do Ensino Fundamental. A partir de 1999, o Ensino
Fundamental passou a ser de nove anos e foi estruturado em quatro ciclos: o Ciclo
1, de três anos, com os alunos iniciando-o aos seis anos de idade, e os demais
ciclos de dois anos cada52. A rede atende hoje, aproximadamente 18.000 alunos,
distribuídos em 58 unidades escolares. A Educação Infantil conta com creches
municipais, creches comunitárias em parceria com a Federação da Associação de
Moradores de Niterói (FAMNIT), casas da criança e classes de pré-escolas.
Com a eleição de 1988, Jorge Roberto Silveira, de família com tradição
política no Município de Niterói, assumiu a prefeitura. Nas duas eleições
subseqüentes, 1992 e 1996, os governos de João Sampaio e de Jorge Roberto
Silveira, respectivamente, deram continuidade às políticas educacionais iniciadas
em 1988, com Lia Ciomar Macedo de Faria à frente da área de Educação em
Niterói.
Em 1991, a Secretaria Municipal de Educação foi substituída pela
Fundação Pública Municipal de Educação (FME), responsável pela formulação e
execução da política educacional do governo municipal. A criação da Fundação
teve como justificativa a agilização da administração e a democratização das
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Ver anexos: estrutura organizacional da rede e quadro comparativo.
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escolas da rede. Para isso, junto com a criação da FME, foi formado o Conselho
Diretor da FME com um representante do SEPE (Sindicato Estadual dos
Profissionais de Ensino), um da FAMNIT, um do Conselho Municipal de
Educação e com os três diretores e a presidente da FME, com o objetivo de
caracterizar uma administração democrática.53 Segundo Luzia Parreira Dias,
diretora do Departamento de Educação na época, o trabalho integrado à
comunidade tinha o objetivo de, aos poucos, deixá-la assumir a gestão das escolas.
Esse processo inicia-se com o sistema de inscrição e seleção das vagas e alunos,
gerenciado pela própria escola. (JB, 14/01/96)
Depois da eleição municipal de 1996, a Rede de Ensino Público de Niterói
passou a ser constituída pela Fundação Municipal de Educação, sendo à época,
Lia Faria sua presidente e pela Secretaria Municipal de Educação, sendo o seu
secretário, Eduardo Travassos. À Fundação cabia a parte pedagógica. A Secretaria
cuidava da área administrativa e do projeto de alfabetização de adultos. (JB,
12/01/97)
Atualmente, a Profª Maria Felisberta Baptista de Trindade é a Presidente
da FME e a Secretária de Educação do município. A FME e a secretaria estão
integradas. Os projetos são da competência de ambas e apenas algumas ações são
realizadas em separado.
4.2- A necessidade de formação de uma rede
Quando estive pela primeira vez na Fundação, em 1996, a conversa com a
diretora do Departamento de Educação Fundamental, daquele ano, demonstrou
que havia uma grande necessidade de se formar uma rede de ensino. Segundo a
diretora:
“Quando nós começamos em 1989, não existia uma rede integrada. Hoje,
nós estamos conseguindo formar uma rede, onde a troca entre as escolas é
muito importante”.

Para a diretora, promover encontros e trocas de experiências era de
fundamental importância para que se criasse uma identidade entre as escolas.
Também era fundamental que o acesso dos profissionais à FME fosse facilitado
ao máximo. Desta forma, as informações acerca das necessidades e carências das
unidades escolares chegariam mais rápido à Fundação, para que as providências
53

Esses dados foram recolhidos na revista Aqui se faz Educação, FME, 1996.
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pudessem ser tomadas mais rapidamente. Segundo a diretora, “o acesso à
Fundação é livre e sem burocracia. Os diretores, por exemplo, podem entrar aqui
a qualquer hora. Os encontros são constantes e sem hora marcada”.
Dentro do propósito de se formar uma rede, a FME promoveu em 1996, o
“Acontecendo - 1° Congresso de Educação de Niterói” que propiciou trocas de
experiências entre as escolas.
Além de oferecer cursos, encontros e oficinas para a formação permanente
dos profissionais da rede, a Fundação estabelece convênios com a Universidade
Federal Fluminense (UFF), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
4.3 - A Criação do Núcleo Integrado de Alfabetização (NIA)
A Proposta Político-Pedagógica de 1994
A origem da proposta político-pedagógica de 1994 se deu a partir do
Núcleo Integrado de Alfabetização (NIA), criado em 1991. O programa tinha
como propósito integrar as classes do pré-escolar, da alfabetização e da 1ª série
em um único bloco e elegia como condição primeira a avaliação continuada nos
primeiros anos de escolaridade.
Uma das justificativas para a criação do NIA estava no quadro de
reprovação nas classes de alfabetização em torno de 38,2% de 1985 a 1990 e nas
primeiras séries em torno de 20,68% no mesmo período. Segundo avaliação da
FME, este quadro trazia para alguns professores “um mal estar políticopedagógico profundo” e para outros uma visão de que este fato era natural, “isto é,
fazendo parte do próprio processo de escolarização das classes populares,
correspondendo a uma visão etnocêntrica de cultura que se materializa pelo
entendimento da relação quase automática entre fracasso escolar e classe
popular”. (Documento do NIA, 1992, p.17) Essa visão é interpretada no
documento como tendo sua origem na “formação acadêmica do professor que
realça apenas a formação técnica em detrimento de uma visão sócio-política que
compreende a realidade em suas múltiplas determinações”. (op.cit., p.17)
Depois da implantação do NIA em 1991, vários cursos e encontros entre
alguns educadores da rede levaram à necessidade de se formar o Grupo de
Trabalho (GT) de Currículo e Avaliação, já em 1992. Em 1993, o GT Currículo e
Avaliação, coordenado por duas educadoras/consultoras, ampliou seu espaço de
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discussão a todos os professores da rede. “O GT trabalhou, ora em grupos
grandes, ora em subgrupos, entrevistou educadores, ouviu as escolas em encontros
e reuniões, elaborou a agenda de trabalho, produziu comunicados às unidades
escolares relatando seu processo e convidando à participação nas discussões”.
(FME, 1994, pp.18-19) O documento do GT encaminhou propostas de
reformulação para 1994, dentre elas, a implantação da avaliação continuada.
Segundo os registros do documento, participaram das discussões do GT 158
professores da rede.
A política educacional implementada em 1994 instaurava o sistema de
avaliação continuada na rede pública de ensino de Niterói estendendo-se da Classe
de Alfabetização até a oitava série do 1° grau e tinha como uma de suas
justificativas reverter o quadro de repetência e evasão na rede. No encontro da
CONED, em Belo Horizonte, em 1996, Lia Faria, então presidente da FME,
“falou sobre ‘Políticas Educacionais no Brasil’, afirmando que [na época], em
todo o país, apenas Niterói executa o processo de avaliação continuada [ao longo
de todo o 1° grau]”. (FME, 1996b, p.2.)
Em 1996, segundo os dados da Fundação Pública Municipal de Educação
de Niterói (FME) os índices de evasão e repetência decresceram a partir da
implantação em 1994 da nova política de avaliação continuada. “Em 1989, o
índice de reprovação nas quatro primeiras séries foi de 22,7% e o da quinta à
oitava série alcançou 29% dos matriculados. Em 1995, o novo sistema de avaliar o
aluno em todo o seu processo de aprendizagem permitiu que 99,2% dos alunos do
primeiro segmento e 97,59% dos alunos de segundo segmento fossem promovidos
à série seguinte”. (FME, 1996c, p.6)
O sistema de avaliação continuada era o ponto fundamental da proposta
político-pedagógica desenvolvida pela FME, no período. Tal proposta instituía
que o aluno freqüentasse todas as oito séries do 1° grau sem, a princípio, ter que
refazê-las. A reprovação só ocorreria se submetida a conselho na escola e depois a
uma equipe da FME, que avaliaria se o aluno não teria realmente condições
pedagógicas de trabalhar na série seguinte.
O Documento-Proposta de Currículo e Avaliação (1994) prescrevia um
desenho curricular base que tratava a linguagem como eixo orientador para o
trabalho com todas as áreas de conhecimento, e apresentava os pressupostos
teóricos-metodológicos e os epítomes de cada área de conhecimento. O Desenho
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Curricular Base da FME (1994) não detalhava os objetivos gerais dos segmentos,
nem os objetivos gerais de cada área e os conteúdos e objetivos terminais de cada
bloco de conteúdos a serem desenvolvidos pelas diferentes séries do segmento.
O lema da política educacional implementada em 1994 era a “Política da
Inclusão” que se concretizava principalmente através da avaliação continuada e
por uma série de projetos que tinham como objetivo geral não excluir social ou
culturalmente os alunos e suas famílias da rede de ensino. Nessa época, na
concepção da Fundação, “educação é criar, conhecer, trabalhar a cultura do meio e
construir uma relação democrática, socializando o conhecimento, de forma que
todos possam aprender a exercer a cidadania”. (FME, 1996b, p.7)
Uma das metas da Política da Inclusão era zerar o analfabetismo no
Município até o ano 2000. Para realizar essa meta foi criado o Projeto Pele
(Projeto de Educação, Leitura e Escrita), através do qual adolescentes e adultos
não matriculados em cursos supletivos regulares podem iniciar ou complementar
o seu processo de alfabetização. O projeto acontecia em parceria com o Grupo
Veredas, ONG fundada com a anuência de Paulo Freire, para divulgar seu método
popular de ensino para jovens e adultos. (JB, 21/07/96)
Segundo os documentos da FME, também era preciso dar prioridade aos
alunos que têm necessidades educativas especiais. Para a Fundação, “alunos
desnutridos, com desvio de atenção, problemas de audição ou de visão deixaram
de ser tratados como crianças-problemas que assistem às aulas em locais
específicos. Agora eles são vistos como portadores de necessidades especiais e
freqüentam as escolas regulares da rede para tirarem proveito da socialização e da
cidadania”. (FME, 1996c, p.18) Para viabilizar este aspecto, a escola deve
solicitar a visita de uma equipe da FME formada por um fonoaudiólogo, um
psicólogo e uma pedagoga. Ainda segundo os documentos consultados, os alunos
cegos freqüentam turmas comuns e contam com a presença de um professor
também cego na sala de aula. Os alunos que estiverem hospitalizados e
incapacitados temporariamente de freqüentar a escola são atendidos no próprio
hospital por um professor de Educação Especial que desenvolve atividades
pedagógicas. Para este projeto foi estabelecido um convênio com o Hospital
Infantil Getúlio Vargas Filho.
De acordo com o informativo Tempo Aberto da FME de setembro de
1996, “educação é criar, conhecer e trabalhar” e o Departamento de Educação,
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partindo desta concepção, orientava o trabalho pedagógico do ensino formal e
informal a partir de três eixos: a consciência ambiental, a democratização das
relações e a questão da arte e da cultura em relação à educação. Para isso, além
dos cursos e seminários, a FME enviava às escolas Cadernos Pedagógicos
enfatizando aspectos da educação ambiental e da arte.
O projeto Informática Educativa, implantado em 1996 em sete escolas da
rede de 1ª à 8ª séries, capacitava professores que recebiam aulas aos sábados, para
que integrassem o uso do computador em seus planejamentos.54
Todos os pontos da "Política de Inclusão" visavam a não exclusão dos
alunos e de suas famílias da rede municipal de ensino.
4.4 - A mudança de Governo (1998)
A Nova Proposta Político-Pedagógica (1999)
Em 1999, foi lançada uma nova proposta político-pedagógica pela FME,
na gestão do governo de Jorge Roberto Silveira reeleito em 1998, tendo na
ocasião, Plínio Comte Leite Bittencourt como Secretário Municipal de Educação e
Presidente da FME. Se antes, o slogan da secretaria era a "Política de Inclusão",
agora a secretaria nomeia sua proposta pedagógica de “Construindo a Escola do
Nosso Tempo”. A nova proposta (1999b, p.7) teve seus fundamentos debatidos
com o corpo docente das escolas durante o processo de sua elaboração.
“Dedicamo-nos durante o ano de 1998 ao estudo de todos esses fatores [as rápidas
e sucessivas transformações sociais, econômicas e políticas] e à análise das
características dos nossos alunos. Ações paralelas foram desenvolvidas com a
promoção de seminários, diversas capacitações, grupo de estudos, contato com
outras instituições, avaliações internas e externas de nossos alunos”. A Escola de
Nosso Tempo se caracteriza, segundo o documento, por ser uma escola que vai
atender as características e necessidades da escola no século XXI: onde são
rompidos os limites da sala de aula, um espaço onde as diferenças individuais são
54
O Jornal do Brasil noticiou em 03/03/96 que “Niterói fora escolhida, ao lado de outras oito
cidades em todo o Brasil” pelo MEC, para receber uma doação de R$ 200 mil reais de Bill Gates,
dono da Microsoft, a fim de introduzir o ensino de informática entre os estudantes de sua rede. A
escolha foi feita pelo MEC através do Programa Comunidade Solidária que julgou o município
como tendo um desempenho significativo junto à comunidade. A presidente da FME atribuiu o
fato, na entrevista que concedeu ao jornal, como decorrente da gestão participativa da Fundação.
Porém, em 23/06/96, o JB noticiava que “MEC demora a repassar doação feita por Bill Gates.”
(Caderno Especial Niterói, p.57) O projeto Informática Educativa foi feito com verbas do próprio
governo municipal.
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respeitadas e o princípio da inclusão está presente. O termo inclusão não é mais
utilizado como na política anterior. Inclusão, agora, refere-se exclusivamente aos
alunos com necessidades educativas especiais que têm sua participação, nas
escolas, destacada no Documento Proposta Pedagógica.
Em entrevista com a diretora do Departamento de Educação Fundamental
em julho de 2001, a Profª Maria Inês (viria a assumir a presidência da FME ao
longo de 2002 em conjunto com a Profª Maria Felisberta como Secretária de
Educação do município) ficou claro que a preocupação da FME em relação às
ações políticas era grande. Ela afirmava saber que as ações deveriam ser
integradas e que a construção de um projeto só tem legitimidade se compartilhado
por todos. Em entrevista, a diretora disse que para isso, “há todo um trabalho de
acompanhamento nas escolas e aqui na FME. Todas as quartas-feiras acontecem
os treinamentos da Fundação. Ora é um encontro geral [todos os docentes da
rede], fazemos muitas vezes no Clube Canto do Rio [clube de Niterói]; outras
vezes, os encontros são setorizados: professores do 6º ao 9º ano, professores do
1º ao 5º ano, supervisores, diretores, etc.”.
A proposta de 1999 expressa que o compromisso político-educacional da
secretaria é com a consolidação do processo de democratização, formando alunos
em pessoas que participem ativamente da vida do país. Para isso, o conhecimento
na escola deve ter funcionalidade e permitir ao aluno a construção e o domínio de
saberes básicos e imprescindíveis à sua realização pessoal através de uma escola
que rompa com o caráter teórico-metodológico, descompromissado com os
aspectos práticos que caracterizam a vida humana. Nessa concepção, o
conhecimento a ser trabalhado pela escola deve considerar os avanços
tecnológicos, o domínio da informação e da tecnologia da informação. (1999b,
p.11) Se, na proposta anterior, o eixo vertebrador era a linguagem (leitura e escrita
especificamente), decorrência da implantação do NIA – que deixa de existir – a
proposta curricular atual perde esse eixo vertebrador e apresenta o trabalho por
blocos de conteúdos, numa inter-relação entre os mesmos, a partir de um trabalho
integrado por conceitos interdisciplinares, tendo como eixo as linguagens, como
proposto nos PCN. A proposta pedagógica de 1999 apresenta um quadro de
objetivos, conteúdos, conceitos e competências para cada disciplina e cada ciclo
da escolaridade, o que não existia na proposta anterior.
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Os documentos da secretaria de educação ressaltam que Niterói foi o
município eleito em uma pesquisa realizada pela ONU como sendo o primeiro
lugar, no item Educação, no Brasil, em relação aos outros municípios. Mesmo
assim os documentos assinalam que as escolas públicas em Niterói ainda não
conseguiram superar problemas básicos da educação brasileira como a evasão, a
repetência ou a não apropriação dos conhecimentos básicos escolares por parte
significativa dos alunos.
Os projetos destinados à inclusão da comunidade na gestão das escolas,
bem como: aqueles destinados aos jovens e adultos para conclusão dos estudos e
alfabetização, o programa hospitalar e as parcerias e convênios com as
universidades públicas do Rio de Janeiro e a ONG Veredas tiveram continuidade
e alguns ampliaram sua atuação. O Programa PELE cresceu ganhando mais sete
salas para alfabetização; o Programa Pedagogia Hospitalar ampliou-se com
atendimento também dos alunos durante o período de férias; o programa de
Informática avançou. A FME conta hoje com um portal denominado “Niterói
rompendo barreiras digitais” com internet de alta velocidade instalada em 11
escolas de 3º e 4º ciclos. O portal possui um informativo on-line, um fórum de
discussão e informações da secretaria de educação. Segundo dados colhidos no
Informativo Educação, o investimento na informática também inclui curso aberto
aos educadores da rede de 60 horas e prevê que, quando 40% dos professores de
uma escola terminar o curso, essa receberá um computador para a sala de
professores. Além disso, todos os professores podem adquirir um computador
através de financiamento pelo banco do Brasil.
Foi dada continuidade ao processo de autonomia das escolas em especial, a
autonomia financeira. A unidade escolar administra a verba que recebe da
secretaria de acordo com sua realidade. Dados colhidos no site em agosto de 2003
informam que cada escola recebe verba de acordo com o percapita de R$ 2,00 por
aluno (mensal), cujas despesas são identificadas em conjunto com o Conselho
Escola Comunidade (CEC). A autonomia também passa pela descentralização das
ações administrativas com a criação de cinco pólos regionais dentro do município.
Podemos observar continuidade nas ações implementadas na rede apesar
das trocas de governo, na Secretaria de Educação, na presidência da FME, bem
como na direção do Departamento de Educação Fundamental e demais cargos. No
entanto, novos projetos foram criados como o Projeto Evasão Zero cujo objetivo é
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zerar o índice de evasão escolar. Segundo informes colhidos no site da FME, o
trabalho consiste no levantamento mensal do número de alunos que apresentam 15
dias de faltas consecutivas sem justificativas. Os pais desses alunos recebem
comunicado da FME que exige justificativas e o retorno imediato. Nos casos onde
não há retorno, uma equipe do Departamento de Gestão escolar da SME faz uma
visita aos pais. No início do ano letivo de 1999 o índice de evasão era de 2,02%,
passando para 1,42% ao final do primeiro semestre desse mesmo ano e, ao final
de 1999, a média ficou em 1,99%. Até outubro de 2000, o índice de alunos que
não estavam freqüentando as aulas estava em 0,75%.
4.5 – A Implantação dos Ciclos
A partir da justificativa de que o ensino público em Niterói ainda não
equacionou problemas graves como a evasão e a repetência, a proposta políticopedagógica de 1999 implementa uma nova estrutura organizacional na rede
municipal de ensino. Tendo a história de uma avaliação continuada implementada
para toda a rede, a nova proposta reorganiza o ensino fundamental em ciclos,
medida que procura flexibilizar a seriação e, ao mesmo tempo, garantir a
aprendizagem dos alunos, oferecendo maiores oportunidades de apropriação do
saber escolar (1999a). O documento preliminar ressalta que a organização em
ciclos não é suficiente para garantir a qualidade da educação, ou seja, para se ter
um quadro onde o fracasso escolar tenha sido superado.
A proposta pedagógica de 1999 apresenta uma revisão do processo vivido
pela rede e afirma que, se Niterói, de alguma forma, equacionou o problema da
distorção idade-série, um novo problema foi criado: a distorção conhecimentosérie. “A progressão automática55 (...) essa estratégia gerou um novo tipo de
dificuldade, ou entrave, de correção imprevisível, já que poucas foram
experiências similares àquela época”. (op.cit., p.17)
A justificativa expressa no documento para a implantação dos ciclos se
relaciona diretamente com a idéia da distorção conhecimento-série:
“A implantação, ou a reimplantação de um sistema generalizado de reprovações,
não iria minimizar a gravidade da situação por nós constatada, pois resultaria,

55
Escrevo em itálico para chamar atenção ao fato de que o novo documento denomina progressão
automática aquilo que na proposta anterior era chamado de avaliação continuada.

151

possivelmente na retenção integral dos alunos da rede, nas séries que estivessem
cursando”. (op.cit., p.18)

A implantação dos ciclos surge então, como uma alternativa intermediária
entre o sistema tradicional de escolaridade (série/aprovação/reprovação) e o
sistema

adotado

continuada/promoção

anteriormente
automática).

para
O

a

novo

rede
sistema

(seriação/avaliação
organiza-se

em

ciclo/aprovação/retenção/reorientação/progressão parcial (dependência).
O sistema de ciclos em Niterói organiza a escolaridade em nove anos
divididos em quatro ciclos. A retenção só pode acontecer entre ciclos e ao final
dos mesmos, nunca intraciclos. Só há retenção ao final dos três primeiros ciclos,
não existindo no último ciclo de escolaridade.
Diferentemente da maior parte das redes de ensino público, a
implementação do sistema de ciclos em Niterói termina com a impossibilidade de
retenção.(op.cit., p37) Se, nas propostas de implementação dos ciclos, a ênfase é
dada na flexibilização do tempo e tem-se o foco na não-retenção dos alunos,
procurando-se romper com a cultura da repetência, em Niterói, a presença de uma
escolaridade em ciclos permite, através da flexibilização do tempo, um ajuste
entre a progressão automática da proposta anterior e as retenções entendidas como
necessárias para corrigir distorções de defasagem de conhecimentos, como o
documento explicita. Poderíamos encaixar a proposta num pólo mais conservador,
diferentemente das propostas de Porto Alegre e da Escola Plural, e a concepção de
ciclo presente pode ser analisada a partir do que Perrenoud (2002b, p.37) qualifica
como sendo um ciclo de aprendizagem, no qual “proíbe-se a repetência no interior
do ciclo, exceto em seu último ano”. Para Perrenoud, a “proibição parcial da
repetência aumenta um pouco a fluidez das progressões” no entanto, o autor
ressalta que “se nada mais for feito, os desvios entre os alunos aumentarão,
embora não sejam sancionados por um atraso escolar”. Podemos, portanto,
observar três questões. Em Niterói, não houve a proibição parcial da repetência,
como diz Perrenoud; ao contrário, pela trajetória histórica da rede, houve a
proibição da aprovação total ao longo dos anos. No entanto, a medida de retenção
apenas entre ciclos, faz o mesmo efeito que o sugerido pelo autor, o de aumentar a
fluidez das progressões. Porém, outra questão que gostaria de sugerir diz respeito
ao alerta que o autor faz quanto a não existência de mais nenhuma medida ou
estratégia, podendo levar a uma distorção ainda maior de conhecimento entre os
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alunos, sem que o atraso escolar se concretize. Nota-se que Perrenoud refere-se às
diferenças de conhecimento entre alunos, diferentemente da proposta de Niterói
que justifica a adoção dos ciclos para resolver a diferença de conhecimento entre
os alunos nas séries, portanto o eixo de referência continua sendo o programa das
disciplinas nas séries ou, em última instância, a seriação. A terceira questão diz
respeito às medidas existentes no documento que procuram dar coerência à prática
sugerida na proposta. Medidas como uma proposta curricular organizada em
ciclos, com uma concepção de conhecimento em espiral e integrado foram
tomadas. No entanto, como veremos adiante, a concepção de uma escola seriada
aparece mesmo nas justificativas para a implementação dos ciclos. A força da
cultura institucional e do habitus profissional nos gestores parece dificultar a
formulação de uma concepção de escolarização nova e coerente em seu interior.
A implementação dos ciclos em Niterói não traz como justificativa o fato
de tal sistema contribuir para a superação do fracasso escolar via promoção. A
distorção conhecimento-série apontada como um problema gerado pela política
anterior de progressão automática procura ser corrigida através dos ciclos que
propiciam o trabalho com um currículo no qual o conhecimento se expande a cada
ciclo, pois, segundo a proposta pedagógica “há um fio condutor que os atravessa
[os ciclos], desde o inicial até o último, de forma que cada um absorve as
características, os objetivos, os conteúdos do anterior, expandindo-os num
processo contínuo, sucessivo, gradual que se constitui numa evolução preparatória
para o ciclo subseqüente”. (op.cit., p.23) Nesse trecho, encontramos a idéia posta
por Perrenoud de que os ciclos proporcionariam o trabalho com objetivos de alto
nível, cuja complexidade aumenta ao longo dos ciclos. No entanto, uma
contradição aparece expressa no documento, uma vez que a lógica que parece
guiar a concepção de ensino presente no mesmo, privilegia um currículo ainda
estruturado por uma listagem de conhecimentos organizados por série. Digo isto,
porque o conceito de distorção conhecimento-série é, ele próprio, contraditório
com a concepção de um conhecimento integrado e com a idéia de um
“conhecimento e aprendizagens de movimento oscilante - aspecto dinâmico do
ciclo que geraria um movimento pedagógico flexível – e que trabalha em duas
direções: uma vertical e outra horizontal” (op.cit., p.23), como aparece na
proposta. Por direção horizontal o documento afirma que ela pressupõe um
trabalho articulado entre professores de determinado ano de escolaridade que, em
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seus projetos de trabalho, por exemplo, tenham previsto um rodízio de alunos
pelas diversas turmas. A direção vertical admite o avanço progressivo do aluno,
constituindo-se como uma estratégia de progresso individual que assegura ao
aluno a passagem de um ano para o outro. O documento registra também que, na
concepção de ciclos, não é adequado se pensar os conteúdos em uma seqüência
linear, mas que os mesmos conteúdos devem ir sendo trabalhados em sucessivos
ciclos, com níveis de abrangência cada vez mais complexos, trazendo a idéia de
conhecimento em espiral.
Se, na proposta anterior, os conteúdos a serem trabalhados em cada série
ficavam em aberto, o Documento Proposta Pedagógica (1999) da política atual
traz uma proposta curricular a partir da seção Quadro de Conteúdos. Na atual
proposta houve uma preocupação com a ordenação dos conteúdos e objetivos por
ciclos, em função da distorção idade-série percebida e, em função da necessidade
de uma proposta curricular mais detalhada quanto ao elenco de conteúdos,
necessidade essa, detectada entre os professores da rede, a partir de uma pesquisa
de levantamento realizada pela nova equipe, segundo fala da diretora do
Departamento de Educação Fundamental em 2001. Tal observação foi constatada
em minha pesquisa de mestrado, pois ocorria entre os professores da escola
investigada, o que denominei de currículo mosaico (Feldman, 1994): o currículo
oficial da escola era construído a partir de uma série de propostas curriculares de
outras secretarias de ensino como, por exemplo, as propostas das secretarias de
educação estadual e municipal do Rio de Janeiro e de livros didáticos consultados
pelos professores. A falta de uma proposta curricular mais fechada em conteúdos
organizados por séries era sentida pelo corpo de professores da escola.
Na Escola Perto Do Céu, os planos de ensino dos professores ainda
apresentam os conteúdos organizados por séries, com base em programas de
diferentes procedências, consultados por eles, e em livros didáticos. A escola
possui uma proposta pedagógica na qual está presente a organização dos objetivos
e conteúdos existentes no Documento Proposta Pedagógica de 1999 (currículo
oficial da escola), mas apenas alguns professores consultam a organização dos
conteúdos ali existente. O currículo real da escola –os programas e planos de
ensino dos professores a partir dos quais os planejamentos das aulas são
elaborados - ganha vida nas salas de aula em interação com os alunos. Um
currículo, portanto, que não se realiza a partir de uma concepção de ciclos.
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O trabalho de reformulação curricular necessário para ser coerente com a
concepção de conhecimento expressa no Documento Proposta Pedagógica estava
sendo realizado no âmbito da escola, ao longo dos anos, durante as reuniões de
planejamento implementadas pela supervisora Nelma56. Para a supervisora, o
processo de implantação dos ciclos “também foi de um ano para o outro como na
avaliação continuada”. No entanto, “os professores já não sentiram tanto, pois já
haviam passado pelo impacto da implantação da promoção automática”57. A
supervisora destaca que há uma diferença muito grande entre “implantação” e
“implementação”. “Foi implantado. Daí a ser implementado, é outra coisa...” Na
mesma entrevista, a supervisora destaca que na escola “percebemos a contradição
existente no documento em relação aos ciclos e a concepção expressa de
currículo e avaliação. Nós discutimos muito isso na escola”. A supervisora
referia-se ao fato de que no documento, embora se fale que “os conteúdos têm
origem em alguns eixos que são idéias centrais, mas que permitem uma criteriosa
intervenção pedagógica, capaz de ressignificar as disciplinas escolares” (op. cit.,
p.42), a disciplinarização e a concepção de seriação estão presentes nas
entrelinhas do documento e são percebidas pelos professores.
Um exemplo pode ser verificado no trecho da proposta, no qual há uma
caracterização dos alunos em cada ciclo, por faixa etária, tanto do ponto de vista
cognitivo quanto afetivo. É interessante notar que na descrição do aluno do
terceiro ciclo58, aparece uma concepção de currículo que foge à lógica do
conhecimento em espiral apresentado anteriormente. O texto apresenta
dificuldades de se trabalhar neste ciclo, argumentando a idade dos alunos e que
“em termos de organização curricular, há uma grande ruptura nesse ciclo59 em
relação ao que vinha sendo anteriormente desenvolvido, pois os conhecimentos
passam a se dividir em disciplinas distintas abordadas de forma isolada, uma das
56
Ao longo do trabalho de campo, houve troca de supervisoras da escola onde se realizou a
pesquisa. A supervisora Nelma foi ocupar outro cargo na secretaria, e a segunda supervisora
chegou na escola no mês de maio do primeiro ano da pesquisa. A primeira supervisora, ou seja, a
que exercia o cargo na escola desde a implementação da proposta de 1999, é a que reproduzo a
fala acima.
57
Chamo atenção para a expressão utilizada pela supervisora. Em nenhum momento da política
anterior a avaliação continuada foi proclamada como promoção automática, mas parece que foi
sentida dessa forma, pelos docentes.
58
Chamo atenção que o primeiro ano do Ciclo 3, ou 6º ano, corresponde à quinta série no sistema
seriado.
59
Vale lembrar que esse ciclo corresponde à antiga 5ª série, portanto professores especialistas em
disciplinas compartimentadas.
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outras60, e por professores distintos (...)” (op. cit.,1999, p.33) Partindo do
pressuposto de que séries e ciclos são regidos por lógicas distintas no que tange à
organização curricular, tal fragmento demonstra essa incoerência apontada pelos
professores da Escola perto do Céu e pela supervisora Rose. No Documento
Proposta Pedagógica, há a premissa de que na escola em ciclos, tal sistema
proporciona diferentes oportunidades de aquisição da informação e construção de
conhecimentos, descompartimentando a limitação curricular do sistema seriado, e
trazendo a concepção de um conhecimento integrado, construído num crescente,
com níveis de abrangência cada vez mais complexos. Entretanto, paralelamente a
essa idéia, é dado como natural no documento que, com a entrada no 6º ano, essa
mudança curricular para um conhecimento mais disciplinarizado, com professores
especialistas aconteça. Na continuidade de seu texto, o documento observa que
“também, em termos de organização curricular, há uma grande ruptura nesse ciclo
em relação ao que vinha sendo anteriormente desenvolvido, pois os
conhecimentos passam a se dividir em disciplinas distintas, abordadas de forma
isolada, umas das outras, e por professores distintos, com os quais, nos primeiros
momentos, têm eles [os alunos] dificuldades e receios no lidar”. (Op. cit., p.33)
A preocupação em corrigir a distorção série-conhecimento na proposta de
Niterói demonstra o que Barreto e Mitrulis (2001, p.10) observam em relação ao
que tem sido preponderante entre nós: “de um modo geral, entre nós, a idéia de
ciclos não tem esposado claramente a possibilidade de aceitação de desempenhos
escolares grandemente diferenciados ao final da escolaridade básica. Ao contrário
dos sistemas em que os avanços dos alunos não sofrem solução de continuidade
durante toda a escolarização, o regime de ciclos introduzido no Brasil tende a ser
uma medida intermediária entre o regime seriado e o de progressão contínua”.
Além da preocupação quanto ao acesso aos mesmos conhecimentos por parte de
todos os estudantes, a proposta de Niterói introduz uma série de dispositivos e
estratégias como recuperação paralela, reorientação da aprendizagem, progressão
parcial e dependência a fim de facilitar os avanços dos alunos ao longo da
escolaridade.
A FME tem procurado viabilizar a proposta a partir não só de reuniões
constantes entre os professores da rede, como também mantém encontros
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regulares com os diretores, orientadores e supervisores das escolas. A FME dispõe
de supervisores em sua estrutura que se responsabilizam pelos pólos que
subdividem as unidades escolares da rede pelas regiões geográficas do município.
Esses supervisores mantêm reuniões com os supervisores das escolas de cada pólo
e visitam a escola regularmente.
Embora haja um esforço da secretaria em concretizar e viabilizar a
proposta, ainda não existem indicadores claros de avaliação da efetividade da
mesma.
A Concepção de ciclo
A organização dos ciclos para o ensino fundamental está em consonância
com a organização sugerida pelo PCN e com a LDB 9394/96. O ensino
fundamental regular já está organizado em 9 anos e dividido em quatro ciclos: o
primeiro de três anos, e os demais com dois anos cada um. A idade mínima de
ingresso no 1º ano do Ciclo 1 é de seis anos. O ensino fundamental supletivo
noturno de quatro anos também está organizado em ciclos, formado por quatro
ciclos no total, cada um de dois semestres, sendo 14 anos a idade mínima de
ingresso para o primeiro ano do Ciclo 1.
Além da flexibilização do tempo e da prerrogativa de que com ciclos, o
trabalho com o conhecimento se torne um movimento oscilante em direções
horizontais e verticais, como explicado anteriormente, a concepção de ciclo,
expressa no documento, envolve os conceitos de interação e progressão. O ciclo,
apresentado como contraposição à série, tem na variação de seu tempo um trunfo
em relação às limitações das séries, seja em relação ao tempo para o trabalho com
o conhecimento, seja em relação ao tempo e ritmo de aprendizagem dos
estudantes. O documento afirma que essa “flexibilidade real” ou “ausência de
regras rígidas” influi na organização das turmas e permite que os alunos se
organizem em diferentes grupos, em momentos distintos, de acordo com seu
desempenho ou com princípios pré-estabelecidos pelos professores, respeitando as
individualidades. Dessa forma, entende-se também que os ciclos pressupõem um
trabalho participativo, “onde a co-responsabilidade de todos é primordial”. (op.
cit., p. 29)
O Documento proposta Pedagógica apresenta os objetivos gerais dos
ciclos no ensino fundamental, mas nota-se que os objetivos são redigidos em
relação aos docentes. Os objetivos que os alunos devem alcançar aparecem
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expressos no quadro de conteúdos constante do mesmo documento. Os objetivos
são os seguintes (op. cit., p.25):
1.

Respeitar o tempo do aluno, priorizando a evolução da
construção de conceitos;

2.

Valorizar as possibilidades de cada aluno em suas etapas de
construção de saberes;

3.

Reconhecer que o sujeito supera-se constantemente no processo
de investigação estrutural.

4.

Reconhecer que o aluno traz consigo uma bagagem de
conhecimentos que não pode ser desprezada.

Outro aspecto apontado pelo documento em relação à justificativa para a
introdução dos ciclos é de que esses, tendo “um tempo não compartimentalizado,
permite ao professor agir levando em conta o conhecimento que se tem de como
pensa a criança/adolescente e de que forma constrói conhecimento”. (op.cit., p.27)
No Documento Proposta Pedagógica é feita menção à necessidade do
conhecimento das fases de desenvolvimento dos estudantes e seu texto contém
algumas considerações acerca das fases de cada ciclo. No entanto, a concepção de
ciclo em Niterói, não é de ciclos de formação, como aparece nas propostas de
Porto Alegre e da Escola Plural. Os ciclos não são demarcados por idades e, pelo
contrário, há uma preocupação em destacar que os mesmos podem flexibilizar as
fronteiras das idades/séries, ou seja, alunos de idades diferentes podem freqüentar
os mesmos grupos, uma vez que tenham níveis de desempenho próximos. Ao se
referir às classes (turmas) de reorientação, o documento salienta que não são
classes de aceleração, pois não trazem a idéia de “velocidade” ou “aumento de
ritmo” como em outras propostas de ciclos preocupadas em corrigir a distorção
série/idade. Uma vez que essa “fenomenologia61 não existe em Niterói”, a
proposição é de que o aluno possa “reintegrar-se a sua turma original ou, até
mesmo, transcendê-la”. (op. cit., p.40)
Podemos perceber que a conceituação do ciclo aparece muito mais
relacionada às questões de organização do conhecimento, do tempo para realizar
aprendizagens, da formação de grupos e respeito às individualidades e ritmos
próprios, do que em relação ao sistema de avaliação.
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Grifo meu.
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Podemos, também, considerar que a introdução dos ciclos em Niterói se
deu de forma bastante contextualizada, respondendo as demandas originadas na
própria história de formação da rede e de seu histórico de implantação da política
de avaliação continuada. Observamos que alguns pressupostos da organização em
ciclos, como sistemas de avaliação mais condizentes com a promoção e respeito à
preservação de grupos com as características próprias de cada etapa de
desenvolvimento humano para que o trabalho se realize, por exemplo, são
pressupostos que não acontecem nas formulações da política de ciclos da rede.
O sistema de avaliação
O novo sistema de avaliação presente na política trouxe alterações como,
por exemplo, “o fim da promoção automática compulsória" (FME, 1999a, p.22),
referindo-se à avaliação continuada da política anterior. O documento altera o
sistema normativo da avaliação através dos indicadores da aprendizagem dos
alunos (conceitos A, B, C, D, E), através dos documentos que devem ser
preenchidos por professores e unidades escolares (relatórios e fichas de
acompanhamento) e através da divisão do ano letivo para a avaliação dos alunos
(uma atribuição de conceito a cada dois trimestres no primeiro semestre e no
segundo trimestre, um bimestre - agosto/setembro e um trimestre final). Ficam
instituídas também: a recuperação paralela, que deve acontecer ao longo do ano,
na própria sala de aula com atividades diferenciadas pelas necessidades
apresentadas pelos alunos; a reorientação da aprendizagem, com duração máxima
de um ano letivo; a retenção apenas ao final de cada ciclo; a progressão parcial ao
final do terceiro ciclo, sendo o aluno aprovado para o Ciclo 4 em regime de
dependência em no máximo três disciplinas. Ao final do Ciclo 4 não há retenção
por aproveitamento insuficiente. Não fica claro, no entanto, se o aluno que estava
em dependência de algumas disciplinas e que por ventura não tiver conseguido
superá-la, se esse aluno fica retido ao final do último ciclo. Esse fato gera
transtornos na escola, conforme veremos a seguir, fazendo com que os alunos
acabem sendo aprovados.
Segundo a FME (1999a, p.23) “dentro dessa dinâmica [referindo-se aos
procedimentos ao final de cada ciclo e recuperação paralela], a avaliação assume
um caráter diagnóstico, sistemático, contínuo e integral, destinado a determinar
até que ponto os objetivos educacionais foram alcançados por alunos e
professores”.
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Em relação à reorientação da aprendizagem, esta deve ter classes que
tenham a duração máxima de um ano letivo, “visto que não se pretende instituir a
‘pedagogia da reprovação’”. O propósito da reorientação é reduzir o grande
número de alunos com distorção de aprendizagem, “em grande parte responsável
pela insatisfação pessoal, gerando, em conseqüência a reprovação e a evasão”.
(FME, 1999a, p.24)
A reorientação constitui-se, portanto, em acompanhamento a se
desenvolver com base em uma avaliação diagnóstica que aponte para a
necessidade de revisão dos processos pedagógicos utilizados pela unidade escolar.
O processo deve visar basicamente a melhoria da aprendizagem e não a melhoria
dos conceitos obtidos pelos alunos, que, por si só não revelam a efetiva
competência do processo de aprendizagem. A reorientação “em verdade,
corresponde a uma recuperação prolongada”. (FME, 1999b, p.40) Vale destacar
que a reorientação só ocorre ao final dos ciclos 1 e 2, pois ao final do ciclo 3,
acontece a progressão parcial com dependência e ao final do ciclo 4 não há
nenhum procedimento de recuperação ou reorientação, e sim a impossibilidade de
reter os alunos, como já vimos. No quadro em que os ciclos são apresentados
(FME, 1999b, p.20-22), no que diz respeito aos critérios e procedimentos para
cada ciclo, para os ciclos 1 e 2, está dito: “previsão de reorientação da
aprendizagem, em grupos compostos por alunos retidos ao final do ciclo, pelo
período máximo de um ano, desenvolvida com ênfase nas dificuldades
apresentadas”. Essa observação demonstrar que:
1º) só acontece retenção ao final dos ciclos 1 e 2;
2º) a reorientação, nos termos como está colocada, se torna uma
“reprovação disfarçada” no sentido empregado por Allal:
“Nos sistemas de ciclos de aprendizagem, insiste-se mais no
espaçamento dos prazos das avaliações e das tomadas de decisão, situandoas no início e no final dos ciclos. Ora, nesses dois casos, surgem grandes
problemas. Se, no início de um ciclo, aplica-se um sistema de determinação
dos alunos fracos, a fim de oferecer-lhes um percurso mais lento e formas de
enquadramento reforçadas, corre-se o risco de encontrar-se na situação
paradoxal em que uma certa forma de fracasso é caucionada e mesmo
planejada de antemão. Se, ao contrário, toma-se a decisão de segurar o aluno
um ano a mais ao término da duração normal do ciclo, instaura-se
evidentemente uma forma de atraso escolar pouco diferente da reprovação,
em suma, uma ‘reprovação disfarçada’, mas facilmente indicada”. (Allal,

apud Perrenoud, 2000b, p.119)
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Podemos notar que a retenção, praticamente só está prevista nos primeiros
anos de escolaridade (Ciclos 1 e 2). A possibilidade de dependência no Ciclo 3 e a
impossibilidade de retenção por aproveitamento insuficiente no 9º ano fazem com
que, ao longo dos últimos quatro anos do Ensino Fundamental, os alunos sigam
direto sem quase nenhuma possibilidade de retenção em sua trajetória. Tais
procedimentos, se por um lado, parecem coerentes com uma concepção de
organização em ciclos, por outro lado não demonstram coerência com os dizeres
do documento no item relativo ao sistema de avaliação: “com o sistema de ciclos
fazem-se necessárias alterações no atual sistema de avaliação, como por exemplo,
o fim da impossibilidade de retenção” (FME, 1999b, p.37).
Essa argumentação pode ser observada no quadro de aproveitamento
escolar da Escola Perto do Céu62. Há um número maior de retenções ao longo dos
dois primeiros ciclos. As falas dos professores dos Ciclos 3 e 4, como veremos
mais adiante, também corroboram tal argumentação.
A progressão parcial, com o intuito de recuperar os conteúdos de até três
disciplinas, em forma de dependência, começou a acontecer no ano de 2000 em
duas escolas da rede. Os alunos do Ciclo 3, indicados para dependência, são
encaminhados a essas duas escolas, em horários contrários de seu turno regular,
para ter atendimento e acompanhamento de acordo com seu desempenho escolar,
ou seja, um atendimento que seja planejado a partir de suas necessidades
específicas. Os professores responsáveis pela dependência são a coordenação de
3º e 4º ciclos da SME e professores da Comissão Multidisciplinar(professores
responsáveis pelas turmas de progressão).
Após um ano de implementação da política educacional da nova gestão,
foi inaugurado o Centro Municipal de Otimização da Aprendizagem/CEMOA que
tem por finalidade possibilitar aos alunos com idades a partir dos 13 anos que
cursam os 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental e que apresentam defasagem
escolar, igual ou superior a dois anos, as condições necessárias para corrigir as
distorções idade-série. A experiência visa estar em consonância com a LDB
9394/96 que possibilita a aceleração de estudos para alunos com atraso escolar e
acontece em uma escola específica da rede, a mesma que trabalha com turmas de
progressão. Considerando o perfil dos alunos de 13 a 16 anos também são
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Ver quadro em anexo 4.
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oferecidos cursos que objetivam a orientação para o trabalho. O CEMOA tem uma
estrutura de 6 salas de aula, um laboratório de informática e uma sala de leitura. A
equipe que presta atendimento é coordenada pela Direção de Coordenação e
Assessoramento Pedagógico da FME e composta por um coordenador/supervisor,
uma psicóloga, dois implementadores pedagógicos, um coordenador de turno, um
orientador educacional, um professor de sala de leitura, um professor de
informática, seis professores regentes de turma.
A implantação do CEMOA entra em choque com a justificativa
apresentada para a implementação da reorientação da aprendizagem, na página 40
do Documento Proposta Pedagógica de 1999:
“Para resgatar as primeiras etapas de escolaridade, naquilo que diz
respeito às competências que deveriam ter sido adquiridas, propõe-se que o
aluno, ao final de cada ciclo, passe a freqüentar classes de reorientação da
aprendizagem, que não correspondem, verdadeiramente, a classes de
‘aceleração da aprendizagem’ ou ‘turmas de progressão’. A reorientação da
aprendizagem pressupõe a adequação de conteúdos e de metodologias às
dificuldades do alunado, de forma a permitir-lhe que, num momento
determinado, ele possa reintegrar-se a sua turma original, ou até mesmo,
transcendê-la. Já a aceleração da aprendizagem, envolvendo turmas de
progressão, traz a idéia de ‘velocidade’, ‘aumento de ritmo’, ‘intensividade’,
não presente na reorientação, porque visa, diretamente, corrigir defasagem
entre idade e ano de escolaridade, fenomenologia essa não característica da
rede de ensino de Niterói”.

A longa citação do documento intenciona apontar que, as justificativas
para a introdução de procedimentos que têm como propósito substituir a “velha
reprovação” e entrar em adequação com a proposta de escolaridade em ciclos,
ainda não parecem estar claras nem mesmo para os gestores que idealizaram a
proposta. A proposta de reorientação da aprendizagem tendo como um de seus
objetivos reintegrar o aluno a sua turma original evidencia, portanto, a existência
de alunos em defasagem série-idade. A própria implementação do CEMOA é uma
constatação disso. A concepção de uma cultura escolar, baseada na seriação e em
procedimentos para a recuperação daqueles alunos que “não aprenderam” os
conteúdos propostos nos programas das séries, parece ainda estar incorporada nos
agentes. A percepção de que os ciclos em Niterói foram elaborados como uma
alternativa

intermediária

entre

o

sistema

tradicional

de

escolaridade

(série/aprovação/reprovação) e o sistema adotado anteriormente para a rede
(seriação/avaliação continuada/promoção automática) parece se confirmar mais
uma vez a partir da análise dos documentos. A idéia de progressão parcial como
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dependência, ação já implementada há décadas atrás dentro do sistema seriado,
também pode confirmar essa hipótese.

CAPÍTULO 5 O Contexto Geral, As Condições Escolares, As
Concepções do Professor das Escolas Organizadas em Ciclos
no Brasil

Sonhamos com uma escola pública capaz, que vá se constituindo aos poucos num espaço
de criatividade.
Uma escola democrática em que se pratique uma pedagogia da pergunta,
em que se ensine e se aprenda com seriedade,
mas em que a seriedade jamais vire sisudez.
Uma escola em que, ao se ensinarem necessariamente os conteúdos,
se ensine também a pensar certo.
Paulo Freire (1991)
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O capítulo apresenta uma análise estratificada pelo modo de organização
da escolaridade – séries e ciclos - realizada a partir de diversos indicadores
captados através dos instrumentos contextuais63 do SAEB 2001, mais
especificamente os questionários do professor da 4ª e 8ª séries do Ensino
Fundamental, relativos ao Brasil, Região Sudeste e estado do Rio de Janeiro.
Após uma primeira análise dos indicadores referentes ao Brasil e às turmas
de 8ª série, foram selecionados aqueles que demonstraram uma variação
percentual diferenciada entre escolas seriadas e escolas cicladas. Analisando esses
mesmos indicadores em relação à Região Sudeste, ao Rio de Janeiro e à 4ª série,
agrupei-os em três categorias distintas64:
1ª: O contexto geral das escolas
2ª: As condições escolares das escolas
3ª: A postura predominante do corpo docente / O ofício de professor
Para facilitar a leitura, as tabelas apresentadas farão referência a Brasil / 8ª
série. Quando houver necessidade de algum dado ser ressaltado, outras tabelas
serão apresentadas em conjunto.
O plano amostral do SAEB 2001 foi realizado nas 27 unidades da
federação e contou com a participação de 288 mil alunos. Os questionários
contextuais foram respondidos por 21,8 mil professores e 6,8 mil diretores de
cerca de sete mil escolas públicas e provadas no país. O objetivo do SAEB ao
trabalhar com uma amostra de alunos é ter uma representação fidedigna dos
sistemas de ensino público e privado de todos os estados e Distrito Federal. A
amostra do SAEB leva em consideração cinco critérios. O primeiro refere-se à
série na qual o aluno está matriculado. O segundo considera a unidade da
federação. Os critérios seguintes são todos aplicados dentro de cada série e da
unidade da federação. Dessa forma, o terceiro critério leva em conta a
dependência administrativa da escola (rede): estadual ou municipal. Em algumas
situações, as duas primeiras são reunidas em uma única categoria intitulada como
pública. O quarto critério é o da localização da escola, referindo-se se ela está
localizada na capital ou no interior e, subdivididas em rurais e urbanas. O último
critério refere-se ao número de turmas em cada escola, isto é, as escolas são
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Os instrumentos contextuais do SAEB são os questionários do professor, diretor, escola e aluno.
Todo esse processo foi descrito no capítulo 1.
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agrupadas em dois grupos: escolas com uma ou duas turmas regulares da série e
escolas com três ou mais turmas regulares da série.65
Para realizar essa investigação, foram considerados os critérios: escolas de
4ª e 8ª séries, urbanas, públicas, no Brasil, na região Sudeste e no Rio de Janeiro,
ou seja, foram retiradas da minha amostra escolas rurais e particulares.
Levantamentos amostrais inevitavelmente possuem erros amostrais
decorrentes do fato de que observa-se uma parcela da população. A generalização
das estimativas obtida via amostra para a população correspondente precisa levar
em consideração o erro amostral. Esse tipo de análise envolve a realização de
testes de hipótese sobre a diferença entre proporções. A dificuldade que se
apresenta refere-se ao fato de que o SAEB adota um plano amostral complexo,
envolvendo estratificações, conglomerados e pesos. Nesse contexto, os testes de
hipótese implementados nos pacotes estatísticos convencionais (como o SPSS,
usado para as análises nessa tese) levam a resultados viesados. Muito embora já
haja pacotes estatísticos que consideram os testes de hipótese para diferença de
proporções de modo a levar em consideração o caráter complexo do plano
amostral do SAEB, a teoria estatística subjacente a esses pacotes, está muito além
de meu conhecimento na área66. Portanto, optei por apresentar as proporções
apuradas na forma de porcentagens, sem realizar os testes de hipótese para testar a
significância estatística da diferença entre os percentuais apurados para escalas
organizadas em ciclos e em séries. Complementarmente, apenas enfatizei
diferenças entre grupos de escolas organizadas em ciclos e em séries nos casos em
que as diferenças eram suficientemente grandes para não pairar dúvidas quanto à
possibilidade de generalização.
Vale lembrar, antes da leitura desse capítulo, que no Brasil, de 1999 a
2002, segundo dados do Censo Escolar sobre a organização da escolaridade, o
percentual de escolas organizadas unicamente em ciclos cresceu de 10% para
10,9% e para escolas organizadas em séries e ciclos cresceu também de 7,6% para
8,5%. Representando um total de 19,4% das escolas de todo o Brasil que
trabalham no regime de ciclos.
65

Esses dados foram retirados dos seguintes endereços:
1 -Quanto aos dados do SAEB 2001:
<http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/saeb/news02_02.htm> Acessado em 10/12/2002.
2 – Quanto aos critérios do plano amostral do SAEB 2001:
<http://www.inep.gov.br/basica/saeb/plano_amostral.htm> Acessado em 12/08/2002.
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5.1 Os Contextos de Implantação dos Ciclos
Considerando que, as taxas percentuais de situações relacionadas à
violência, roubos e depredações, assim como de indisciplina escolar mostraram-se
mais altas em escolas cicladas, sentiu-se a necessidade de, no âmbito deste
trabalho, apontar tal fato, a fim de realizar uma breve correlação entre as
evidências encontradas nos dados do SAEB e o contexto social, urbano e
econômico onde foram implementadas as políticas de ciclos sem, no entanto,
constituir-se em foco maior de análise. Os indicadores relativos à violência contra
alunos, professores e funcionários, a roubos e depredações, e à indisciplina na
escola foram agrupados e denominados contexto geral por se referirem ao
ambiente escolar, entendido aqui como: a) o espaço escolar, b) o ambiente externo
onde a escola está inserida, e c) a comunidade do entorno. Nesse momento, não se
considerou para a análise, as questões de ensino e de organização escolar
referentes ao ambiente escolar, pois tais aspectos serão abordados quando da
análise das condições escolares. Pareceu-me importante considerar o contexto
geral, uma vez que só considerei na minha análise escolas de contextos urbanos,
com ênfase para a região sudeste, que exerce forte influência nas porcentagens dos
dados, uma vez que cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e
seus municípios vizinhos, concentram uma grande quantidade de escolas, alunos e
professores.
Dados do Censo Escolar de 2000, apresentados por Barreto e Mitrulis
(2001) registram que nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, as redes
estaduais foram as que mais aderiram aos ciclos, 89,1%, 26,6% e 33%
respectivamente. Na região Sul, a maior parte é de escolas municipais com um
percentual de 15,9% e na região Norte há uma maior adesão entre as escolas
particulares, 10%. Tais índices nos permitem considerar que as taxas dos
resultados apresentados nas tabelas seguintes relativas aos questionários
contextuais do SAEB são valorizadas pelos percentuais da região sudeste.
Segundo Barreto e Mitrulis (2001, p.18) “dentre as regiões, é a sudeste que
se mostra mais inclinada a implantar os ciclos e também a que possui a maior
população escolar. De suas redes escolares, 54,4% os adotaram e, dentre elas,
quase 90% das escolas estaduais, responsáveis por metade das matrículas do
ensino fundamental, situam-se nesse caso. Engrossam esses números, os alunos de
66

Observe-se que usei o peso amostral para calcular corretamente os percentuais.

166

48,6% das escolas municipais, algumas das quais pertencentes a redes populosas
como as de São Paulo e Rio de Janeiro, ainda que esta última apresente uma
organização mista. Isso significa que é na região que se encontra a maior
concentração de alunos passando atualmente pela experiência de ciclos no país”.
Entendemos que a busca de um entendimento do contexto geral situa de
forma mais abrangente as discussões em torno das escolas cicladas, visto que
houve uma diferença percentual significativa, nos aspectos relativos à violência e
indisciplina, que nos permitem verificar o ambiente escolar fora do âmbito da sala
de aula e de situações de ensino. Além disso, parece-nos importante apontar para a
relevância de futuros estudos no que diz respeito à relação entre escolas cicladas e
contextos de maior violência e indisciplina, a fim de compreender melhor o
desenvolvimento das escolas cicladas no Brasil.
As tabelas 1 e 2, a seguir, mostram que há uma porcentagem maior de
professores das escolas em ciclos que considera a ocorrência de roubos e
depredações, bem como violências contra alunos, professores e funcionários no
espaço escolar. Também se pode observar que, embora com um percentual mais
baixo, mas para fins de comparação, constitui-se em quase o dobro, o número de
professores das escolas cicladas que consideraram tais situações como um
problema grave. Tais resultados também foram observados nos questionários dos
diretores e professores de 4ª série.
Tabela 1: “Ocorreram, neste ano, nesta escola, roubos, depredações?” (Brasil)

Ciclo %

Série %

58.2

68.7

29.0

23.4

Sim, e foi um problema grave.

12.8

7.8

Total

100.0

100.0

Não
Sim, mas não foi um problema
grave.

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001.
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Tabela 2: “Ocorreu, neste ano, nesta escola, violência contra alunos, professores, funcionários?”
(Brasil)

Não
Sim, mas não foi um problema
grave.
Sim, e foi um problema grave.
Total

Ciclo %

Série %

61.8

81.0

32.8

15.3

5.5

3.7

100.0

100.0

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001.

Ainda é possível observar que, se somarmos os percentuais da tabela 2
relativos aos itens que mostram a presença de violência na escola, encontraremos
o dobro de percentual nas escolas cicladas.
Uma primeira compreensão desses aspectos veio através da análise da
história das políticas de implantação dos ciclos no que tange ao percurso histórico
no qual aconteceram.
Ao analisarmos a implantação das diferentes políticas de ciclos e
progressão continuada constatamos que as experiências acontecem em contextos
urbanos, em sua maioria, de grandes centros, o que pode explicar a maior
porcentagem nos itens relativos a roubos, depredações, violência e indisciplina
nas escolas cicladas. Segundo Alavarse (2002) há uma concentração de escolas
organizadas de forma diferenciada da seriação, nos estados de Minas Gerais, em
especial Belo Horizonte (Escola Plural) e São Paulo, com prevalência da rede
municipal. Também, ao analisarmos, historicamente a implantação dos ciclos,
observamos uma concentração maior nos estados de São Paulo, Minas Gerais e
Rio de Janeiro, em especial nas capitais desses estados, como vimos no capítulo 3.
Para Candau (2001, p.23) "o cenário privilegiado de tudo isto [violência] é
constituído, sem dúvida, pelas grandes cidades - espaço onde os contrastes dos
modos de vida atuam como potencializadores da iniqüidade social”.
Ao se relacionar à hipótese da implantação de ciclos nos grandes centros
colaborar para o entendimento das porcentagens maiores quanto à violência nas
escolas, procedeu-se à verificação dos mesmos índices para a região sudeste, uma
vez que temos o Grande Rio, a Grande São Paulo e a Grande BH. Os índices
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comprovaram a hipótese, uma vez que na região sudeste também são maiores as
taxas nas escolas cicladas, como mostram as tabelas 3 e 4 a seguir.
Tabela 3: “Ocorreram, neste ano, nesta escola, roubos, depredações?” (Sudeste/8ª série)

Ciclo %

Série %

57.2

70.8

29.7

19.0

Sim, e foi um problema grave.

13.1

10.2

Total

100.0

100.0

Não
Sim, mas não foi um problema
grave.

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001.

Tabela 4: “Ocorreu, neste ano, nesta escola, violência contra alunos, professores, funcionários?”
(Sudeste/8ª série)

Não
Sim, mas não foi um problema
grave.
Sim, e foi um problema grave.
Total

Ciclo %

Série %

60.1

83.4

34.4

11.3

5.6

5.3

100.0

100.0

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001.

Outra leitura se fez importante: a gravidade relativa às questões de
violência é observada pelos professores, de forma mais acentuada entre as turmas
de 8ª série do que as de 4ª série. Isso nos obriga a conjugar faixa etária aos
contextos histórico e social expostos anteriormente.
A tabela 5, relativa aos alunos de 8ª série, mostra uma maior incidência de
problemas disciplinares nas escolas organizadas em ciclos ao se comparar com as
escolas seriadas. Vale ainda chamar atenção para o fato de novamente termos
quase o dobro de professores das escolas de ciclos que consideraram a situação
grave.
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Tabela 5: “Ocorreram, neste ano, nesta escola, problemas disciplinares causados por alunos?”
(Brasil/8ª série)

Ciclo %

Série %

17.2

24.5

65.6

67.2

Sim, e foi um problema grave.

17.1

8.3

Total

100.0

100.0

Não
Sim, mas não foi um problema
grave.

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001.

Na comparação com a tabela 6 a seguir, que mostra a mesma situação com
alunos de 4ª série, as porcentagens nas escolas cicladas continuam mais altas. No
entanto, na comparação com as escolas cicladas entre si, considerando as
diferentes séries, as porcentagens são inferiores na 4ª série em relação aos alunos
de 8ª série, demonstrando que há uma maior incidência quanto mais alta a faixa
etária, como mostrou a tabela 5. Fato que pode ser explicado não só pela questão
da adolescência, mas também pela questão social de maior inserção do jovem no
ambiente externo a casa e escola.
Tabela 6: “Ocorreram, neste ano, nesta escola, problemas disciplinares causados por alunos?”
(Brasil/ 4ª série)

Não
Sim, mas não foi um problema
grave.
Sim, e foi um problema grave.
Total

Ciclo %

Série %

26.7

34.1

64.9

59.4

8.4

6.5

100.0

100.0

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001.

No que tange à temática da violência, é preciso delimitar que a mesma, na
escola, não pode ser analisada e entendida como um fenômeno isolado, pois seus
fatores no ambiente escolar, estão relacionados a um contexto social mais amplo,
isto é, um contexto para além do particular da escola.
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A literatura sobre o tema da violência aponta que existem diferentes
entendimentos para a violência. Para Candau (2001), há uma abrangência muito
grande do que se poderia caracterizar como violência, desde uma conceituação em
que se coaduna com agressão física e criminalidade, até uma perspectiva que
aponta a violência para além das questões somente relativas a agressões físicas e
de criminalidade, mas também relativas aos campos psicológico e moral. Dessa
forma, podemos perceber que não é tão simples tratar violência e criminalidade
como se fossem a mesma coisa. Ainda segundo Candau (2001, p.20), "a marca
constitutiva da violência seria a tendência à destruição do outro, ao desrespeito e à
negação do outro, podendo a ação situar-se no plano físico, psicológico e ético”.
Torna-se, portanto, importante situar como o conceito de violência é
tratado no âmbito das questões relativas ao tema nos questionários do SAEB.
No questionário, apenas três itens relacionam-se diretamente com a
violência. As perguntas, tanto do questionário do professor quanto do diretor,
referem-se a problemas que podem ter acontecido na escola. Professor e diretor
são solicitados a responderem se houve ou não na escola "roubos e depredações",
"violência contra alunos, professores e funcionários" e "problemas disciplinares
causados por alunos" e se o problema ocorreu, se foi ou não grave. Podemos
observar que a violência é tratada explicitamente quanto a roubos e depredações
(aspectos físicos quanto ao patrimônio material) e em relação às pessoas, sem
especificar se a violência seria de ordem física ou moral. Fica, portanto, a cargo de
quem responde o questionário, a sua própria concepção acerca do que seja
violência. Quanto às questões indisciplinares, as mesmas podem ser entendidas
como relativas à violência ou não. Como questões de indisciplina podem envolver
agressões físicas, insultos morais e depredações, tal item foi classificado como
sendo da ordem da violência também.
As diferentes manifestações de violência no espaço escolar podem advir da
interferência de grupos externos, da violência familiar, podem ser relativas quanto
à depredação, brigas e agressões, roubos, furtos.
Quanto à depredação no ambiente escolar podemos localizá-la em, pelo
menos, duas ordens de motivações. A primeira seria em relação ao que Cárdia
(1997) chama de "prazer estético". O estado de abandono e de precariedade dos
prédios, o mobiliário destruído, a lousa velha e encardida, os banheiros sem
condições de uso, as pichações fazem com que os espaços fiquem tão
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desagradáveis e desvalorizados que se tornam fonte de stress, impossibilitando
uma convivência saudável com o mesmo.
A segunda seria uma própria descrença com o bem público fazendo com
que o mesmo seja além de maltratado, mal conservado, constituindo-se esta
atitude também uma forma de violência. Paulo Freire (1991, p.23), quando
assumiu a Secretaria Municipal de Educação em São Paulo, referindo-se à
depredação das escolas (tetos caindo, pisos afundando, instalações elétricas
perigosas, carteiras escolares arrebentadas) já apontava que “é impossível pedir
aos alunos das escolas tão maltratadas e não por culpa de suas diretoras, de suas
professoras, de seus zeladores ou deles, que as zelem. Nem uma das diretoras de
todas essas escolas quase devastadas deixou de solicitar várias vezes a quem de
direito o reparo das mesmas”. A negligência com os prédios escolares é um
exemplo da mensagem que transparece de forma subliminar, qual seja: o
descrédito do Estado com a escola e, em última instância, com as pessoas que lá
trabalham e estudam. “O descuido com os prédios sugere uma terra de ninguém,
uma terra sem dono que pode ser ocupada por aquele que tem força e coragem
para fazê-lo”.(Cardia, 1997, p.56) Tal descrédito pode ser considerado como um
convite à violência.
O segundo fato que se relacionaria à depredação poderia ser entendido
como uma forma de contestação ou de resistência à imposição de normas,
principalmente nas escolas que trabalham com adolescentes e pré-adolescentes.
Todas essas questões foram agrupadas na categoria contexto geral uma vez
que no trabalho da análise estratificada entre série e ciclos, indicadores relativos à
violência interna à escola, bem como os relativos às questões indisciplinares
apresentaram uma diferença significativa. Desse modo, considerou-se que a
violência na escola não pode ser analisada e entendida como um fenômeno
isolado, pois seus fatores no ambiente escolar estão relacionados a um contexto
social mais amplo.
Esse contexto geral descrito do entorno onde se localiza a maioria das
escolas cicladas e as repercussões do mesmo para o ambiente interno da escola
poderá tornar-se um aspecto relevante para os gestores, equipes das secretarias de
educação, diretores, professores e funcionários das escolas onde foram
implantados os ciclos. Em que as questões relativas à violência e indisciplina
interferem numa proposta de trabalho que tem como premissa o respeito ao ritmo
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próprio do aluno, à autonomia do mesmo, a não retenção como base de uma
avaliação contínua? Tais questões e outras nos parecem que afetam os princípios
dos ciclos, posto que tais princípios exigem um compromisso redobrado de
estudantes e professores quanto ao desenvolvimento das aprendizagens ao longo
dos anos, uma vez que o poder coercitivo da avaliação não mais existe. Numa
comunidade escolar onde as relações são afetadas pelo fenômeno da violência, de
escolas situadas, em sua maioria, em contextos externos dos grandes centos
urbanos, como estabelecer um vínculo de maior compromisso com o
conhecimento, conhecimento este que não está mais na mão do professor somente,
mas que exige do estudante uma postura mais envolvida, individual e
coletivamente, e do professor uma postura mais mediadora, sem que utilize
artifícios como instrumentos de avaliação surpresa, com vistas à reprovação, para
estabelecer a ordem e a disciplina na sala de aula? Que novas relações professor –
aluno, a implantação dos ciclos em escolas com esse contexto estariam sendo
construídas? Se não mais a relação tradicional, velha conhecida de todos nós e
também a quase impossível relação desejada e preconizada na concepção de uma
pedagogia diferenciada, que tipo de relação estaria florescendo nas salas de aula a
partir da implantação dos ciclos e da não reprovação?
Podemos ainda inserir no contexto da violência descrito acima, as questões
que vêm se colocando para a escola nas últimas décadas, como querer ensinar e
conseguir fazê-lo com todo mundo, à medida que o acesso da maioria da
população aumentou bastante no século XX, transformam o ofício do professor.
Para Perrenoud (1999a, p.168), “a evolução da escola transforma o ofício do
professor em um duplo movimento: ambições crescentes e condições de exercício
cada vez mais difíceis: concentração de populações de ‘alto risco’ em certos
bairros; diversificação cultural e étnica do público escolar; heterogeneidade
crescente das aquisições escolares com as quais o professor deve contar em uma
classe; diminuição dos investimentos orientados para um futuro distante (no
future) e degradação do sentido dos estudos”. O autor ainda ressalta o que para
nosso contexto brasileiro parece fazer sentido: poderiam ser acrescentadas [às
questões elencadas acima], em certas zonas urbanas, as dissoluções do contrato
social que permite o funcionamento das escolas e a relação pedagógica em
condições mínimas de serenidade: violência e trabalho escolar não se casam”.
(idem, p.168)
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Estas questões tornam-se importantes no contexto da pesquisa acerca da
implementação dos ciclos nas escolas e parece ser importante o suficiente para ser
apontada por este estudo. No entanto, sem ser objeto de foco desse trabalho, nas
análises das seções seguintes, veremos alguns aspectos relativos às condições
escolares e à postura do professor que podem nos dar algumas pistas acerca da
problemática sugerida acima.
5.2 As Condições Escolares
A partir da análise dos questionários, alguns resultados significativos
referiam-se às condições de funcionamento da escola, tanto do ponto de vista do
trabalho pedagógico (reuniões, projeto pedagógico) quanto de organização e
administração (número de professores, rotatividade de professores, apoio
pedagógico, recursos pedagógicos). Essas questões foram reunidas em seis grupos
- rotatividade, continuidade, apoio e recursos pedagógicos, dedicação, formação,
participação no projeto da escola – e foram observadas para auxiliar na análise das
condições de funcionamento da escola desde aqueles dois pontos de vista. A essa
categoria de questões denominamos condições escolares para fins da análise.
As questões referentes às condições escolares foram escolhidas quanto à sua
relevância para se entender o funcionamento da escola em ciclos, uma vez que na
análise comparativa com as escolas seriadas, tais itens demonstraram uma
diferença percentual significativa. Foram selecionadas dezoito questões referentes
a essa temática e transformadas em quatorze tabelas.
Para uma primeira análise dos dados, foi construído um quadro que organizou
essas dezoito questões agrupadas nos seis conjuntos especificados acima67.
Os conjuntos ficaram assim distribuídos:
Foi formado um primeiro conjunto de questões ao qual foi dado o nome de
rotatividade. As questões relativas à “Experiência em trabalhar nesta escola”, “Há
quanto tempo é professor desta turma, neste ano” e “Inexistência de professores
para algumas disciplinas ou séries” foram transformadas nas tabelas 1, 2 e 3
respectivamente, que analisaremos mais adiante. Foi considerada rotatividade
aquilo que é relativo a rotativo, ou seja, o que faz rodar. Em relação ao contexto
de escola pode-se considerar rotatividade como a troca constante de professores e
67
O quadro construído, em uma primeira instância, para facilitar a análise das condições escolares,
encontra-se em anexo.
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profissionais de uma mesma escola, bem como a de alunos, que afeta a necessária
continuidade do processo educativo. Um recomeçar constante do projeto
pedagógico da unidade escolar, considerando projeto pedagógico aqui, não apenas
aquele que está prescrito nos documentos, mas também aquele que se realiza
efetivamente nas salas de aula pelas mãos dos professores e alunos, ou seja, o
currículo real.
Ao segundo grupo denominamos continuidade, uma vez que as questões
referiam-se à existência ou não de professores para algumas disciplinas ou séries,
ao índice de faltas dos professores e ao tempo de trabalho do professor com a
turma no ano da realização do SAEB, naquela escola. Vale ressaltar que as
questões referentes à inexistência de professores para séries ou disciplinas (tabela
3) e ao tempo de trabalho com a turma (tabela 2), tanto foram observadas para a
rotatividade quanto para a continuidade, uma vez que ambas categorias estão
intimamente relacionadas. Continuidade foi considerada para o estudo como algo
que é contínuo, onde não há interrupção, onde o processo educativo ocorre de
forma seguida, ou seja, sem interrupções, um trabalho que tem início, meio e fim.
O terceiro grupo denominado de apoio e recursos compõe-se de duas
questões: “carência de pessoal de apoio pedagógico” e “falta de recursos
pedagógicos”.
O quarto grupo, dedicação, refere-se à questão “em quantas escolas trabalha”.
Analisamos dedicação, nesse caso, a partir da carga horária de dedicação do
professor para aquela escola.
As atividades de formação compõem o quinto grupo de questões. Foram
observadas questões que dizem respeito às atividades de formação continuada,
como também as reuniões de conselho de classe e a participação na elaboração do
projeto pedagógico da escola. Essas duas últimas questões, ou seja, participar em
conselhos de classe e elaborar projeto pedagógico foram consideradas, no âmbito
desse trabalho, questões de formação continuada do corpo docente.
O último e sexto grupo de questões aponta a participação dos professores no
projeto pedagógico da escola. Foram observadas as questões relativas à
participação no conselho de classe e na elaboração do projeto pedagógico.
Embora essas duas questões tenham sido observadas no que diz respeito à
formação, também auxiliaram a analisar a participação dos professores no projeto
da escola.
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Para diversos autores (Perrenoud, 1999, 2000; Dalben, 2000, Zákia, 2002;
Alavarse, 2000; Arroyo, 1999), a organização da escola em ciclos significa uma
mudança de ordem estrutural e não apenas alterações pontuais. Segundo a
literatura, diferentes aspectos das condições escolares devem ser reestruturados
seguindo uma nova lógica de organização espaço-temporal, de estruturação
curricular e de avaliação e de organização do trabalho. Para Perrenoud (1999)
avançar numa avaliação formativa, na perspectiva de uma pedagogia diferenciada,
onde a organização da escolaridade se dá por ciclos, significa mudar uma série de
aspectos na escola: relação entre a escola e as famílias, a forma de organização
das turmas, didática, a relação professor / aluno, a política institucional, o
currículo, o sistema de seleção e orientação de alunos e ainda, por fim, as relações
trabalhistas e pessoais dos docentes com a profissão e a unidade escolar.
Portanto, é nessa perspectiva que, como salientamos já anteriormente, nesse
estudo chamamos de condições escolares os fatores que dizem respeito ao
funcionamento da escola bem como o seu projeto pedagógico: os recursos
tecnológicos
coordenadores,

e

de

infra-estrutura,

supervisores,

os

diretores,

recursos

humanos

orientadores,

(professores,

auxiliares,

etc.),

a

estruturação e viabilização do projeto pedagógico (reuniões, estudos), o
desenvolvimento profissional, a organização do tempo e espaço escolar (grades
horárias, formação de turmas, etc). Tais fatores foram analisados no âmbito das
questões do SAEB, num nível macro e também no nível micro da unidade escolar,
como veremos no capítulo seguinte.
A análise macro considerou esses diferentes fatores com o intuito de perceber
até que ponto essas mudanças consideradas como estruturais estavam de fato
ocorrendo nas escolas organizadas em ciclos em comparação com as escolas
seriadas.
A seguir, analisaremos as tabelas que tratam das condições escolares.
Quanto à rotatividade nas escolas cicladas, podemos verificar que, ao
analisarmos a tabela 7 a seguir, há uma maior concentração de professores
trabalhando há menos de 1 ano ou de 1 a 2 anos em escolas com ciclos. Há
também uma maior concentração de professores, em escolas seriadas, com maior
tempo de estabilidade em uma mesma escola. Dessa forma, poderíamos chamar a
atenção para a rotatividade, entendendo que há uma maior presença desta, em
escolas em ciclos.
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Tabela 7: “Há quantos anos você trabalha nesta escola?” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Há menos de 1 ano

24.1

15.4

De 1 a 2 anos

27.3

14.1

De 3 a 5 anos

17.6

23.8

14.1

16.8

16.9

29.9

100

100

De 6 a 9 anos
Há mais de 10 anos
Total

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001

Tendo a organização em ciclos, como um de seus princípios básicos, a
continuidade, via diferentes aspectos: a permanência dos alunos na escola e a não
evasão, a continuidade dos estudos sem a interrupção criada pela retenção, a
avaliação que pressupõe uma continuidade dos estudos em formação ou a
avaliação formativa na concepção de Perrenoud, o acompanhamento contínuo dos
alunos por parte de seus professores, implicando numa reorganização das turmas e
dos professores ao longo dos anos, consideramos que a análise da tabela 1, de uma
provável rotatividade no corpo docente nas escolas cicladas, indica um aspecto
contraditório entre a teoria e a proposta da política de ciclos e a realidade das
escolas em ciclos no Brasil, representadas aqui pela amostra do SAEB.
A rotatividade expressiva dos professores das escolas públicas, em
especial nas escolas cicladas, considerando-se a amostra do SAEB 2001, ocasiona
uma constante transição. Podemos inferir que, a cada ano letivo, o quadro de
professores das escolas sofra alterações, o que impede a continuidade dos
processos iniciados para a construção de uma escola organizada em ciclos.
Segundo Dalben (2000, p.21), “do ponto de vista do professor, o ciclo favoreceria
o tempo maior para o desenvolvimento do processo de ensino, justificado pelo
fato de que, trabalhando coletivamente, os professores teriam um alargamento do
tempo para o acompanhamento de grupos de alunos por mais de um ano”.
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Cruz (1997)68 entende a rotatividade como uma transição permanente. Para
a autora, transição caracteriza-se como um período de passagem de um tempo
para outro, como ela mesma diz, um “entretempo” ou um “intervalo”. Um
intervalo significa que após este período de tempo virá um novo tempo. Mas
como se conquistar um novo tempo diante de um quadro de rotatividade ou, como
sinaliza Cruz (1997), de uma permanente transição?
A rotatividade dos professores nas escolas provoca uma constante
transição.

Para Cruz (1997, p.18) “transição esta, tanto no sentido de transitar,

onde os professores passam pela escola, mas não ficam, mudando sempre de
lugar, quanto no sentido de ínterim, de período de passagem entre um grupo e
outro, o que acaba por fragilizar a continuidade da construção do projeto de
escola. A escola, no seu cotidiano, vive num permanente recomeçar, (daí a
transição permanente) (...)”
A tabela 8 mostra que em relação ao tempo do professor como “professor
desta turma, neste ano letivo”, há um índice pequeno, em setembro, porém
destoante, quando comparado ao índice dos professores da escola seriada em
relação ao começo do trabalho com a turma, nesse mês, já ao final do ano letivo.
Seriam professores de turmas de progressão continuada ou algum programa
semelhante que só começariam ao final do ano letivo? Ou seria uma pequena
porcentagem de professores "rotativos"?
Tabela 8: “Considerando apenas este ano letivo, há quanto tempo você é professor (a) desta
turma?” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Desde o início do ano letivo

81.6

86.5

Desde abril

3.8

2.7

Desde maio

3.9

3.3

Desde junho

0.3

1.6

Desde julho

0.1

1.3

Desde agosto

3.0

2.7

Desde setembro

7.4

2.0

Total

100

100

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001
68

Giseli Barreto da Cruz, A Transição Permanente: Um obstáculo à construção de um projeto
político-pedagógico em escola pública de 1o. Grau, 1997. Monografia que estudou a rotatividade
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A rotatividade pode ser observada também na tabela 9 que mostra uma
diferença, embora pequena, em relação à inexistência de professores para algumas
disciplinas ou séries. Os dados mostram uma pequena tendência a uma maior falta
de professores nas escolas cicladas. Dessa forma, denota uma maior rotatividade
no corpo de professores e uma maior interrupção na continuidade das aulas. Esse
pequeno aumento percentual pode ser observado tanto entre os professores de 4ª
quanto de 8ª série. A falta de professores poderia estar relacionada ao contexto no
qual a escola está inserida. Essa seria uma possível leitura, uma vez que na análise
dos dados qualitativos da investigação, a falta de professores, ao longo do ano, na
Escola Perto do Céu é explicada devido ao número de professores que pedem
transferência ou afastamento mesmo, por conta das dificuldades apresentadas pelo
contexto: violência, falta de transporte e falta de segurança para se chegar no local
de trabalho.
Tabela 9: “Inexistência de professores para algumas disciplinas ou séries” (Brasil)

Ciclo %

Série %

48.6

54.7

35.2

31.0

Sim, e foi um problema grave

16.2

14.3

Total

100.0

100.0

Não
Sim, mas não foi um problema
grave

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001

Consideramos a rotatividade relacionando-se mais diretamente com a troca
de professores, troca de programas, troca de práticas, etc. sem necessariamente
representar uma descontinuidade no tempo. Também pode representar uma
ruptura e descontinuidade no tempo escolar, uma vez que uma turma pode ficar
um período de tempo sem aulas, por exemplo.
Já a análise da continuidade pode se relacionar mais diretamente com o
tempo. Um tempo descontínuo, interrompido, sem prosseguimento dentro dos
objetivos estabelecidos. A porcentagem em relação à falta de professores para
algumas séries ou disciplinas, o tempo do professor na turma, aspectos apontados
na Escola Perto do Céu.
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acima, somados ao índice de faltas por parte dos professores no ano (tabela 4)
também demonstra uma falta de continuidade em relação ao trabalho docente e
deste com as turmas. A rotatividade foi considerada em relação ao aspecto
concreto, ou seja, entradas e saídas de professores na escola fazendo com que não
se tenha um corpo docente estável. Entende-se a continuidade em relação ao
trabalho pedagógico, a necessária continuidade para qualquer relação de
aprendizagem e processos de ensino. Uma continuidade que se expressa no tempo
do professor na escola, pois para acompanhar a turma dentro do ciclo, pressupõese que esse professor tenha uma continuidade de trabalho na escola. Nessa mesma
direção, investiga-se o tempo do professor na turma. Um último aspecto diz
respeito às faltas, no sentido de que interrupções regulares atrapalham o
desenvolvimento do trabalho, seja em escolas seriadas, seja em escolas cicladas.
Considerando que a escola em ciclos traz como premissa básica a continuidade
em vários níveis, a porcentagem mais alta de faltas de professores nas escolas
cicladas, como mostra a tabela 10, demonstrou uma certa incoerência entre a
premissa e a realidade.
Tabela 10: “Alto índice de faltas por parte de professores” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Não

68.7

79.7

Sim, mas não foi um problema grave

20.2

16.1

Sim, e foi um problema grave

11.1

4.2

Total

100

100.0

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001

Em relação ao conjunto denominado, apoio e recursos, foram analisadas as
duas tabelas a seguir, relativas aos aspectos “carência de pessoal de apoio
pedagógico” e “falta de recursos pedagógicos”. Sabemos que para a
implementação de uma nova proposta de organização da escolaridade, como os
ciclos, é fundamental que as escolas contem com apoio relativo a recursos
humanos (coordenação pedagógica, orientação pedagógica) como também
maiores recursos pedagógicos para o desenvolvimento da proposta. As tabelas a
seguir demonstram que há uma maior incidência de apoio e recursos nas escolas
cicladas, segundo a observação dos professores. Esses consideram que suas
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escolas oferecem recursos e apoio para desenvolverem seu trabalho, em maior
escala que os professores das escolas seriadas.
A partir dos dados das tabelas 11 e 12, podemos analisar que a simples
implementação da proposta já não é mais considerada como suficiente pelas
secretarias de educação, como observamos em políticas anteriores. Os resultados
das pesquisas que denunciavam a simples implantação desacompanhada de
medidas complementares, como apoio pedagógico, recursos e mesmo a formação
docente, como veremos mais adiante, já parecem ser considerados para a
viabilização das propostas.
Tabela 11: “Carência de pessoal de apoio pedagógico” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Não

64.7

52.2

Sim, mas não foi um problema grave

28.8

28.1

Sim, e foi um problema grave

6.5

19.6

Total

100

100.0

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001
Tabela 12: “Falta de recursos pedagógicos” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Não

44.6

36.2

Sim, mas não foi um problema grave

48.0

46.3

Sim, e foi um problema grave

7.4

17.6

Total

100

100.0

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001

A dedicação foi considerada sob o aspecto de maior disponibilidade de
carga horária do professor para estar na escola em que trabalha. A literatura
aponta que um dos pressupostos da escola ciclada é que o professor disponha de
um tempo maior na escola para que participe da vida escolar, para que possa
cuidar de uma formação mais permanente de seus alunos e sua no espaço escolar.
Segundo Dalben (2000, p.61), o 4º eixo norteador da escola por ciclos de
formação é “escola experiência de produção coletiva”. Isto significa que o
atendimento aos alunos numa organização por ciclos de formação exige uma
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organização de escola articulada em tempos coletivos de permanente
reflexão/avaliação da ação pedagógica, objetivando a construção dinâmica do
projeto pedagógico de cada escola.” Este pressuposto exige um maior tempo do
professor na unidade escolar, participando de reuniões coletivas, acompanhando
seus alunos em tempos distintos dos tempos regulares de sala de aula, como por
exemplo, em redes que implantaram turmas de progressão, aceleração, etc.
Em relação à dedicação, os professores das escolas em ciclos responderam
que concentram mais a sua carga horária de trabalho em uma ou duas escolas,
como mostra a tabela 13 a seguir. Embora seja uma porcentagem pequena,
podemos verificar que há também uma maior porcentagem de professores das
escolas seriadas que declararam que trabalham em 4 ou 5 escolas.
Tabela 13: “Em quantas escolas você trabalha?” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Em apenas 1 escola

56.3

49.8

Em 2 escolas

33.3

38.0

Em 3 escolas

9.5

9.4

Em 4 escolas

0.3

1.8

Em 5 ou mais escolas

0.5

1.0

Total

100

100

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001

A tabela 13 mostra que há uma concentração um pouco maior de professores
trabalhando em mais de uma escola, nas escolas do tipo seriada. Aqueles que
trabalham em escolas com ciclos, tendem a se concentrar em apenas 1 ou 2
escolas. Isso faz com que possa existir uma maior possibilidade de dedicação ao
trabalho. Podemos confirmar tal hipótese a partir das tabelas referentes ao
compromisso com a escola, responsabilidade com a aprendizagem dos alunos,
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bem como maior participação na elaboração do projeto pedagógico, cujos dados
apresentam um percentual maior entre os professores das escolas cicladas.69
Perrenoud elenca obstáculos e dilemas para o que ele chama de uma
“ambiciosa” concepção dos ciclos. Os obstáculos seriam os seguintes: a questão
dos objetivos ao final do ciclo; a questão dos pontos de referência durante o ciclo;
a questão do tempo; a questão da autonomia das equipes; a questão do trabalho
em equipe; a questão dos grupos de alunos; a questão das competências
profissionais, a questão da avaliação (2002, p.45) A esses dilemas e questões,
situando-me na escola pública brasileira, acrescentaria alguns outros dilemas para
o ensino em ciclos numa concepção mais completa, se assim pudermos classificála, no sentido de que estaríamos de fato, transformando a lógica da gestão do
tempo e espaço escolar, bem como dos grupos. Completa, no sentido de estarmos
provocando uma mudança substantiva nos processos de escolarização e não
apenas trocando uma unidade de tempo por outra mais alongada. Pois bem,
acrescento dilemas como: a questão da rotatividade do corpo docente; a questão
da continuidade dos alunos; a questão do tempo de dedicação necessário do
professor em uma única escola; a questão do apoio e dos recursos materiais para
se efetuar uma mudança de grande porte na escola.
A formação continuada dos professores foi analisada nas tabelas seguintes.
As questões referem-se à participação dos professores em atividades de formação
e sua natureza, isto é, se palestras, cursos, oficinas e outros. Procurou-se observar
a porcentagem dessas atividades de formação continuada entre os professores das
escolas em ciclos, bem como procuramos observar o tipo de atividade de
formação continuada em que mais tomaram parte os professores das escolas
cicladas.
Como foi dito anteriormente, entendendo as atividades de participação em
reuniões na escola, como conselhos de classe e a elaboração do projeto
pedagógico como atividades de formação continuada, também foram analisadas
duas questões relativas a esses itens.
Sztajn, Bonamino e Franco (2003) realizaram um levantamento dos itens do
questionário do SAEB que se relacionavam com o tema da formação de
professores. Ampliando a compreensão clássica de formação de professores, ou
69
Essas tabelas serão analisadas no terceiro grupo denominado compromisso do professor, no
âmbito de seu envolvimento e participação nas escolas em que trabalha.
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seja, formação inicial em cursos de magistério ou licenciatura, como também
experiências formais de formação continuada, os autores associaram o conceito de
formação, no contexto de seu trabalho, à trajetória profissional e às experiências
escolares, tanto relacionadas à escola e seus espaços de formação (conselhos de
classe, reuniões de planejamento, trabalhos integrados com os colegas) quanto à
sala de aula (atividades com alunos

fora do horário escolar, relação com a

aprendizagem dos alunos).
Dessa forma, foram construídos cinco constructos que permitiram os autores
analisarem os itens do questionário a fim de saber como o tema da formação vinha
sendo tratado ao longo dos últimos oito anos de implementação do sistema
nacional de avaliação e sugerir novas possíveis formas de abordagem. Os
constructos foram: educação formal nas instituições formadoras de professores;
educação formal no contexto do sistema escolar; experiência e inserção
profissional na escola; instâncias formais de interação na escola e atitudes e
relações profissionais na escola.
Ao analisar os itens do questionário que mais marcaram diferenças entre
professores de escolas cicladas e professores de escolas seriadas, podemos
observar que foram aqueles que formam, segundo os autores, constructo que diz
respeito às instâncias formais de interação na escola, como o constructo relativo às
atitudes e relações profissionais na escola. Os itens que formam esse último
constructo foram analisados em separado, na seção seguinte desse capítulo, posto
que os percentuais relativos aos mesmos, foram expressivos quanto às atitudes e
compromisso dos professores.
Tabela 14: “Você participou de alguma atividade de formação continuada nos últimos 2 anos?”
(Brasil)

Ciclo %

Série %

Não

14.0

16.7

Sim

86.0

83.3

Total

100

100.0

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001

A tabela 14 mostra que há uma grande concentração de professores que
participaram de atividades de formação continuada, tanto das escolas seriadas
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quanto das escolas em ciclos. Ao compararmos escolas em ciclos com escolas
seriadas, observamos uma discreta porcentagem mais alta entre os professores de
escolas cicladas. Considerando que para o desenvolvimento de uma nova
organização da escolaridade, a formação dos professores é fundamental para o
sucesso da proposta, a pequena diferença de porcentagem em relação às escolas
seriadas pode indicar que ainda é inexpressiva a preocupação com a formação dos
professores nesse contexto, embora exista uma porcentagem alta de professores
participando de atividades de formação. Para uma análise mais detalhada é
necessário investigarmos a natureza das atividades de formação pelas quais os
professores têm passado e observarmos onde há uma concentração maior nas
escolas em ciclos. As tabelas 15 e 16 apresentam os resultados para essa análise.
Tabela 15: “Dentre as atividades listadas abaixo, marque todas em que você tenha tomado parte
nos últimos dois anos” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Curso

78.6

85.8

Grupo de Estudo

67.2

72.4

Seminário

40.8

64.9

Projeto Interdisciplinar

69.7

65.3

Oficina

76.2

63.8

Outro

56.5

54.9

Total

100

100

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001
Tabela 16: “Selecione a atividade mais relevante do ponto de vista profissional, de que você
participou nesse período.” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Curso

37.0

39.4

Grupo de Estudo

6.7

15.2

Seminário

9.4

12.3

Projeto Interdisciplinar

19.9

17.4

Oficina

21.8

12.2

Outro

5.3

3.4

Total

100

100

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001
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Em relação ao tipo de atividade de formação continuada, os professores
das escolas cicladas participam mais de projetos interdisciplinares, oficinas e
outros e menos de cursos, grupos de estudos e seminários. As atividades que os
professores das escolas cicladas atribuíram maior relevância foram àquelas
relativas a uma participação mais prática. Tal fato pode indicar uma tendência em
entender a formação ou valorizá-la a partir da prática, do saber docente que
constrói conhecimento no âmbito da escola70.
Em relação à temática da formação continuada, seria ingênuo pensarmos que
os formadores detêm todas as soluções para as necessidades que surgem a partir
das mudanças implementadas. Os conhecimentos construídos a partir de reflexões
sobre a prática, através das oficinas e projetos, parecem ter uma maior
legitimidade entre os professores das escolas cicladas. Escolas que, por trazerem
mudanças efetivas para a prática, demandam uma maior criação de soluções que
não estão prescritas em livros e nem em manuais. O saber construído
coletivamente, a partir da análise das práticas, parece ser mais valorizado e
legitimado entre os professores das escolas que funcionam por ciclos. Segundo
Perrenoud (1999a, p.14) “as reformas escolares colocam um problema
inteiramente diferente: as competências e os conhecimentos requeridos não estão
lá à espera de que o corpo docente venha se apropriar deles”. Dessa forma, além
dos espaços destinados especificamente à formação, as reuniões escolares tais
como conselhos de classe e elaboração do projeto pedagógico da escola também
se tornam espaços de construção de saberes e de soluções para as novas questões
que se colocam. Segundo a literatura atual, há uma forte tendência a privilegiar o
espaço da escola, do próprio ambiente de trabalho como o espaço onde deva
acontecer a formação continuada do profissional. Esse aspecto se concretiza
através da crescente demanda de que, os profissionais das escolas elaborem e
construam em equipe, seus projetos político-pedagógicos e seus planos de ação a
cada ano.
A literatura acerca da formação do professor pode ser investigada sob
diferentes dimensões. Uma dimensão mais restrita considera a formação como
aquela que certifica a formação a partir de cursos e experiências formalizadas de
70

Através dos questionários não é possível saber se as atividades de formação foram realizadas no
espaço do ambiente escolar. Essa informação poderia ser útil para a análise, no sentido de
compreender se os professores entendem os espaços de reuniões na própria escola como espaços
destinados à sua formação.
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educação continuada. Uma dimensão mais ampla considera que a formação do
professor relaciona-se com sua história de vida. Numa dimensão mais centrada
nos espaços de atuação profissional, mais especificamente a escola, consideramos
como espaço de formação a sala de aula e a escola. No âmbito desse estudo,
considera-se a formação relacionada ao espaço da escola, a organização dos
tempos e espaços de trabalho coletivo do corpo docente, ou seja, os conselhos de
classe, as reuniões de planejamento, gerais, para estudo e discussão do projeto
pedagógico. Poderíamos ainda considerar o constructo denominado por Sztajn,
Bonamino e Franco de instâncias de interação na escola.
As tabelas a seguir indicam se as atividades de formação foram realizadas
em conjunto com todo o corpo docente da escola, ou parte dele, e se o diretor (a)
também esteve presente junto a essas atividades.
Tabela 17: “Outros(as) professores(a) desta escola participaram juntamente com você de uma
mesma atividade de formação continuada nesse período?” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Não

16.6

19.7

Sim

83.4

80.3

Total

100.0

100.0

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001

Tabela 18: “O diretor(a) de sua escola participou juntamente com você de uma dessas
atividades?” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Não

51.1

43.5

Sim

48.9

56.5

Total

100.0

100.0

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001

Em relação à presença do diretor junto aos professores nas atividades de
formação continuada, nas escolas cicladas, essa presença é menor. Considerando a
importância da presença do diretor para a implantação de mudanças no espaço
escolar, tal constatação traz alguns aspectos para serem considerados. Os
professores das escolas cicladas ao indicarem uma participação menor do diretor
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nas atividades de formação, e ao mesmo tempo privilegiarem atividades de
formação que se relacionam com a prática, indicam que há uma menor
participação do diretor nos momentos de reflexão sobre a mesma. Diferentes
estudos já avançaram no sentido de demonstrar a importância da atuação do
diretor no âmbito pedagógico e não só no administrativo. Essa observação pode
demonstrar uma incoerência em relação aos aspectos apontados como princípios
para a implantação de mudanças nas escolas, no nosso caso, os ciclos. No entanto,
nossa análise fica limitada, na medida em que não podemos avaliar, através dos
dados do SAEB, se a essa participação do diretor nas atividades de formação
acontece ou não no espaço escolar. Pela grande porcentagem da presença dos
colegas de trabalho nas mesmas atividades, como a tabela 17 indica, poderíamos
deduzir que a formação acontece no espaço escolar. Mas, para essa constatação
necessitaríamos de um item no questionário que verificasse o local onde as
instâncias de educação continuada vêm ocorrendo com maior freqüência, se no
espaço da própria escola ou em outros espaços, como nas secretarias, em cursos,
etc. O que conseguimos captar com esses dados é que as atividades de formação
das quais os professores têm participado são promovidas pelas secretarias, posto
que são realizadas em conjunto.
Vale ressaltar mais uma vez que a leitura das tabelas 19 e 20, a seguir, foi
mediada pela perspectiva adotada nesse estudo de que, a formação continuada
passa pela reflexão conjunta e pelo trabalho coletivo de todos os atores envolvidos
no processo de ensino.
Tabela 19: “Neste ano, quantas vezes se reuniram os conselhos de classe desta escola?” (Brasil)

Ciclo %
1.0

Série %
10.6

Nenhuma vez

3.8

7.6

Uma vez

5.4

10.0

Duas vezes

8.2

21.7

Três vezes

60.6

36.3

Quatro vezes ou mais

21.1

13.7

Total

100

100

Não existe conselho de classe

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001
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A tabela 19 mostra que professores em escolas cicladas se reúnem mais vezes
em conselhos de classe do que professores de escolas seriadas. Parece ser uma
prerrogativa a existência de uma constância de conselhos de classe, ao longo de
um ano, em escolas em ciclos. A mesma observação pode ser feita quando se
analisa o percentual na tabela de professores de 4ª série Brasil.
Podemos analisar que os conselhos de classe desempenham um papel
importante nas escolas em ciclos. A diferença significativa entre escolas seriadas e
cicladas nesse sentido traz a constatação de que há uma preocupação com um
acompanhamento mais constante dos alunos, realizando a uma avaliação mais
continuada dos mesmos, nas escolas em ciclos. Porém, os dados não nos traduzem
a qualidade dos conselhos de classe, ou seja, a condição em que se realizam. No
entanto, é fato que os professores se reúnem mais vezes e, portanto, há uma
probabilidade maior de que discutam mais constantemente, a aprendizagem dos
alunos e retirem alguns encaminhamentos ou estratégias de ação.
Tabela 20: “Como foi desenvolvido o projeto pedagógico nesta escola?” (Brasil)

Ciclo %

Série %

6.2

8.4

5.2

12.6

13.5

11.3

0.3

2.1

33.2

26.3

27.1

21.1

De outra maneira

5.0

10.1

Não sei como foi desenvolvido

9.5

8.1

100.0

100.0

Não foi desenvolvido este ano
Por modelo encaminhado pela Secretaria de
Educação
O (a) diretor (a) elaborou uma proposta de projeto,
apresentou-a aos professores para sugestões e
depois chegou à versão final.
Foi elaborado pelo diretor (a)
Foi elaborado pelo diretor (a) e uma equipe de
professores
Os professores elaboraram uma proposta e, com
base nela, o diretor (a) chegou à versão final.

Total
Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001
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A tabela 20 mostra que há uma forte concentração nos itens que indicam a
participação dos professores na elaboração do projeto pedagógico da escola, tanto
nas escolas seriadas quanto nas cicladas. No entanto, há uma diferença entre essas
escolas, que embora sinalizada a partir de índices percentuais pequenos, se
constitui em o dobro: nas escolas seriadas, os professores declaram que tiveram
seus projetos pedagógicos elaborados pela secretaria de educação, em
contraposição às escolas cicladas.
Para Perrenoud (1999a, p.8) “a escola organizada em ciclos de aprendizagem
permanece ainda como um projeto. (...) O que se observa é principalmente uma
vontade (...) de levar os professores a gerir um ciclo de maneira solidária,
mediante um trabalho de equipe, se possível, no interior de um projeto da escola.”
A participação dos professores na vida cotidiana da escola parece ser maior
nas escolas em ciclos. Participam mais, ao longo do ano, de conselhos de classe e
estão um pouco mais implicados na construção e elaboração dos projetos
pedagógicos das suas escolas. Essa maior participação dos professores pode ser
conjugada com a maior dedicação observada anteriormente, o que nos traz um
quadro de mais tempo do professor dentro da escola. No entanto, uma contradição
aparece. Essa maior participação parece ser mais vezes interrompida, na medida
em que torna-se uma participação provisória, pois professores de escolas cicladas
acusam uma maior rotatividade. A própria elaboração de um projeto pedagógico e
de um plano de ação ou de metas fica restrita a essa questão. E é nesse sentido que
o item do questionário relativo a “não sei como foi desenvolvido” pode indicar a
rotatividade de professores. Aqueles que não estavam na escola no momento em
que o projeto foi elaborado. Tal observação se confirma na medida em que as
porcentagens das questões que analisam a rotatividade de professores também são
maiores nas escolas em ciclos. Como veremos adiante, na escola onde foi
realizado o estudo de caso dessa investigação, a alta porcentagem relativa ao item
“não saber como foi elaborado o projeto” se justificou pela alta rotatividade do
corpo docente naquela escola.
Alarcão (2001) ao apresentar o conceito de escola reflexiva contribui para o
entendimento de que a elaboração pela equipe docente conjunta de um projeto
pedagógico e um plano de ação, conjugada a um maior tempo de carga horária dos
professores nas escolas, especialmente, os professores especialistas, pois tendem a
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trabalhar em mais de uma escola, converge para a concepção de trabalho em
equipe expressa por Perrenoud. Perrenoud diz que a organização em ciclos
provoca uma mudança de escola. Da mesma forma, Alarcão (2001, p.19) diz que
para mudar a escola é preciso mudar a sua organização e o modo como é pensada
e gerida. Para a autora, a escola inovadora é aquela que tem a força de pensar a
partir de si própria. Essa ação é mais comprometedora quanto maior for o nível de
construção coletiva nela implicada, pois “atribuem-se responsabilidades aos
agentes envolvidos, delineia-se a monitoração que deve nortear todo o processo”.
(Idem, p.21) Considerando essas afirmativas, passemos a analisar as tabelas
seguintes que dizem respeito ao envolvimento dos docentes com seu trabalho, sua
escola e seus alunos.
5.3 Atitudes e relações profissionais nas escolas em ciclos
A literatura aponta os pressupostos de uma organização da escolaridade em
ciclos, tanto no que diz respeito à atuação e formação do corpo docente, bem
como da gestão escolar e organização curricular. Ainda, no que diz respeito à
formação, é ressaltado a questão da profissionalização docente no âmbito dessas
reformas, principalmente por Perrenoud (1999a, 2000b). Mais do que a formação
inicial, que certifica o professor, ou as atividades extra escolares de formação
continuada, podemos ampliar o conceito de formação, considerado aqui no âmbito
da profissionalização docente (Perrenoud, 1999a, 2000b; Gauthier, 1998; Lüdke,
1996; Lelis, 2001; Tardif e Lahaye, 1991). A idéia de profissionalização docente
vem conjugada à idéia de saber da experiência. No âmbito dessa pesquisa, tal
conceito nos importa no sentido de ampliar a noção de formação e compreender
que os espaços de discussão do projeto pedagógico da escola, de interação entre
professores, de reflexão sobre o trabalho desenvolvido junto aos alunos, os
conselhos de classe, constituindo-se em espaços de socialização profissional,
também se constituem em espaços de formação.
Os itens que mais apresentaram diferenças percentuais entre as atitudes dos
professores serão analisados a seguir e podem ser compreendidos a partir das
atitudes e relações profissionais na escola (Sztajn, Bonamino e Franco, 2003).
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Os itens privilegiados71 no questionário para interpretar as atitudes do
professor nas escolas com ciclos e sem ciclos revelaram uma categoria que
denominei de compromisso. As questões dos questionários contextuais relativas
ao compromisso demonstraram diferenças percentuais significativas que
mereceram destaque nesse estudo. O conjunto de questões que, originou as tabelas
que serão apresentadas a seguir, demonstrou aspectos que parecem estar em
consonância com as premissas apontadas pelas políticas de ciclos, como sendo a
postura adequada dos professores para essa escola. Por postura adequada entendo
as ações e procedimentos profissionais coerentes com o papel social esperado do
professor em relação aos seus alunos e seu trabalho na escola, ou seja, as atitudes
e relações profissionais que se estabelecem na escola.
As questões são as seguintes:
1. Toma iniciativa para que os alunos possam aprender fora do horário
das aulas;
2. Compromisso com a aprendizagem dos alunos;
3. Sentem-se responsáveis pelos resultados dos alunos;
4. Compromisso verdadeiro dos professores na melhoria das aulas;
5. Atividade profissional relevante nesse período;
6. Responsabilidade na melhoria da escola;
7. Disposição em assumir riscos para a melhoria da escola;
8. Expectativa quanto ao nível de aprovação.
As questões acima, selecionadas por se destacarem com diferenças
percentuais entre os professores das escolas com ciclos e das seriadas, apontam
para determinadas posturas encontradas na literatura sobre ciclos. Interessante
notar que, os professores não responderam aos itens formando um determinado
perfil porque na escola em ciclos, a literatura diz que deve ser assim. Mesmo sem
ser proposital, o perfil traçado para o corpo docente da escola ciclada, a partir do
que categorizei como compromisso, pode ter sido mais do que uma simples
coincidência. As redes, onde os ciclos foram implementados, solicitam de seus
professores uma maior participação na elaboração do projeto pedagógico das
escolas e incluem em seus discursos que a participação coletiva é fundamental
71
Foram considerados aqueles itens de questionário que apresentaram uma diferença percentual de
alguma forma relevante entre as escolas com ciclos e as seriadas.
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dentre outras questões. Mas, só essa argumentação me parece pouco. A escola em
ciclos, por ser uma escola em transformação, por ser uma escola em conflito,
inquieta, pois nada está muito em seu lugar, tudo está sendo questionado: a forma
de avaliar, a maneira de se entender o conhecimento, a didática utilizada, a
organização dos tempos e do espaço, pois bem, essa escola solicita muito mais do
corpo docente, no sentido de mobilizá-lo para encontrar soluções em conjunto,
para mediar estratégias, para gerir situações curriculares. Tais demandas findam
por envolver muito mais os professores com seus trabalhos, por fazerem se sentir
muito mais comprometidos com o que fazem, na medida em que se tornam coautores de um projeto que ainda está sendo construído.
Perrenoud (1999a, p.16) elenca dez grandes competências para o professor
que irá trabalhar com ciclos plurianuais e que devem ser desenvolvidas ao longo
de sua formação continuada: organizar e animar situações de aprendizagem;
administrar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer evoluir dispositivos
de diferenciação; comprometer os alunos com sua aprendizagem e seu trabalho;
trabalhar em equipe; participar da gestão da escola; informar e inserir os pais; usar
novas tecnologias; enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão; administrar
sua própria formação continuada. Pode-se notar que muitas das competências
listadas por Perrenoud coadunam-se com os itens selecionados a partir da análise
dos questionários contextuais dos professores.
Também podemos considerar que a novidade das questões advindas da
prática em uma escola em ciclos exige dos professores atitudes e relações
profissionais no âmbito do trabalho que se relacionam com uma epistemologia da
prática docente e a noção de saber que advém da mesma (Tardif, 2000; Gauthier,
1998).
Tabela 21: “Toma iniciativas com a aprendizagem das matérias fora do horário das aulas?”
(Brasil)

Ciclo %

Série %

Não

32.3

28.7

Sim

67.7

71.3

Total

100

100.0

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001
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A tabela 21 mostra uma pequena diferença nos índices em relação a
iniciativas do professor para recuperar a aprendizagem dos alunos fora do horário
de aulas. Há um pequeno aumento de tal iniciativa com relação aos professores de
escolas seriadas. Os professores de escolas com ciclos tomariam menos iniciativas
fora do horário das aulas. Pode-se considerar que já existem, na escola ciclada,
ações institucionais previstas na carga horária do professor, fora do horário do
aluno, com o intuito de recuperar a aprendizagem dos alunos e por isso, o
professor não as considera como sendo fora de seu horário. Por outro lado, podese entender que as iniciativas fora do horário (turmas de progressão, aceleração,
etc.) não são compreendidas pelos professores como suas e, portanto consideram
que não tomam iniciativas fora do horário, ou, por fim, pode-se ainda entender
que tais iniciativas que, já deveriam estar contempladas em um projeto
pedagógico de uma escola em ciclos, conforme literatura sobre o tema e desenhos
de diferentes políticas educacionais de redes de ensino, (maior tempo para a
aprendizagem se realizar - premissa do ciclo de aprendizagem), pois bem, pode-se
entender que tais iniciativas não vêm acontecendo. Pode-se observar o mesmo
percentual menor para professores de escolas cicladas, quando analisada a tabela
referente aos professores de 4ª série no Brasil.
A tabela 22, abaixo, mostra um maior compromisso com a aprendizagem de
seus alunos, por parte da maioria dos professores das escolas cicladas. Há um
equilíbrio quanto ao compromisso, a partir dos dados, nas escolas em ciclos.
Tabela 22: “[Em relação ao colegas, quantos] estão comprometidos com que todos os alunos
aprendam?” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Nenhum

.0

0.7

Alguns

2.8

7.4

Cerca da metade

2.9

4.9

A maioria/Todos72

94.3

87.1

Total

100

100

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001

Nota-se que a soma dos percentuais relativos à maioria e todos é maior entre
os professores das escolas cicladas, 94.3 em relação à declaração dos professores

194

das escolas seriadas, 87.1. No entanto, na tabela que mostra o mesmo item em
relação aos professores de 4ª série/Brasil, essa soma fica maior entre os
professores das escolas seriadas.
Tabela 23: “[Em relação ao colegas, quantos] sentem-se responsáveis pelos resultados dos
alunos?” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Nenhum

0.1

1.6

Alguns

10.7

15.2

Cerca da metade

7.5

9.4

A maioria/Todos

81.5

73.8

Total

100

100

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001

A tabela 23 demonstra que uma maior parte dos professores de escolas
cicladas sentem-se responsáveis pelos resultados de seus alunos.
Analisando esses dados, em conjunto com os da tabela seguinte, pode-se
perceber um pequeno aumento percentual, em relação às escolas em ciclos, no que
tange ao grau de compromisso e responsabilidade com o corpo discente. Essa
mesma variação percentual foi constatada entre professores de 4ª série.
Tabela 24: “[Em relação ao colegas, quantos] estão realmente comprometidos em melhorar as
suas aulas?” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Nenhum

.0

0.5

Alguns

9.5

11.7

Cerca da metade

3.7

7.3

A maioria/Todos

86.7

80.5

Total

100

100

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001

72

Os itens “a maioria” e “todos” das tabelas 16 a 20 foram somados a fim de facilitar a leitura.
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Tabela 25: “[Em relação ao colegas, quantos] assumem a responsabilidade de melhorar a escola?”
(Brasil)

Ciclo %

Série %

Nenhum

.0

0.6

Alguns

4.8

10.5

Cerca da metade

4.7

6.8

A maioria/Todos

90.5

82.1

Total

100

100

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001

A tabela 25 mostra um percentual um pouco maior quanto à
responsabilidade de melhorar a escola, por parte dos professores que trabalham
nas escolas em ciclos. Esse mesmo índice se repete novamente entre professores
de 4ª série.
Tabela 26: “[Em relação ao colegas, quantos] estão dispostos a assumir riscos para que a escola
melhore?” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Nenhum

0.7

3.6

Alguns

14.6

22.4

Cerca da metade

11.0

10.5

A maioria/Todos

73.7

63,5

Total

100

100

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001

Na tabela 26 notamos um ligeiro aumento na disposição dos professores de
escolas cicladas, em assumir riscos na melhoria da escola. Em que podemos
diferenciar “assumir responsabilidades” de “assumir riscos” para com a escola?
Há um percentual mais elevado de disposição entre os professores das escolas
cicladas, tanto de 4ª quanto de 8ª série, para assumir riscos do que para assumir
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responsabilidade, sendo, entretanto, o nível em relação a esta, também mais
elevado entre os professores das escolas em ciclos.
Perrenoud (1999a) afirma que a organização das escolas em ciclos de
aprendizagem requer reformas do terceiro tipo, isto é, reformas que atinjam as
práticas, o contrato didático, as culturas profissionais, a colaboração entre
professores (ibid, p.11) Para o autor, são as práticas profissionais que precisam
mudar. Essa transformação, segundo Perrenoud, leva em direção às competências
profissionais

que

levaria

os

professores

a

“alcançar

a

identidade

profissional”.(ibid, p.18) Dessa forma, essa nova identidade advinda desse esforço
de mudança, requereria do professor algumas ações ou posturas: criatividade,
responsabilidade, autonomia, compromisso, trabalho em equipe, ou seja, de
cooperação e de inovação, numa ruptura com o individualismo e com a rotina.
(ibid, p.20)
Tais premissas de Perrenoud parecem importantes, na medida em que os
índices

percentuais

indicam

um

maior

envolvimento,

compromisso

e

responsabilidade dos professores das escolas organizadas em ciclos, frente ao
projeto da escola e à aprendizagem de seus alunos.
Um outro aspecto tornou-se interessante de ser destacado para fins de análise.
A expectativa de aprovação dos professores em relação aos seus alunos tem sido
apontada como um fator positivo frente ao resultado das aprovações e
rendimentos dos alunos. Tal postura está diretamente relacionada com a
concepção que o professor tem acerca do papel social de sua atividade
profissional e de sua responsabilidade e compromisso frente à aprendizagem de
seus alunos.
A tabela 27 mostra o nível de expectativa dos professores em relação à
aprovação de seus alunos ao final do último ano do ciclo ou, no caso das escolas
seriadas, ao final da última série do segmento.
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Tabela 27: “Quantos de seus alunos, nesta turma, você acha que concluirão o ensino
fundamental?” (Brasil)

Ciclo %

Série %

Menos da metade

1.5

3.0

Um pouco mais da metade

10.7

10.5

Quase todos os alunos

66.2

67.5

Todos os alunos

21.6

18.9

Total

100

100

Fonte: INEP, MEC, Base de dados do SAEB 2001

A tabela 27 mostra que, a expectativa de aprovação dos alunos, por parte dos
professores de escolas seriadas ou cicladas é quase a mesma. O que pode
demonstrar que, ao final do segmento do Ensino Fundamental, as expectativas de
reprovação não se alteram na escola em ciclos, mesmo não se podendo reprovar
os alunos nos anos anteriores. Não há uma maior expectativa de reprovação, por
isso. De alguma maneira, tal constatação contraria o senso-comum de que os
alunos ao serem aprovados automaticamente, chegam ao final da escolaridade
fundamental sem aprender os conteúdos mínimos, como ler e escrever, por
exemplo, e por essa razão seriam reprovados. A expectativa da maior parte dos
professores é de aprovação. Por que a taxa de expectativa de aprovação não é
menor ao final da 8ª série? O percentual em relação à expectativa de aprovação é
ligeiramente maior na escola em ciclos, assim como o percentual de que menos da
metade será aprovado é menor na escola em ciclos. O mesmo ocorre quando
observamos a tabela que registra a expectativa de aprovação dos professores de 4ª
série no Brasil. Tanto professores de escolas em ciclos quanto professores de
escolas seriadas apresentam a mesma taxa percentual em relação à expectativa de
aprovação de seus alunos.
A análise dos resultados do SAEB nos indicou algumas relações possíveis
de serem estabelecidas entre escolas cicladas e o contexto mais geral do entorno e
da comunidade no qual as políticas foram implantadas. Os ciclos foram
implementados em contextos sociais particularmente difíceis, marcados, pela
violência. Esse fato concorre para uma maior rotatividade de docentes nas escolas
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fazendo com que as escolas organizadas em ciclos não possuam condições
escolares ideais e coerentes com os pressupostos de uma concepção pedagógica de
ciclos, por exemplo, a estabilidade do corpo docente das escolas. Apesar desse
contexto, podemos notar que os professores que atuam em escolas organizadas em
ciclos mostram-se mais compromissados e mais responsáveis com o projeto da
escola onde atuam e responsabilizam-se mais também pela aprendizagem de seus
alunos.
O capítulo seguinte tratará do contexto geral, das condições escolares e das
posturas dos professores no estudo particular da Escola perto do Céu. As
evidências encontradas nesse capítulo estarão sendo correlacionadas com as
questões que vieram da análise dos dados qualitativos Segundo Sztajn, Bonamino
e Franco (2003, p-.12) “os grandes levantamentos, apesar de sua natureza
quantitativa, não podem prescindir de estreita articulação com a pesquisa
qualitativa”.

Capítulo 6
A Implantação dos Ciclos na Escola Perto do Céu

Como o Mundo Está!73
O mundo está horrível,
sabemos desta verdade,
mas, às vezes, esquecemos
de encarar a realidade.
Muitos cruzam os braços e deixam isso para lá,
mas, se nós cruzarmos os nossos braços,
aí que a coisa vai piorar.
Porque se você abrir os braços para a violência,
amanhã vai pesar na consciência.
Muitos trabalham no lixo para garantir o pão.
E as pessoas olham a aparência desses.
E se esqueçam do coração.
Não se deixe de enganar,
porque a violência podemos derrotar.
No final de todo o túnel,
existe uma luz a brilhar.
(Aluno de 11 anos, 3ºciclo, Escola Perto do Céu)

73

Uma das poesias vencedoras do 3º Concurso de Poesias promovido pela Fundação Municipal de
Educação de Niterói com a temática Eu e o Mundo. Ela foi escrita por um aluno da Escola Perto
do Céu.
O que denominei de Contexto Geral, no estudo, aparece expresso na poesia do aluno.

200

6.1 – A Escola: O Contexto de Implantação dos Ciclos na Escola
Perto do Céu
Neste capítulo, apresento as análises construídas a partir dos dados
coletados na pesquisa de campo realizada na Escola Municipal Perto do Céu.74
A partir das análises das entrevistas, das observações e dos documentos da
escola, pretendo apresentar os dados recolhidos a fim de identificar e interpretar as
repercussões da implantação dos ciclos de escolaridade em uma escola de ensino
fundamental da rede de ensino municipal de Niterói – RJ. Também serão
utilizados nesse capítulo, os resultados da análise de questionário aplicado a todos
os professores do 1º ao 9º ano e um questionário à direção da escola. O
questionário aplicado na Escola foi construído a partir dos itens dos questionários
contextuais do SAEB 2001 que poderiam fornecer dados que revelassem aspectos
que, segundo a literatura específica, são premissas para a organização e
funcionamento de uma escola em ciclos, tanto no que diz respeito à gestão da
escola, quanto ao papel do corpo docente na organização e participação no espaço
escolar. Na época em que os questionários foram aplicados, a escola contava com
30 professores no total e apenas 20 questionários foram respondidos.
O capítulo se divide em três seções: o contexto de implantação, as
condições escolares e o professor e sua relação profissional com os ciclos. As
seções se subdividem em tópicos mais específicos, nos quais são enfocados a
violência, a rotatividade, o currículo e as características profissionais dos
professores.
6.1.1 - O Contexto Geral da Escola Perto do Céu
Como já foi dito no capítulo 4, denomino de contexto geral, no âmbito
deste trabalho, a comunidade do entorno, a região, os contextos sociais, políticos e
econômicos e o espaço escolar, sem, no entanto, nesse momento, considerar as
relações de ensino e a organização escolar no que diz respeito ao seu projeto
pedagógico.
Subdivido este tópico em três partes, a fim de melhor caracterizar e
discutir o contexto geral. Na primeira parte, descrevo a escola quanto aos aspectos
74

Este foi o nome fictício atribuído à escola a fim de preservar sua identidade. Todos os nomes
que aparecem na tese são fictícios, no intuito de preservar a identidade dos informantes da
pesquisa. O nome Céu não pretende fazer nenhuma alusão às escolas recém criadas (2003) pela
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.
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físicos, relacionais, destacando os contrastes encontrados no espaço escolar. Na
segunda, descrevo o entorno da escola, o bairro onde está situada, um pouco da
história do local e seus moradores e a criação do aterro sanitário da cidade de
Niterói (o chamado “lixão”) no ano de 1983 e as influências dessa realidade para a
Escola e seus atores. Por fim, e em terceiro lugar, utilizo os questionários
aplicados aos professores no que tange às questões já discutidas no capítulo
anterior: roubos e depredações, violência e indisciplina, numa tentativa de
estabelecer alguns vínculos entre os dados recolhidos na perspectiva macro e
agora na perspectiva micro, analisando e inferindo sobre suas possíveis
semelhanças e diferenças e em que se relacionam com o todo do estudo, a fim de
melhor compreender as repercussões da implantação dos ciclos nas escolas.
A estrutura e funcionamento das escolas têm articulação com o contexto
social mais amplo. As relações de trabalho estabelecidas no interior da escola são
suscetíveis às condições econômicas, sociais e culturais da sociedade a que
pertence. Dessa forma, a escola enquanto instituição social, não pode ser pensada
isoladamente da realidade histórico-social da qual faz parte.
6.1.2- A Descrição da Escola
Alto do morro. Ao lado do lixão. Urubus voam céu acima, bem próximos à
escola e às casas da comunidade. Silêncio dos estudantes e barulho das cigarras e
dos pássaros. Por essa razão, a chamarei de Escola Perto do Céu.
A escola está pintada de nova: azul e amarelo predominam na fachada. Sua
arquitetura parece a de uma casa. A área externa da escola é espaçosa. Tem
varanda nos fundos do prédio que está em centro de terreno. No “quintal”,
segundo a fala da diretora, os alunos correm e brincam.
As salas de aula têm poucos recursos visuais, aos poucos aparecem os
primeiros trabalhos do ano dos alunos. As paredes, os quadros de giz, o mobiliário
precisam de pintura. Os estilos de mesas e cadeiras se misturam. Não há
homogeneidade nos móveis. Algumas estantes são bem antigas, de uma madeira
escura e "taciturna", contrastando com a algazarra das crianças pequenas e a
energia dos mais velhos. Alguns móveis, como mesas, cadeiras, carteiras, estantes
estão precisando de muitos reparos. Às vezes numa mesma sala de aula, os alunos
estão sentados em carteiras, em cadeiras com mesas, ou até mesmo faltam
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carteiras. Sem homogeneidade no mobiliário, a estética visual do espaço nem
sempre é agradável.
O que se encontra quando se chega na escola é um contraste muito grande,
definido aqui, segundo Aurélio Buarque de Holanda, como oposição entre coisas
ou pessoas das quais uma faz com que a outra se sobressaia.
Em torno da escola, existem sítios de classe média e também casas muito
pobres de alvenaria. A desigualdade aparece nas moradias. As ruas são de terra e
de asfalto. As ruas B e D são de terra e deixam aparecer as pedras no solo sobre o
qual a escola está construída. Lá embaixo, no centro, um caminhão vende ossos.
Ossos de boi, carcaças para as pessoas cozinharem. Uma placa anuncia aluguel de
quartos e apartamentos variando de R$ 150,00 à R$ 260,00. O vendedor de balas é
morador da rua da escola e coloca sua barraca na calçada de sua casa. Trabalha
junto com sua mulher e vende o Stress, prometendo acalmar os professores da
escola e os alunos mais exaltados. Provei um. Doce demais.
A localidade da escola conta com um transporte coletivo bastante escasso,
dificultando o seu acesso. O ônibus passa quase de hora em hora e se, alunos e
professores perderem o ônibus que passa ao final de cada turno, torna-se um
problema sair de lá. Segundo Cruz (1997)75, este tem se configurado como um dos
principais indicadores da vontade do professorado de sair da escola.
O contraste também se expressa no interior da escola. As salas de aula têm
um aspecto escuro, embora nem todas sejam escuras de iluminação. Precisam de
pintura, de móveis novos, de quadros novos. O pátio coberto, o refeitório e a
cozinha acabaram de ser reformados. São claros, novos, espaçosos. Conectam-se
com o "quintal". Avistam o mar. A sensação ao estar no espaço descrito — o
interior e o exterior do prédio — é contrastante: liberdade e aprisionamento.
Aconteceria dessa mesma forma com os alunos?
Alguns alunos têm celulares. Todos são pobres. Como numa comunidade
tão pobre, os alunos possuem tal objeto?
A sala de leitura, como é chamada a biblioteca, tem poucos livros de
literatura para os alunos. Em sua maioria, esses livros são didáticos. No entanto,
novo contraste: existem algumas raridades como a Enciclopédia do Lar e da
Família da década de 60, o Senhor dos Anéis de Tolkien (primeira edição no
75
Giseli Cruz, A Transição Permanente: Um obstáculo à construção de um projeto políticopedagógico em escola pública de 1º grau, 1997.
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Brasil) e alguns livros clássicos ainda com encadernação do início do século. Uma
estante conta com um acervo de livros especializados para os professores, bem
atuais, com temáticas em torno de currículo, didática, formação de professores. O
mobiliário da sala de leitura também é heterogêneo, as estantes estão tortas e
muitos livros estão empoeirados. Alguns funcionários têm por hábito descansar
nas mesas e cadeiras da sala. Também, para alguns alunos, a sala de leitura
funciona como “espaço de reflexão” após terem sido retirados da sala de aula por
indisciplina. A biblioteca tem uma professora responsável, que já está há bastante
tempo na escola e saiu de turma, segundo ela própria, para descansar um pouco.
Ela faz trabalhos de leitura nas próprias salas de aula. O professor de ciências76,
na escola há três anos, disse já ter arrumado a biblioteca algumas vezes, de forma
que ficasse mais funcional para o uso com os alunos, uma vez que ele a utiliza
como espaço de pesquisa para a realização do projeto que desenvolve com um
grupo de alunos dos ciclos 3 e 4, fora do horário regular das aulas.
Os contrastes também aparecem no corpo docente. Há professores muito
antigos na escola, entre 20 e 25 anos de magistério, tendo sido esta, sua primeira
escola desde a entrada na rede de ensino, como é o caso da própria diretora, e
professores novos, recém concursados com apenas três ou quatro anos de
magistério e sendo também esta a sua primeira escola. Portanto, uma grande
porcentagem de professores com experiência apenas nesta escola.
Uma professora entra na sala da direção dizendo que vai a FME ver se a
licença que solicitou já saiu. Ela vai fazer mestrado na UFF. Os professores mais
novos, em sua maioria, estão interessados em estudar, em fazer o curso de
mestrado e com isso, são temporários na escola. Se por um lado, a escola conta
com uma parte do corpo docente recém formada, interessada, cheia de energia
com a profissão, por outro, os perde. A escola fica sendo, para alguns, uma
passagem, e para outros, a permanência. A rotatividade e a permanência, no corpo
docente, estão presentes na escola.
Esse

contraste

no

corpo

docente

aparece

nas

reuniões,

nos

encaminhamentos, nas relações dentro da escola e na compreensão da política
implementada, como veremos adiante.
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O professor de ciências será denominado na pesquisa, Tito.
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Para se chegar à sala de professores, passa-se pela sala de leitura. A sala de
professores tem uma mesa redonda, que torta, impede que se escreva nela de
forma confortável, indicando assim também ser o trabalho na sala de grande
rotatividade, pois é quase impossível utilizar tal mesa como uma mesa de
trabalho. Apenas quatro cadeiras rodeiam a mesa. Há escaninhos para todos os
professores, duas máquinas de xerox (uma delas adquirida com rifa em festa
junina), uma geladeira, um bebedouro, um ventilador, um armário e uma estante
baixa com alguns livros. O mural expõe avisos do sindicato e os horários das
reuniões da escola e seu calendário letivo.
Para a realização de um trabalho em conjunto e a construção de uma
cultura profissional são necessários diferentes aspectos. Podemos entender que um
deles, diz respeito ao espaço de trabalho, sua organização, localização e
condições. A Escola Perto do Céu, não sendo diferente da realidade de outras
escolas, não apresenta condições espaciais favoráveis ao trabalho dos professores.
Tais condições são recompensadas por outros aspectos referentes à organização
do tempo das reuniões dos professores (sempre às quartas feiras) e organização de
funcionamento das turmas dos ciclos na grade horária da escola (Ciclo 1 à tarde,
Ciclos 2, 3 e 4 pela manhã).
A cozinha e o refeitório foram reformados.
Acompanhei a chegada da merenda escolar na cozinha. Carnes variadas,
legumes, mamão, laranjas, bananas. As funcionárias da cozinha e limpeza já
conhecem os entregadores da CEASA e brincam entre si. As funcionárias cobram
legumes e frutas de boa qualidade. A cozinha é nova, equipada com freezer,
microondas, geladeira. Toda limpinha. Da janela, avista-se a montanha verde e
sente-se uma brisa fresca que vem do mar. A sensação é de estar na cozinha de
uma casa de veraneio. Novo contraste.
A professora Maria trabalha na escola há 15 anos e diz que a população em
torno aumentou bastante nesse tempo. “Parte dos moradores veio do interior.
Não tem violência na escola... Assim, alunos com armas,... Os alunos são muito
bons. Ficam amigos da gente. Estranham quando vão para o colégio estadual
(cursar o Ensino Médio), porque aqui na escola é pequeno e, todos são
conhecidos pelo nome. Quase uma família. Alguns voltam para apresentar a
noiva, o marido, os filhos, depois que casam”.
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A professora Olívia trabalha há três anos na escola e relata uma
experiência distinta quanto à violência e à comunidade. Novo contraste.
"Um dia estava dando aula na quadra e apareceu um homem, com um
revólver na cinta à mostra, para que eu pudesse ver. Era pai de uma aluna que eu
havia dado uma bronca. De uma outra vez, um ex-aluno deu uma pedrada em um
aluno no meio da minha aula. O que mais atrapalha é a violência e o
descompromisso. A família não ajuda. Como a minha aula é na quadra, eu me
sinto muito exposta. Tenho medo. Ando pensando em pedir uma permuta.”
A professora justifica seu medo dizendo que a escola tem ex-alunos que
hoje são do tráfico, como também tem alunos filhos de traficantes. Ela diz que
mede muito tudo que fala e que se sente acuada quando os ex-alunos querem
entrar para usar a quadra. Hoje, a escola não um funcionário que seja responsável
pela segurança. A diretora relatou que, numa manhã de segunda feira do ano de
2002, o vigia noturno foi encontrado morto dentro da escola pelo porteiro que
abre a escola todos os dias.
Vale relatar que, por duas vezes, não pude subir o morro, pois o comércio
de baixo estava fechado, indicando que não era dia de escola aberta e funcionando
normalmente.
Podemos verificar novo contraste: a face da escola bucólica, perto do céu,
com pássaros e cigarras, com vista do mar lá do alto, com árvores e quintal, com
alunos que retornam com suas esposas e maridos, que sentem a diferença quando
vão para escolas maiores do estado e a face da violência, da sujeira do lixão, dos
urubus, do medo.
A supervisora Nelma também, em sua entrevista, sem que eu nem
mencionasse os contrastes que vinha percebendo, chamou atenção para eles,
chamando-os, em seu depoimento, de contradição77.
“A escola, é assim, uma contradição, para mim é enigmática, porque
quando eu vim para aqui, passei em um concurso e tinha que escolher. Eu nunca
tinha ouvido falar, aliás, eu estava morando na cidade há pouco tempo e
conhecia pouquíssimas escolas municipais. E eu escolhi a escola, por conta dela
ser mais próxima de uma escola onde eu já trabalhava como professora, uma
escola da rede municipal de São Gonçalo, por isso que eu escolhi, eu nem fazia
77
Esse depoimento foi colhido na FME, após a saída da supervisora da escola. A troca de
supervisão na escola será relatada mais adiante.
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idéia onde eu estava, do que tinha ou do que não tinha. Tudo bem, quando
cheguei lá em cima eu me assustei, porque o lugar é diferente, então a primeira
contradição, eu acho que já começa ali: área verde com lixeira, asfalto com
barro, casarões com casebres, é muito interessante, você tem condomínios ali
dentro, com casas maravilhosas e você tem casas, enfim, de barraco mesmo.
Aí você entra na escola, o que você observa: uma escola que conta assim,
com uma equipe de professores que tem uma formação legal, que eu acho que
isso reflete na rede como um todo, não é um privilegio dali, tem pessoas que se
dispõe a sentar a discutir a participar de planejamento. Aí, onde entra a
contradição! No que você vai para a sala de aula, o que você vê é outra coisa”.
Em seu depoimento, a supervisora fala das contradições. Ao procurar no
dicionário a definição exata para contradição, em relação à idéia de contraste
presente nas minhas anotações do diário de campo, encontro a definição de que
contradição é a incoerência entre o que se diz e o que se disse, é o contradito.
Considerando que em seu depoimento, a supervisora referia-se muito às questões
relativas às diferenças existentes no corpo docente, ou seja, as diferenças entre
posturas profissionais e entre o que se fala e o que se faz (discurso nas reuniões e
prática na sala de aula), a alusão à palavra contradição parece fazer sentido. A
supervisora utilizou outra palavra que talvez esteja mais próxima do contraste que
vinha utilizando para entender a escola, que foi a palavra enigmática. O que teria
de enigmático naquele espaço? É o que procurava entender. Haveria algum
enigma de fato? Por que alguns professores permaneciam todo o tempo de sua
profissional ali, enquanto outros faziam da escola um rito de passagem para sua
vida profissional iniciante seja no magistério ou na rede municipal de Niterói?
No ano de 2002, a escola contava com 34 professores, sendo 30
professoras e 4 professores. Desse total, ao longo de 2002, houve oito saídas de
professores. Alguns foram substituídos por professores novos ou emprestados78,
outros foram substituídos por colegas da própria escola, com aumento de carga
horária. Vale registrar a preocupação da equipe de coordenação e direção de não
deixar as turmas sem aula. Além da troca de professores, em 2002, a escola
também perdeu a supervisora pedagógica que trabalhava há nove anos na escola,
denominada nesse estudo, de Nelma. Sua saída foi sentida pelo grupo de
78
Há uma incidência considerável de professores que não são da escola, mas ficam
temporariamente em outra.
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professores, como pude perceber em muitos depoimentos de professores, como
pelo movimento do grupo em reuniões. Sua substituição foi feita de forma gradual
para uma supervisora recém-concursada na rede, diretora e dona de escola
particular já há alguns anos em Niterói. A supervisora nova será chamada
doravante de Branca. A escola conta, ainda com uma diretora geral, uma diretora
adjunta, uma orientadora, uma coordenadora de disciplina e o pessoal de apoio
administrativo de secretaria, da cozinha e da limpeza. A escola não possui
porteiro, algo sempre reclamado por todos os professores e equipe de apoio
pedagógico.
A organização do trabalho escolar e o projeto pedagógico se concretizam
através das reuniões que acontecem todas as quartas feiras, em todas as escolas da
rede de Niterói. Os alunos são dispensados após o horário do recreio e todos os
professores ficam liberados para encontros de aperfeiçoamento profissional. Cada
escola organiza esses encontros de acordo com seu projeto e plano de ação. Uma
vez a cada dois meses, acontecem encontros gerais promovidos pela FME, ora
com todos os professores, ora por ciclos. A Escola Perto do Céu organizou seus
encontros da seguinte forma: geralmente a primeira quarta feira do mês era
dedicada às reuniões pedagógicas, um momento para rever os atos pedagógicos
(nas palavras da primeira supervisora Nelma), ou seja, uma reunião de estudo, de
leitura de textos. A segunda quarta-feira era para planejamento em conjunto de
todos os professores. Nessa reunião, discutiam-se e planejavam-se temas que
poderiam integrar o trabalho nas diferentes disciplinas. Na terceira quarta-feira,
eram feitos os planejamentos por ciclos. Na última quarta-feira, os professores
apresentavam seminários com temas que se propunham a estudar ao longo do ano.
Esse planejamento das reuniões era entrecortado por quatro conselhos de classe, o
do primeiro trimestre e o dos três bimestres subseqüentes, e pelas reuniões gerais
da FME, com periodicidade bimestral, que geralmente aconteciam no Clube
Canto do Rio, no centro de Niterói. No último bimestre, aconteciam os pré-cocs
(pré-conselhos de classe): conselhos de classe prévios à realização do último
conselho de classe do ano para se discutir os casos das prováveis retenções. Dos
conselhos de classe participavam os representantes dos alunos, a direção,
supervisão e os professores, aqueles que já estavam na escola naquele dia e alguns
que vinham à escola somente para participar dos conselhos, assim como também
das demais reuniões.
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A escola possuía em 2002 um total de 636 alunos distribuídos em 22
turmas. No primeiro turno funcionam os ciclos 2, 3 e 4 com 361 alunos. Esse total
fica assim distribuído: 4º e 5º anos com três turmas cada, 6º e 7º com duas turmas
cada e o 8º e 9º anos com duas e uma turmas, respectivamente. O segundo turno
conta com os 275 alunos do 1º ciclo (Alfabetização, 1ª e 2ª séries), sendo três
turmas no 1º ano, duas no 2º ano e quatro no 3º ano (último ano do 1º ciclo).79
Segundo a professora Maria já houve ano de não formar a turma do 9º ano.
O fator atribuído, por essa professora, ao aumento de alunos nas séries finais é o
aumento da população em torno da escola, ao longo dos quinze anos que lá
trabalha. Em outra ocasião, na sala dos professores, a professora Ilê , na escola há
24 anos, disse que “agora os nonos anos estão maiores e o espaço da escola está
ficando menor”. Destaquei, então, a positividade do último ano estar crescendo e
Ilê retrucou: “É mais ou menos. É que agora pode refazer o nono ano, tem aluno
em dependência também”.
6.1.3 - A Comunidade
A comunidade onde está inserida a escola é bastante pobre e ao mesmo
tempo, há moradores com um poder aquisitivo um pouco mais favorecido,
morando em casas bem construídas dentro de um condomínio.
Os alunos que freqüentam a Escola Perto do Céu são, em sua grande
maioria, aqueles das famílias pobres, que moram em casebres e que vivem do
lixão.
Em depoimentos, tanto da diretora que trabalha na escola há 25 anos
quanto de professoras que lá estão com o mesmo tempo de serviço, a procura pela
escola cresceu à medida que cresceu a população que vive do lixão.
Dib-Ferreira e Nascimento (2001, p.10) descrevem em sua monografia
(sobre a história ambiental da região onde se localiza a escola80) o local onde se
encontra a escola Perto do Céu, como “um lugar, hoje, bem diferente do que era
há vinte anos. Ainda dono de uma beleza observada em suas tranqüilas ruas, nos
pequenos pedaços de mata que ficaram, nos sítios remanescentes. Esses pedaços
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Esses dados referem-se ao ano de 2002 e encontram-se em tabela em anexo.
Declev Dib-Ferreira é professor da Escola pesquisada e autor da monografia citada no trabalho.
O professor não só cedeu entrevista a mim, como prontamente sua monografia e autorizou revelar
sua identidade como sujeito dessa pesquisa.
80

209

de verde convivem com um vizinho bem diferente: montanhas de lixo e todos os
inconvenientes que isso pode trazer consigo.”
Há na região, um posto de saúde, onde funciona o programa “Médico de
família” da prefeitura de Niterói, que segundo Dib-Ferreira e Nascimento (2001)
não é suficiente para a demanda da região, que se agrava pela localização do lixo,
além da ausência de urbanização e saneamento básico.
Além da Escola Perto do Céu, há a Creche Girassóis destinada aos filhos
dos "Catadores".
Segundo informações colhidas com professores e com a diretora da escola,
há também um projeto da prefeitura, num galpão perto do aterro sanitário, que
oferece atividades como capoeira, dança, pintura para as crianças, nos horários em
que não estão na escola, para que não freqüentem o lixão.
No trabalho de Dib-Ferreira e Nascimento (2001, p.17), é reproduzido um
trecho do site na Internet da empresa Clin, responsável pelo lixão que diz: desde
1983, o destino final do lixo coletado em Niterói é o Aterro (...) Por dia, chegam
em média 470 toneladas de detritos. Só em 1995, foram despejados (...) 209.887
toneladas (99.183 de lixo domiciliar; 5.435 de lixo de varrição de praia e 65.269
de outros detritos). Com 200 mil metros quadrados, o Aterro está a sete
quilômetros do Centro da cidade.81
Dib-Ferreira e Nascimento (2001), ao relatarem o espaço do morro e ao
relatarem as entrevistas que realizaram com moradores da região, também
apontam contrastes de emoções, visões acerca do local que talvez expliquem um
pouco, os contrastes percebidos dentro da própria escola. Vale a reprodução de
algumas dessas passagens.
“A área antes da implantação da lixeira era uma região de colinas,
apresentando vales recobertos por vegetação. Havia a predominância de
sítios, com casas esparsas. Não havia saneamento, asfalto ou qualquer
beneficiamento do poder público. Em todos os depoimentos, a descrição
daqueles que a conheciam anteriormente é sempre a mesma: uma área verde,
muito arborizada (como ainda o é em certos trechos), com muitos animais referem-se tanto aos de criação, com patos, bois, galinhas, como os
silvestres: lagartos, cobras, micos, pássaros diversos, inclusive sendo citado
a ariranha - árvores frutíferas, com muitos recursos naturais”. (Dib-Ferreira e
Nascimento, 2001, p.19)
“Isso pode ser vislumbrado através das lembranças, algumas ainda vivas,
das pessoas que conheceram o local. As expressões são bem diferentes,
refletem sentimentos diferentes, de acordo com a pessoa que a pronuncia.
81
Foram retirados da transcrição, os nomes que identificam a região onde está inserida a escola e
que, por conseguinte, identificariam a escola.
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Algumas vêm acompanhadas de sentimento, de boas lembranças, outras
apenas constatando um fato. As falas dos moradores são muitas vezes
pausadas, entremeadas de silêncios e olhares distantes. Daqueles que não
habitavam o local são diretas, vão direto ao ponto, sem saudosismos”.(Ibid.,
p.19)

Em outra passagem, aparece novamente o contraste: “em termos de
comparação, temos certas frases de uma entrevista feita com três moradores, dois
deles morando na área há mais de trinta anos. O enfoque e o envolvimento com a
situação são outros, completamente diferentes em seus tons de voz, sentimentos e
lembranças”.(Ibid, p.20)
Por fim, os autores nos ajudam a entender um pouco mais da história da
escola Perto do Céu:
“A Escola (...) foi inaugurada em 1977, portanto antes da lixeira, e as
lembranças das pessoas que trabalham lá desde esta época não são diferentes. O
terreno da escola foi doado por uma antiga moradora da região (que vive lá até
hoje), que era dona de um grande sítio que foi loteado. A escola começou com
turmas pequenas, atendendo apenas até a 4a série e hoje atende da alfabetização
até a 8a série82. Com o passar dos anos e o crescimento da região, até as relações
dos alunos com a escola mudaram (“ Tranqüilidade... as crianças eram outras...
havia um respeito pela escola...” [Transcrição de entrevistas realizadas pelos
autores com professores mais antigos da escola]). A região toda era utilizada para
passeios e pequenas excursões com os alunos. (“Passeávamos por aqui tudo, tinha
muita mata, passava um rio aqui atrás de águas límpidas, tinha areia, muitos
pássaros, os micos vinham brincar aqui dentro... [Transcrição de entrevistas
realizadas pelos autores com professores mais antigos da Escola], ...Atividades
hoje difíceis, senão impossíveis de realizar).” (Ibid, p.21)
6.1.4 – O que dizem os docentes acerca da violência na Escola
A temática da violência e da indisciplina esteve presente várias vezes no
espaço escolar, sendo tema de reuniões e conselhos de classe com bastante
constância. No entanto, nas respostas aos itens do questionário aplicado tal qual o
do SAEB 2001, os docentes da Escola não apontaram a violência como um
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Vale chamar a atenção para a nomenclatura de série utilizada na monografia, quando em 2001, a
rede de ensino de Niterói já estava organizada em ciclos e inclusive sendo o autor da monografia,
professor da rede, portanto conhecedor da política.
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problema grave na escola. Tentaremos apontar possíveis explicações para tal fato
e em que se relacionam com a discussão dos ciclos.
Em diversas ocasiões, a temática da violência esteve presente nas falas e
preocupações dos professores e coordenadores. Seja nos conselhos de classe, nas
reuniões de planejamento e de equipe ou na sala dos professores durante os
recreios e intervalos das aulas, a discussão acerca da violência, de alguma forma,
atravessava a pauta dos encontros ou as conversas informais.
A primeira vez que me deparei com a temática da violência na escola, foi
no primeiro conselho de classe do ano de 2002, referente ao ciclo 2 (4º e 5º anos),
logo após a entrada da nova supervisora e de ter acontecido um incidente com o
carro de uma professora da escola.
Após a passagem, para a supervisora Branca, das notas dos alunos, isto é,
sem discuti-las ou problematizá-las, a pauta do conselho girou em torno do fato do
capô do carro da professora do 4º ano ter sido arranhado, por alunos mais velhos.
Na visão da supervisora, os alunos dos ciclos 3 e 4 têm acarretado muitos
problemas de disciplina: “arrombamentos de armários nas salas, capô de carro
de professora arranhado, ...É preciso fazer uma notificação aos pais por escrito
comunicando o puro vandalismo”.
A professora Cibele revida dizendo que estariam se expondo, uma vez que
muitos desses alunos são filhos de traficantes e isso seria ruim para todos.
A professora insinua que, como a supervisora é nova na escola e na rede
"não sabe bem essas coisas... Com eles, não se brinca! Essa escola já fechou
algumas vezes. Teve pai de aluno que veio aqui mandar fechar. Essa escola já foi
arrombada várias vezes. Tem que ter muito tato. Esse é um problema. Tem que
ver a comunidade”.
Branca acha que a convivência dos alunos do Ciclo 2 com os mais velhos
está mostrando aos mais novos, a violência. "À tarde não se percebe isso”. (À
tarde funciona o Ciclo 1.) "O ideal é que o Ciclo 2 fosse para a tarde para
conviver com as crianças da mesma faixa etária.”
Vale chamar atenção para o fato de que tal decisão iria descaracterizar o
projeto da escola no que tange à organização do espaço escolar coerente com a
concepção dos ciclos. O projeto pedagógico prevê o Ciclo 2 no mesmo turno dos
Ciclos 3 e 4, justamente para que os professores tivessem mais contato, que
pudessem participar de reuniões de planejamento e equipe em conjunto, como
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acontece, e que no dia a dia se encontrassem, sendo coerente portanto, e
facilitando a operacionalização do projeto pedagógico que tem como uma de suas
premissas a continuidade necessária entre um ciclo e outro. Embora a afirmativa
da supervisora ferisse a premissa do projeto, nenhuma professora presente fez
menção ao fato. Mais adiante, essa observação será mais aprofundada.
A discussão ficou polarizada entre a professora Cibele e a supervisora, que
dizia: "mas é preciso fazer alguma coisa...”
No entanto, Cibele insistia: "Não se pode esquecer que se convive com
uma comunidade que tem uma boca de fumo perto. Tem que ter cuidado!”
As outras professoras, algumas se dispersavam, outras gostariam que
tivesse uma notificação, mas sem se exporem.
Uma professora do 5º ano disse: "Isso é uma inversão de valores" e
concordou com a supervisora de que algo tinha que ser feito. "Isso tem que ser
uma ação conjunta na escola”.
Novamente, Cibele disse que: “se eu disser que não tenho medo, estarei
mentindo. E olha que eu estou aqui há 11 anos!” (Numa clara alusão ao pouco
tempo da supervisora na escola.) Não é brincadeira, não! Já vi muita coisa! Hoje,
eles põe no microondas! Eu não sou a favor da impunidade! Mas tem que ver
como vai ser feito!”
Nesse momento, confesso que fiquei nervosa, pois nunca havia escutado
tal expressão. As professoras, nesse momento, também se calaram. Será que
ficaram tão nervosas quanto eu?!
O conjunto dos professores presentes nesse conselho de classe achava que
a violência na escola deveria ser combatida. Mas, embora, os focos da discussão
oscilassem entre alunos indisciplinados, violência na comunidade, resistência de
algumas professoras quanto às orientações da nova supervisora, mudança no
projeto pedagógico planejado para ser coerente com as premissas dos ciclos,
nenhum desses temas foram aprofundados, nem abordados como pontos de
trabalho, com estratégias definidas, metas e planos, e sim, foram discutidos em
tom de reclamação, medo e indignação. Também, ao longo do conselho, muito
pouco se falou da aprendizagem dos alunos, das estratégias para aqueles que não
aprendem etc. As notas foram “passadas” para a supervisora. Vale pensar, até que
ponto o projeto pedagógico consegue contemplar as questões sociais e da
comunidade ou se, sua construção e coerência são pensadas levando-se em conta
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apenas o trabalho pedagógico. Até que ponto, a coerência com a organização em
ciclos, com as reuniões dos professores, com a aproximação dos alunos, pois bem
até que ponto esta coerência considera as questões sociais, relacionais,
contextuais? A observação da supervisora quanto à troca de turno dos alunos
menores, a princípio incoerente com o projeto, pode ser considerada tão
incoerente assim? Com qual premissa está comungando a supervisora? Com a
organização dos ciclos ou com a socialização dos alunos? Poderia-se separar tais
premissas?
Em outro conselho de classe dos Ciclos 3 e 4, em julho, a temática da
violência esteve novamente presente. Nesses ciclos, há alunos representantes nos
conselhos de classe. Esses alunos levam a avaliação das turmas acerca dos
professores, realizada anteriormente em sala, sob a orientação da coordenadora do
turno da manhã, doravante chamada de Ana Regina. Os alunos participam com
muita seriedade e esperam sua vez para falar. Os professores sabem que podem
contar com os próprios alunos para ter informações sobre as faltas e as ausências
dos alunos, pois todos se conhecem na comunidade.
Num determinado momento do conselho, Ana Regina perguntou por dois
alunos que estavam faltando muito. Os alunos representantes respondem que são
filhos de bandidos no morro e por isso, às vezes, somem por uns tempos. A
diretora faz ‘psiu’ para eles, piscando o olho. Eles se calam. A professora que está
ao meu lado comenta comigo, em tom de voz bem baixo, que sente que os colegas
da turma têm medo deles. A fala dos alunos se dilui no burburinho do conselho e
a reunião segue.
A temática da violência esteve presente nesse conselho, nas entrelinhas.
Não foi um assunto tratado de forma aberta. Teria sido pela presença dos alunos?
Pela atitude da diretora que, sutilmente, cortou uma conversa que iria se iniciar?
Se, nas falas e depoimentos de professores e alunos, a violência está
cotidianamente presente e de maneira muito forte, nas respostas dos questionários,
ela se dilui, da mesma forma como na situação do último relato de conselho de
classe.
Quanto às questões de roubo e depredações e violência, os professores da
Escola Perto do Céu não foram tão veementes como mostra a tabela 29 a seguir.
Em comparação com os dados analisados na seção 1 do capítulo anterior, os
professores mostraram-se mais tolerantes. Porém, em relação à questão
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disciplinar, os professores da Escola, em sua maioria, demonstraram maior
insatisfação com relação à disciplina dos alunos, considerando graves os
problemas ocorridos.
Porém, ao observar as respostas em relação ao tempo de cada professor na
Escola, pude constatar que os professores que não responderam às questões eram
os que estavam na Escola há menos de 1 ano, ou seja, os que entraram no início
do ano letivo, os que entraram na metade do ano e os que trabalham por serviços
prestados ou não concursados. O grupo dos professores que trabalha na Escola há
mais de 10 anos, isto é, os mais antigos na Escola, não consideraram que existam
problemas com depredações e violência no espaço escolar. Mas consideram
graves os problemas com a disciplina. Já os professores que declararam trabalhar
na Escola de 3 a 5 anos, oscilaram em suas respostas. Apenas um professor
declarou que os problemas relativos à violência e aos roubos e depredações eram
graves.83
Tabela 28: Ocorreu na escola...

Violência contra

Problemas

Respostas dos professores da Escola

Roubos e

alunos,

disciplinares

Perto do Céu

depredações

professores e

causados por

funcionários

alunos

Não

6

6

2

Sim, mas não foi um problema grave

6

6

4

Sim, e foi um problema grave

2

2

10

Não respondeu

6

6

4

total

20

20

20

Fonte: Dados recolhidos junto aos professores da escola ao final do ano de 2002.

Podemos relacionar alguns aspectos relativos à literatura e a descrição do
contexto geral da Escola Perto do Céu.
O primeiro seria o fato da escola ter em seu ambiente interno um
mobiliário antigo e maltratado, com mesas e cadeiras, armários e estantes
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Os professores não se identificaram ao preencher os questionários. Tal procedimento foi tomado
no sentido de deixar os professores o mais à vontade possível para que suas respostas fossem o
mais fidedigno à realidade. As duas primeiras questões do questionário faziam alusão ao tempo de
trabalho na escola e ao tempo como professor. Essas informações tornaram possível fazer as
observações quanto aos grupos de professores.
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precisando de reparos, paredes precisando de pintura, assim como os quadros de
giz, etc. Tal ambiente relaciona-se com o que Cárdia (1997) chama de "prazer
estético". O estado de abandono e de precariedade dos prédios, o mobiliário
destruído, a lousa velha e encardida fazem com que os espaços fiquem tão
desagradáveis e desvalorizados que se tornam fonte de stress. Também a
descrença com o bem público, como já vimos anteriormente, faz com que o
mesmo seja além de maltratado, mal conservado, constituindo-se esta atitude
também uma forma de violência.
Em relação à violência contra alunos, professores e funcionários as
respostas dos professores ao questionário entram em confronto com as
observações realizadas e os depoimentos de alguns. Nota-se que 60% dos
professores diz que não houve problemas ou simplesmente se abstiveram de
responder, deixando suas respostas em branco. Soma-se a isso, o percentual de
30% que declara a violência, mas não a qualifica como grave. Dessa forma,
restam apenas 10% de professores, ou seja, dois professores que declaram que a
violência existiu e a consideram grave. O que isso pode nos indicar?
Em primeiro lugar, devemos levar em consideração que, como já vimos, o
conceito de violência aponta para diferentes entendimentos. Segundo Candau
(2001), há uma abrangência muito grande do que se poderia caracterizar como
violência. Pode-se considerar violência desde uma agressão física ou a
criminalidade até uma pressão psicológica ou uma transgressão moral.
Em segundo lugar, as diferentes manifestações de violência no espaço
escolar podem advir da interferência de grupos externos, da violência familiar,
podem ser relativas quanto à depredação, brigas e agressões, roubos, furtos.
Durante as reuniões, em especial os conselhos de classe, quando se tinha a
pauta da reunião voltada para a análise da performance dos alunos, a temática da
violência estava quase sempre presente. A violência também estava presente no
entorno da escola, na vida da maioria das famílias que conviviam com o tráfico e
também no fato de que muitas buscavam sua sobrevivência no lixão vizinho. A
violência batia à porta da escola quando as portas não podiam ser abertas e as
aulas suspensas, quando o vigia foi morto dentro da escola, quando o carro da
professora foi arranhado, quando a professora sentia-se acuada e constrangida na
hora de sua aula na quadra, seja por pai de aluno, seja por ex-alunos. Como então
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entender o porquê de somente 10% dos professores responderem que existe
violência na escola de forma grave?
Como já relatado anteriormente, no conselho de classe no qual discutía-se
o fato de um aluno ter arranhado o carro de uma professora, chamo a atenção para
a resistência da professora Cibele quanto ao conhecimento por parte dos pais e seu
conseqüente envolvimento nas questões referentes à postura inadequada de seus
filhos no ambiente escolar. Num claro embate com a supervisora nova na escola, a
professora insistia que era perigoso fazer frente à comunidade.
“Com eles, não se brinca! Tem que ter muito tato. Esse é um problema.
Tem que ver a comunidade”.
As outras professoras, embora concordassem que se devia fazer algo, não
engrossavam o coro da supervisora, e essa abstinência ou medo declarados nesse
conselho, parecem explicar os dados percentuais presentes nos questionários.
Talvez, também agora, tenha uma resposta para a minha pergunta durante o
conselho: será que as professoras ficaram tão nervosas quanto eu? Parece-me que
sim. Só que a mim, era dada a alternativa de, ao terminar minha pesquisa de
campo, não correr mais riscos. Mas, e aos demais? Está aí a explicação para um
dos aspectos que explica a grande rotatividade dos professores. Em escolas onde
há um contexto de risco, a alta rotatividade tende a ser maior, como vimos nos
resultados do SAEB Brasil. Se considerarmos que, a maior concentração de
escolas onde foram implementados os ciclos está em áreas urbanas da região
sudeste, onde a violência tende a ser maior, e se considerarmos que uma das
condições para que a organização da escolaridade em ciclos se realize é a
continuidade, implícita na concepção do tempo escolar e espaço escolar, bem
como na constituição do trabalho docente quanto à organização das turmas e do
currículo, tal contradição precisa ser pensada pelos gestores das políticas. A teoria
na prática demonstra que, em face da violência, a coerência com os princípios do
projeto pedagógico nem sempre pode ser seguida em seu ideal. Não se trata aqui
de se pensar uma alternativa que atenda somente as imposições do contexto, mas
de se trabalhar na tensão, de se construir uma proposta que atenda às demandas da
realidade em conjunto com os princípios de uma pedagogia fundamentada nos
ciclos de escolaridade. Tal proposta deve ser construída no âmbito da unidade
escolar, pois cada contexto exige ações e estratégias relacionadas às suas
especificidades.

Por

outro

lado,

é

necessário

que

os

programas

de
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desenvolvimento profissional promovidos pelas secretarias dêem subsídios para
que os docentes possam elaborar os projetos pedagógicos e planos de ação em
suas escolas a partir de estudos de investigação do contexto junto à comunidade e
também estudos sobre a literatura referente às implicações pedagógicas dos ciclos.
Como diz Perrenoud (1999a) trabalha-se em equipe não por decreto e, tal postura
se vincula mais a uma cultura profissional que deve ser construída do que a
estruturas formais. Portanto, cabe às secretarias prover a infra-estrutura adequada
para a realização do trabalho em equipe no próprio ambiente de trabalho,
podendo-se construir uma organização que continuamente se repensa e se
constrói, uma escola reflexiva, na acepção de Alarcão. A “reorganização da escola
em ciclos de aprendizagem não supõe apenas uma adesão ideológica seguida de
uma passagem ao ato. Essa passagem exige novas competências e uma outra
relação com a profissão. Deparamo-nos, pois, com um problema de nível de
formação dos professores e, sobretudo, com a questão da sua profissionalização”.
(Perrenoud, 1999a, p.10)
Seria também, uma determinada postura profissional, uma certa cultura
profissional instalada em nossas escolas que fazem com que 60% dos professores
da Escola se omitam diante da violência?
Lüdke (1996, p.7) conjuga a socialização profissional do professor à
“características específicas de certos estabelecimentos cujo ‘clima’ seja
particularmente favorável ao crescimento profissional”. Seria o “clima” da escola
Perto do Céu, bem como o “clima” das escolas inseridas em contextos urbanos de
maior violência, favorável à formação de uma equipe de trabalho e uma postura
profissional que a organização de uma escola em ciclos exige e preconiza?
Como apontado na discussão apresentada no capítulo 2 acerca dos
resultados salutares que já podem ser observados a partir da implantação dos
ciclos, referi-me a um deles tendo relação com o fato de que alunos moradores em
contextos de maior violência se beneficiariam do fato de não serem retidos e,
portanto, permanecerem mais na escola. O espaço de socialização passa a ser mais
a escola e menos a rua. Os alunos da Escola Perto do Céu não apresentam um
número de faltas excessivo. Os alunos vão à escola diariamente e muitos se
beneficiam de alguns projetos desenvolvidos pela prefeitura e SME/FME com a
escola. Um deles constitui-se num projeto no qual alguns alunos dos Ciclos 3, 4 e
5 foram selecionados pela equipe docente da escola para participarem de aulas de
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música na escola, após o horário das aulas, com professores contratados pela
secretaria. Os alunos aprendem a tocar flauta e violino. Apenas três escolas da
rede participam do projeto e formam uma orquestra. Na primeira visita à escola, a
diretora fez questão de me contar sobre o projeto e falou com orgulho que “nossos
alunos já se apresentaram no Teatro Municipal de Niterói e já veio aqui o RJ TV
e o SBT!” Alguns meses depois, em entrevista formal com a diretora, perguntei se
os alunos do projeto estavam mostrando diferença em seu desempenho e
participação na vida escolar. Ela exclamou dizendo espontaneamente: “Muito!
Muito!” E continuou: “Nós temos assim um grupo que nos preocupava muito.
Porque nada interessava. Era aquele aluno sempre colocado para fora da aula.
Então, quando a gente procurou convidá-los [referindo-se à equipe de
orientação], nós achávamos que também não haveria interesse. Então nós fomos
nas salas e oferecemos as vagas e esses, a gente conversou em particular.
Mostramos que era uma vitória nossa, da nossa escola, entre 50 escolas só três
seriam contempladas e que tal se eles participassem... ‘Ah! Mas eu não sei!’ ‘Mas
vocês vão aprender. Ninguém sabe música aqui!’ Olha, estão se dando bem. Tem
um então que era uma preocupação maior com ele, e é um dos melhores! Houve
agora uma escolha de quatro ou cinco alunos para ter aula numa escola de
música, entre as três escolas, para ter bolsa e ele foi escolhido de propósito. E
não foi porque... Porque ele é bom. O comportamento dele mudou na escola!
Mudou com os colegas, ele era agressivo. Agora ele senta sempre na frente”. A
fala da diretora nos dá pistas de que, ao estar mais na escola, os alunos se
beneficiam dos projetos e podem mudar seu comportamento de modo a ter menos
contato com a violência e mais contato com

a cultura já produzida pela

humanidade, com o aprendizado de convivência com seus pares, a socialização,
enfim. E não seria esse o papel da escola de educação básica? E, ao não evadirem,
não estariam os alunos tendo mais oportunidades do que fora da escola? Portanto,
não estariam os ciclos colaborando para que a escola seja mais inclusiva e cumpra
seu papel social?
Outro projeto desenvolvido na Escola Perto do Céu é uma iniciativa do
professor de Ciências, denominado nessa tese de Tito, que ao ter duas matrículas,
dá aulas pela manhã e à tarde, solicitou à FME realizar um projeto de Educação
Ambiental com um grupo de alunos dos Ciclos 3 e 4. Entendendo Educação
Ambiental não só como o meio ambiente externo da escola, mas também o
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próprio espaço escolar, o professor procura desenvolver uma consciência com os
alunos em relação a valores como preservação, conservação, cuidado, limpeza,
higiene e saúde. Em entrevista, perguntei se os alunos demonstravam mudança no
espaço escolar e ele, em primeiro lugar entendeu que me referia ao desempenho
acadêmico relativo ao aproveitamento nas disciplinas:
“É... não sei dizer, nunca fizemos nenhuma pesquisa em relação a isso,
mas eu não sei se o nível melhora não”.
Eu esclareci que me referia às atitudes, comportamento...
“Mudança em relação a atitudes, essas coisas, a gente sente, as próprias
mães vêm me falando e tal, ... As mães já me falaram que já viram muitas
mudanças de atitude, assim deles e tal, que eles gostam de vir pra escola. Agora,
eu acho que avaliação mesmo, prova e essas coisas, eu não sei se vai refletir na
prova, coisa assim, no desempenho”.
Tais problemáticas são apontadas pelos resultados desse estudo, sem,
contudo termos a pretensão de equacioná-las. Entendemos que a solução virá de
uma conjunção de ações, pesquisadas e propostas por diferentes agentes sociais.
No entanto, apontamos algumas saídas como os aspectos diferenciais que devem
ser levados em conta pelos gestores quando da implantação dos ciclos e das
políticas de não-retenção do ponto de vista do contexto externo no qual as escolas
estão inseridas.
Nas seções seguintes, nos dedicaremos a ressaltar as condições escolares e
a postura dos professores encontradas na pesquisa e dialogar com a literatura
específica e com os textos e documentos que divulgam e instituem as políticas de
ciclos no que tange àqueles aspectos.
6.2 - As Condições Escolares: o funcionamento da Escola Perto do
Céu
O que chamei de condições escolares no capítulo anterior referia-se a
questões relativas às condições de funcionamento da escola, tanto do ponto de
vista do trabalho pedagógico (reuniões, projeto pedagógico,) quanto de
organização e administração (número de professores, rotatividade de professores,
participação dos professores na escola, apoio pedagógico, recursos pedagógicos,
continuidade no corpo docente). Para a análise dos dados qualitativos, procurei
buscar semelhanças com aqueles observados quando da apreciação dos resultados
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dos questionários do SAEB, sem, no entanto, desconsiderar a riqueza dos dados
do campo e suas especificidades, que não poderiam limitar-se apenas àquelas
categorias, e estaria criando amarras desnecessárias para a investigação.
Entendo que, iniciar a seção na qual me proponho a descrever e entender o
funcionamento de uma unidade escolar a partir da implantação de ciclos na sua
escolaridade implica definir o que chamarei de projeto político pedagógico no
âmbito da escola.
Ressalto, também que para a escolha da unidade escolar que serviria como
campo para meu objeto de estudo, foi pedido à FME uma seleção de escolas que
tivessem um projeto político-pedagógico elaborado e sendo vivenciado, pela
equipe docente em seu cotidiano, a partir da proposta de ciclos.
Veiga (1995) entende a construção do projeto político-pedagógico como a
própria organização do trabalho pedagógico da escola. A equipe pedagógica,
entendida aqui pelo conjunto dos docentes da escola84, ao elaborar seus objetivos,
suas metas, ao rever o currículo, os programas das disciplinas, ao elaborar projetos
de trabalho junto aos alunos, ao definir os critérios e rumos da avaliação na
escola, as relações com os pais e a comunidade, enfim, ao planejar e decidir sobre
esses e todos os outros aspectos que dizem respeito à vida escolar, está definindo
o projeto político-pedagógico da escola. Nenhuma dessas decisões é tomada sem
uma orientação ideológica e política por parte de seus membros, mesmo que de
forma não muito consciente. O projeto político-pedagógico de uma instituição
escolar expressa uma direção, um intento, como o próprio significado da palavra
projeto nos indica. Dessa forma, a construção do projeto político-pedagógico de
uma escola não se restringe ao simples planejamento do ensino e de atividades. A
dimensão política-pedagógica evidencia o compromisso com a formação do
cidadão e com os valores que desejamos preservar e se concretiza a partir das
ações educativas planejadas, seja pela equipe docente de uma rede inteira, seja
pela equipe docente de uma unidade escolar. O político e o pedagógico são
indissociáveis, se entendemos a educação como uma prática social que se
viabiliza nos espaços educativos da sociedade.
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Volto a lembrar que ao utilizar o termo docentes refiro-me aos professores, orientadores,
supervisores, coordenadores, diretores, enfim todos os profissionais voltados para o trabalho
acadêmico e pedagógico.
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O projeto político-pedagógico da FME/SME de Niterói institui a
escolaridade em quatro ciclos, a avaliação continuada da aprendizagem, num
sistema de progressão continuada, só acontecendo retenção ao final de cada ciclo.
O documento Construindo a Escola de Nosso Tempo (1999) que contém a
proposta educativa da secretaria de educação traz um quadro de conteúdos no qual
estão presentes os elementos curriculares: o quê e quando ensinar. Os demais
elementos (por quê e como ensinar) aparecem expressos em linhas gerais nas
outras seções do documento.
A proposta da FME pode ser entendida a partir da acepção de Coll (1992)
para currículo e projeto educativo. A definição desse autor para currículo
confunde-se com a definição de projeto educativo, que em última instância, por
similaridade, se configura como a proposta educativa da secretaria de educação de
Niterói. Coll (idem, p.30-32) afirma que “a primeira função do currículo, sua
razão de ser, é a de explicitar o projeto - as intenções e o plano de ação - que
preside as atividades educativas escolares. (...) Resumindo, entendemos o
currículo como o projeto que preside as atividades educativas escolares, precisa
suas intenções e proporciona guias de ação adequadas e úteis para os professores
que têm a responsabilidade direta de sua execução. Para eles, o currículo
proporciona informações concretas sobre o quê ensinar, quando ensinar, como
ensinar e o quê, como e quando avaliar”. O autor diz que para cumprir sua função,
o currículo deve precisar o mais exatamente possível todas as intenções
educativas. E, para que exista uma margem de autonomia para que o currículo
prescrito se adeqüe às diferentes realidades, este deve ser aberto e flexível e
contemplar níveis de concretização que devem ser executados pelas instituições
educativas e professores. É imprescindível que se respeite três critérios essenciais
no processo que conduz ao estabelecimento de um projeto educativo: ·(a) que seja
fruto de um consenso conseguido a partir de uma ampla participação e debate de
diferentes setores sociais e coletivos; b) que esteja aberto a uma permanente
discussão e revisão e c) que esteja formulado em termos suficientemente abertos e
flexíveis para permitir a autonomia das instituições e dos professores.
Em Niterói, o que se espera das unidades escolares é que façam seus
projetos político-pedagógicos e que a cada ano façam o plano de ação que deve
estabelecer as metas de trabalho para aquele ano. O documento Construindo a
Escola de Nosso Tempo chama-se proposta, porque deve sempre ser revisto por
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toda a rede, a partir dos encontros gerais com os docentes de toda a rede
realizados na própria FME - e essa explicação aparece literalmente escrita no
documento. Portanto, traz expressa a idéia de ser aberto e flexível, mas ao mesmo
tempo prescritivo para fornecer guias de ação para as unidades escolares e
professores.
O quadro de conteúdos presente no documento da FME prescreve os
conteúdos a serem ensinados numa determinada seqüenciação anual, embora
expresse a concepção de conhecimento em espiral. A concepção de conhecimento
no sentido espiralado é mais coerente com a lógica da escolaridade em ciclos, uma
vez que os conteúdos não devem obedecer a uma seqüência linear baseada numa
organização do ensino em graus, mas em uma seqüência que se adeqüe ao tempo
de aprendizagem dos sujeitos que aprendem. Essa idéia está colocada no
documento, mas quando os conteúdos são prescritos, ela se perde. Há uma ênfase
no o quê e quando ensinar, pois há uma preocupação com a correção da distorção
conhecimento-série, gerada, segundo avaliação da FME, pela adoção da avaliação
continuada por parte da política anterior. Tais incoerências com a idéia de uma
escolaridade em ciclos podem ser constatadas numa leitura mais atenta do
documento.
Na Escola Perto do Céu, podemos observar alguns aspectos que nos
ajudam a entender como a proposta é percebida pelo corpo docente a partir de
seus elementos curriculares (o quê, por quê, como e quando ensinar e avaliar) e
como se concretiza a partir de seu projeto pedagógico.
O projeto político pedagógico da escola podia ser percebido a partir das
reuniões, da organização do tempo e espaço escolar, na relação dos professores
com o conhecimento, com os alunos, com a escola. Também passava por sua
relação com a comunidade, pelo conselho escola-comunidade, pelas reuniões de
pais, pelos avisos nos murais, pelas festas, eventos, etc. O projeto existia em sua
concretude. Estava escrito e guardado em uma pasta verde na sala da
coordenação.
Vejamos inicialmente, dois pontos destacados acima cujas falas de
professores nos ajudarão a compreender e a relacioná-los com nosso objeto de
investigação.
O primeiro ponto diz respeito à relativa autonomia, de que fala Coll
(1992), para os professores selecionarem aqueles conteúdos prescritos na proposta
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oficial; à incoerência apontada no documento quanto à concepção de
conhecimento presente no mesmo; e às escolhas curriculares dos professores na
escola, frente às necessidades da prática. Estou chamando de escolhas
curriculares, as decisões que dizem respeito aos elementos curriculares. Em que
essas questões relacionam-se entre si e com as questões postas pela
implementação dos ciclos no espaço escolar.
O segundo ponto diz respeito à existência do projeto político-pedagógico,
sua elaboração e a percepção dos professores acerca do mesmo. E o que isso se
relaciona com a questão da rotatividade de professores e descontinuidade no
trabalho com as turmas ao longo do ano na escola e a proposta dos ciclos.
Comecemos pelo segundo ponto.
6.2.1 A Rotatividade
Escolho o relato da supervisora Nelma que nos conta como foi elaborado o
projeto político-pedagógico da Escola Perto do Céu, uma vez que foi ela quem, ao
longo dos nove anos que trabalhou lá, iniciou sua construção.
E aí, de pouquinho em pouquinho, eu comecei a tentar, e levava um texto,
sugeria uma leitura ... Às vezes, não tinha retorno nenhum. O que acontece: o
projeto político-pedagógico, na verdade, ele é uma construção desde a época que
eu cheguei lá. Porque o que eu entendo, que tudo o que acontece na escola, a
partir do momento que você reflete e registra já é o próprio projeto.
Vale ressaltar que foi em 1994, com a implantação da Política de Inclusão
e de avaliação continuada, quando foi pedido que as escolas elaborassem planos
de ação, que o processo de construção do projeto pedagógico da escola se iniciou.
Bem antes, portanto, da implantação dos ciclos.
Eu cheguei em junho de 94. De junho a dezembro de 94, praticamente eu
não fiz nada, a não ser observar o funcionamento da escola. O que eu fiz?
Participei de muitas reuniões aqui [na FME] por conta dessa avaliação
continuada, e fui tentando entender a escola, conhecer a escola. Não tinha espaço
de reuniões, nada. Era só conselho de classe, então não dava para se pensar em
projeto nesse momento, eu estava tentando entender que realidade era aquela,
para poder fazer algum tipo de sugestão de trabalho.
[O projeto foi elaborado] junto com os professores, com a comunidade,
com os alunos. Foram utilizados os mais variados instrumentos e tem uma pasta
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lá, que se chama: Projeto Político-Pedagógico, uma pasta verde. Bem, isso tudo
tinha! Se não saiu do lugar, está lá!85 Então o que acontece? Tudo o que a gente
fazia, a gente não falava: ‘Agora a gente vai discutir o Projeto PolíticoPedagógico’. Na verdade, tudo tinha registro, tinha ata, tudo isso foi aproveitado.
Quando a gente parava para pensar: como é que vai ser a escola no próximo ano
e tal, ali já tinha uma filosofia sendo construída, uma opção metodológica, uma
opção. Nós organizamos grupos, por exemplo: a professora de História que não
está mais lá, ela construiu todo o marco referencial, fez a parte de caracterização
da realidade social global mais ampla, porque aí houve as discussões, a gente
anotava, com base nessas anotações se construía o texto, aí esse texto era lido, os
professores diziam: ‘Olha isso é melhor mudar, isso está bom, isto não está’. E
tudo se repetia no segundo turno. Então, o retorno à participação deles
aconteceu. O professor de ciências fez uma monografia sobre as questões
ambientais do entorno da escola. A gente pegou esses dados para a
caracterização da realidade também. Então o projeto foi construído assim. A
opção metodológica... Tudo isso foi discutido no grupo. É, aí quem digitou fui eu,
foi ... (orientadora da tarde), foi ... (professor de ciências), foi ... (professora de
história). Fomos nós que formatamos, que arrumamos com aqueles títulos, com
aquelas coisas assim. Agora, o documento final foi disponibilizado para eles, eles
não receberam, cada um não recebeu (sic!), prova de que a escola não tinha
dinheiro para dar para todo mundo. Mas foram feitos cinco exemplares, eles
viram o documento, quem pegou, pegou para ler.
O relato da supervisora nos conta a história do processo de construção do
projeto político-pedagógico da escola que acontecia durante os encontros de
planejamento, as reuniões de equipe, quando as questões eram discutidas em
conjunto. Uma elaboração, portanto, realizada pela equipe docente ao longo do
próprio desenvolvimento do ano letivo e dos espaços institucionalizados. Outro
ponto que desejo chamar atenção é o fato de que, das pessoas relatadas no
depoimento acima, três que participaram da elaboração do projeto, não estão mais
lá: a professora de história, a orientadora da tarde e a própria supervisora que nos
narra o processo. Esse aspecto já demonstra a rotatividade presente, inclusive
entre docentes compromissados com o projeto da escola. Vale também registrar
85
A supervisora fala no passado, pois ela já não era mais a supervisora da escola e a entrevista foi
realizada no prédio da FME/SME.
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que antes da implantação da política de ciclos em 1999, a escola não contava, em
relação à participação dos docentes para a construção do projeto e estudos sobre a
prática, com uma organização de seu tempo escolar para reuniões e planejamentos
oficializados pela FME.
Então, no começo, quando eu cheguei, não tinha reunião de planejamento,
com horário definido. A escola escolhia, tinha que ser antes do horário da aula,
ou depois do horário da aula, então era um processo muito complicado, mas a
gente ainda assim, conseguiu dinamizar. Com a implantação dos ciclos, eu acho
que houve um investimento maior, na criação desses espaços de estudo, reflexão,
dias de formação continuada, os planejamentos das quartas feiras, já aconteciam,
isso era anterior aos ciclos, mas houve um cuidado maior, em relação a estar
usando esse espaço para estudo, então quer dizer, o movimento que era da
escola, você observava aqui no próprio órgão central. Então, quando o professor
ia para a reunião, e tal, você encontrava um certo respaldo para aquilo que você
estava fazendo lá [na escola].
A fala da supervisora nos remete à organização do tempo e espaço escolar
e às condições de produção necessárias para que um projeto de escola reflexiva,
para usar a idéia de Alarcão, se realize. Para uma reestruturação da escolarização a
partir de uma nova lógica, como a implementação dos ciclos, requer, como nos
diz Perrenoud (1999a, p.10), uma “cooperação profissional que não se consegue
por decreto; ela se aprende, se quisermos, às vezes laboriosa e dolorosamente”, ou
seja, uma mudança na cultura institucional que, para sua realização, exige
condições concretas de tempo, espaço e infra-estrutura. A fala da supervisora
denuncia, inclusive, a construção de uma nova prática profissional quando fala da
construção de uma filosofia e quando mostra que era empreendida uma nova
forma de distribuição de tarefas para os profissionais no espaço de trabalho.
(...) ali já tinha uma filosofia sendo construída, uma opção metodológica,
uma opção. Nós organizamos grupos (de trabalho) (...)
O professor Guilherme do Ciclo 4, novo na rede de Niterói, mas professor
já há alguns anos na rede estadual, em uma reunião de equipe, referiu-se ao fato
de que se os professores queriam realizar uma tarefa em conjunto, deveriam fazêlo sem esperar respaldo da secretaria de educação para isso.
Não adianta esperar que venha da FME, da secretaria... Se os professores
não se reunirem para o trabalho, nada acontece. Tem que mudar por quem tá
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com a mão na massa! Na outra escola, do estado, o diretor dá muita autonomia
para os professores. O clima é muito legal. Então, as coisas minimamente
acontecem. Senão, eu fecho a porta, são cinqüenta minutos e nada acontece.
A fala do professor nos aponta o que inúmeras pesquisas já apontaram e o
que Perrenoud argumenta como sendo a base da mudança na cultura profissional:
um trabalho coletivo, compartilhado em seus objetivos, por todos. Acrescento
que, a mudança na cultura profissional não deve ocorrer apenas no espaço da
escola, entre os docentes, mas também entre os profissionais das secretarias de
educação e gestores, no espaço das secretarias, das regionais, dos departamentos
técnicos.
Na fala da supervisora há um reconhecimento de que, a FME ao
institucionalizar um tempo e espaço para os professores elaborarem o projeto da
escola, para refletirem sobre sua prática, dando condições de produção concretas
para que isso se realize, mantém uma coerência interna à política educacional da
rede e delega aos professores, não só em teoria, mas em tempo de trabalho
concreto, possibilidades de atuação com mais autonomia. Lembro que, refiro-me
ao fato de que todas as quartas feiras, após o horário do recreio, os alunos eram
dispensados e os professores reuniam-se para realizar suas tarefas acadêmicas e
pedagógicas, refletindo sobre sua prática, lendo textos, estudando, dentro de seu
horário de trabalho e sendo remunerados pelo seu trabalho.
O que eu fazia? Nas reuniões de quarta feira, assim, havia uma quarta
feira no mês, geralmente era a primeira quarta feira, não lembro mais, quando
era reunião pedagógica, tinha um momento que era dedicado só para a gente
rever os atos pedagógicos, então geralmente, eu tirava a cópia de uma parte
digamos, da avaliação, a gente lia aquilo ali, ‘o que a gente propôs, agora vamos
discutir, o que a gente está fazendo, qual a distância disso que a gente está
fazendo, para o que a gente pensou em fazer’, entendeu? E isso, eu falo com
certeza, eu me lembro. (Supervisora Nelma)
Nelma disse ainda em seu depoimento que uma ou duas pessoas,
declaravam enfaticamente, que aquilo não era planejamento. Planejamento na
concepção delas, é o espaço para elas estarem mimeografando seus textos,
corrigindo seus cadernos, suas provas, separando matrizes, pesquisando o nível
didático do material para as aulas, que eu acho que cabe também, não vou negar,
mas não é só isso!
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A supervisora entende o horário de planejamento como o próprio tempo de
estudar, refletir. Dizia que se vai encontrar, de um modo geral, opiniões bastante
diversificadas, mas que apontam para o benefício que aquele momento de estudo
de reflexão possibilitava.
Na conversa com Nelma levei um dado sobre a percepção dos professores
acerca do projeto pedagógico da escola. Já havia aplicado o questionário aos
professores e o resultado, expresso na tabela 30, por si só não demonstrava que a
maioria conhecesse esse processo de elaboração descrito por ela. Do total dos
professores que responderam ao questionário, 10% disse que havia sido
encaminhado pela secretaria, outros 20% dizia não saber como havia sido
desenvolvido e 10% deixaram a resposta em branco. Portanto, quase a metade dos
professores que responderam ao questionário, desconhecia o processo de
construção do projeto da escola. Os demais 60% dos professores que responderam
ao questionário diziam ter sido construído de uma forma distinta às opções que as
respostas daquele item oferecia.
Tabela 29: “Como foi desenvolvido o projeto pedagógico nesta escola?”

Respostas dos professores da Escola Perto do Céu
Não foi desenvolvido este ano

Absoluto
0

Por modelo encaminhado pela Secretaria de Educação

2

O (a) diretor (a) elaborou uma proposta de projeto, apresentou-a
aos professores para sugestões e depois chegou à versão final.

0

Foi elaborado pelo diretor (a)

0

Foi elaborado pelo diretor (a) e uma equipe de professores

0

Os professores elaboraram uma proposta e, com base nela, o
diretor (a) chegou à versão final.

0

De outra maneira

12

Não sei como foi desenvolvido

4

Respostas em branco

2

Total

20

Fonte: Dados recolhidos junto aos professores da escola ao final do ano de 2002.
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Parecia, a princípio, que de fato, os itens não contemplavam a forma como
o processo havia ocorrido, uma elaboração conjunta entre supervisão, orientação e
professores. Dessa constatação, duas questões se apresentaram para a pesquisa: a
primeira, dizia respeito aos itens de resposta do questionário do SAEB que não
davam conta de captar a realidade das especificidades de cada escola e a segunda,
mostrava-me que precisava saber melhor com os professores, o que haviam
entendido por aquele item ou se o haviam marcado por desconhecerem o
processo. Como os questionários foram preenchidos anonimamente, não me foi
possível recorrer exatamente a cada professor ou professora que havia respondido
o instrumento. Mas tal fato não inviabilizava a possibilidade de: primeiro,
conversar com alguns dos professores para saber o que haviam entendido por
aquele item do questionário que contou com 60% das escolhas; Segundo, verificar
pelas duas primeiras questões, quem eram os 60% dos professores. Quanto às
respostas que os professores me deram nas conversas para esse fim, as mesmas
foram variadas. Uns disseram que nenhum dos outros itens refletia como tinha
sido desenvolvido o projeto, outros o marcaram porque desconheciam o processo,
mas sabiam vagamente (palavras de um professor) que não havia acontecido de
acordo com aquelas opções. Ainda tentando descobrir mais sobre o resultado,
conferi o índice de rotatividade dos professores naquele ano na escola. Tinham
sido trocados oito professores ao longo do ano. Essa observação dava pistas
acerca da desinformação dos professores. Em relação às respostas do questionário
que indicavam o tempo de trabalho na escola de cada respondente, os achados
foram mais conclusivos: os 60% que declararam ter sido desenvolvido de outra
maneira eram os professores com mais de 10 anos na Escola (6 responderam o
questionário) e os outros 6 eram aqueles que lá trabalhavam de 3 a 5 anos. Os
professores com menos de 1 ano declararam não saber como o projeto havia sido
desenvolvido ou deixaram de responder. Os dois professores que declararam ter
sido realizado a partir de modelo encaminhado pela secretaria declararam
trabalhar na escola de 3 a 5 anos. Os motivos que os levaram a responder dessa
forma não podem ser aqui explicados, pois podem existir várias razões. Porém, a
declaração de boa parte dos professores, que estavam na Escola quando da
elaboração do projeto pedagógico com a supervisora Nelma, de que o mesmo foi
desenvolvido de outra maneira revela que o questionário do SAEB não contempla
todas as possibilidades de compreensão da realidade das escolas. De fato, o
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projeto da Escola Perto do Céu não foi desenvolvido de nenhuma maneira dentre
as previstas no questionário, como já vimos.
Nelma, se referindo ao início da construção do projeto em 1995, dizia:
Aí sim a gente já começou a se organizar e coisa e tal, e aí o que
acontece: na escola, há uma rotatividade muito grande de professores, eu escrevi
até a minha monografia sobre isso, porque foi uma coisa que me chamou a
atenção. Eu discuto essa questão da dificuldade de implantar um projeto de
escola, em uma escola que a cada ano conta com um grupo diferente. Porque lá
havia uma rotatividade absurda86.
Também a diretora em sua entrevista, fez menção à problemática da
rotatividade. Perguntada se a rotatividade interferia no entendimento da proposta
de ciclos, ela respondeu prontamente:
Interfere! Quando você consegue colocar esse professor nesse processo, aí
ele sai. Aí vem outro e começa tudo de novo. Uns tem vontade de aprender, mas
outros não. A maioria não aceita mudanças.
Quanto às perguntas do questionário sobre o tempo que trabalhavam na
escola naquele ano, 80% disse que desde o início do ano letivo; 10% desde maio e
10% desde agosto. Esses 20% representavam apenas uma parte daqueles oito
professores que haviam saído da escola, pois, nos 80% restantes havia professores
que acumulavam mais turmas do que tinham assumido no início do ano letivo,
para que as mesmas não ficassem sem professor. Esse problema nos traz outra
questão já apontada na seção 1 desse capítulo, que diz respeito à continuidade.
Professores que são inseridos num processo já iniciado com a turma por outro
professor. Professores que pertencem a um determinado ciclo e passam a também
dar aulas para turmas de outro ciclo, descaracterizando-se, portanto, a organização
dos espaços e tempos das reuniões, organização essa planejada de forma a
obedecer a uma determinada lógica de organização dos professores por ciclos para
fins de participação nos conselhos de classe, nos planejamentos, etc.
A rotatividade detectada nas escolas brasileiras em ciclos, reafirmada pelos
dados qualitativos, é apontada como um problema para o trabalho pedagógico a
ser desenvolvido nessa proposta. A literatura nos aponta a necessidade de um
trabalho em equipe. Sabemos que, a formação de uma equipe de trabalho, se dá

86

Os grifos são para ressaltar os aspectos que pretendo defender em minha argumentação.
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com o tempo de troca, de reflexão, de conhecimento do trabalho dos colegas, da
confiança nas orientações da supervisão e direção. O processo descrito pela
supervisora de construção de um projeto, na verdade nos mostra o processo de
formação de um grupo de trabalho que deve buscar metas e ideais comuns. A
observação da diretora também nos aponta claramente, o que acontece quando os
professores são constantemente substituídos. As resistências naturais a qualquer
processo de mudança, que vão sendo superadas com o tempo, retornam, não só
para os novos, mas talvez, e principalmente para os mais antigos, que passam a
ver o processo com certa desconfiança, devido às constantes idas e vindas por
conta da rotatividade do corpo docente. Para a implementação dos ciclos e da
progressão continuada, é necessário, como aponta Penin ter convicção. Para a
autora (2000, p.29) “a convicção é o primeiro passo para começar a transformação
radical da escola, que exigirá esforço e solidariedade de todos os envolvidos”. Ter
convicção significa estar convicto, convencido de algo. Portanto, se o professor se
esforça, se empenha em realizar um projeto em conjunto com seus colegas, mas
constantemente vivencia um retorno, um começar de novo e pouca efetividade de
mudança na prática, a convicção passa a relacionar-se com o fato de que na
prática muito pouco se modifica e que ao término dessa gestão, outra política será
implementada e outras exigências serão requeridas a ele. Essa é uma fala
constante entre os professores e não deixou de ser dita em uma das reuniões que
observei na escola.
Uma professora, que se sentava ao meu lado, falou baixinho para outra,
por conta de um coro lamurioso dos professores acerca de uma nova exigência da
FME para o preenchimento de um papel com os nomes dos alunos retidos87:
Não se preocupa, não... Não esquenta! Em outubro tudo isso vai acabar!
As coisas na FME vão mudar... (Falou sussurrando.)
De fato, há muitas vezes, falta de continuidade nas próprias políticas, o
que deslegitima as ações implementadas frente ao corpo de professores.
Entretanto, no caso da rede de Niterói, já apontamos algumas continuidades na
política.

87

A FME pedia que os professores escrevessem, além dos conceitos, seus argumentos para a

retenção daqueles alunos cujos nomes figurassem na lista.
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Cruz (1997, p.19), estudando a rotatividade na Escola Perto do Céu afirma
que “com a constante troca de professores, o que percebemos é o enfraquecimento
da continuidade do trabalho. Ao invés de avançarmos na caminhada de construção
de uma proposta que atenda satisfatoriamente a nossa clientela, estamos sempre
retomando as questões, voltando as discussões, refazendo a trajetória”. Como
analisou Cruz, a transição torna-se permanente, torna-se lugar comum e tal
constatação faz com que os professores que ficam, desanimem.
Um exemplo pode ser encontrado com a saída da supervisora Nelma. O
grupo de professores se ressentiu bastante com a perda da supervisora e era visível
o desânimo em alguns, durante as reuniões, e mesmo nos horários de recreio, na
sala de professores. Algumas falas foram registradas em meu caderno de campo:
Vou pedir uma permuta. Fala da professora Olívia, uma professora
bastante participativa nas reuniões.
Eu estou cansada. Acho que vou tirar uma licença sem vencimento. Fala
de outra professora.
Essas falas se contrapõem a uma energia necessária à convicção.
Também num depoimento, Nelma expressou sua frustração com o fato de
que, com sua saída, as reuniões deixaram de ser tempos de estudo, quando as
práticas eram problematizadas e refletidas e o projeto pedagógico construído e
reconstruído, e passaram a ser tempos de informes, queixas, preenchimento de
papéis e fichas:
“O que eu acho assim, bastante complicado, é porque o próprio projeto
político pedagógico da escola, em que pesem suas limitações, foi uma construção
do grupo, então, o grupo podia também ter, enfim, peitado um pouco mais isso,
para garantir a continuidade”.
Outro aspecto importante percebido é a liderança. A construção de um
projeto pedagógico que demande mudanças efetivas para a prática, necessita de
um líder ou mais de um. Alguém que anime, que traga confiança, energia. Diz
Penin (2000, 29), ainda em relação à implantação da progressão continuada:
“Estaremos todos aprendendo um jeito novo de fazer escola e a insegurança,
certamente, será um ingrediente presente no caminho”. Damos pouca atenção a
essas questões no âmbito escolar. Partimos, muitas vezes, do princípio que
professores não ficam inseguros, que sabem trabalhar em equipe, que entendem
seu trabalho numa dimensão coletiva.
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Na rede de Niterói, as horas de planejamento coletivo, nas quartas-feiras,
eram pagas e os professores que não comparecessem eram descontados. A
supervisora Nelma conta, referindo-se ao início do processo de trabalho coletivo
que:
O pessoal foi gostando, foi querendo. E eu me sentia assim, muito forçada
a organizar uma pauta, que eu considerasse de substância. Porque eu tinha
professores de 5ª e 8ª, 88 por exemplo, que na quarta feira iam à escola só para o
planejamento. Então, eu acho um absurdo aquela pessoa ir lá, para ficar fazendo
matrizes...
Havia essa punição: se não fosse levava falta, essa punição
administrativa, eu acho que cabe, eu não vou negar isso! Então, mais do que
nunca, não faz sentido ir lá [na escola] para não fazer nada. Engraçado que eu
achei que não fosse se perder [o movimento do grupo para estudo e reflexão após
a saída de Nelma], porque as reuniões começaram a ser organizadas de uma
forma que teve muito a marca deles, do grupo: essa coisa de se dividir em grupo,
cada grupo pegar um eixo, então, era uma coisa muito deles. Eu entendo, que é
sempre necessário a ação de uma pessoa direcionando, lembrando, organizando
cartas e tal, porque senão... A dinâmica é muito intensa, a pessoa cuida do
prioritário...
A fala da supervisora era um misto de espanto e de descontentamento com
o fato do grupo ter se desmobilizado para os estudos e planejamentos coletivos.
Perrenoud (1999a) aponta que a introdução dos ciclos de aprendizagem é
uma reforma de terceiro tipo, ou seja, não basta reformular as etapas e a
estruturação do curso (reforma de primeiro tipo), não basta transformar o
currículo (reforma de segundo tipo), mas é preciso atingir as práticas, a relação
pedagógica, o contrato didático, as culturas profissionais, a colaboração entre os
professores, ou seja, são as práticas profissionais que precisam ser transformadas.
Autores brasileiros, preocupados com a questão dos ciclos, também apontam a
necessidade da transformação das práticas profissionais no interior da escola e da
formação de uma equipe que consiga trabalhar a partir do princípio da
continuidade que os ciclos trazem. Porém, a rotatividade presente na escola
pública no Brasil não aparece contemplada na literatura brasileira e nem nos
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documentos oficiais que implementam as políticas dos ciclos. Esse é um problema
a ser equacionado pelas redes que têm a escolaridade organizada em ciclos.
Também a rotatividade entre alunos desfavorece o trabalho em ciclos. Se,
os alunos trocam constantemente de escolas, como dar continuidade às
aprendizagens que iniciaram em um determinado ano do ciclo e que teriam
continuidade no ano seguinte, muitas vezes com o mesmo professor, como era a
tentativa de organização do corpo de professores na Escola Perto do Céu?
Em um conselho de classe, já em julho, portanto no meio do ano, perdeuse muito tempo até que professores e supervisão organizassem os nomes dos
alunos novamente nos diários de classe. As saídas e entradas de alunos eram
constantes. Os professores irritavam-se a toda hora com a confusão.
Meu diário está uma bagunça! Ah!
No entanto, mais do que causar rasuras no diário, um problema concreto
existia, posto que os professores “ditavam” para a supervisora, os conceitos dos
alunos, a partir dos números atribuídos a cada nome nos diários. Qualquer
alteração na ordem dos nomes causaria trocas nos resultados dos alunos. Vale
ressaltar que a dinâmica de “ditar” os conceitos pelos números dos alunos nos
diários era uma prática incorporada pelos professores. Mas, esse problema
aparecia como menor, pois, sequer foi mencionado. A ênfase era no trabalho de se
ter que refazer o diário quase que todo.
Não sei quem é Joana! Alguém pode me dizer quem é?! (Nome fictício
para uma aluna que havia entrado na escola antes das provas, já tinha faltado
bastante e no dia do conselho de classe, poucos professores a conheciam.)
O dezoito também saiu!
É que tem esses que saem e não avisam à escola.
Botei uma observação no aluno 31, pois ele tem muitas faltas! Eu não
sabia que tinha tanta rotatividade assim... (Fala da supervisora Branca)
É... Na escola particular não é assim, né? (Fala da professora Rosemary,
25 anos na Escola Perto do Céu, visivelmente fazendo uma alusão ao fato da
supervisora ser dona de escola particular.)
Essas são falas recorrentes desse conselho.
Essas são falas que nos indicam que um projeto político-pedagógico
coerente com uma avaliação continuada, coerente com uma progressão
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continuada, coerente com ciclos de escolaridade89 está ainda distante de suas
premissas básicas.
A rotatividade que desfavorece a formação do um trabalho em equipe,
também desfavorece uma continuidade no nível da seleção de conteúdos e
metodologia de trabalho por parte dos professores. A rotatividade entre alunos
desfavorece a aprendizagem dos mesmos, atrapalha a seqüenciação dos
conteúdos.
A discussão sobre a seleção e seqüenciação de conteúdos nos coloca de
volta ao primeiro ponto acerca da autonomia dos professores para selecionarem os
conteúdos e as escolhas curriculares dos professores na escola, frente às
necessidades da prática, que passo agora a comentar.
6.2.2 O currículo: a seleção e seqüenciação de conteúdos e o
processo de avaliação na escola ciclada
A análise sobre alguns aspectos relevantes dos dados recolhidos apontou
para a relação entre currículo e organização em ciclos. Num primeiro momento,
podemos pensar que essa relação é mais forte nos aspectos do currículo que dizem
respeito à seqüenciação dos conteúdos, ou seja, a ordenação do tempo em que
serão estudados. Entretanto, questões curriculares quanto à concepção de
conhecimento, diretamente relacionada com a concepção acerca da função social
da escola, bem como questões relativas à metodologia e avaliação também se
mostraram importantes quando se introduz a escolaridade em ciclos no cotidiano
de uma escola.
Perrenoud diz que entende por currículo “o conjunto das aprendizagens
que se pretende provocar nos alunos de um ciclo. É um currículo prescrito, que os
atores transformarão em conteúdos reais de ensino e de trabalho e que darão lugar
a aprendizagens efetivas sempre diferentes”. (Perrenoud, 1999a, p.112)
Essa concepção de currículo, no contexto de uma pedagogia diferenciada e
com a organização da escolaridade em ciclos de aprendizagem plurianuais,
coaduna-se com a idéia de que a ênfase da prática da docência está no que se
aprende e não no que se ensina. No entanto, uma das maiores dificuldades tem
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a uma mesma ordem e de modo ininterrupto (Japiassu, Dicionário Básico de Filosofia, 1993)
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sido a adequação curricular à lógica dos ciclos. Como já vimos, o conhecimento
ainda referencia-se numa seqüenciação linear, em consonância com uma cultura
de escola seriada, na qual o saber se encontra desdobrado em partes justapostas e
seqüenciais, com o conteúdo desenvolvido de forma progressiva e um processo de
ensino muito mais informativo do que formativo.
Perrenoud, ao conceituar currículo, parte de uma concepção de que o
aprendizado dos alunos deve se realizar a partir da aquisição de competências.
Mônica Thurler parte da mesma concepção e entende que os ciclos é que devem
ser planejados pelos professores e não os programas de conteúdos. Estes seriam
redigidos a posteriori, de acordo com as aprendizagens que foram estabelecidas
para cada ciclo de aprendizagem.
“Um ciclo de aprendizagem é definido em primeiro lugar pelas aprendizagens a
que visa, como uma etapa da escolaridade associada a conteúdos de ensino e a
níveis de domínio das competências de base visadas pelo conjunto do curso.
Nesse sentido, os ciclos têm a função que antes tinham as séries anuais: constituir
marchas, progressões. A diferença é que essas etapas são plurianuais. Seria uma
lástima que, por medo da complexidade, nós as fracionássemos como etapas
anuais. Com isso, nada de essencial teria mudado”. (Thurler, 2001, p.19)

Nesse sentido, os processos de escolarização por ciclos de aprendizagem
teriam um currículo organizado de tal forma que a pergunta central para a seleção
de conteúdos seria: quais aprendizagens os alunos deveriam realizar nesse ciclo?
Sendo assim, essa inversão de ponto de vista, implicaria numa revisão
sobre a função social da escola, sobre o trabalho dos professores e,
fundamentalmente sobre o conhecimento escolar. A discussão acerca do papel do
conhecimento na escola contemporânea e de sua função social tem sido bastante
presente na literatura. No entanto, o estudo entre a relação de tal concepção e a
escolaridade em ciclos ainda é muito incipiente90.
Podemos dizer que, mesmo a discussão sobre as implicações ideológicas,
sociológicas, culturais e políticas para a seleção de conteúdos na escola é ainda
distante de seu cotidiano. Embora, a literatura sobre a teoria crítica do currículo
tenha ganhado grande força no Brasil na última década do século XX, seu impacto
nas escolas ainda é muito modesto. O movimento de reconceituação do campo
curricular, conferindo-lhe uma visão crítica e política, estabeleceu uma pauta de
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Podemos encontrar essa discussão de maneira mais aprofundada em FREITAS, J. C., Cultura e
Currículo: uma relação negada na política do sistema de progressão continuada do Estado de São
Paulo. Tese, 2000.
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discussões em que cultura, poder e ideologia tornaram-se conceitos centrais.
Segundo Moreira & Silva (1994), o conceito de ideologia trouxe à discussão,
entre outras, a concepção de ciência sobre a qual a pedagogia tradicional estava
fundamentada. A abordagem crítica do currículo ao se fundamentar no
pressuposto da não-neutralidade do conhecimento, desvelou que a maneira pela
qual o conhecimento é selecionado, organizado e distribuído na escola, reproduz a
acentuada divisão de classes em que a sociedade está estruturada. No entanto,
apesar de os professores reconhecerem que não há neutralidade nos
conhecimentos, que decisões curriculares relacionam-se largamente com questões
políticas, ideológicas e etc., tais questões ainda não foram incorporadas pela
escola de maneira a interferir de forma sistematizada nas escolhas curriculares
cotidianas dos professores. Há experiências isoladas de alguns professores, de
algumas unidades escolares, mas ainda não encontramos uma maneira de transpor
esses questionamentos para a prática e concretizá-los em forma de proposta
curricular formal91.
O mesmo não podemos dizer dos avanços também realizados no campo da
psicologia. A análise feita por Miriam Warde (1995) em seu estudo intitulado “Currículo e Conhecimento: os impactos da psicologia” - pretende demonstrar o
quanto a psicologia desde Herbart (1776-1841) até Coll (1992) tem influenciado
substancialmente as práticas curriculares. A autora concorda com a afirmação dos
curriculistas críticos de que os debates que caracterizariam o campo curricular
como campo de conhecimento, distanciaram-se das práticas escolares. Desta
forma, “as psicologias (da educação) tiveram força modeladora sobre os
currículos, superior a qualquer teoria curricular”, uma vez que entraram mais a
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“os conteúdos prescritos pelas autoridades - o currículo formal (ou oficial) - são o produto, ao
longo do tempo, de todo um trabalho de seleção no interior da cultura acumulada, um trabalho de
reorganização, de mudança das delimitações de abalo das hierarquias entre as disciplinas. Quanto
aos conhecimentos em via de serem elaborados, os autores de programas, ao menos quando eles
não se atrasam em demasia, transpõem-nos em função principalmente da idéia que eles fazem dos
públicos escolares. Entretanto, as prescrições não podem ser mais que indicativas. Todo capítulo
de programa presta-se a muitas interpretações. Por isso vemos os docentes, por sua vez, selecionar
temas, enfatizar tal ou qual aspecto, apresentar os saberes sob diversos modos. Cada sala de aula
segue, assim, seu currículo real, o qual, no limite, é diferente dos outros”. (Idem, p.192)
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fundo no universo das práticas escolares (Warde, 1995, p.74). Segundo Warde, o
que a escola vem produzindo, selecionando e organizando em termos curriculares
no seu interior, ao longo deste século, possui quase que uma total dependência de
diferentes teorias de aprendizagem que têm fundamentação psicológica.
A discussão sobre a implantação dos ciclos e sua relação com a construção
de um currículo coerente com tal organização caminha muito lentamente e ainda
não faz parte de uma reflexão mais profunda por parte das políticas
implementadas. Philippe Perrenoud, quem mais discute a implantação de uma
escola em ciclos e uma pedagogia diferenciada, utilizando-se de uma abordagem
sociológica, aproxima-se bastante do cotidiano da escola e do trabalho do
professor, e defende a organização curricular a partir de objetivos de alto nível,
entendendo que a escola deve trabalhar no sentido de formar competências nos
alunos.
Podemos dizer que, nas escolas hoje, convivemos com um modelo de
currículo que, mesmo obedecendo a uma lógica de um conhecimento seriado, já
arrisca algumas propostas intermediárias, que procuram alongar os objetivos a
serem alcançados pelos alunos por dois ou três anos de um ciclo. Mas, não
podemos esquecer que esse é um modelo de currículo ainda referenciado em um
conhecimento que segue uma seqüência linear, um conhecimento que possui uma
grafia em árvore, que pressupõe um caminho obrigatório, único e hierarquizado.
(Alves, 1999) Para Nilda Alves, o avanço da ciência que levou ao aparecimento
de um grande número de diferentes ciências no século XIX, fez com que a
reprodução desses conhecimentos na escola, se fizesse presente na estrutura
curricular, a partir das disciplinas escolares. A conseqüência disso para Alves
(1999, p.113)
“é que se criou e se passou a desenvolver um modelo e uma
realidade nos quais a ‘construção’ do conhecimento se dá de modo linear e
hierarquizado, com uma antecedência claramente estabelecida de disciplinas
teóricas (formadoras do campo científico específico) sobre as disciplinas
práticas, sempre subordinadas, quer tanto ao lugar posterior ocupado, quer
pelo tempo menor geralmente dedicado ao seu desenvolvimento”.

Esse currículo baseado em um conhecimento linear e previamente
estabelecido, portanto, convive, na escola, com um apelo aos professores que
percebam os interesses de seus alunos, que relacionem os conhecimentos com a
realidade que os cerca, que o conhecimento trabalhado esteja de acordo com suas
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possibilidades cognitivas, afetivas, que tais conteúdos sejam avaliados a partir de
objetivos alcançados pelos alunos e etc. Temos um currículo real, basicamente
organizado por conteúdos seqüenciados em séries, que orienta os planejamentos
dos professores e, aos professores é requerido que, avaliem seus alunos a partir de
objetivos para aquele ciclo. Essas questões fazem com que professores e alunos
vivam um cotidiano entrecortado por duas lógicas, uma que dá ênfase às
aprendizagens de conteúdos e sua avaliação a partir de uma quantificação de
pontos e notas, ou seja, uma ênfase no que se ensina; e outra, que dá ênfase aos
interesses dos alunos quanto à temáticas diversas, que se concretiza a partir de
projetos integrados, de trabalhos de pesquisa com uma avaliação que se dá de
maneira formativa, ao longo do processo, apoiando as escolhas de próximos
passos no trabalho escolar, dando indícios para os alunos daquilo que ainda
precisam aprender, ou seja, uma ênfase no que se aprende. Podemos dizer que
convivemos na escola com vários currículos, um currículo mosaico (Feldman,
1994) que segue um modelo entre duas lógicas, uma concebida a partir do que se
ensina e a outra a partir do que se aprende. O currículo mosaico que, finda por
servir ao professor como guia que orienta seus planejamentos e programações,
seria formado pelo currículo oficial da secretaria de educação e do MEC (PCN),
pelo currículo formal da escola, aquele que está no seu projeto políticopedagógico (quando ele existe) e pelo currículo real, aquele que se realiza nas
salas de aula e nas escolas a partir dos planejamentos dos professores e de sua
interação com os alunos. Pois bem, todos esses currículos circulantes no espaço
escolar, formando um mosaico curricular, se concretizam a partir de duas
dimensões. Uma dimensão mais formal, isto é, uma ordenação de conteúdos para
serem ensinados, seja por série ou por ciclo num tempo e espaço cuja organização
já tem uma lógica bastante conhecida e, uma outra dimensão também já
incorporada aos currículos, que poderíamos chamar de dimensão dos projetos,
considerando que o entendimento para o que seja desenvolver um trabalho a partir
de projetos é o mais variado. Ou seja, temos duas dimensões curriculares
acontecendo paralelamente nos vários currículos que circulam nas escolas. O
próprio

documento

curricular

oficial

(PCN)

não

conseguiu

fugir

ao

estabelecimento, por um lado, das disciplinas e por outro, dos temas transversais.
A proposta pedagógica da FME também segue essas duas lógicas. O acúmulo de
trabalho que essa experiência tem gerado para os professores, pois por um lado é
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“preciso cumprir o programa” e por outro, também é preciso gerir um projeto com
as turmas, parece já ter sido incorporado ao cotidiano do trabalho nas escolas.
Mas, o que não conseguimos ainda, em nenhum nível curricular, nem no oficial,
nem no formal da escola e nem no real, é ter uma única proposta curricular que
contemple uma maneira diferente de conceber o conhecimento e a organização do
tempo e do espaço reclamados pela teoria de uma escola ciclada.
6.2.2.1 A seleção e a seqüenciação dos conteúdos
Na Escola Perto do Céu, encontramos algumas pistas de convivência
dessas duas lógicas e dessas duas dimensões em seu dia a dia. Os professores
compartilhavam projetos que eram planejados em conjunto, cujos temas variavam
entre os interesses da comunidade, o momento político da cidade ou do país,
adolescência, lixo e meio ambiente, dentre outras. O processo de planejamento
desse trabalho implicava em estudos por parte do corpo de professores, uma maior
integração entre alunos e a transformação do tempo e espaço escolar. Nos dias de
preparação que antecediam a apresentação final dos trabalhos empreendidos pelas
turmas para a comunidade escolar, podendo ter a participação das famílias ou não,
havia uma movimentação diferente no espaço da escola, onde cada grupo de
alunos se orientava para o espaço necessário à realização de seu trabalho: a
biblioteca para a pesquisa, a informática para a diagramação final dos trabalhos, o
pátio para colar cartazes, etc. O tempo escolar também se modificava, na medida
em que os tempos de hora-aula eram alongados ou abreviados, que o horário do
recreio era alterado, que muitos alunos permaneciam na escola após seu horário
regular, etc. No entanto, a convivência das duas lógicas podia ser percebida em
dois momentos. No primeiro, a divisão do tempo era óbvia: até a hora do recreio,
tempo do conhecimento hierarquizado, presente nos programas do currículo
formal; após o recreio, tempo do conhecimento integrado proporcionado pelo
estudo a partir dos projetos. O outro momento no qual as duas lógicas podiam ser
percebidas era quando os professores planejavam os projetos e tinham
necessidade de dividirem as tarefas a partir de suas especialidades. Por exemplo,
em uma reunião para esse fim, enquanto os professores se organizavam para
trabalhar o tema do projeto - Eleições e Cidadania - e decidiam o objetivo do
trabalho (criar na escola um clima de cidadania), a preocupação com as disciplinas
estava presente. Após os professores decidirem quais sub-temas seriam
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abordados92, escolhiam-nos pela proximidade com as suas disciplinas. O professor
de ciências sugeria trabalhar o meio ambiente da escola, a conservação do espaço.
Pensava em elaborar leis com os alunos para a depredação dos bens públicos. O
professor de geografia trabalharia o transporte que existia na comunidade; a
professora de inglês, como não conseguia se encaixar em nenhum sub-tema, disse:
É ... Tem lazer, que tem mais a ver com atitudes e posso trabalhar os
cumprimentos (Hello, Thanks, ...) que estão no programa para agora.
A supervisora Branca fala, referindo-se às professoras dos Ciclos 1 e 2:
No caso, vocês pegam tudo, né?
Na ocasião, eu escrevi em meu caderno de campo a seguinte observação:
“A escola não perde a velha mania de segmentar o conhecimento. Atitudes, não
seria conteúdo para todos, por exemplo? O trabalho é integrado, mas cada um na
sua”.
As falas dos professores e o relato de como o trabalho com os alunos seria
encaminhado a partir do planejamento da equipe docente deixam claro que a
referência ainda é o programa anual quando, a professora de inglês busca
segurança no conhecido; a referência ainda está balizada pelas disciplinas quando
os professores organizam os temas e imediatamente procuram encaixar suas
disciplinas. Não estou dizendo com isso que, as áreas específicas de conhecimento
representadas por cada professor não devam ser trabalhadas. Mas chamo a atenção
para o fato de que sequer houve problematização do grupo no sentido de subverter
a ordem, a lógica das disciplinas. Seria necessário desnaturalizar o currículo,
como aponta Moreira (1994). A discussão acerca de o porquê ensinar tais
conhecimentos, em determinada ordem e em determinado ano é muito pouco
problematizada nas escolas. Embora, aconteça a seleção dos conhecimentos
balizada por critérios de fundo ideológico, político, cultural, na maioria das vezes
essa seleção se dá de maneira informal e, portanto nem sempre refletida de forma
consciente sobre qual é o papel da escola e o que ela deve ensinar e para quem.
A “desnaturalização” dos conteúdos escolares, a partir da reflexão
sociológica e histórica sobre os conhecimentos escolares, contribuiu para a
compreensão irrecusável de que os programas didáticos são regidos por
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Não havia um documento escrito a partir do qual os professores, através de seus objetivos ou
conteúdos, decidissem quais sub-temas seriam trabalhados com as turmas. A seleção dos
conteúdos se dava de forma aleatória, mas claramente guiada por escolhas que refletiam um
determinado posicionamento ideológico, político. Mas, esse currículo da escola não estava escrito.
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“imperativos funcionais específicos (conflitos de interesses corporativos, disputas
de fronteiras entre as disciplinas, lutas pela conquista da autonomia ou da
hegemonia no que concerne ao controle do currículo) e (...) pela coexistência de
grupos sociais com interesses divergentes e com postulações ideológicas e
culturais heterogêneas, para os quais a escolarização constitui um trunfo social,
político e simbólico”. (Forquin, 1992, p.44) Porém, não se pode recusar também a
incontestabilidade do valor em si do conhecimento. Para Forquin (1992, p.44), “os
aportes no plano da elucidação e da análise não deveriam eliminar, por outro lado,
a questão da avaliação e da justificação das coisas ensinadas. (...) o imperativo da
análise não deveria nos isentar da responsabilidade de fazer escolhas pedagógicas
e da necessidade de as justificar”.
A discussão da organização da escola em ciclos não pode esquecer que,
como nos aponta Sacristán (1998, p.14-15),
“o currículo supõe a concretização dos fins sociais e culturais, de
socialização, que se atribui à educação escolarizada, ou de ajuda ao
desenvolvimento, de estímulo e cenário do mesmo, o reflexo de um modelo
educativo determinado, pelo que necessariamente tem de ser um tema
controvertido e ideológico, de difícil concretização num modelo ou
proposição simples. Pretender reduzir os problemas-chave de que se ocupa a
teoria e práticas relacionadas com o currículo a problemas de índole técnica
que é preciso resolver é, no mínimo, uma ignorância culpável. O currículo
relaciona-se com a instrumentalização concreta que faz da escola um
determinado sistema social, pois é através dele que lhe dota de conteúdo,
missão que se expressa por meio de usos quase universais em todos os
sistemas educativos, embora por condicionantes históricos e pela
peculiaridade de cada contexto, se expresse em ritos, mecanismos, etc., que
adquirem certa especificidade em cada sistema educativo.”
A dualidade de lógicas presente entre os currículos existentes e o apelo
aos professores para que empreguem uma metodologia de ensino e avaliem seus
alunos a partir de suas possibilidades, de seus tempos e ritmos próprios, causa
distorções na prática dos professores em sala, em suas percepções acerca de suas
atribuições em relação às aprendizagens de seus alunos e precisa ser superada. A
incoerência entre a concepção de conhecimento existente nos currículos e a
concepção de tempo que a organização em ciclos requer, faz com que gerações de
estudantes fiquem sujeitas a instabilidades em relação ao que aprendem,
terminando o ensino fundamental ou até mesmo a escolaridade básica com
defasagens de conteúdos e algumas competências pouco desenvolvidas, como a
competência leitora, por exemplo. Essa questão parece-me de suma importância
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para o sistema educacional das redes de ensino que implementaram os ciclos e a
progressão continuada.
Na Escola Perto do Céu, algumas falas e depoimentos de professores são
importantes para ilustrarmos essas afirmações.
Em uma entrevista, a professora Miriam, que trabalha com estudantes do
5º ano, portanto final do Ciclo 2, há dez anos na profissão, expressa a concepção
de conhecimento e de currículo com a qual trabalha numa escola ciclada:
Eu acho que no processo, quanto à questão de conteúdo também não
mudou, porque aquele ano no ciclo, ele tem conteúdo específico para aquele ano
do ciclo. Como na série. Por exemplo, eu e a professora do 4º ano trabalhamos
no mesmo ciclo, mas eu tenho um conteúdo para o 5º ano, ela tem outro para o 4º
ano. Então, não é uma coisa assim que eu senti mudança no meu trabalho. O
conteúdo programático ainda é o mesmo. E os livros continuam ainda sob essa
perspectiva: que você tem os conteúdos X para serem dados naquele ano de
escolaridade, seja ele de ciclo ou de série. Ou seja, então a estrutura não mudou,
mas o pacote em volta é que sim.
O depoimento de Miriam nos dá, pelo menos, duas questões para serem
observadas inicialmente. A primeira diz respeito ao que já argumentamos acerca
da permanência de uma lógica seriada nos currículos das escolas cicladas.
Algumas redes têm empreendido esforços para realizar matrizes curriculares mais
coerentes com a proposta de ciclos, como a Escola Plural em Belo Horizonte, São
Paulo e Porto Alegre, mas muito pouco se avançou em relação a isso. O segundo
aspecto diz respeito aos livros didáticos. Uma mudança curricular no Brasil
implica uma mudança na formulação dos livros didáticos que são organizados
segundo uma concepção de conhecimento e de currículo concernentes com a
cultura da escola seriada. E mais, sabemos que no Brasil, o livro didático é, muitas
vezes, o próprio currículo do professor, especialmente nas áreas mais pobres e
rurais do país, onde a formação do professor é precária ou inexistente. Perrenoud
(2000b) ao ressaltar que existem dificuldades enormes para a implantação dos
ciclos, posto que o “grau (série) continua sendo o pivô93 da organização escolar”,
refere-se ao mercado editorial:
“deve-se acrescentar que a edição escolar calcou a concepção e a
produção de massa dos manuais e dos meios de ensino sobre essa
93

Grifo do autor.
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estruturação do curso, o que a reforça em contrapartida. Toda organização
alternativa choca-se com o fato de que os meios disponíveis de ensino foram
quase todos concebidos para uma idade ou um grau determinados, o que
condena os professores e as equipes que se afastem dessa linha a criarem
seus próprios meios, enquanto o sistema não der às editoras garantias de uma
mudança em larga escola”. (Perrenoud, 2000b, p.102)

A partir de um currículo e livros didáticos referenciados na organização
em séries, Miriam relata, então, suas ações para trabalhar com sua turma de final
de ciclo. Perguntei a ela sobre uma construção curricular mais voltada para os
ciclos. Ela me respondeu:
Isso parte muito do professor. Obrigatoriamente não tem nada não.
Realmente, você começa, pega o programa, começa o ano com um conteúdo
programático novo. Eu procuro fazer no primeiro mês uma sondagem com os
alunos para mapear a situação dos alunos como um todo, ainda que muito en
passant, mas eu consigo fazer isso. É a minha proposta! Aí, a partir disso é que
eu começo a estabelecer o meu programa.
Em relação às aprendizagens realizadas pelos alunos, a professora depois
de sua avaliação diagnóstica, sente-se com autonomia para fazer seu próprio
programa e realizar um planejamento de acordo com aquilo que ela considera que
sejam as aprendizagens esperadas para aquele ano, para cada aluno. Ao ser
perguntada se, o documento que lhe balizaria tais decisões era a proposta
curricular da FME, a professora diz que não. Que é a experiência mesmo. Mas, o
que fundamenta as decisões e estratégias da professora em relação ao que seus
alunos devem aprender é um misto de percepção da coerência interna da própria
disciplina, de funcionalidade do conteúdo e de conhecimento das possibilidades
cognitivas de seus alunos.
Muita coisa eu considero o que ele tá aprendendo no cotidiano, eu
privilegio outras coisas que vão servir de base para ele... Por exemplo: eu não
posso chegar no final do ano e dar a ele (o aluno)... Equações, com todas as
dificuldades, se ele antes não domina as operações! Essas coisas eu tenho que
estar privilegiando. E se ele saiu do 4º ano sem saber divisão e pelo programa só
vá ver divisão de novo, com mais recursos, lá no final do ano? E aí corre o risco
de novamente ele não aprender.
Logo a seguir dessa fala, a professora nos dá uma pista do que, na sua
prática cotidiana, lhe ajudou a realizar essas escolhas:
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Mas com a proposta de seguir com a turma, você sabe que aquele aluno,
ou que tantos alunos não sabem tal conteúdo... Então, por exemplo, eu tenho
autonomia de remodelar. No caso assim, eu tava no 5º ano, eu volto para o 4º
ano, ano que vem, pego uma turma nova, então eu acho assim, eu enquanto
professora, tenho essa autonomia.
A reorganização dos tempos e espaços escolares, a organização das turmas
que seguem com os mesmos professores dentro do ciclo, as reuniões com
professores do mesmo ciclo, a continuidade dos alunos nas mesmas turmas de um
ano para outro, fazem com que um mínimo de continuidade aconteça ao longo do
processo para que a professora possa conhecer seus alunos e saber as
aprendizagens que cada um precisa ainda realizar.
Há dois aspectos importantes para serem destacados ainda.
Um diz respeito à gestão dos tempos e espaços da escola que, coerente
com a premissa da continuidade necessária ao trabalho com ciclos, favorece o
trabalho do professor com as turmas e as decisões que devem ser tomadas em
relação à seleção e à forma como os conteúdos serão ensinados. Outro aspecto, diz
respeito à autonomia proclamada pela professora Miriam.
Há, no sistema educacional brasileiro uma certa autonomia das escolas
para organizar o trabalho pedagógico, posto que é solicitado às escolas que
construam seus projetos político-pedagógicos. As escolas fazem e vivem seus
projetos a partir de suas realidades e especificidades. O processo de construção do
projeto pedagógico acontece, em cada escola, de acordo com a cultura
institucional particular de cada uma e é orientado para que as estratégias e
decisões sejam coerentes com o que se intenta para aquela comunidade educativa.
É esperado, por exemplo, que a gestão seja planejada de acordo com os objetivos
e metas que se quer alcançar. Também, os professores, gozando de certa
autonomia, devem planejar seu trabalho a partir do projeto pedagógico, de forma
que seu trabalho dentro e fora de sala de aula fique coerente com as prerrogativas
existentes.
Entretanto, o que a realidade nos aponta é que nem sempre, a elaboração e
a concretização do projeto político-pedagógico acontecem de acordo com o que
estava previsto e que, portanto, havia sido planejado para ser o mais coerente com
os pressupostos teóricos do próprio projeto. Muitas vezes, a coerência acontece de
acordo com as exigências da realidade.
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No caso da Escola Perto do Céu, a gestão dos tempos e espaços da prática
pedagógica foi organizada de forma a favorecer a continuidade necessária entre os
ciclos. Tal aspecto foi apontado, pela professora Miriam, como um fator positivo
para suas escolhas acerca do quê e como ensinar para seus alunos. No entanto,
houve um conselho de classe no meio do ano, cuja discussão em torno da
violência apontou que a convivência dos alunos de 3º ciclo com os alunos maiores
não estaria sendo benéfica em relação aos fatores disciplinares. Essa avaliação da
supervisora Branca e de algumas professoras gerou ao final do ano, uma mudança
no critério para organização das turmas e alocação de professores. Privilegiou-se
os aspectos pedagógicos relativos à disciplina e à socialização, aos relativos ao
tempo e espaço escolares adequados para uma escola em ciclos.
O depoimento da professora Teresa nos ajuda a entender melhor o que
aconteceu na escola.
O ano que vem, eu vou pegar um 5º ano. Por quê? Acabou o 4º ano aqui
na escola de manhã.94 Só vai ter 5º ano. E como eu só posso trabalhar pela
manhã... Então olha o que vai acontecer? É uma proposta de ciclos?! E os
professores da manhã nunca vão conhecer turma nenhuma do ciclo. Então eles
sempre vão receber turmas novas. Então aí quebra! Eu acho que enquanto a
estrutura da escola não mudar ... A professora da tarde nunca dará continuidade
ao ciclo. A gente também não vai se encontrar. Enquanto a estrutura da escola, a
estrutura física, a distribuição de turmas, não mudar, a proposta do ciclo, ela não
se legitima.
Volto a colocar uma questão já feita quando, ao discutir o contexto geral
da escola, relatava o tal conselho de classe no qual surgiu a idéia da troca das
turmas. A observação da supervisora Branca quanto à troca de turno dos alunos
menores, a princípio incoerente com a proposta de ciclos, pode ser considerada
tão incoerente assim? Com qual premissa está comungando a supervisora? Com a
organização dos ciclos ou com a socialização dos alunos? Poderia-se separar tais
premissas? Não. A escola, na emergência do cotidiano escolar, organiza e
reorganiza seu projeto de forma dinâmica, e de maneira a atender as questões que
surgem da realidade imediata. Essa autonomia para organizar seu projeto e seu
plano de ação, nem sempre está fundamentada em uma teoria pedagógica, mas
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Essa mudança estava prevista para o funcionamento da escola em 2003.
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acontece de maneira a ser coerente com princípios e valores que os docentes
acreditam ser os que a escola deve perpetuar. Por essa razão, dentre outras, a
discussão acerca da função social da escola é fundamental no contexto de
implementação dos ciclos. A discussão sobre o que entendemos por conhecimento
e como este deve ser tratado e com qual finalidade no espaço escolar, é
fundamental que sejam considerados na formulação das políticas educacionais.
Ao longo das décadas em que foram implantadas as diferentes
experiências de escolas cicladas nos estados e municípios brasileiros, diferentes
ações e estratégias foram sendo incorporadas pelas políticas das secretarias de
educação. Um exemplo pode ser encontrado na fala de Rose Neubauer (2000)
quando afirma que, em São Paulo, a mudança das séries para os ciclos foi
acompanhada de uma estrutura que permitiu uma mudança nas escolas. “Mas nem
todas as escolas estão se apropriando dela, porque continuam com a prática
tradicional. A escola tem hoje hora de trabalho coletivo, coordenador pedagógico,
oficina pedagógica promovida pelas diretorias de ensino, três horas de
recuperação semanais, o ano letivo fica com mil horas em vez de 720 e ainda há
cem horas de recuperação no fim do ano.” 95 Também, em Niterói, a supervisora
Nelma nos apontou, em seu depoimento, o quanto a institucionalização das horas
de trabalho coletivo favoreceram a realização do projeto. A escola conta com
supervisão, orientação e coordenação de turno. Há um trabalho de
encaminhamento da FME daqueles alunos que precisam de orientação
psicológica, etc.
Podemos perceber dois aspectos. O primeiro é reconhecer que houve
avanços na formulação das políticas, reconhecendo uma estrutura necessária para
a efetivação das propostas. O outro aspecto é compreender que, nem sempre, a
estrutura necessária, planejada pelas equipes de gestores consegue corresponder
ao contexto das escolas e suas comunidades, nem da velocidade com que as
mudanças acontecem.
Outro exemplo pode ser encontrado nas estratégias formuladas pela FME
para realizar a dependência, em no máximo três disciplinas, daqueles alunos que
não são reprovados ao final do 7º ano e freqüentam classes especiais em turno
diferente ao do 8º ano que seguem cursando. As turmas de dependência deveriam
95

O Estado de São Paulo, 2000. <http://www.oestadodesaopaulo.com.br > Secretária diz que a
responsabilidade é da escola. Dezembro, de 2000. Acesso em 2001.
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acontecer em uma determinada unidade escolar da rede, porém, segundo relatos
na Escola, muitos alunos não conseguiam freqüentar as aulas. O professor Tito é
quem nos descreve essa situação:
A dependência, até o ano passado, eles (FME) tinham alugado um... eles
chamam de, como é que é?... Esqueci96. Eles tinham reservado uma escola, mas
aí não deu certo. A escola era no morro e o pessoal do outro morro não podia ir,
aí alugaram uma sala. Aí não sei porque não tão mais fazendo naquela sala. E
agora estão passando pra dentro dos colégios, em cada colégio. Mas vários
colégios não estão fazendo, porque não têm sala. Nós somos os poucos que
estamos fazendo isso. Fizemos um planejamento e aí... Os alunos ficam em
dependência, mas não tão fazendo. E tão passando!97
As urgências reclamadas pelo contexto geral, como violência urbana e
falta de espaço nas escolas para o funcionamento de uma nova estrutura, como no
caso acima, não foram, por alguma razão ou razões, contempladas na proposta
pedagógica. Não seria a violência, por exemplo, um conteúdo a considerado para
o planejamento da gestão das escolas e ser tratado de forma educativa e não
punitiva pela escola? As redes e as escolas têm recursos tanto físicos quanto
humanos para lidar com a violência de forma educativa? Não só os aspectos
relativos ao pedagógico, mas também os que se referem ao contexto geral, em
especial os relativos às mudanças sociais e culturais que acontecem na sociedade,
deveriam ser mais considerados pelas políticas educacionais de ciclos. Rediscutir
a escola, não significa apenas reorganizar seus tempos e seus espaços, mas essa
redefinição dos processos de escolarização significa, mais profundamente,
rediscutir o papel social da escola.
Assim como as escolas têm autonomia para organizarem e reorganizarem
seu projeto político-pedagógico e seu plano de ação, os professores também
gozam de autonomia para organizarem e reorganizarem seu planejamento com as
turmas, frente às escolhas curriculares relativas ao o quê, como ensinar e quando
ensinar.
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Talvez o professor estivesse querendo se referir ao CEMOA descrito no capítulo 4, destinado
também à turmas de progressão.
97
O professor referia-se ao fato dos alunos não freqüentarem as aulas de dependência e serem
aprovados ao final do 9º ano, uma vez que ao final do 8º ano não há reprovação. Os alunos cursam
o 8º e 9º ano com dependência do 7º ano. Os professores reclamam que, ao final do 9º ano há uma
pressão grande na escola para que sejam aprovados. Muitas vezes, são aprovados no 9º ano sem
terem sido aprovados na dependência.
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A professora Miriam nos deu uma pista de que, a organização dos tempos
e espaços escolares coerente com a continuidade necessária ao trabalho com os
ciclos, muito lhe ajudava a realizar suas escolhas curriculares. O depoimento da
professora Teresa, no entanto, nos apontou o quanto a reorganização das turmas
nos turnos, lhe traria problemas quanto à continuidade de seu trabalho com os
alunos e com seus colegas. Novas escolhas serão realizadas pelos docentes em
relação ao o quê, como ensinar e quando ensinar em função dessa reorganização.
Escolhas que são realizadas de forma autônoma, como nos apontaram Miriam e
Guilherme, mas que para serem legítimas, deveriam ser compartilhadas
coletivamente, como um projeto de toda a escola. Ao serem escolhas individuais,
fechadas entre quatro paredes, forja-se no cotidiano da escola uma liberdade de
contrabando (Perrenoud, 1999 a), como já constatamos no depoimento da
professora Miriam, quando se referia à seleção dos conteúdos:
Isso parte muito do professor. Obrigatoriamente não tem nada não.(...) É
a minha proposta! (...) Então eu acho assim, eu enquanto professora, tenho essa
autonomia;
Quanto na fala do professor Guilherme, quanto ao desejo de se realizar
projetos na escola, mas sem o devido apoio da direção ou da secretaria:
Tem que mudar por quem tá com a mão na massa! Senão, eu fecho a
porta, são cinqüenta minutos e nada acontece.
Tal liberdade é a autonomia desfrutada de portas fechadas “por causa da
opacidade das práticas”. Ainda segundo o autor,
“nenhuma reforma obterá sucesso se os professores não obtiverem
mais poder em seu trabalho, individual e coletivamente (...)” A autonomia
deve ser “uma autonomia assumida, pois os professores são os que têm
melhores condições para decidir as modalidades de trabalho no quadro
global traçado pelos objetivos de formação e por um código de ética. Essa
autonomia não existe sem responsabilidade (...) e exige um novo modo de
prestar contas (accountability)”. (Perrenoud, 1999a, p.19).

6.2.2.2 O Processo de Avaliação
Outro aspecto do currículo que se torna central na discussão dos ciclos é a
avaliação da aprendizagem, tanto em seus processos no interior da prática
pedagógica, em sua normatização para fins de promoção, retenção, certificação,
quanto em sua comunicação dos resultados das aprendizagens para a sociedade.
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Seguindo a mesma argumentação de que a cultura da escola e as
disposições incorporadas pelos agentes permanecem na lógica da escolarização
por séries, assim se desenvolve a avaliação no interior da escola, sendo, porém um
ponto de importante reflexão.
Os textos, tanto a proposta pedagógica da FME quanto o projeto políticopedagógico da escola, expressam o ideal de como a prática de avaliação deve ser
desenvolvida no interior da escola. Uma prática coerente com o sistema de ciclos,
entendida como uma prática formativa, contínua e que não deve ser seletiva. No
entanto, a prática avaliativa revela tensões em sua interação com os habitus dos
agentes envolvidos no processo educativo e com a cultura da escola que se
concretiza no dia a dia da escola. Considerando a avaliação como um elemento
curricular, entendemos que a passagem do currículo formal ao currículo real da
avaliação faz com que as práticas e os procedimentos sejam conformados entre a
lógica que torna coerentes as práticas da cultura da escola seriada e a lógica da
escola que se intenta promover, isto é, da escola ciclada. Dessa forma, a percepção
que veio a partir da análise dos documentos da FME, de que os ciclos em Niterói
foram elaborados como uma alternativa intermediária entre o sistema tradicional
de escolaridade (série/aprovação/reprovação) e o sistema adotado anteriormente
para a rede (seriação/avaliação continuada/promoção automática) parece também
ser possível de ser entendida no âmbito da escola.
Também em relação à idéia de que os ciclos sejam uma alternativa
intermediária e de que exista uma conformação das práticas para o funcionamento
da escola pode ser entendida no âmbito da Escola Perto do Céu a partir do
depoimento da supervisora Nelma:
E aí, no que a gente começou a analisar o documento [Proposta Políticopedagógica da FME], uma das nossas conclusões, foi essa: que a questão de uma
proposta de uma escola em ciclo, não combinava com a proposta de currículo e
de avaliação, que vinha preconizada ali. Mas aí a gente tinha de seguir a
proposta. ‘Como a gente segue?’ Segue o que a Fundação apresenta como
critérios avaliativos e tal, mas tentando ver como ajustar98, porque aí, também a
postura da escola, foi a seguinte: Nós, se pudéssemos escolher, nós não seríamos
uma escola em ciclo, seríamos uma escola seriada. Não é a minha opção. Porque
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Grifo para destacar a idéia de acomodação, conformação.
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eu vejo pontos bastante positivos, bastante legais. Mas, foi feito uma enquete na
escola, uma votação entre os professores a grande maioria queria seriação”.
O fato de a escola ter que seguir a proposta da FME, mesmo que os
professores constatando contradições no documento e mesmo que a maioria
preferisse o sistema seriado levou o grupo à idéia de ajustar, no sentido de
acomodar, de conformar a proposta formal ao dia a dia da escola e às crenças e
desejos dos professores. No mesmo depoimento, a supervisora novamente nos
aponta o movimento do grupo para realizar esse ajuste, essa acomodação:
Mas então, o que acontece? A maioria dos professores se posicionou pela
escola seriada. Só que uma vez o ciclo tendo sido implantado... A gente até
trabalhou quando falava, implantação e implementação. Implantado ele foi,
agora daí ele ser implementado, tem um longo caminho a se percorrer... Então, a
posição do grupo foi a seguinte, tudo bem, ele foi implantado, querendo ou não
querendo, a gente vai trabalhar, para que ele seja implementado. E aí que a gente
começou nessa coisa de estudar, e tentar evitar isso, a escola começou a querer
trabalhar com projetos. Nós começamos a tomar vários procedimentos assim bem
pragmáticos, que necessariamente não eram orientações da Fundação. Depois
isso foi até aparecer em um documento da FME, que orientava a organização das
escolas nos anos seguintes. A gente começou a fazer coisas do tipo: o professor
acompanhar a mesma turma, em um determinado ciclo, exceto no primeiro ciclo e
outras coisas.
Além dos procedimentos acima, que fazem parte do projeto pedagógico da
escola, a concepção de avaliação presente no projeto era expressa a partir do
conceito de avaliação mediadora de Jussara Hoffman (Mito e Desafio, ed.
Mediação). O documento da escola diz que a avaliação também deve ser
investigativa e que os seguintes procedimentos devem ser seguidos: a) observação
sistemática; b) análise das produções dos alunos; c) atividades específicas para
avaliação e d) período de avaliação diagnóstica comum a toda a escola. Ainda no
projeto político-pedagógico está documentado um projeto chamado “Vale a pena
ver de novo” que consiste em oferecer uma semana de aulas a mais apenas
àqueles alunos que não apresentaram um aproveitamento considerado suficiente.
O documento trata também da recuperação paralela e da dependência ao final do
7º ano nos mesmos moldes apresentados no documento da FME.
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A fala da supervisora Nelma, também apresenta a orientação para a
avaliação que está presente no projeto pedagógico da escola, uma vez que foi ela
quem, em conjunto com os professores, elaborou e redigiu o documento.
A gente trabalhava com a proposta de avaliação diagnóstica. A gente
trabalhava com esse conceito, o tempo inteiro: para que a gente está avaliando?
A gente não está avaliando para um final de bimestre, a gente está avaliando
porque ele vai receber um conceito que é um feedback para gente e para ele saber
o que foi trabalhado, o que está sendo melhor trabalhado, o que ele ainda não
sabe. Enfim, avaliação está a serviço de todo um processo que está
desenvolvendo o aprendizado desse aluno. Então, por isso que a gente está
chamando ela de diagnóstica, porque ela vinha nos ajudar a diagnosticar como é
que a aprendizagem estava acontecendo. E aí, não adianta ficar só no
diagnóstico, eu tenho que ver o que eu vou fazer em cima disso. Então a gente
trabalhava com esse conceito, Avaliação Diagnóstica. Aí o que acontecia, a gente
falava que todos os instrumentos eram possíveis: observação, participação, as
atividades que se realiza diariamente, de vez em quando, eu posso pegar uma
atividade que esse aluno fez em sala, elegê-la para desenvolver um olhar mais
atento, porque não dá para eu achar que tudo que o aluno faz, eu vou olhar
atentamente para poder estabelecer algum juízo, impossível.
Um primeiro aspecto pode ser considerado: mesmo que o sistema de
avaliação, em Niterói, tenha sido modificado em relação ao regime de promoção e
em relação às decisões sobre os percursos dos alunos, e mesmo que as discussões
entre os professores tenham avançado em relação às finalidades da avaliação, o
que prevalece ainda entre muitos docentes é a idéia de que se não haverá
reprovação, então não é necessário avaliar, pois em nossa cultura escolar,
avaliação ainda é sinônimo de medida, de quantificação com fins de aprovação ou
reprovação, numa perspectiva seletiva e classificatória.
Em uma reunião de grupo de estudos, um dos temas elegidos pelos
professores para o ano de 200299 foi o da avaliação.
Após receberem pequenos pedaços de papel com citações escritas sobre
avaliação, os professores, reunidos em pequenos grupos, deveriam comentá-las,
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Foi a primeira reunião de estudo do ano e a escola ainda contava com a supervisão de Nelma.
Vale ressaltar que, após a troca de supervisão, a dinâmica das reuniões modificou-se bastante, fato
sentido pelo corpo de professores e já comentado anteriormente.
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para depois, exporem para o grupo maior, as principais idéias debatidas. O
professor Guilherme comentando acerca da progressão continuada, declara para
seu pequeno grupo de trabalho:
O professor ainda acha que no 1º ano do ciclo não precisa avaliar. Tem
professor que não usa instrumento nenhum. Sai dando um conceito no diário.
A fala do professor demonstra que a avaliação ainda não é compreendida
por alguns professores em seus múltiplos processos: aceitação, verificação dos
conhecimentos que os alunos já possuem, qualificação a partir de critérios claros,
decisão acerca de promoção ou retenção. De um modo geral, as etapas do
processo de avaliação restringem-se à aplicação de um instrumento de avaliação,
em especial a prova, e à decisão acerca da promoção ou retenção. O instrumento
de avaliação costuma ser construído com atividades planejadas a partir dos
conteúdos selecionados para cada série e não em relação às reais possibilidades
dos alunos. Esse referencial de avaliação fundamenta-se na lógica de um
conhecimento linear e hierarquizado e de uma escolarização organizada em
tempos seqüenciais, ou melhor, em graus anuais, cuja lógica consiste em verificar
se o programa foi cumprido pelo professor e se o aluno aprendeu os conteúdos
previstos para aquele ano. Se isso não ocorreu, a medida é refazer o ano escolar,
ou seja, a série, para que novamente, naquela mesma seqüência linear, os
conteúdos possam ser assimilados pelo estudante. Essa lógica é coerente com a
concepção de um ensino focado no que se ensina. Quando analisamos sob a ótica
da concepção voltada para o que se aprende, tais medidas e processos tornam-se
inadequados. A organização do tempo para fins de promoção ou retenção se
altera, bem como a concepção de avaliação deixa de ser com fins de aprovação ou
reprovação.
O fato de o professor entender que, se não há mais retenção ou reprovação,
então não é preciso mais avaliar, pode indicar que ele não incorporou a avaliação
ao seu planejamento e que não a percebe como um aspecto necessário ao seu
trabalho para lhe fornecer informações sobre como os alunos estão aprendendo. A
escola em ciclos solicita ao professor uma inversão da lógica quanto à avaliação,
que não cumpre mais apenas a função de medir e quantificar a quantidade de
conteúdos aprendidos por cada aluno para ser aprovado ou não. A prática de uma
avaliação mais contínua, formativa, coerente com uma proposta de escolarização
na qual os alunos não são retidos, ainda não acontece no cotidiano da escola.
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Convivendo com duas lógicas, a escola em ciclos, demonstra estar no meio de um
caminho para uma escola diferenciada da escola seriada, mas que ainda não está
plenamente organizada. Sendo um ponto central na organização de uma escola
que parte da premissa de que os alunos não devam refazer os graus escolares, a
avaliação torna-se um foco de resistência e de grandes equívocos no cotidiano da
escola. Professores entendem que não mais precisam avaliar, alunos entendem que
não mais precisam estudar e pais entendem que seus filhos, se não são reprovados,
não estão aprendendo. Porém, considerando que a escola ciclada seja uma
instância intermediária, os professores, os alunos e os pais não estariam operando
com a lógica adequada? Isto é, os alunos não teriam razão em entender que, se não
serão reprovados, não precisam mais estudar? Pois, a lógica ainda é que se estuda
para passar de ano. Os pais, ao se preocuparem que os filhos estão passando sem
aprender, não estariam pensando de forma coerente? Se, a escola ainda conserva,
em seu funcionamento cotidiano, diversos aspectos da escola seriada, tais atitudes
e posturas não estariam sendo coerentes?
A professora Miriam ilustra com sua fala, alguns dos pontos elencados
acima.
Miriam diz que na escola ainda se privilegia a prova e que ela aplica
provas. Mas não considera só a prova para fins de avaliação, pois ela não poderia
negar todo o processo de seus alunos:
Ele tá construindo e chega na hora da prova ele não tá bem? Eu falo isso
para os pais, porque eles dão muita importância para a prova. Eu digo: olhem os
cadernos de seus filhos e vejam como eles trabalham, como eu corrijo o que eles
fazem. Isso, para mim, vale muito mais e meus alunos sabem disso. Eu ouço muito
a fala deles. Eu coloco uns para ajudar os outros. Eu digo que ninguém sabe tudo
e que em outros momentos, aquele que foi ajudado vai poder ajudar também.
Uma concepção de avaliação continuada parece ser incorporada à prática
da professora Miriam. Para dar prosseguimento ao trabalho com seus alunos, ela
demonstra que não pode prescindir da avaliação como processo. Como ela mesma
diz, ela até faz prova, mas sua avaliação do processo não se restringe a ela. A
prova parece acontecer, mais para os pais e alunos, do que para a professora
desenvolver seu trabalho com a turma. Tal prática, porém, necessita de muita
explicação aos alunos e aos pais, que esperam um processo de avaliação
conhecido e legitimado pela prova.

254

Também o depoimento da diretora nos aponta a necessidade dessa
explicação aos alunos e famílias:
A nossa preocupação maior de início foi com o próprio aluno. Quando o
professor dizia assim: ah é?! O aluno não vai mais perder o ano?! Então vai ser
muito cômodo para o aluno, ele vai faltar, vai perder o interesse, porque ele sabe
que vai passar de série! Então, se fez todo um trabalho de conscientização com os
alunos, mostrando a ele que só ia trazer prejuízo se ele pensasse dessa maneira,
de chegar ao final do ano... De no decorrer do ano não haver uma necessidade de
freqüentar a escola e de não entrar nos conteúdos... As provas... E não prestar
atenção nas aulas. Então foi feito um trabalho que até hoje ainda se faz, né? Com
essa preocupação do aluno entender que só seria prejuízo para ele. Mais tarde
até ele poderia ir para uma escola que não fosse com esse procedimento
[referindo-se ao retorno do aluno a uma escola seriada]. Então, aos poucos, a
gente foi colhendo os frutos que a gente semeou, mas ainda existe aquele ou outro
que...
Os pais acharam um absurdo! Como meu filho vai passar?! Eu não quero
que meu filho passe de ano... de série [enfatizou a palavra] sem ele saber nada!
Como é que isso vai ser?
A escola parece ter encontrado uma acomodação para as duas lógicas que
orientam a prática cotidiana no que tange à avaliação em seus processos com os
alunos, as famílias e os professores: a semana de provas.
Gostaria de dar um destaque à semana de provas, pois à princípio, me
pareceu incoerente com o funcionamento da escola em ciclos. Eu observava o
funcionamento dessa semana e a escola transformava-se, em seus tempos e
espaços, em uma escola seriada. Os alunos chegavam apenas para fazer provas.
As mesas e cadeiras das salas de aula eram enfileiradas, umas atrás das outras.
Conforme os alunos iam terminando as provas, iam sendo dispensados para o
pátio, até o horário da próxima prova, ou podiam ir embora, caso tivessem
realizado a última prova do dia. Vale dizer que esses procedimentos aconteciam
apenas para os ciclos 2, 3 e 4. A tarde, o ciclo 1 também realizava provas, mas os
alunos, ao término das mesmas, prosseguiam com suas aulas normalmente.
Tal incoerência me fez buscar explicações, uma vez que deveria ter uma
razão para aquele funcionamento em uma escola que, em outros aspectos, tentava
organizar seu cotidiano dentro da lógica dos ciclos.
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Obtive uma explicação da diretora, outra da supervisora Branca – que ao
entrar na escola em maio, já encontrou tal conformação – outra explicação veio da
supervisora Nelma – que participou do processo de elaboração e de instituição da
semana de provas na escola e, por fim, encontrei explicações dos professores para
esse procedimento. Tantas explicações, muitas contraditórias, me fizeram concluir
que a semana de prova era uma conformação encontrada pela escola para
acomodar as duas lógicas e evitar assim, maiores conflitos com alunos,
professores e pais.
A diretora dá seu depoimento:
Por que nós criamos semana de prova? Nós criamos para nos livrarmos
de uma situação que estávamos aqui: pouco mobiliário! Poucas cadeiras e
carteiras, que não contemplavam a comunidade toda.

Então os professores

começaram a reclamar que ficavam dois numa carteira só! ‘Dia de prova vai ser
um horror!’ Então nós começamos a criar a semana de prova, dias alternados,
para resolver o problema do mobiliário e também fazer com que a criança...
[Parou para pensar um pouco] Mesmo você avisando que é dia de prova, eles
não estudam né? Se você não avisar, eles não aceitam ‘Ah! Porque não avisou!’
Por mais que você converse com ele, dizendo que não precisa mandar estudar...
Que todo dia é dia de estudar... Ele cria uma responsabilidade com a semana de
prova! Maior! [ênfase no final da frase.]
Teve o mobiliário ruim, uma turma saía mais cedo para que outra
entrasse para que contemplasse todas as carteiras.
A semana de provas fez com que eles tivessem mais responsabilidade,
porque chega ‘Ah! Dia tal é prova’ ou então ‘nós vamos aproveitar um exercício
da professora tal e avaliar como nota’... Isso aí estava muito descompromissado.
A palavra prova mostrou para eles que havia necessidade da prova e eles
precisavam tirar o valor X para que pudessem ser aprovados.
O conteúdo da fala da diretora mostra-nos conflitos que a escola vive em
seu cotidiano, e que não são privilégios apenas de uma escola em ciclos, mas que
com a perspectiva de não haver retenção, tais conflitos se exacerbam, como por
exemplo, alunos que só estudam para prova, a faixa etária da adolescência quando
os interesses são diversos, as famílias que não ajudam, etc. A fala nos aponta
alguns aspectos interessantes para entender essa conformação que na prática
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acontece com o propósito de atender às diferentes demandas de professores,
alunos e pais.
O espaço físico e falta de mobiliário foram apontados pela diretora como
os primeiros fatores que determinaram a institucionalização da semana de provas.
Um aspecto concreto da escola, reflexo dos problemas existentes na escola
pública, mas que logo se revelou não ser o único fator que impulsionou a semana
de provas. Nota-se, pela análise da diretora, que utilizar exercícios como provas
não basta para legitimar o processo de avaliação; que realizar provas nos horários
das aulas, marcadas pelos próprios professores ao longo de um período, também
não basta. A semana inteira dedicada à realização de provas pareceu ser a saída
para que professores, alunos e pais legitimassem o que era ensinado na escola. A
diretora revela o compromisso, por parte do aluno, que viria a partir da
oficialização da semana e surpreendentemente coloca que o procedimento de
medição/aferição do conteúdo, que serviria para fins de aprovação, também
reforçaria a responsabilidade dos alunos com o estudo. Digo, surpreendente, pois
na escola em ciclos, onde a retenção quase inexiste, o argumento da
aprovação/reprovação torna-se bastante incoerente. No entanto, na prática, a
escola busca operar entre duas lógicas. Também, o sistema de normatização da
avaliação estabelecido pela rede, contempla a possibilidade de retenção nos ciclos
1, 2 e 3 quando há a possibilidade de dependência. Portanto, tanto pela escola
como pelo próprio sistema, a concepção de avaliação continuada, numa
progressão continuada dos alunos, permanece entrecortada pela concepção de
avaliação coerente com o ensino seriado. A própria maneira de se aferir o
aproveitamento dos alunos na escola concretiza a idéia de que a escola conforma
procedimentos concernentes às duas lógicas, quais sejam: adequação à
série/aprovação e adequação ao ciclo/promoção, e os transforma em um único
procedimento.
A professora Isabel do 5º ano percebe a diferença entre as lógicas, mas
entende que a maneira de lidar com o conhecimento e de avaliar é uma questão de
posicionamento de cada um:
Eu falo para meus alunos: ninguém tem o poder de determinar o saber do
outro. Tem gente que ainda acha que tem o poder de determinar o saber do outro.
Ninguém tem esse poder. Ninguém pode determinar o melhor caminho de
aprender. O mais importante não é reprovar ou aprovar, mas sim pensar que há
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uma diferença entre ensinar e aprender. É uma outra ótica. Mas nem todos os
professores pensam assim.
Já para o professor Guilherme, se não tiver prova, se não existir a
cobrança, os alunos não estudam.
Em um dia na hora do recreio, os alunos foram procurá-lo para entregar a
folha do trabalho que terminaram de fazer. Fiz para o professor a observação de
que os alunos eram responsáveis com as tarefas. O professor dá um sorriso meio
de lado e diz:
É... Mas não são todos. Eles fazem as tarefas porque são cobrados. Só
estudam se tiver prova... (Dá um novo meio sorriso e balança a cabeça.)
Para Perrenoud (1999c) a avaliação está no âmago das contradições do
sistema educativo, constantemente na articulação da seleção e da formação, do
reconhecimento e da negação das desigualdades. Brincando com a avaliação, o
autor diz que a “avaliação não é uma tortura medieval. É uma invenção mais
tardia, nascida com os colégios por volta do século XVII e tornada indissociável
do ensino de massa que conhecemos desde o século XIX, com a escolaridade
obrigatória”. (Ibid, p.8) A citação de Perrenoud nos diz que a avaliação do
desempenho escolar aparece no contexto da escola seriada. Sendo assim, realizar
mudanças na prática avaliativa das escolas significa operar mudanças no nível dos
habitus dos agentes envolvidos no processo de escolarização (pais, alunos,
docentes). Sabemos o quanto é difícil operar mudanças nos habitus dos agentes e
na cultura das instituições. Ainda, Perrenoud (1999c) nos afirma que embora os
“historiadores nos ensinem que nos debatemos em disputas quase rituais,
retomadas década após década, em uma linguagem inovadora apenas o suficiente
para dissimular a perenidade das posições e das oposições”, que algo de novo
acontece. Que a escola muda lentamente, pois “nada se transforma de um dia para
o outro no mundo escolar”. Ele afirma que “a inércia é por demais forte, nas
estruturas, nos textos e, sobretudo nas mentes, para que uma nova idéia possa se
impor rapidamente”. (Ibid, p.10)
O depoimento da supervisora Nelma, descrevendo o processo de mudança
da seriação com avaliação continuada para ciclos com progressão continuada,
ilustra a afirmação de Perrenoud quanto à inércia presente nas estruturas, nos
textos e nas mentes. Mostra a tensão/contradição existente na proposta da FME,
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presente no documento/texto escrito, e que se revela no cotidiano escolar, sendo
percebida pelos docentes, mas ao mesmo tempo também praticada por eles.
Olha só, primeiro foi nota, depois como foi a promoção automática100,
passou para conceito 1, 2, e 3. Então os alunos que alcançavam os objetivos
totais, conceito 1, os alunos que ficavam no meio do caminho, conceito 2, os que
não alcançavam, 3. Depois criaram os conceitos: 1, 2, 3, 4, e 5. O quatro e o
cinco eram para corrigir algumas distorções, tipo assim: aluno que perde por
falta, mas que tem aproveitamento tinha conceito 4, alguma coisa assim... Não
lembro bem. O cinco era para quem era evadido, desistente... Não sei. Criaram
mais dois números para uma variação, que eu não me lembro qual é. Aí depois
com a essa proposta do ciclo, é que veio A,B,C,D, E, e aí, a contradição é aquela
coisa do percentual, para poder chegar a esse conceito. Isso até foi uma coisa
super discutida na escola. Os professores percebiam a contradição.101
Na FME, eles falam que isso é para efeito de histórico escolar, para a
pessoa entender e tal, mas não é isso que acontece, a gente sabe que na prática o
professor pega os percentuais e transforma em nota...
Então, na escola, a gente criou uma ficha de avaliação, me lembro que as
pessoas que participaram bem da organização daquela ficha, não estão mais lá
[citou o nome de duas pessoas pelo menos]... Então aquela ficha, o que a gente
combinou é que a gente precisava ter o mapeamento, do que era feito de
avaliação com os alunos, quer dizer, o que era aquele A, como se chegou a ele,
como se chegou ao B, como se chegou ao C, enfim. E aí a gente começava a
estudar, quais seriam, o que deveria estar presente naquela ficha. E olha, a
discussão foi extensa... A gente levou um ano, naquela coisa de vai não vai, a
gente fala assim um ano, mas se teve cinco ou seis discussões, foi muito. Porque
você discute um mês, pára, volta, muitas idas e vindas e atravessadas por “n”
fatores. Até que finalmente, fechou com aquele esquema, que era um esquema que
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Chamo a atenção para o fato de que os docentes, em seus depoimentos, ao se referirem à
avaliação continuada, implementada pela administração anterior, sempre utilizam a expressão
promoção automática. Vale lembrar que no documento da FME da atual política, a referência à
avaliação continuada é “promoção automática compulsória”.
101
A supervisora se refere ao sistema de normatização da avaliação implantado pela secretaria, que
instituía: “Com o sistema de ciclos, fazem-se necessárias alterações no atual sistema de avaliação,
como por exemplo, o fim da promoção automática compulsória. Alteram-se também, as formas de
avaliação, a periodicidade dos registros e a atribuição dos conceitos: A – 90 a 100%; B – 80 a 89
%; C – 65 a 79%; D – 50 a 64% e E – menos de 50% dos objetivos propostos.” (FME, 1999b,
p.22)
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eles achavam assim bem largo, porque dava margem para tudo, e tem uma
pontuação serve de exemplo, mas que eles podem modificar aquilo ali, porque
tem aquela coisa, no final vai ter o percentual, então vamos distribuir 50% para
as provas, o resto para trabalhos e participação. Mas, nos ciclos 3 e 4 é diferente.
Os 50% eles multiplicam por 2 para chegar a 100 e atribuir peso maior à prova.
O longo depoimento da supervisora, necessário ao meu ver, nos indica o
que ela chamou de contradição e o que tenho chamado de conformação da prática
pedagógica, dentro da escola, entre a lógica da seriação/aprovação e
ciclo/promoção. Essa conformação aparece nas estratégias utilizadas pelos
docentes, demandadas pela busca de solução de algumas questões concretas, que
nem sempre, as políticas implementadas consideram. Já argumentei a necessidade
de se considerar o contexto geral, por conta da violência. Argumento agora, a
necessidade de se considerar a força da cultura da escola e dos habitus dos
docentes, bem como a cultura da escola seriada fortemente presente em nossa
sociedade, captada nas falas e preocupações dos pais e alunos e também dos
professores, uma vez que esses também compartilham do senso que rege os
valores da sociedade.
O professor Tito tem a percepção de que lhe foi vedado o direito de
reprovar seus alunos, contradizendo o que está justificado no texto do documento
da política em relação à possibilidade de retenção com a introdução dos ciclos. O
professor traz argumentos plausíveis, do seu ponto de vista, para a utilização da
prova e da avaliação com possibilidades de reprovação, considerando aspectos
concretos do dia a dia e da postura das pessoas.
Aí você vê, são nove anos de escolaridade, né? Da alfa até a 8ª série e só
se pode reprovar em dois deles, então é a mesma coisa que não ter reprovação.
Não é que a pessoa seja a favor ou contra a reprovação, isso é até uma outra
discussão. Mas é difícil... O aluno não faz nada durante o ano inteiro e não faz
mesmo, muitos alunos. [Eu perguntei: Você acha que eles não fazem porque
sabem que não vão ser reprovados?] Já me falaram. Teve uma aluna que me
falou, ‘ah! Eu não vou estudar, eu vou passar mesmo, ano que vem eu estudo’. E
de fato, ela não fez nada e esse ano tá bem melhor, entendeu? Ela, ano passado
todo perdeu, era uma peste. E hoje, esse ano, ela tá outra, porque tem
reprovação. Não é que todos os alunos pensem assim, mas eu não sei... É uma
questão de sanções. As pessoas são movidas a sanções parece, né? Se você não
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multa, ele não vai botar o cinto de segurança, se você não desconta do salário,
ele falta e se você não reprova, o aluno não estuda, entendeu? O aluno talvez não
tenha maturidade de saber ou de entender a importância do estudo, né? Nada de
decorar as coisas, mas do estudo, da escola, da leitura, entendeu? Nessa época,
eles não querem saber. Se você não der uma pressão, eles não vão fazer. Já não
tem uma pressão na família, né? Se a escola não dá essa pressão também, eles
vão fazer quando? Só quando tiverem consciência, mas quando é que eles vão ter
essa consciência? Só quando saírem da escola.
Quando o professor diz: Não é que a pessoa seja a favor ou contra a
reprovação, isso é até uma outra discussão. Mas é difícil... E depois relata a
realidade dos alunos que não se comprometem com o estudo, ele demonstra que
há um nível de reflexão acerca das finalidades da avaliação escolar, que ele
entende que a discussão sobre a avaliação não deve se restringir apenas à
discussão das decisões acerca da reprovação ou aprovação dos alunos. Como diz
Perrenoud (1999c, p.10) “desde que a escola existe, pedagogos se revoltam contra
as notas e querem colocar a avaliação mais a serviço do aluno do que do sistema.
Essas evidências são incessantemente redescobertas, e cada geração crê que nada
mais será como antes”.
Os avanços são percebidos, embora sejam muito sutis. Na opinião da
orientadora,
a prática de avaliação não mudou muito, mas com os ciclos, eu acho
assim, que a discussão ampliou.
A fala de Tito nos traz a reflexão, mas também a realidade com a qual se
deparam os professores, os alunos reais e não os ideais, alunos que só estudam por
pressão, que não têm compromisso. Essa aproximação da realidade que os
depoimentos de muitos professores trazem deve nos lembrar que, qualquer
proposta curricular não pode deixar de considerar os aspectos concretos da
realidade que preenchem os espaço escolar.
Essa aproximação da realidade fez com que, dentre outras estratégias, a
Escola Perto do Céu funcionasse com a semana de provas. No entanto, a
percepção da semana de provas, por parte da supervisora Nelma foi um tanto
diferenciada da visão da diretora.
Nelma diz que a semana de provas foi instituída para ajudar o professor a
organizar a sua prática de avaliação.
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Os professores se enrolavam naquela coisa de calendário, os afazeres
deles, o bimestre terminava, por mais que a gente chamasse atenção, muitos não
faziam os trabalhos para avaliar, não davam a tal prova, ou não desenvolviam,
ou não separavam um instrumento mais elaborado. Que fosse um exercício, um
teste, o que fosse, o que quer que seja! Quando a gente pedia: ‘quais foram os
instrumentos que você utilizou para avaliar?’ ‘Tudo que o aluno fez’. ‘Mas tudo
o quê?’ Faltava se codificar em alguma coisa. Ele até sabia falar desse aluno,
mas na hora dele justificar essa fala, ele ficava como que meio enrolado, e aí...
Para Nelma,
ter pessoas que trabalham diferente, em um sistema, é muito legal. Mas
absurdamente diferente, é irracional.
A partir daí, segundo o depoimento da supervisora, começou-se a pensar
na semana de provas na Escola Perto do Céu.
Aí, o que aconteceu: um pedido dos professores, mas quando eu te falo os
professores, pode parecer que são aquelas pessoas que estão lá, e
necessariamente não são! [Referindo-se à rotatividade e um possível
desconhecimento dos professores atuais sobre o porquê da semana de provas] A
semana de provas, para mim, foi um ponto de crise pessoal, porque eu
particularmente, acho que prova não tem que ter um período específico, dentro
do que eu estou realizando, eu vou ver qual o melhor momento para eu estar
elegendo uma atividade para avaliação. Só que isso não acontecia! Então, tudo
bem. Já que a maioria quer assim... A coordenação tinha que marcar os dias,
qual a hora da disciplina, e aí tem mil dinâmicas! Uma loucura, porque a xerox
fica congestionada, não tem papel para dar conta da demanda de todo mundo,
etc. Então, teve um aspecto legal, que os professores que não faziam, foram
forçados a fazer, porque todo mundo estava fazendo, o aluno cobrava, enfim ele
tinha que dar prova, senão era ele que ficava em uma situação de desvantagem O
aluno cobrava: Por que vai ter de fulano, vai ter de cicrano, e você não vai dar?
Mas aí, o que aconteceu? Com o tempo, os professores foram apontando que a
questão do congestionamento do xerox era um problema... Ai eu aproveitei isso,
entendeu e falei: ‘então gente... Vamos fazer um mês inteiro e cada um faz
quando quiser, todo mundo já está consciente...
A história do processo de implementação da semana de provas descrito
pela supervisora exemplifica como as práticas de avaliação foram sendo
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desenvolvidas na Escola. Podemos notar que não são práticas específicas para
uma escola que funcione em ciclos. São práticas necessárias e básicas para que o
professor desenvolva seu trabalho com os alunos, a fim de acompanhar os
processos desenvolvidos por cada um. Vale lembrar que a semana de provas foi
requerida por aqueles professores que não têm uma formação pedagógica mais
específica. Foram os professores dos ciclos 3 e 4, com formações específicas, que
demonstraram desconhecer procedimentos básicos de avaliação das aprendizagens
dos alunos. O depoimento nos mostra que os espaços de reflexão e estudo na
escola contribuem para o desenvolvimento profissional dos professores. E que, se
a introdução dos ciclos não se realiza na prática efetivamente, pelo menos, faz
com que esses movimentos aconteçam na escola.
Os ciclos, eu acho que permitiu que a gente pudesse estar investindo mais.
Agora eu só não sei te dizer com precisão, se o ciclo permitiu porque é ciclo. Eu
acho que a seriação, também permitiria entendeu? Eu estou falando assim: os
espaços instituídos oficialmente eles aconteceram, na medida que o ciclo foi
implantado, mas a seriação não impediria que a reflexão sobre a avaliação
acontecesse.
Entendendo a avaliação como um dos pontos centrais do processo de
implementação dos ciclos, os espaços de estudo e reflexão acerca do tema, podem
provocar um entendimento mais profundo de todas as implicações que o trabalho
com ciclos traz para a prática pedagógica. Perrenoud (1993, 1999c) afirma que
insistir em uma avaliação formativa talvez signifique mudar a escola.
Concordando com a idéia de que os ciclos sejam uma instância intermediária para
a construção de uma escola referenciada em uma outra lógica e também
concordando que as mudanças ocorrem gradualmente, posto que para operar com
outra lógica, talvez também signifique transformar os habitus dos agentes e a
cultura da escola, então talvez seja interessante considerar que para implementar
uma mudança seja realmente necessário começar pela avaliação. Pois, “descrever
a avaliação como oscilando entre duas lógicas apenas é evidentemente
simplificador. Na realidade, há muitas outras, ainda mais pragmáticas. Bem antes
de regular as aprendizagens, a avaliação regula o trabalho, as atividades, as
relações de autoridade e a cooperação em aula e, de certa forma, as relações entre
a família a escola ou entre os profissionais de educação”. (Perrenoud, 1999c, p.11)
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No entanto, mudar a avaliação não se resume à mudanças no nível da
normatização, mas mudar a avaliação implica mudar as práticas avaliativas.
Um exemplo da não incorporação de uma avaliação coerente à perspectiva
dos ciclos pode ser constatado em um conselho de classe do Ciclo 3.
Ana Regina pedia aos professores que registrassem os conceitos atribuídos
aos alunos em um papel de controle da secretaria de educação. Ao se aproximar de
um grupo de professores, disse:
Vocês ainda estão trabalhando com nota. Não é nota, é percentual. Tá
escrito! Não põe nota na prova, não! Depois, a coordenadora da FME vem e diz:
‘depois de tanto tempo vocês ainda estão pensando em série?! Em nota?!’
Segundo documento da FME (1999a, p.22) “o professor deverá atribuir o
conceito com base nos avanços progressivos do aluno (sempre analisando em
relação ao seu próprio desenvolvimento) e em relação aos objetivos do ciclo”.
De fato, essa orientação expressa no documento da FME não se realizava
na escola. Os professores avaliavam e atribuíam notas aos alunos com base na
lógica do ensino seriado, cuja preocupação revela-se na quantificação dos
conteúdos apreendidos pelos alunos e não na realização de aprendizagens em
relação aos objetivos traçados para aquele ciclo. Vale dizer: quais eram os
objetivos traçados para aquele ciclo na Escola Perto do Céu? Como já vimos, o
documento curricular da Escola não se apresentava dessa forma. Porém, podemos
observar em alguns professores, como é o caso da professora Miriam, uma
reflexão mais atenta sobre a função da avaliação na prática de uma escola em
ciclos. Essa mudança ocorreu devido aos espaços de reflexão sobre avaliação,
realizados com a supervisora Nelma, no início da implantação da política.
Encerro essa seção com alguns depoimentos dos professores em uma
reunião cuja temática de estudo era a avaliação.
A reunião iniciou-se com citações de textos de Luckesi e Regina Leite
Garcia escritas no quadro pela supervisora Branca102.
Ao longo da reunião, os professores expressaram diferentes posições, que
descrevo abaixo:
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O trecho de Luckesi: “A polarização da prática educativa hoje é a aprovação X reprovação e
perde-se o mais importante do processo educativo que é ensinar e aprender”.
O trecho de Regina Leite: “Ao avaliar, o professor deve estar atento de que os alunos não são
desinteressados, fracos ou bagunceiros apenas, as crianças estão a todo momento tendo atitudes”.
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O mais importante é a reflexão sobre o quê, como e para quê o aluno
aprende. (professora Miriam)
É preciso entender o aluno como ser humano. A gente da 1ª a 4ª série é
mais fácil avaliar e saber porquê ele está aprendendo ou não está aprendendo.
(professora do 4º ano)
Os alunos têm diferentes ritmos e isso tem que ser considerado.
(professora do 3º ano)
Nossas aulas precisam mudar. O ensino pouco atrativo traz indisciplina.
(professora Olívia)
Quando o aluno não quer aula nenhuma, fica difícil. (professor Tito)
Mudaram as teorias, mas esqueceram de avisar as pessoas! O que é
avaliação diagnóstica?! As mães chegam aqui e querem saber da avaliação como
era no tempo da minha avó! Os alunos dizem: ‘professora, como a senhora
consegue conviver com esse zoológico? ‘Que aula vocês querem?’ ‘A gente quer
abrir o caderno e copiar do quadro!’ (Professora de inglês do ciclo 4)
A fala da professora de inglês foi raivosa e demonstrou indignação, pois
ela disse que tenta provocar mudanças, mas acha que essas mudanças não são
reconhecidas pelos alunos e pelas famílias.
Eu não trouxe nada, porque não vi nenhum texto [sobre o tema da
reunião] que me mostrasse o caminho! Nada! Nada! Nada! Como vou saber o
que faço com eles [os alunos]?! (Professor de geografia do ciclo 3)
É muito complicado fazer avaliação se você já está sendo avaliado o
tempo todo! Eu estudo tanto para avaliar um aluno e eles vão para o conselho
dizer se eu estou verde, vermelha ou amarelo! Vocês deram a eles um instrumento
poderoso! (Professora de português que havia chegado à escola em julho daquele
ano e essa reunião se realizou em outubro do mesmo ano.)
A professora referia-se à coordenação do turno da manhã que vai à sala
fazer uma avaliação dos professores com as turmas, antes dos conselhos de classe
acontecerem.
Todos concordam com a fala da professora:
Deixa eu tirar meu chapéu para você! Devia ser aplaudida de pé!
Outra professora brinca:
Quantos verdes você teve?
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As falas da reunião trazem muitos elementos para serem analisados.
Gostaria de destacar apenas que houve um crescente no descontentamento dos
professores quanto ao seu empenho para a realização de uma avaliação
diferenciada e que muito pouco efeito provocava na prática. Essa, pelo menos,
parecia ser a avaliação deles. Houve muito pouca intervenção da supervisora
Branca ou da coordenadora do turno da manhã para que o clima de queixa, de
revolta e revanchismo que se instaurou, tanto com as teorias quanto os alunos,
fosse objeto de reflexão ou amenizado. Os professores que desejavam colocar
opiniões contrárias não tiveram espaço na reunião. A avaliação se tornou um bode
expiatório para as questões de insatisfação com a prática. Talvez, Perrenoud tenha
razão: para mudar a avaliação é preciso mudar todas as relações existentes no
espaço escolar. Ou talvez, Lüdke tenha razão quando diz que a avaliação não pode
ser considerada a responsável pelo fracasso escolar, mas não se pode também
isentá-la inteiramente dessa responsabilidade.
Uma última observação quanto à avaliação dos alunos torna-se necessária.
Observando o quadro de movimento dos alunos na Escola no ano 2002 (ver
anexo), podemos constatar algumas questões que corroboram as questões postas
acima e coadunam-se com os resultados do SAEB em relação às expectativas dos
professores quanto à aprovação de seus alunos. Vale levar em consideração que
no questionário do SAEB, apenas foram considerados professores de 4ª e 8ª
séries, diferentemente da amostra na Escola.
As questões são as seguintes:
1. Há uma tendência a não reprovar os alunos, quando esta é permitida, visto o
número de dependências, ao final do 3º ciclo.
2. Os professores dos ciclos 1 e 2 reprovam mais ao final do ciclo.
Aparentemente, isso poderia demonstrar uma contradição. Por quê?
a) Os professores demonstram, nas reuniões e nas entrevistas, ter um
conhecimento maior da proposta de ciclos e avaliação continuada. Também há
um conhecimento maior por parte deles, das dificuldades, necessidades,
avanços e recuos dos seus alunos, visto que por condições estruturais ficam
todo o tempo com os mesmos. Não são professores horistas. Esse fato faz com
que tenham mais estratégias e recursos para atuarem junto aos seus alunos de
modo a suprir suas necessidades e superar as dificuldades.
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b) A formação da maior parte desses professores é pedagógica. (Das quatorze
professoras destes ciclos, todas têm formação em Magistério, seis têm curso
de Pedagogia e quatro têm formação superior em outras carreiras: Direito,
Fonoaudiologia, Letras e Nutrição).
c) Pelo sistema de avaliação implementado pela SME, a possibilidade maior de
retenção é ao final dos ciclos 1 e 2.
6.3 O Professor na Escola Perto do Céu: suas concepções, sua
relação com a proposta de ciclos
Inicio esse tópico caracterizando o corpo de professores da Escola Perto do
Céu e retomo a questão já colocada no início do capítulo: por que alguns
professores permaneciam todo o tempo de sua vida profissional na Escola Perto
do Céu, enquanto outros faziam dela um rito de passagem para o início da carreira
profissional, fosse do magistério ou na rede municipal de Niterói?
Após trabalhar os dados recolhidos nas primeiras visitas à escola, em
relação ao grupo de professores, me chamou a atenção a percepção que vinha
tendo, a partir das observações nas reuniões, acerca da existência de dois grupos
muito distintos de professores na escola: aqueles que eram novos, iniciantes na
profissão, questionadores e aqueles que eram mais velhos, antigos na escola e
muito pouco questionadores, embora participativos. Busquei na literatura sobre
socialização profissional ou identidade profissional alguma pista que me fizesse
entender algumas características tão contrastantes que observava naqueles dois
grupos, ligados, entretanto, por uma semelhança muito forte: ambos tinham a
Escola Perto do Céu como sua primeira escola. Lendo um texto de Lüdke (Sobre a
Socialização Profissional de Professores, 1996) encontrei uma pista que parecia
me ajudar a entender os dois grupos que saltavam aos olhos na escola. Lüdke
utilizava em sua pesquisa com professores sobre a socialização profissional, uma
categorização inspirada num estudo realizado por Huberman sobre o ciclo de vida
profissional dos professores. Entre as várias análises possíveis para o ciclo de vida
profissional, Huberman (1992), sob uma perspectiva mais sociológica, dedica-se
especificamente ao estudo da carreira pedagógica dos professores, ou seja,
daqueles que ao longo de sua vida profissional estavam em sala de aula. O autor
analisa o ciclo de vida profissional dos professores e propõe sete fases ou estágios
para o ciclo da carreira que, de certa forma, também estariam ligadas a fases
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importantes da vida: entrada, estabilização, diversificação, pôr-se em questão,
serenidade e distanciamento afetivo, conservantismo e lamentações e por fim o
desinvestimento. Tais fases não estariam necessariamente relacionadas à idade
dos professores, não seriam vividas na mesma ordem e nem seriam todas elas
vividas por todos os profissionais. A mesma observação faço em relação ao
cuidado de se cair na tentação de categorizar e esquecer-se das determinações e
influências sociais, históricas, emocionais de cada agente. Também ressalto que as
fases propostas por Huberman apenas fizeram com que o grupo de professores
fosse um pouco melhor compreendido em suas diferenças, sem a menor pretensão
de classificá-los para depois chegar a conclusões baseadas em causa e
conseqüência.
O grupo de professores da Escola Perto do Céu poderia, numa primeira
instância, ser compreendido a partir das etapas propostas por Huberman para o
ciclo de vidas dos professores, em especial aqueles dois grupos de professores
cujas características mostravam-se tão marcadas. Há um grupo de professores
recém-formados, recém concursados na rede e muitos deles tendo sua primeira
experiência docente naquela escola com quatro ou cinco anos de trabalho ali.
Poderíamos entender esse grupo de professores a partir da perspectiva proposta
pelo autor como sendo a etapa da entrada na vida profissional, em busca da
estabilização. Há um outro grupo que trabalha na escola há vinte anos ou mais,
composto só por mulheres e, algumas delas, também tiveram a Escola Perto do
Céu como a sua primeira e única escola, como por exemplo, a diretora. Esse grupo
poderia ser entendido como um grupo formado por profissionais que estariam,
segundo Huberman (1992), nas fases da serenidade ou desinvestimento. Esses
dois grupos representativos na escola apresentavam características distintas em
relação à experiência profissional, ao tempo de trabalho, às expectativas frente à
profissão, ao envolvimento com a proposta da escola, ao relacionamento e
expectativas frente à aprendizagem dos alunos e à proposta ciclos e progressão
continuada. Há também um grupo intermediário de professores, com dez anos ou
um pouco mais de magistério, que já trabalharam ou ainda trabalham em outras
escolas. Esse grupo não apresenta professores com características tão marcantes e
sua participação na escola oscila. São professores mais envolvidos com o projeto
pedagógico que os mais antigos, mas também tem aqueles que demonstram pouco
envolvimento com o mesmo. Tem os professores de dupla regência, emprestados
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à escola, mas tem aqueles que ainda jovens na profissão, já demonstram maior
diversificação nos seus planejamentos, nos modos de avaliar, de agrupar os
alunos, de alterar as seqüências dos programas (Huberman, 1992, p.43).
Poderíamos dizer que os professores desse terceiro grupo estariam na fase da
diversificação ou do pôr-se em questão.
Chamo uma maior atenção para nossa análise, o que aproxima os dois
primeiros grupos descritos e que, em reuniões, entravam em confronto muitas
vezes, principalmente quanto aos procedimentos disciplinares com os alunos, bem
como em relação à avaliação da aprendizagem.
O depoimento da supervisora Nelma retrata algumas das questões postas
acima e nos abre novas discussões.
Ao falar do que ela denominou de contradições da escola, uma dizia
respeito, com grande veemência, ao grupo de professores. Caracterizando-se
como uma profissional que entendia sua função na escola como formadora de
educadores e procurando não burocratizar sua função de supervisão, Nelma estava
sempre atenta às questões de reflexão sobre a prática e acabava de defender sua
dissertação de mestrado em uma grande universidade brasileira. Poderíamos
também encaixá-la no grupo de jovens profissionais que havia ingressado no
último concurso, como ela mesma falou e que tinha a Escola Perto do Céu como
sua primeira escola na rede.
Aí chego, encontro uma escola que tem algumas pessoas que estão lá há
muito tempo, tipo assim: vinte e seis anos, vinte e sete, cinco a seis pessoas, que
fincaram raízes ali, e você tem um grupo mais novo que chegou do novo
concurso. O que acontecia antes do concurso? Tinha essa meia dúzia de pessoas
de anos e anos ali, e todos os demais, que trabalhavam em caráter de dupla
regência, que eram de outras escolas da rede, que faziam hora extra ali. No que
aconteceu esse concurso, chegou um grupo novo: uma turma harmônica. Aí
aconteceu um certo choque, porque chegou uma turma muita disposta; muitos
estavam começando a carreira, recém saídos da faculdade. Então houve assim,
um certo atrito. A gente teve de mediar. Com o tempo, eu senti que algumas
resistências se quebrantaram. Eu pensei assim: ‘vou ter que dar um jeito de
valorizar’. Os novos aprenderam muito com aqueles que já estavam ali e vice e
versa. Alguns conseguiram se adaptaram bem, outros tiveram dificuldade.
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A conversa informal com a professora Miriam na hora do recreio, reforça
o depoimento de Nelma. A profª elogiava a todo o momento o trabalho da
supervisora e dizia que se o corpo docente e a equipe técnico-pedagógica
estivessem em outro local, o trabalho apareceria mais. Diz que a comunidade é
muito carente e não se pode contar com a família. Disse que "há sete anos atrás,
ninguém queria trabalhar nessa escola. Era uma salada!" Perguntei o que
mudou. Acho que porque coincidiu de chegar gente boa e comprometida há uns
três anos atrás. (Possivelmente referindo-se ao concurso de 1999)
As características descritas acima, sobre as especificidades do corpo
docente de professores da Escola, fizeram com que algumas questões pudessem
ser observadas a partir dessa perspectiva.
Os professores mais novos na profissão e na escola, pelos seus
depoimentos tendem a ser mais rigorosos com seus alunos em relação ao seu
aprendizado, tanto relativo aos conteúdos conceituais e procedimentais específicos
de sua disciplina, quanto aos conteúdos relativos a valores e atitudes. O fato da
organização em ciclos e da progressão continuada, para esses professores, trouxe
uma preocupação muito grande em relação ao compromisso com seus alunos, do
ponto de vista do seu papel. Sentiram-se traídos nas suas atribuições e autonomia
para resolver os destinos de seus alunos quanto ao seu aprendizado.
A professora Olívia encaixava-se no grupo de professores recém
concursados e iniciava sua carreira no magistério público. Em certa ocasião,
Olívia chegou abatida à sala dos professores e eu lhe perguntei o que havia:
Eu passei um trabalho para todos os alunos da escola, pois eu pego todas
as turmas da escola, e só 5% devolveu! O que mais atrapalha é a violência e o
descompromisso. A família não ajuda! E ainda tiraram isso de nós! De nós, não!
Deles! [Referindo-se à impossibilidade de reprovação.]
O professor Tito e o professor de geografia, mais novo na escola, os dois em
média com três ou quatro anos de magistério e em Niterói, ou seja, sequer
chegaram a trabalhar com séries, conversavam em uma reunião de planejamento
sobre a implantação dos ciclos, sem realizar a tarefa que havia sido pedida pela
supervisora Branca que consistia em encontrar pontos entre as disciplinas para um
trabalho mais integrado. Tudo começou, porque o professor de geografia fez para
os colegas a seguinte afirmação:
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Eu vim saber que o 8º ano não tem retenção, semana passada, por acaso,
ali no corredor. Porque eu entrei ano passado e ninguém me passou isso não!
O professor Tito fala para o colega:
São dois anos que você vai ver o cara indo mal e esperar dois anos para
dar um reforço a ele. Ou então, se é para reter, tem que refazer os dois anos do
ciclo. Mas aí, não mudaria nada! Talvez fosse melhor de seis em seis meses.
Guilherme se volta para os dois e diz com força:
Sabe por que ciclo? Para reter o aluno mais na escola, diminuir a evasão.
A escola vira depósito!
O professor de geografia continua...
Os alunos não aparecem na dependência. Isso também é uma farsa! Isso
não é problema meu! As turmas de 9º ano tão cheias! O funil tá no final. Eu fiz a
minha parte.
O professor Guilherme também se referiu à implantação do ciclo como
uma medida puramente técnico-burocrática. Demonstrava revoltar-se com a
impossibilidade de avaliar os seus alunos de forma mais condizente com suas
convicções pedagógicas, ou seja, com a perspectiva da seriação, como também
demonstrava se sentir desrespeitado em sua capacidade para avaliar seus alunos.
Algum iluminado (falando com ironia), no ar refrigerado, canetou o ciclo!
Também o professor Tito fala dos ciclos:
Eu entrei no último concurso em 99, vou fazer quatro anos de magistério.
Eu entrei estava sendo implementado o ciclo. Se não era o primeiro ano, estava
começando.
Tito ficou algum tempo tentando lembrar se, quando entrou na rede, ainda
era sistema seriado. Eu lhe recordei que a proposta de implementação dos ciclos
era de 99, portanto no ano do concurso em que ele entrou. Será que a dúvida pode
ter sido gerada pelo fato do trabalho com os ciclos não estar incorporado em sua
prática? Parece-me que sim, pois o profissional, que é novo no magistério e que
nunca trabalhou antes num sistema seriado, não deveria confundir-se com tal
questão.
Eu disse: o sistema ciclo foi implementado em 99.
Pois é, a hora em que entrei. Então, eu entrei com uma cabeça de série,
né? Como eu estudei, como todo mundo e tava sendo implementado o ciclo, mas
aí pra mim, foi bom. Mas não, não tem diferença de ciclo, pra série... Não mudou
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nada, né? Não mudou nada. Porque deveria! Porque a proposta é pra mudar,
mas não muda! Não sei se o ciclo muda alguma coisa. Muda, assim: na série a
gente repetia cada ano, no ciclo a gente só repete agora 3 vezes.
A referência para Tito de que a reprovação é garantia de um melhor
aprendizado, ancora-se na sua vivência enquanto aluno, uma vez que, enquanto
profissional, Tito ainda não está na fase de estabilização. Nessa fase, segundo
Huberman (1992) o profissional acentua seu modo próprio de funcionamento e
começa a ter um sentimento de competência pedagógica crescente. E, esse não
parece ser mesmo o caso de Tito, pois em um conselho de classe, inúmeras vezes,
Tito interrompia as falas para solicitar ajuda quanto ao preenchimento do diário de
classe. A professora Ilê, com 25 anos de magistério, ironizou a aflição do colega e
o diálogo entre os dois se deu assim:
Depois de 25 anos, ele se acostuma!
Eu saio antes! Eu não fico até lá, não! (falando enfaticamente)
Huberman (1992) nos diz que na fase da entrada, o profissional
experimenta o choque do real, vive a descoberta, briga pela sobrevivência num
tatear constante. Em contrapartida ao choque e ao sentimento conflitante entre os
ideais e a realidade, o aspecto da descoberta traduz o entusiasmo inicial, a
experimentação. E o professor Tito parecia encaixar-se nessa fase, pois, ao mesmo
tempo em que reclamava da escola, dos alunos que não estudavam, da falta de
recursos, da impossibilidade de reprovar seus alunos, era quem passava mais
tempo na escola. Dava aulas pela manhã e a tarde permanecia na escola com um
grupo de alunos realizando um projeto sobre o meio ambiente. Isso acontecia
todos os dias, portanto 40 horas semanais. Mas, ele não parecia se dar conta dessa
sua excitação com a profissão.
A preocupação da professora de inglês, também nova na rede, mas com uns
cinco ou seis anos de magistério, era com o fato dos alunos serem aprovados sem
aprenderem os conhecimentos que ela julga necessários. Em um conselho de classe,
ela expressou sua indignação:
É uma injustiça, uma irresponsabilidade deixar o menino passar de ano sem
saber o mínimo necessário que a sociedade vai exigir dele depois no mercado de
trabalho!
A professora de Artes, integrante do grupo dos professores mais novos,
referendou o que a colega disse:
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Mas ele é da turma que está no 8º ano sem saber ler.
Os professores mais novos estão preocupados com a aprendizagem dos
conteúdos mais específicos por parte dos alunos. Sua preocupação é legítima, uma
vez que entendem que a aprendizagem dos mesmos é condição para que
conquistem um lugar na sociedade e, conseqüentemente se tornem cidadãos, como
a fala da professora de inglês ilustrou.
No entanto, os professores mais antigos, demonstram ter um conceito
diferente para o que seja conquistar a cidadania.
Em um pré coc (pré-conselho de classe), os professores faziam acordos
entre si acerca dos alunos que iriam ser retidos ou aprovados com dependência.
Reunidos por ciclos, os professores tinham cuidado em verificar se os alunos
estariam reprovados em mais de quatro disciplinas, pois, nesse caso estariam
retidos automaticamente, sem a possibilidade de dependência. A dependência
parecia ser uma saída para boa parte dos professores que a preferiam à
reprovação.
O conselho transcorria com essa dinâmica e algumas falas serão
reproduzidas a fim de caracterizar as diferenças apresentadas entre os dois grupos
de professores.
O aluno Pedro do 9º ano estava reprovado em mais de três disciplinas.
Dessa forma, seria reprovado. A coordenadora do turno trouxe um dado para os
professores para que pudessem decidir. Pedro havia sido requerido por um time de
futebol com um passe de 5 mil reais. Depois das brincadeiras, a professora de
ciências, nova na carreira, disse:
Me poupe! Tá mal e vai para o futebol? Eu fico aqui “queimando a minha
mufa” para ele ser alguém e ele vai para o futebol?!
A professora Tânia, antiga na escola e com muitos anos de magistério, diz
com bastante serenidade:
Deixa o garoto jogar o futebol dele... Só assim ele vai ser alguém. Qual o
futuro desses meninos dessa comunidade?
Para os professores que estão na escola há mais de vinte anos e com
bastante experiência docente, a implementação dos ciclos e a progressão
continuada não parece ter causado maiores aflições. Esses professores entendem
que os alunos devem seguir seus caminhos, concluir o ensino fundamental para
inserirem-se no mercado de trabalho, portanto, retê-los por muito tempo na escola
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não lhes parece ser uma saída para a solução das suas defasagens em relação aos
aprendizados não realizados. Nos conselhos de classe e depoimentos,
demonstraram menos preocupação em relação ao aprendizado dos conteúdos
específicos da disciplina, embora tenham observações atentas quanto à formação
dos valores e atitudes dos alunos. O fato dos alunos não aprenderem todo o
conteúdo previsto para aquele ano parece não afetar a segurança desses
professores em relação ao seu papel e em relação à sua autoridade e
relacionamento com os alunos. Sua competência profissional parece não ficar
abalada com tal fato e nem com o fato dos alunos não poderem ser retidos. Não
foi observada nenhuma fala nas reuniões em que esses professores revelassem
descontentamento com a impossibilidade de retenção. O que não significa dizer
que não reprovem alunos, ou que em alguns casos, não concordem que essa é a
melhor solução. Para Huberman (1992), os professores em fase de serenidade
apresentam-se menos vulneráveis à avaliação dos outros, quer se trate do diretor,
dos colegas ou dos alunos, reduzem a distância que separa os objetivos de início
de carreira daquilo que foi possível conseguir e demonstram ter uma atitude mais
tolerante e mais espontânea em situações de sala de aula e no ambiente de
trabalho.
O professor Tito, no conselho de classe do 8º ano, “ditava” uma série de
conceitos E para os alunos em sua matéria. Dizia: eles não sabem ler, como
podem saber ciências? Em relação a um determinado aluno, Tito disse:
Desde o princípio ele tá assim, né? Deixa ele repetir pela 4ª vez! De
repente, ele se manca!
Um outro professor mais novo completou:
Bota ele pra cantar o hino nacional lá fora! Porque ele tá na sala
atrapalhando aqueles que querem assistir aula!
A coordenadora do turno quebra a ironia e diz:
A gente não sabe mais o que fazer com ele. A mãe dele chora... Ele já foi
ao neurologista e psicólogo. Não deu nada!
A professora Tânia pondera:
Mas a mãe tirou ele do futebol que é o que ele gosta... Ele vai piorar!
A professora Ilê, de matemática, também intervém:
De repente, ele quer trabalhar. Não gosta de estudar. Ele vai fazer 17
anos...

274

Tânia toma uma decisão:
É ele quem vai nos ajudar a decidir. Vou conversar com ele! (Falou
assertivamente)
Em relação a outro aluno do 9º ano que ficaria reprovado, a professora Ilê,
diz o seguinte:
Adoro ele, mas não tem jeito! Pagodeiro de primeira, mas não tem jeito!
O professor Guilherme, que fazia parte dos professores desse ciclo,
concordou em deixar o conceito do aluno em aberto, para que não fosse reprovado
direto. Ele disse:
Eu o considero um bom aluno, mas é malandro.
Outra professora pergunta a Tânia como era esse aluno:
Ele é um bom garoto. Já fez dois anos de progressão parcial.
Ilê volta de novo a se colocar:
Ah! Ficar com ele de novo aqui?! Já tá muito velho, com barba! Manda
ele embora!
Todos parecem aprovar a decisão de promovê-lo.
Os professores na etapa da serenidade (Huberman, 1992) demonstram
ficar menos incomodados com a não-retenção dos alunos. No entanto, apresentam
menos disponibilidade para trabalhar projetos integrados, de forma que as
fronteiras entre as disciplinas sejam alargadas, como seria o mais coerente com
uma proposta em ciclos. “Adaptam-se” aos ciclos, mas continuam operando com
uma lógica de um currículo seriado, de um tempo e espaço escolar organizado de
forma seriada. Já os professores mais novos, embora resistam à progressão
continuada, entendem que os ciclos romperiam com o conhecimento
disciplinarizado e que tal perspectiva é de extrema coerência com a proposta. No
entanto, reclamam uma maior formação para trabalhar dessa forma.
Enquanto os professores mais antigos, não denunciam as incoerências de
um currículo e de um tempo e espaço organizados a partir de uma lógica seriada,
demonstrando muitas vezes não perceber tal situação, os professores mais novos
expressam como muita clareza que a forma como trabalham não contempla nem
uma perspectiva, a seriada, e nem a outra, a ciclada.
Embora, os professores mais antigos estejam presos à práticas mais
tradicionais e conservadoras, segundo depoimento da supervisora Nelma, sua
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disposição para acolher, os colocam muitas vezes, em uma posição de melhor
compreensão das possibilidades de avanços e de ritmos de seus alunos.
Em contrapartida, embora os professores mais novos tenham uma
participação mais ativa no grupo de professores e, por conta de sua formação mais
recente, conheçam as discussões mais atuais do campo educacional, nem sempre
conseguem transformar esse discurso numa prática mais coerente.
A gente conseguia fazer plano pedagógico, os professores se reuniam para
montar um projeto... Os professores se dispunham a isso e tal. Aí, onde entra a
contradição! No que você vai para a esfera da sala de aula, você não vê isso.
Onde está o resultado desse movimento todo? Você espera que isso vá se
expressar aonde? Na sala de aula! Também e principalmente entre os novos.
É interessante: alguns que pregam contra o ciclo, conseguem desenvolver uma
pratica, até mais aproximada, e outros que estão assim, lendo, se desenvolvendo e
tal, mas quando entram em sala... Eram pessoas, com leituras riquíssimas,
concepções assim elogiáveis, com propostas maravilhosas, mas na hora daquilo
acontecer na sala de aula, as pessoas se enrolavam de uma tal maneira... Já
outras que ficavam na sua, que tinham um discurso mais tradicional, enfim, que
eram bem mais contidas na sua fala, conseguiam desenvolver propostas. Talvez
elas não consigam explicar essas propostas, teorizar sobre essas propostas, mas
elas conseguem desenvolver propostas, que se aproximam muito mais daquilo que
você estiver entendendo, como uma proposta progressista na área da educação. E
isso pode ser sentido em todos os ciclos. (fala da supervisora Nelma)
As professoras dos ciclos 1 e 2, em sua maioria, expressavam nas reuniões
e entrevistas conhecer melhor a lógica de funcionamento e a justificativa teórica e
pedagógica para a existência dos ciclos. No entanto, ao verificarmos o quadro de
aprovação e retenção da escola, é no final dos ciclos 1 e 2 onde há um maior
índice de retenções.
Os professores dos ciclos 3 e 4, embora em seu discurso, não concordem
com os ciclos e demonstrem não compreender as bases da pedagogia em ciclos,
reprovam menos e quando há a possibilidade da dependência, ao final do Ciclo 3,
sua incidência é maior que a da reprovação103.
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Ver quadro de aprovação da Escola Perto do Céu em anexo.
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Na entrevista com a diretora da Escola, ela colocou sua percepção sobre as
possíveis diferenças entre a formação dos professores dos ciclos 1 e 2 e dos ciclos
3 e 4 e suas implicações para a compreensão da proposta dos ciclos:
O professor de 1ª a 4ª série reluta, mas nem tanto como o de 5ª a 8ª104. O
de 5ª a 8ª dá muito mais trabalho. Os de 1ª a 4ª aceitam mais.
Perguntei se ela achava que aceitavam mais ou entendiam mais:
É, pode ser até que entendam. De repente. Acho que a formação
pedagógica ajuda muito, acho que, bem é uma questão de estar querendo se
acomodar mais. Acho que eles procuram entender mais. Estão mais abertos. Os
professores de 5ª a 8ª são os mais questionadores.
A professora Miriam, do 5º ano, há sete anos na escola, fala a respeito de
seu entendimento sobre a proposta de ciclos:
Então por que não representou uma diferença tão marcada? [Referindo-se
à mudança da avaliação continuada para os ciclos com progressão continuada]
Porque era seriado, mas com promoção automática. Então, era ainda pior
porque sabendo ou não, as crianças eram promovidas. Construindo ou não, eram
promovidas. Quando entrou o ciclo parece que houve um pequeno resgate da
seriação, por quê? A promoção automática seria mais contida a cada dois anos
dentro do ciclo.
Essa afirmação da professora corrobora a análise de que a implantação dos
ciclos em Niterói surgiu como uma alternativa intermediária entre o sistema
tradicional de escolaridade (série/aprovação/reprovação) e o sistema adotado
anteriormente para a rede (seriação/avaliação continuada/promoção automática).
A professora continua em sua percepção acerca do sistema de ciclos:
Eu acho que a proposta é boa, é válida, quando os profissionais
envolvidos tentam acompanhar. Mas realmente é um desejo de construção em
criar. Eu acho que ela é válida nesse sentido... A qualquer hora que você chega
na minha sala, eles estão trabalhando, fazendo alguma coisa, eles não ficam
parados. Ainda faço questão de corrigir o caderno deles. A auto- estima deles já é
muito baixa e eu não posso deixar de apontar em que eles precisam melhorar.
Então eu falo pra eles: ‘isso aqui não ta legal, você pode fazer melhor’. Eu fico
valorizando quando eles fazem coisas. Eu sempre faço isso e sinto o quanto eles
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Novamente, a presença da seriação na fala.
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melhoram na atitude e na aprendizagem. Eu sou muito amiga deles. Eu procuro
entender a ótica do porquê eles têm determinado comportamento.
Essa passagem nos mostra a concepção que a professora tem acerca de
qual é seu papel e sua postura com seus alunos no sentido de entender que é
preciso motivá-los e avaliar os conteúdos atitudinais.
Mais adiante, em seu depoimento, ela fala da percepção que ela tem acerca
do entendimento da proposta por parte de seus colegas e alunos.
Hoje tá mais impregnada a questão dos ciclos sim. Já tá bem mais. Mas eu
acho assim, internamente, a gente não compreendeu ainda a proposta do ciclo,
justamente porque tem todo esse aparelho em volta que nos estrangula na questão
da compartimentalização, de cada ano uma coisa, eu acho que tanto professores
quanto alunos não entendem... Por exemplo, teve aluno meu que disse
‘Professora, eu ainda não sei divisão e eu vou passar...’ Porque ele ainda está
dentro do ciclo. Então, o ano que vem, ele ainda vai fazer o último ano do ciclo 2,
ele ainda tem tempo para saber a questão da divisão. Mas ele não entende
assim... Ele acha que tem que esgotar naquele ano, aquele conteúdo. A gente só
aprende as coisas no momento que se está apto a aprender. Em qualquer coisa da
vida. Eu acho que ele tá legitimado [referindo-se ao ciclo], porque eu já entendo
enquanto professor [ênfase na voz] que o aluno ainda tá num período de
construção.
Os professores que são formados para trabalhar com os primeiros anos do
ensino fundamental demonstram considerar mais as aprendizagens de cunho
formativo e a realidade dos alunos e suas famílias. Outro dado curioso na Escola
Perto do Céu é que algumas professoras antigas, como Tânia e a professora de
matemática, já tinham sido professoras dos primeiros anos, fazendo sua graduação
e seu curso de licenciatura quando já lecionavam na Escola. Essa história, talvez
explique suas posturas em conselhos de classe, já relatadas aqui.
Para Nóvoa (1995, p.28-29) “a mudança educacional depende dos
professores e sua formação. Depende também da mudança das práticas
pedagógicas em sala de aula. Mas hoje em dia nenhuma inovação pode passar ao
lado de uma mudança ao nível das organizações escolares e do seu
funcionamento. Por isso, falar de formação de professores é falar de um
investimento educativo dos projetos de escola”.

278

O autor entende que para a formação dos professores, o desafio consiste
em conceber a escola como um ambiente educativo, onde trabalhar e formar não
sejam atividades distintas. “A formação deve ser encarada como um processo
permanente, integrado no dia-a-dia dos professores e das escolas, e não como uma
função que intervém à margem dos projetos profissionais e organizacionais”
(Idem, 1995, p.29). A constatação para a idéia expressa acima de Nóvoa, podemos
encontrar a partir dos relatos da supervisora Nelma que, nos mostrou os aspectos
positivos que a reflexão coletiva sobre avaliação e para o projeto pedagógico
trouxeram. Transcrevo abaixo um depoimento no qual a idéia expressa por Nóvoa
se exemplifica com muita clareza:
Os professores participam de sessões semanais de planejamento e
encontros pedagógicos mensais, quando a realidade de cada turma e da escola
como um todo são discutidas e metas formuladas, bem como estratégias, para
a sua implementação, na intenção de superação dos problemas existentes.
Assim, os professores podem alimentar suas práticas e os alunos se beneficiam
disso.
Thurler (2001) aponta as profundas mudanças que devem ocorrer no
domínio do trabalho coletivo, para fazer com os ciclos se transformem em
propiciadores de uma prática inovadora e de fato concorram para uma melhor
aprendizagem por parte dos alunos. Isto exigiria que dos professores competências
que não fazem parte da sua cultura profissional, como um acompanhamento mais
atento do percurso dos alunos, um planejamento da organização do trabalho em
função das necessidades e prioridades de alunos e professores, dispor de
autonomia de organização do trabalho e de escolha dos métodos pedagógicos, ter
que responder coletivamente pela eficácia de sua ação.
“Uma das mudanças que suscita mais resistência nesse ofício
individualista é não ser mais o único responsável por um grupo de alunos,
como é o caso na divisão tradicional de tarefas e de responsabilidades nos
estabelecimentos escolares. Em sua maioria, os professores instintivamente,
preferem ser os responsáveis individuais por uma pequena parte do percurso
de formação, um ano escolar, eventualmente em uma única disciplina. Eles
temem assumir coletivamente, durante muitos anos, o acompanhamento dos
alunos que lhe são confiados no quadro do ciclo e compartilhar com seus
colegas de equipe a responsabilidade de empreender todos os esforços para
ajudá-los a obter êxito”. (Thurler, 2001, p. 18)

Em relação ao trabalho coletivo e em especial, o fato do professor assumir
responsabilidades com o projeto e com a aprendizagem dos alunos, pudemos
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constatar no capítulo anterior um aumento percentual pequeno, mas significativo
dessa postura entre os professores das escolas cicladas.
Aplicado o mesmo questionário na Escola Perto do Céu constatamos os
seguintes resultados apresentados nas cinco tabelas a seguir:
Tabela 30: “[Em relação ao colegas, quantos] estão comprometidos com que todos os alunos
aprendam?”

Respostas dos professores da Escola Perto do
Céu

Absoluto

Nenhum

0

Alguns

6

Cerca da metade

2

A maioria/Todos

12

Total

20

Fonte: Dados recolhidos junto aos professores da escola ao final do ano de 2002.

Tabela 31: “[Em relação ao colegas, quantos] assumem a responsabilidade de melhorar a escola?”

Respostas dos professores da Escola Perto do
Céu

Absoluto

Nenhum

0

Alguns

6

Cerca da metade

2

A maioria/Todos

12

Total

20

Fonte: Dados recolhidos junto aos professores da escola ao final do ano de 2002.
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Tabela 32: “[Em relação ao colegas, quantos] estão dispostos a assumir riscos para que a escola
melhore?”

Respostas dos professores da Escola Perto do
Céu

Absoluto

Nenhum

0

Alguns

14

Cerca da metade

0

A maioria/Todos

6

Total

20

Fonte: Dados recolhidos junto aos professores da escola ao final do ano de 2002.

Embora, a maioria dos professores tenha o desejo em melhorar a escola,
como nos mostra os resultados da tabela 31 entra em contraste com os resultados
apresentados na tabela 32, que mostra apenas alguns professores dispostos a
assumirem riscos para isso. Esse resultado pode estar fortemente relacionado ao
quadro descrito nesse capítulo sobre a grande rotatividade presente na Escola
Perto do Céu, bem como relacionado ao contexto de maior violência no entorno
da escola, fazendo com que o professor não crie maiores vínculos com a
comunidade, exceto aqueles professores que permanecem na escola há 20 anos ou
mais. Nota-se que foram esses que declararam no questionário a não existência de
problemas relativos à violência, roubos e depredações no espaço escolar.
Tabela 33: “[Em relação ao colegas, quantos] sentem-se responsáveis pelos resultados dos
alunos?”

Respostas dos professores da Escola Perto do
Céu

Absoluto

Nenhum

0

Alguns

14

Cerca da metade

2

A maioria/Todos

4

Total

20

Fonte: Dados recolhidos junto aos professores da escola ao final do ano de 2002.
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Tabela 34: “[Em relação ao colegas, quantos] estão realmente comprometidos em melhorar suas
aulas?

Respostas dos professores da Escola Perto do
Céu

Absoluto

Nenhum

0

Alguns

8

Cerca da metade

2

A maioria/Todos

10

Total

20

Fonte: Dados recolhidos junto aos professores da escola ao final do ano de 2002.

As tabelas apresentam resultados diferenciados. As variações nos
resultados podem ser atribuídas à rotatividade existente na escola, a presença de
professores “emprestados” de outras escolas em caráter de dupla regência, o que
faz com que alguns professores não se sintam parte do processo, nem
comprometidos com o mesmo. Talvez isso explique a percentagem nas tabelas
referentes à disposição dos professores em assumir responsabilidades com o
projeto da escola e com a aprendizagem dos alunos.
A participação dos professores nas reuniões demonstrava um compromisso
oscilante com o tema que era debatido. Nem sempre, os professores
demonstravam estar dispostos a colaborar, como foi o caso da reunião relatada
anteriormente, cuja temática da avaliação gerou um clima de revanchismo e
revolta, incoerente com uma postura profissional compromissada e envolvida com
a aprendizagem dos alunos e projeto pedagógico da escola. No entanto, podemos
também entender que tal postura mostrou-se apaixonada, pois havia emoção e não
apatia. Foram os professores mais novos, os que se sentiram enraivecidos e
atacados em sua identidade profissional.
Os resultados, a partir da aplicação dos questionários, quanto à expectativa
dos professores em relação à aprendizagem de seus alunos demonstrou que a
maioria dos professores acredita que seus alunos serão aprovados.
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Tabela 35: “Quantos de seus alunos, nesta turma, você acha que concluirão o ensino
fundamental?”

Respostas dos professores da Escola
Perto do Céu

Absoluto

Menos da metade

2

Um pouco mais da metade

0

Quase todos os alunos

12

Todos os alunos

0

Respostas em branco

6

Total

20

Fonte: Dados recolhidos junto aos professores da escola ao final do ano de 2002.

Entendo a resposta a esta questão do questionário, fortemente relacionada
à expectativa dos professores frente às possibilidades de seus alunos. Relaciono
também às observações já tecidas na seção sobre os processos de avaliação desse
capítulo, cujo quadro de aprovação e de alunos retidos na Escola (em anexo)
revela uma maior concentração de aprovações nos ciclos 3 e 4. A correlação com
o fato de que os professores mais antigos na escola foram aqueles que no
questionário responderam de forma mais positiva em relação à conclusão dos
estudos de seus alunos, e mais, ressaltando que esses professores se concentram
mais nos ciclos 3 e 4, podemos reafirmar a diferença demonstrada entre os
professores da Escola em relação ao ciclo profissional (Huberman, 1992)
Um último aspecto que gostaria de destacar diz respeito à responsabilidade
pelo resultado dos alunos cujo resultado foi apresentado na tabela 33. Apesar de a
maior parte dos professores que respondeu ao questionário não demonstrar se
sentir responsável pelas aprendizagens dos alunos, há depoimentos como o da
professora Miriam, como vimos, que trabalha a auto-estima e respeita o tempo de
cada aluno para aprender, e como do professor de matemática do ciclo 3, novo na
escola, mas com muitos anos de magistério, que quando foi perguntado pela
supervisora Branca se iria fechar os objetivos do programa, respondeu:
Acredito que sim. Acredito neles e falei isso para eles. Eles são bons.
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Termino esse capítulo e passo às considerações finais, certa de que outras
e mais inúmeras leituras e interpretações dos dados poderiam ser realizadas. Desse
ponto de vista, mais pesquisas se tornam relevantes no contexto da temática dessa
investigação. Fiz as interpretações a partir dos referenciais teóricos dos quais me
cerquei e de minhas crenças enquanto educadora, porém sem desconsiderar
também que, a temática pode e deve ser abordada sob outros pontos de vista.

Capítulo 7
Da pesquisa à reflexão sobre ciclos e avaliação:
algumas anotações finais

“Mais do que nunca se diz hoje que as escolas são invenções do século XIX que já deram o
que tinham que dar. As escolas são caras; não fazem o que esperamos delas; suas funções podem
ser desempenhadas pela tecnologia do Século XXI. Quem quiser falar sobre esse tema atrairá uma
platéia das mais atentas. (...) Tenho fé que a escola resistirá já que ninguém inventou um modo
melhor de introduzir os jovens no mundo da aprendizagem (...)
A paisagem educacional está inçada de idênticas alegações de milagres que hão de
provir da informática, da escolha da escola, da responsabilidade do professor, dos padrões
nacionais de avaliação dos estudantes (...) Seja como for, somos levados a concluir que não é um
tempo propício para deuses e seus símbolos, e é portanto um tempo ruim para instituições sociais
que extraem sua força de fontes metafísicas. Isto nos conduz finalmente à pergunta: O que é que
tudo isso significa para a aventura da escolarização?
A verdade é que a escola não pode existir sem alguma razão para seu ser, e de fato há
diversos deuses (da tecnologia, do consumo, da utilidade econômica) a que nossos estudantes são
atualmente chamados a servir”. (Neil Postman, O Fim da Educação – Redefinindo o valor da
escola, 2002)
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Entre as considerações mais gerais que este estudo permitiu, destaco as
enumeradas abaixo, por desejar ressaltar sua importância para a temática
abordada. Ao longo das discussões apresentadas nos capítulos fui tecendo
considerações, a algumas delas darei destaque nesse capítulo final, outras, sem
desconsiderar sua importância, não serão novamente abordadas.
Apresento essas anotações finais enumeradas de forma a facilitar a leitura e
sintetizar as principais idéias.
1) A concepção do que seja um ciclo na organização da escolaridade não está
desvinculada da concepção de conhecimento e da compreensão do papel social da
escola. No Brasil, a concepção para ciclo presente nas diferentes propostas
implementadas está diretamente relacionada com a trajetória das diversas
tentativas de reversão do fracasso escolar (experiências como as de promoção
automática, ciclos básicos de alfabetização). A concepção de uma escola em
ciclos no Brasil incorpora as contribuições de autores como Perrenoud e Thurler,
que formulam claramente uma proposta de uma pedagogia diferenciada que tem
como premissa uma organização em ciclos plurianuais. Entretanto, a concepção
de conhecimento e de papel social da escola presentes nas formulações desses
autores, nem sempre avançam na mesma direção que as propostas brasileiras.
Podemos dizer que a tentativa de reversão do fracasso escolar torna a experiência
brasileira única, no sentido da conceituação dos ciclos e da escola com uma outra
forma de organização. A concepção de conhecimento presente nas diversas
propostas é perpassada pela compreensão da função social da escola pública e da
reversão do fracasso escolar. Esse estudo, embora tenha pesquisado a trajetória
das principais experiências e debates em torno da temática da organização da
escolaridade e da não-retenção de alunos ao longo das últimas décadas, no sentido
de compreendê-la, não teve como propósito buscar as diferenças existentes entre
elas e conseqüentemente entre os diferentes conceitos para ciclos ou progressão
continuada. Embora as diferenças existam, como podemos observar, o objetivo foi
buscar as similaridades existentes para a compreensão das práticas que vão se
conformando no espaço escolar e as concepções dos professores no sentido de
uma escola com uma organização de sua escolaridade e de seus processos de
escolarização distinta da atual. Finalizo esse primeiro ponto, sinalizando um
aspecto para a pesquisa na área da organização da escolaridade em ciclos, qual
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seja: as diferenças existentes entre as concepções de ensino, de escolarização e de
ciclos que substanciam as variadas experiências existentes no Brasil.
2) As redes públicas de ensino onde os ciclos foram implementados
solicitam de seus professores uma maior participação na elaboração do projeto
pedagógico das escolas; incluem em seus discursos que a participação coletiva é
fundamental, dentre outras questões. Mas, essa argumentação parece-me ter pouca
força. A escola em ciclos, por ser uma escola na qual exige-se uma mudança,
torna-se mais do que as outras, uma escola em conflito, inquieta, uma vez que
nada está muito em seu lugar, tudo está sendo questionado: a forma de avaliar, a
maneira de se entender o conhecimento, a didática utilizada, a organização dos
tempos e dos espaços, pois bem, essa escola solicita muito mais do corpo docente,
no sentido de mobilizá-lo para encontrar soluções em conjunto, para mediar
estratégias, para gerir situações curriculares, isto é, para decidir o quê, porquê,
como e quando ensinar e avaliar. Tais demandas acabam por comprometer muito
mais os docentes com seu trabalho e com a construção de um projeto de escola
que ainda está sendo construído. Com isso, podemos entender que tal movimento
não é por ser uma escola em ciclos, nem com progressão continuada, mas por ser
uma escola que se descobre necessitando mudar, uma escola inquieta, construindo
algo novo. No sentido de uma escola reflexiva (Alarcão, 2001). A fala da
supervisora Nelma ilustra essa observação:
Eu vejo mudança sim, eu não sei se com ele ou sem ele [ciclo].
Eu costumo dizer, que mesmo que o ciclo não fosse implantado, o que
a gente estava tentando fazer, acho que de uma forma ou de outra,
aconteceria, porque aquilo independia de ciclo ou não, mas com a
implantação dos ciclos, eu acho que houve um investimento maior, na
criação desses espaços de estudo, reflexão, dias de informação
continuada, os planejamentos
Os ciclos, eu acho que permitiu que a gente pudesse estar
investindo mais, no que uma coisa que a gente já gostava de fazer,
agora eu só não sei te dizer com precisão, se o ciclo permitiu porque
é ciclo, eu acho que a seriação, também permitiria entendeu ? Eu
estou falando assim: Os espaços instituídos oficialmente, eles
aconteceram na medida que o ciclo foi implantado, mas a seriação
não impediria.
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Ainda em relação à consideração acima, embora a argumentação
fundamente-se na mudança da escola em si, ou seja, não só na organização de sua
escolaridade, mas de todo o seu funcionamento e concepção, é importante
observar a positividade da introdução dos ciclos, uma vez que esses impulsionam
mais rapidamente a escola a rever, de alguma forma, suas práticas, suas relações,
sua função social. Essa última observação leva à consideração seguinte que julgo
importante.
3) Uma terceira consideração pode ser feita em relação à escola em ciclos ou
simplesmente ciclada, como é tratada por boa parte dos docentes. Essa escola
coloca-se como uma instância intermediária entre a escola seriada e uma outra
escola que ainda está sendo gestada. Por que digo isso? Podemos dizer que a
escola em ciclos, de um modo geral, tal qual se apresenta hoje, conjuga lógicas de
funcionamento, de práticas, concepções de seus agentes que operam tanto em uma
lógica coerente com as premissas de uma escola seriada quanto com as premissas
de uma proposta de escola organizada em ciclos. A observação dos documentos
oficiais, tanto da secretaria de educação de Niterói, quanto das demais secretarias
aqui analisadas, bem como o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais revela
essa tensão. Também as concepções dos professores concorrem para essa
afirmação, concepções essas ilustradas pelas suas falas e decisões sobre quais
ações realizar com seus alunos, seja em relação à seleção de conteúdos quanto às
práticas de avaliação e decisões de promoção ou retenção. A questão curricular e
todas as decisões que ela envolve, torna-se central para a discussão da introdução
dos ciclos na escolaridade.
A Escola, para operar entre duas lógicas, conforma práticas de ambas as
concepções de ensino, isto é, um ensino ora com ênfase no que se ensina, ou seja,
no programa e ora com ênfase no que se aprende, portanto nas aprendizagens que
os alunos podem realizar. Um exemplo que corrobora essa afirmação pode ser
encontrado na Escola Perto do Céu:
a) semana de provas; distribuição do tempo e espaço nessa semana e
avaliação contínua de alguns professores que precisam se explicar para
alunos e pais, demonstrando a legitimidade do processo;
b) trabalho com projetos; seleção de conteúdos ora baseada nos
programas, ora nas temáticas de interesse da comunidade ou do
momento, ora baseada nas aprendizagens dos alunos.
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A escola em ciclos administra conflitos. Se considerarmos que o cotidiano escolar
é marcado por urgências, por questões que muitas vezes não podem esperar, que é
um espaço marcado por relações humanas e, portanto, por natureza, complexo,
podemos entender que as tentativas de alterar práticas já consolidadas e
legitimadas pela comunidade escolar e pela sociedade, fazem com que a escola em
ciclos torne-se ainda mais, uma escola conflituosa.
4) Podemos também afirmar que a escola em ciclos é uma escola de
contrastes.

Tais

contrastes

puderam

ser

observados

na

relação

rotatividade/descontinuidade no trabalho docente/violência/maior compromisso
com o projeto da escola. Tomo o termo contraste como oposição entre coisas ou
pessoas das quais uma faz com que a outra se sobressaia. O contexto de maior
violência no qual as escolas que tiveram suas escolaridades modificadas para
ciclos estão imersas, bem como a escola observada nessa pesquisa, conjugado ao
resultado de uma menor estabilidade no corpo docente contrasta com o resultado
de um maior compromisso do corpo docente com o projeto da escola.
Considerando que a escola em ciclos traz como premissa básica a continuidade
em vários níveis, uma porcentagem maior de faltas de professores e de
rotatividade nas escolas cicladas, faz com que essas escolas sejam escolas de
contrastes. Assim como também o fato de ser percebida uma postura de maior
compromisso dos professores com o projeto da escola, maior participação na
elaboração do projeto pedagógico e maior participação em conselhos de classe, ou
seja, maior participação nos espaços e tempos coletivos de trabalho em contraste
com o quadro de maior violência e de maior instabilidade no corpo docente no
contexto geral onde foram implementados os ciclos.
Outro contraste pode ser apontado em relação ao clima organizacional
adequado ao trabalho em equipe, às premissas elencadas pelos diversos autores ao
longo desse estudo quanto ao envolvimento e postura dos professores numa escola
em ciclos e o contexto de maior violência e de rotatividade. Perrenoud (2000b,
p.110) afirma que a organização em ciclos exige do professor, dentre outras
coisas,
“uma cultura profissional que não é muito rica nessa área, sem dúvida
porque pensar a organização da escolaridade parece dizer mais respeito à
autoridade e ao político do que aos profissionais que ocupam um lugar
definido dentro da estrutura e não precisam, portanto, percebê-la em sua
globalidade e em seus fundamentos. A profissionalização do ofício de
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professor e a emergência do estabelecimento como ator coletivo talvez
ampliem o círculo de pessoas envolvidas nesse ‘procedimento utópico’ (...)”

Também ainda em relação ao clima institucional, e retomando Lüdke (1996,
p.7) que entende que a socialização profissional do professor está relacionada ao
“clima” institucional que apresente características específicas que sejam
particularmente favoráveis ao crescimento profissional, podemos entender que a
alta rotatividade não favorece a realização das premissas em relação à formação
de um trabalho em equipe que necessita de continuidade, no qual professores de
um mesmo ciclo reúnem-se com constância para estabelecer objetivos de alto
nível (Perrenoud) e avaliar continuamente o processo e os alunos. A rotatividade
constatada nas escolas com ciclos e o quadro de rotatividade e instabilidade no
corpo docente apresentado na Escola Perto do Céu, não favorecem a formação de
uma liderança ou lideranças, capaz de propiciar um clima favorável à formação de
uma equipe de trabalho que tenha como tarefa transformar suas práticas para uma
nova lógica.
5) Vale destacar também que, no Brasil, em relação às políticas
educacionais, já existem algumas condições conquistadas. As secretarias

de

educação ao implementarem propostas de mudanças têm considerado alguns
resultados das pesquisas realizadas, como o estudo apontou e têm implantado uma
série de medidas em conjunto com a introdução da progressão continuada e dos
ciclos. O que entendo, é que as mudanças seriam mais profundas. Seriam no nível
das disposições incorporadas pelos agentes, da cultura da escola, dos valores
educacionais presentes na sociedade, considerando que professores, diretores de
escolas, supervisores, gestores fazem parte dessa cultura, dessa sociedade e
possuem seus habitus.
A fala da professora Miriam da Escola Perto do Céu é reveladora nesse
sentido:
Eu acho assim, tanto na cabeça dos professores quanto dos
alunos, pouco mudou. Continuou ainda se falando em série... A gente
sabe que esse período de transição, ele não se dá ‘Ah! Acabou a série,
virou ciclo’! E no ano seguinte é assim. Ele se dá ao longo de alguns
anos até a gente perder o ranço do antigo pro novo. Então, ele não se
deu assim, né? A gente continuava, até nós professores, falando ‘você
é 5º ano, mas é quarta série’. A gente continuou falando assim. Ainda
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tinha isso! Na cabeça das crianças também, principalmente dos pais.
‘Mas como que meu filho saiu na 1ª série, agora tá no 3º agora?!’
‘Não! Ele tá na 2ª série, mas a gente diz que é 3º ano.’
Destaquei a palavra ranço para chamar a atenção para a extensão de
significados que carrega. A compreensão da professora é de que a mudança do
antigo para o novo, pode ocorrer, mas não se dá de um dia para o outro.
Percebemos que estamos operando, portanto, no âmbito do habitus, que sendo
assim, as mudanças não ocorrem por simples decretos e por textos escritos
apresentando as novas idéias. A construção do sentimento de coletividade para o
trabalho docente, do sentimento da necessidade da mudança por toda uma
comunidade escolar, se dá ao longo de um tempo diferenciado do tempo das
políticas. No entanto, não só o sentimento da necessidade, mas as ações que levam
à construção de práticas pedagógicas que incorporam novas percepções e
concepções teóricas e que, dessa forma alteram o contrato didático, a cultura
profissional, a colaboração entre professores e o funcionamento da instituição,
também necessitam de um tempo maior para acontecer. A mudança requer do
professor criatividade, responsabilidade, autonomia, compromisso, trabalho em
equipe, ou seja, cooperação e inovação, numa ruptura com o individualismo e com
a rotina, que só ocorrerão se outras questões também estiverem sendo
consideradas, como carga de trabalho em uma única escola, remuneração,
formação. Podemos constatar a alta rotatividade presente nas escolas e o quanto
compromete a continuidade da mudança. Portanto, a reorganização da escola em
ciclos de aprendizagem não supõe apenas uma adesão ideológica seguida de uma
passagem ao ato. Essa passagem exige uma série de medidas concretas e tempo
para que se realize.
A fala de um professor, pode nos ajudar a refletir sobre essa afirmação, e a
entender que sua fala representa a voz de milhares de professores, quando ele diz
que ao iniciar seu trabalho, o iniciou com a cabeça de série.
Então, eu entrei com uma cabeça de série, né? Como eu estudei,
como todo mundo... E tava sendo implementado o ciclo...
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O ciclo, mais do que uma unidade de tempo escolar, constitui-se em uma
medida intermediária para conformar a escola dentro de uma nova lógica, cujas
concepções de escolarização, de tempo e espaço escolares, de conhecimento
escolar, de currículo escolar, de avaliação escolar, de trabalho docente, de relação
professor-aluno, de relação escola-mundo social são distintas e muitas vezes
entram em conflito com a lógica da escola seriada. Entendendo o ciclo como uma
medida intermediária, destaco a relação entre tal afirmação e a prevalência da
presença da organização da escolaridade em ciclos nas redes públicas de ensino
em estados e capitais de grande expressividade no sistema público educacional
brasileiro, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, etc.
Esses estados e capitais ao implementarem alternativas com o propósito de
provocar mudanças em seus sistemas educativos e suas escolas findam por gerar
um movimento no cenário educacional que abre perspectivas de modificações
para as demais redes de ensino no país.
Esse estudo pára por aqui. Pára, porque não se finaliza. A pesquisa, em
alguns momentos, tornou-se sedutora, no sentido de que muitas discussões iam-se
abrindo, permitindo recortes em diferentes campos de pesquisa, como o da
formação de professores, o campo curricular, o campo das políticas em educação,
da didática e da avaliação, exigindo uma disciplina muito grande para que o
estudo não se estendesse em demasiado e não perdesse o foco do seu objeto.
As considerações acerca da temática deverão levar a novos questionamentos
se, de fato, quisermos e estivermos no caminho para a construção de uma escola
que seja mais coerente com as questões, problemáticas, concepções, tensões,
conflitos e verdades provisórias do século XXI.
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O apêndice metodológico se compõe de alguns textos que foram
redigidos para dar início ao trabalho de pesquisa e de alguns
instrumentos que foram utilizados.

1) Primeiras considerações que levaram ao quadro de caracterização
do corpo docente
Há na escola, dois grupos de professores bem distintos: aqueles que estão
na escola há no mínimo 10 anos (a professora de matemática do 8º e 9º ano, por
exemplo, está na escola há 24 anos) e aqueles que se constituem como professores
jovens, recém saídos da graduação, alguns já com pós-graduação e, portanto,
também novos na escola. Tal configuração me parece ser um campo fértil para
análises no que diz respeito à formação e experiência profissional e possível
relação com as repercussões nas práticas desses profissionais a partir da
implantação dos ciclos e avaliação continuada.
Uma primeira escolha em relação à busca de categorias que me ajudem a
analisar as questões da pesquisa, parece-me ser pensar em vários eixos que
perpassam o cotidiano do professor e entender como esses dois grupos de
professores se relacionam com os mesmos. Penso em poder comparar com os
professores mais antigos, o que mudou em suas práticas a partir da introdução dos
ciclos na escola e da avaliação continuada.
Como caracterizar melhor esses dois grupos de professores?
Traçar um perfil do corpo docente a partir de uma tabela (Tabela de
Caracterização do Corpo Docente) que me permitirá não só caracterizar o corpo
docente como também me permitirá escolher os primeiros professores a serem
entrevistados, visto que optei por entrevistar inicialmente os mais antigos, pelo
fato de ter parâmetros para melhor analisar as mudanças introduzidas nas práticas
a partir da implantação da política da FME.
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Tabela de Caracterização do Corpo Docente
Nível de escolaridade
e local de formação

Tempo de Tempo de Tempo Tempo
na
formado magistério
em
Niterói escola

1. Prof. 1º ano

3ºGrau/ Privada

10 anos

9 anos

2 anos

2. Prof. 1º ano

3ºGrau / Privada

16 anos

20 anos

15 anos 9 anos

3. Prof. 1º ano

2ºGrau (Magistério)
3ºGrau incompleto UFF

7 anos

7 anos

2 anos

4. Prof. 2º ano

2ºGrau (Magistério)

5. Prof. 2º ano (Saiu)

2ºGrau (Magistério)
3ºGrau incompleto

20 anos

20 anos

10 anos 10 anos

6. Prof. 2º ano

3ºgrau / Privada

16 anos

17 anos

17 anos - 1 mês

7. Prof. 2º ano

3ºgrau/ Privada

2 anos

15 anos

2 anos

2 anos

8. Prof. 3º ano

3ºGrau/ Pública

15 anos

18 anos

8meses

8meses

9. Prof. 3º ano

3ºgrau/ Privada

4 anos

6 anos

6 anos

6 anos

Cursando

3 anos

1 ano

1 ano

11 anos

32 anos

7 anos

7 anos

Docentes

10. Prof. 3º ano
11. Prof. 3º ano

3ºgrau/ Pública
Pós-Graduacão/ Privada
3ºGrau/ Pública
Pós-Grad./Privada

2 anos

2 anos

12. Prof. 4º ano

2ºGrau (Magistério)

18 anos

16 anos

16 anos 16 anos

13. Prof. 4º ano

3ºGrau /Pública

6 anos

16 anos

16 anos 11 anos

14. Prof. 4º ano

3ºGrau/Pública

1 ano

10 anos

10 anos 7 anos

15. Prof. 4º ano(saiu)

3ºGrau / Pública

7 anos

14 anos

2 anos

16. Prof. Informática

3ºGrau/ Privada

14 anos

16 anos

17 anos 2 anos

17. Prof. Informática

3ºGrau/ Privada

20 anos

19 anos

19 anos 16 anos

18. Prof. Sala de Leitura 3ºGrau/ Privada

22 anos

32 anos

21 anos 21 anos

19. Prof. Português

3ºGrau/ Privada

26 anos

32 anos

26 anos 25 anos

3ºGrau/ Pública

14 anos

18 anos

3 anos

2 anos

20. Prof. Português(saiu)
21. Prof. Português

3 anos
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22. Prof. Inglês

3ºGrau/ Pública

15 anos

12 anos

3 anos

3 anos

24. Prof. de Edu. Física

3ºGrau/ Privada

15 anos

3 anos

3 anos

3 anos

25. Prof. Matemática

3ºGrau/ Pública

16 anos

28 anos

24 anos 24anos

3ºGrau/ Privada
Pós- Grad.(Pública)

11 anos

3 anos

3 anos

23. Prof. Inglês(saiu)

26. Prof. Matemática
27. Prof. Matemática
28. Prof. Ciências
29. Prof. Ciências

3 anos

10 anos 10 anos

30. Prof. Geografia(saiu)
31. Prof. História

3ºGrau/ Pública

3anos

3anos

3anos

3 anos

1 ano

9 anos

9 anos

32. Prof. Geografia(saiu)
33. Prof. Geografia
34. Supervisora

Mestrado/ Privada

1 mês

35. Supervisora

3ºGrau/ Pública e Priv.
Pós- Grad. (Pública)

11anos

11 anos

11 anos - 1 mês

36. Orientadora

3ºGrau/ Pública

8 anos

16 anos

6 anos

37. Coordenadora de
turno

3ºGrau/ Privada
Pós-Grad./ Pública

2 anos

15 anos

11 anos 11 anos

38. Prof. readaptada

3ºGrau/Privada

3 anos

25 anos

25 anos 24 anos

39. Diretora

3ºGrau/Privada

24 anos

24 anos 24 anos

6 anos
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2) A construção do questionário
O processo de construção do questionário aplicado na escola se deu a
partir da primeira análise dos resultados obtidos nos questionários contextuais do
professor do SAEB 2001. Tais aspectos presentes no questionário do SAEB foram
selecionados a partir de minhas observações realizadas na escola, como também a
partir dos princípios elencados como coerentes com a perspectiva dos ciclos pela
literatura específica. Foram selecionados todos os itens que imaginei que me
dariam “indícios” para realizar minha pesquisa. Os itens do questionário do SAEB
2001 referentes ao estilo pedagógico do professor, sua atuação com os alunos em
sala de aula e o tratamento dos conteúdos específicos de sua disciplina não foram
considerados, uma vez que a sala de aula não era o foco dessa pesquisa.
Os mesmos itens do questionário aplicado na Escola Perto do Céu foram
os investigados nas análises realizadas a partir dos resultados do SAEB 2001.
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Penso que boa parte de vocês me conhece. Faço minha pesquisa de
doutorado aqui na escola e tenho participado das reuniões, encontros, conselhos
de classe, freqüentado os diferentes espaços e realizado entrevistas.
Nessa fase da pesquisa, vou precisar da colaboração de todos vocês.
Gostaria que vocês preenchessem esse questionário. Não é preciso se identificar,
pois um aspecto da pesquisa é o sigilo e, para mim, a identificação não importa,
mas as idéias e experiências de vocês. No relatório de pesquisa, nenhum de vocês
será identificado, como também o nome da escola não aparecerá. Para o relatório,
dei à escola o nome de Escola Perto do Céu. Vocês podem até sugerir outro, caso
este não agrade.
Tenho por posicionamento ideológico que, a pesquisa em educação deve,
de alguma forma, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino,
especialmente da escola pública. Portanto, a contribuição de vocês é valorosa e,
ao término da pesquisa, vocês terão em primeira mão, a devolução dos resultados,
quando pretendo pedir à direção, para fazer um grande encontro com todos vocês.
Agradeço a atenção de todos e espero uma devolução até dia 20/08/2002,
se possível. Entendo as urgências do trabalho docente, também sou professora,
mas entendo também que se solicitar para mais adiante, ficará mais complicado
para vocês, pois juntará com final de ano, conselho de classe e tudo mais que a
gente sabe.
Obrigado mais uma vez,
Claudia Fernandes

QUESTIONÁRIO PARA O PROFESSOR
1) Há quantos anos você é professor (a) desta disciplina?
(a) Há 2 anos ou menos
(b) De 3 a 7 anos
(c) De 8 a 14 anos
(d) De 15 a 20 anos
(e) Há mais de 20 anos
2) Há quantos anos você trabalha nesta escola?
(a) Há menos de 1 ano.
(b) De 1 a 2 anos
(c) De 3 a 5 anos
(d) De 6 a 9 anos
(e) Há mais de 10 anos
3) Em quantas escolas você trabalha?
(a) Em apenas uma escola.
(b) Em 2 escolas.
(c) Em 3 escolas.
(d) Em 4 escolas.
(e) Em 5 ou mais escolas.
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4) Quantas horas-aula você ministra por semana?
(Conte apenas as horas aula em sala de aula.)
(a) Até 10 horas aula.
(b) Até 20 horas aula.
(c) Até 30 horas aula.
(d) Até 40 horas aula.
(e) Mais de 40 horas aula.
5) Você participou de alguma atividade de formação continuada para trabalhar
em regime de ciclos e avaliação continuada?
(a) sim
(b) não
6) Outros professores (as) desta escola participaram juntamente com você de
uma mesma atividade de formação continuada nesse período?
(a) sim
(b) não
7) O(a) diretor(a) de sua escola participou juntamente com você de uma dessas
atividades?
(a) sim
(b) não
8) Selecione a atividade mais relevante do ponto de vista profissional, de que
você participou nesse período.
(Marque apenas UMA alternativa)
(a) Curso
(b) Grupo de estudos
(c) Projeto interdisciplinar
(d) Seminário
(e) Oficina
(f) Outro
9) Qual a carga horária da atividade selecionada acima?
(a) Menos de 20 horas
(b) De 21 a 40 horas
(c) De 41 a 80 horas
(d) Mais de 80 horas
10) Dentre as alternativas listadas abaixo, marque todas em que você tenha
tomado parte nos últimos dois anos.
Sim
Não
Curso
Grupo de estudos
Projeto interdisciplinar
Seminário
Oficina
Outro

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
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As questões 11 a 13 perguntam sobre seus procedimentos quando uma
avaliação mostra alguma dificuldade de aprendizado dos alunos. Diga quais
procedimentos você adota nesta turma.
(Marque SIM ou NÃO em cada linha)
11) Apresenta a resolução das questões ou tarefas enfatizando os pontos menos
compreendidos.
(a)sim
(b)não

12) Toma iniciativas para que os alunos possam aprender
a matéria com atividades fora do horário de aula.
(a)sim
(b)não
13) Muda o planejamento das aulas, de modo a viabilizar a aprendizagem
de conceitos relevantes que não foram aprendidos pelos alunos.
(a)sim
(b)não
14) Neste ano, quantas vezes se reuniram os conselhos de classe desta escola?
(Marque apenas UMA alternativa)
(a) Não existe conselho
(b) Nenhuma vez.
(c) Uma vez.
(d) Duas vezes.
(e) Três vezes.
(f) Quatro vezes ou mais.
15) Como foi desenvolvido o projeto pedagógico desta escola neste ano?
(Marque apenas UMA alternativa.)
(a) Não foi desenvolvido projeto pedagógico este ano.
(b) Pela aplicação de modelo encaminhado pela Secretaria de Educação.
(c) O(a) diretor(a) elaborou uma proposta de projeto, apresentou-a aos
professores para sugestões e depois chegou à versão final.
(d) Foi elaborado pelo diretor(a).
(e) Foi elaborado pelo diretor(a) e por uma equipe de professores.
(f) Os professores elaboraram uma proposta e, com base nela, o diretor
chegou à versão final.
(g) De outra maneira.
(h) Não sei como foi desenvolvido.
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As perguntas de 16 a 26 apresentam alguns problemas que podem ocorrer
nas escolas. Responda se cada um deles ocorreu ou não nesta escola, neste ano.
Caso tenha ocorrido, assinale se foi ou não um problema grave, dificultando seu
funcionamento.
(Marque apenas UMA alternativa.)
Não
16. Insuficiência de recursos financeiros?
17. Inexistência de professores para
algumas disciplinas ou séries?
18. Carência de pessoal administrativo?
19. Carência de pessoal de apoio
pedagógico (coordenador, supervisor,
orientador educacional?)
20. Falta de recursos pedagógicos?
21. Interrupção das atividades escolares?
22. Alto índice de faltas por parte dos
professores?
23. Alto índice de faltas por parte dos
alunos?
24. Roubos, depredações?
25. Violência contra alunos, professores,
funcionários?
26. Problemas disciplinares causados por
alunos?

(a)

Sim e
Sim, mas não
foi um problema foi um problema
grave.
grave.
(b)
(c)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(a)
(a)

(b)
(b)

(c)
(c)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

Perguntas de 27 a 31. Nesta escola, quantos de seus colegas professores:
(Marque apenas UMA alternativa.)
Nenhum Alguns Cerca da A
metade
maioria
27. Estão comprometidos com que
todos os alunos aprendam?
28. Assumem a responsabilidade de
melhorar a escola?
29. Estão dispostos a assumir riscos
para que a escola melhore?
30. Sentem-se responsáveis pelos
resultados dos alunos?
31. Estão realmente comprometidos
em melhorar suas aulas?

Todos

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
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32. Considerando apenas este ano letivo, há quanto tempo você é professor(a)
desta turma?
(a) Desde o início do ano letivo (Fevereiro/março)
(b) Desde abril.
(c) Desde maio.
(d) Desde junho.
(e) Desde julho
(f) Desde agosto.
(g) Desde setembro.

33. Que porcentagem do conteúdo previsto para este ano letivo você já
desenvolveu com esta turma?
(a) Menos da metade.
(b) Um pouco mais da metade.
(c) Quase todo.
(d) Todo o conteúdo.

34. Quantos de seus alunos, nesta turma, você acha que concluirão o ensino
fundamental (caso você seja professor da 4ª ou da 8ª série do ensino fundamental)
ou o ensino médio (caso você seja professor da 3ª série do ensino médio)?
(a) Menos da metade.
(b) Um pouco mais da metade.
(c) Quase todos os alunos.
(d) Todos os alunos.

336

3) As entrevistas
As entrevistas não foram consideradas como um simples encontro a fim de
obter informações a respeito da temática pesquisada. Foi considerado o caráter de
interação social da entrevista, espaço no qual entram em jogo as percepções do
outro e do entrevistador, expectativas, preconceitos e interpretações de ambas as
partes.
Considerou-se também que:
1) O significado é construído na interação.
2) O assunto sobre o qual o entrevistador está querendo conhecer, muitas
vezes, estará sendo organizado e sistematizado pela primeira vez, pelo
entrevistado, na entrevista, posto que a narrativa exige uma certa
organização de pensamento, organização esta que estará sendo feita na
interação com o entrevistador.
3) Os objetivos da entrevista devem estar claros, assim como a informação
que se pretende obter.
Por fim, considerou-se que uma entrevista estruturada pode dificultar a
investigação de significados subjetivos e a perspectiva de que na interação,
outros aspectos antes não considerados, podem se tornar relevantes ao longo
da entrevista. Por essa razão, optou-se por roteiros semi-estruturados de
entrevistas, mas não menos objetivos por isso.105
Abaixo, reproduzo os primeiros roteiros das entrevistas realizadas.

a) Roteiro de entrevista semi-estruturada com os gestores na FME
•

Como foi o processo de mudança da seriação e avaliação continuada em 1997
para a organização em ciclos e retenção entre ciclos a partir de 1999? O que
levou a essas alterações? O que aconteceu ao longo desses dois anos de
gestação?

•

Como foi feito o documento da atual política educacional da FME?

•

Que mecanismos, a FME utilizou para implantar a proposta nas unidades
escolares?

105

Trabalhos que contribuíram para a estruturação dos roteiros e para as análises das entrevistas:
Zaia Brandão, Entre questionários e entrevistas, Edições Loyola, 2002.
Heloísa Szymanski, A Entrevista na Pesquisa em Educação: a prática reflexiva, Editora Plano,
2002.
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•

Que ações estão acontecendo no sentido de garantir a viabilização da proposta
nas escolas?

•

Qual tem sido a avaliação da FME em relação a concretização da política nas
escolas da rede?

b) Roteiro de entrevista semi-estruturada com os professores
•

Como você vê o seu papel enquanto agente social? Em que a proposta se
relaciona com a sua concepção acerca de sua função social?

•

Que mudanças a proposta têm trazido para sua prática? Essas mudanças têm
sido incorporadas ao seu cotidiano?

•

Você dá aulas para alunos de qual ciclo?

•

Que repercussões a avaliação continuada e os ciclos têm trazido para a
postura dos estudantes?

•

Existem pontos de atrito entre sua visão de prática pedagógica e de relação
professor/ aluno e a que é proposta pela política dos ciclos e avaliação
continuada?

•

Como você enxerga a função da avaliação no processo de ensino e de
aprendizagem?
A essas questões iniciais, somaram-se outras:

•

Há quanto tempo você é professor?

•

Há quanto tempo você trabalha na escola?

•

Como você organiza o conteúdo escolar em seu planejamento?

c) Roteiro de entrevista semi-estruturada com direção da escola, em relação
aos aspectos institucionais
•

Como a escola vem se organizando no nível pedagógico para dar conta das
demandas do trabalho com ciclos e avaliação continuada?

•

Como a escola tem estruturado seu organograma, isto é, funções e espaços
institucionais? Houve mudanças depois da introdução dos ciclos e avaliação
continuada?

•

Como foi ou é redigido o documento curricular da escola? Quem o faz, de
que forma, em que momentos?

•

Como a escola comunica a avaliação dos estudantes às famílias?
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d) Roteiro de entrevista com direção, supervisão e orientação quanto à
sua prática cotidiana e quanto à visão que têm da proposta para o
cotidiano da escola
•

Como se realiza sua prática cotidiana na escola?

•

Há modificações para a sua prática a partir da introdução dos ciclos e da
avaliação continuada? Quais?

•

Que exigências a organização em ciclos e a avaliação continuada trazem para
o exercício da sua função?

•

Como você atua junto aos professores no sentido de formá-los para o trabalho
com ciclos e avaliação continuada?

•

Como você avalia a incorporação da proposta na prática e no discurso dos
professores?

•

Que ações você realiza na sua prática para orientar o trabalho de sala de aula
frente à avaliação dos alunos?
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4) Roteiro de observação
Na observação, além dos aspectos já contemplados nas entrevistas e na
análise documental da escola, como o projeto pedagógico, também considerei
aspectos que diziam respeito mais diretamente ao tempo e espaço escolar.
Observei, na prática, como alguns aspectos presentes no projeto pedagógico da
escola se manifestavam no cotidiano da escola: concepções de avaliação, de
currículo, de funcionamento do trabalho coletivo dos professores, e se essas
manifestações estavam de acordo ou entravam em conflito com o documento da
escola. Também fiz as mesmas observações em relação à proposta da FME. Estive
presente nos conselhos de classe, nas reuniões de planejamento de disciplina,
planejamento dos ciclos, grupos de estudo, na hora do recreio na sala dos
professores, na sala da direção, na sala de leitura, na cozinha, no refeitório, no
pátio interno nos horários de recreio, de entrada e de saída.
Aspectos elencados inicialmente para serem observados:
1) Utilização do tempo das reuniões (para que temática cada uma se destina);
2) Envolvimento e atitudes dos professores nas reuniões, bem como suas
falas;
3) Condução das reuniões por parte das coordenações pedagógicas;
4) Percepções dos professores acerca dos alunos, de sua função;
5) Identidade do grupo (em relação aos docentes);
6) Organização espacial dos professores nas reuniões (Formam um
coletivo?);
7) Aproveitamento do tempo nas reuniões (Bem aproveitado? Mal? Por
todos? Só alguns? Quem? È um tempo coletivo de fato?);
8) Aproveitamento do espaço da escola (Disposição das salas, movimentação
de alunos e professores. Todos es espaços são aproveitados? Em qual
espaço há mais vigor? Os ambientes são bem conservados?);
9) Relação entre professores e desses com os alunos no espaço do conselho
de classe;
10) Percepção da concepção de avaliação dos docentes demonstrada nas falas
nas reuniões;
11) Clima da escola (alegre, tenso, morno, agitado, confiante, etc.)
12) Sentimento dos professores em relação à proposta dos ciclos.
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5) Esse texto foi produzido inicialmente para estabelecer os
objetivos e trabalho com os questionários do SAEB.
Considerando o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
(SAEB) como responsável por traduzir em índices aspectos da Educação
Brasileira, objetivando acompanhar seus resultados e os fatores associados ao
rendimento escolar, utilizo-me de alguns de seus itens de questionário que me
parecem relevantes no contexto da investigação. Tais itens podem ser agrupados
segundo algumas categorias que no contexto de uma escola em ciclos ou de uma
escola seriada fazem diferença no sentido dos pressupostos de cada organização
de escolaridade para o funcionamento cotidiano da escola, bem como para a
realização das diferentes propostas na sua concepção.
Em relação ao trabalho do professor: a sua prática pedagógica, a sua
expectativa referente à conclusão do Ensino Fundamental, presença e rotatividade
de professor (do questionário do professor, itens: 14 a 18, 25 a 27, 29 a 54, 81 a
85, 96 a 98).
Em relação ao funcionamento da escola: trabalho colaborativo,
organização da escolaridade e políticas de promoção, clima acadêmico e
disciplinar, recursos pedagógicos, critérios de formação das turmas, de admissão
de alunos, de atribuição de professores às turmas, desenvolvimento de programas
para suprir as necessidades educativas dos alunos (dos questionários da turma, do
diretor. Turma: 1 ao 8 / todos; Diretor: 13 a 37, 43 a 59, 67).
Metodologia: Comparar os dados do resultado do SAEB de 2001, em
relação aos itens destacados, entre si e com os dados colhidos na escola
investigada.
Instrumentos na escola: Questionários distribuídos aos professores com
os mesmos itens do questionário contextual SAEB 2001, entrevista com diretora
para também confrontar os itens Análise de documentos da organização da escola,
no que tange às reuniões de toda ordem, encontros entre professores, provas,
conselhos de classe.
Objetivo: Situar a escola no contexto brasileiro, fazendo a relação micro e
macro (Niterói, Rio de janeiro, Região Sudeste, Brasil). Verificar o problema da
rotatividade na educação brasileira, comparando-o com a unidade investigada e
estabelecendo as conseqüências dessa rotatividade para a política de ciclos que
vem crescendo nos sistemas públicos de ensino no país. O que acontece na prática
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de uma escola que se torna confusa com a introdução dos ciclos sem que seus
agentes tenham a compreensão necessária do que seja ciclo e avaliação
continuada? Em relação à escolas cicladas e seriadas, verificar se as
especificidades dessa escola se confrontam com as especificidades das escolas
cicladas ou não, a fim de discutir e analisar as premissas de uma proposta em
ciclos e de avaliação continuada, no contexto da prática. O trabalho poderá
também contribuir para a problematização da elaboração do questionário do
SAEB, na medida em que procurarei evidenciar os itens que se relacionam com os
pressupostos de uma organização ciclada e que aparentemente não estariam
relacionados.
6) Esse texto foi produzido para poder estabelecer o desenho da
base de dados que seria construída.
A partir dos resultados de algumas questões dos questionários do SAEB,
preciso realizar uma comparação básica entre as escolas que têm sua escolaridade
organizada em ciclos e as escolas que não têm ciclos, com o objetivo de captar
algumas características entre elas e relacionar também com as características da
Escola onde realizo a pesquisa.
Além de selecionar apenas os itens que são necessários para a comparação,
também não preciso dos resultados das escolas privadas e escolas rurais. Para
fazer esta comparação, preciso formar uma base de dados. Preciso formar uma
base que parta do macro para o micro: Brasil ► Regiões ► Estado do Rio de
Janeiro. E que se desdobre por série (4ª e 8ª) e por responsabilidade administrativa
(estadual e municipal), dessa forma:
NO BRASIL
•

escolas de 4ª série públicas com ciclo - escolas de 4ª série públicas sem
ciclo

•

escolas de 8ª série públicas com ciclo- escolas de 8ª série públicas sem
ciclo

•

escolas de 4ª série estaduais com ciclo - escolas de 4ª série estaduais
sem ciclo

•

escolas de 8ª série estaduais com ciclo- escolas de 8ª série estaduais
sem ciclo
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•

escolas de 4ª série municipais com ciclo - escolas de 4ª série
municipais sem ciclo

•

escolas de 8ª série municipais com ciclo- escolas de 8ª série municipais
sem ciclo

POR REGIÃO
Região Norte
•

escolas de 4ª série públicas com ciclo - escolas de 4ª série públicas sem
ciclo

•

escolas de 8ª série públicas com ciclo- escolas de 8ª série públicas sem
ciclo

•

escolas de 4ª série estaduais com ciclo - escolas de 4ª série estaduais
sem ciclo

•

escolas de 8ª série estaduais com ciclo- escolas de 8ª série estaduais
sem ciclo

•

escolas de 4ª série municipais com ciclo - escolas de 4ª série
municipais sem ciclo

•

escolas de 8ª série municipais com ciclo- escolas de 8ª série municipais
sem ciclo

E assim por diante.
RIO DE JANEIRO
•

escolas de 4ª série públicas com ciclo - escolas de 4ª série públicas sem
ciclo

•

escolas de 8ª série públicas com ciclo- escolas de 8ª série públicas sem
ciclo

•

escolas de 4ª série estaduais com ciclo - escolas de 4ª série estaduais
sem ciclo

•

escolas de 8ª série estaduais com ciclo- escolas de 8ª série estaduais
sem ciclo

•

escolas de 4ª série municipais com ciclo - escolas de 4ª série
municipais sem ciclo

•

escolas de 8ª série municipais com ciclo- escolas de 8ª série municipais
sem ciclo
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Desenho da base de dados
Ciclo
4ª série
Professor

Brasil

Urbana /
Pública
8ª série

Série
Ciclo
Série
Ciclo

4ª série
Professor

Sudeste

Urbana /
Pública
8ª série

Série
Ciclo
Série
Ciclo

4ª série
Professor

RJ

Urbana /
Pública
8ª série

Série
Ciclo
Série
Ciclo

4ª série
Diretor

Brasil

Urbana /
Pública
8ª série

Série
Ciclo
Série
Ciclo

4ª série
Diretor

Sudeste

Urbana /
Pública
8ª série

Série
Ciclo
Série
Ciclo

4ª série
Diretor

RJ

Urbana /
Pública
8ª série

Série
Ciclo
Série
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6) As primeiras análises das tabelas dos questionários contextuais
do professor levaram à construção dos quadros abaixo, que
ajudaram a classificar os itens de questionário que se aproximavam,
formando as primeiras categorias.
Foram desenhados três quadros
Quadro 1: Contexto geral onde estão inseridas as escolas
Quadro 2: As condições escolares e a implantação dos ciclos
Quadro 3: Atitudes do corpo docente nas escolas

Quadro 1: Contexto Geral
Categorias

Contexto Geral

Tab. 1 Roubos e Depredações
Violência
Tab. 2 Violência contra alunos, professores e funcionários

Disciplina

Tab. 3 Problemas disciplinares
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Quadro 2: Condições escolares
Categorias
Condições Escolares
Tab.8 Experiência em trabalhar nesta escola
Tab. 44 Há quanto tempo é professor desta turma, neste
Rotatividade

ano
Tab. 29 Inexistência de professores para algumas
disciplinas ou séries
Tab.29 Inexistência de professores para algumas
disciplinas ou séries
Tab.34 Alto índice de faltas por parte dos professores

(Des) Continuidade

Tab.44 Há quanto tempo é professor desta turma, neste
ano
Tab.31 carência de pessoal de apoio pedagógico
Apoio e recursos

Tab.32 Falta de recursos pedagógicos
Tab.9 Em quantas escolas trabalha

Dedicação

Tab.12 a 20 Formação continuada: tipos, acompanhada de
outros professores e/ou diretor, relevância
Atividades de formação

Tab.25 Quantas vezes se reuniu o Conselho de Classe no
ano.
Tab.26 Como foi desenvolvido o Projeto Pedagógico

Conselho de Tab.25 Quantas vezes se reuniu o Conselho de Classe no
Participação no
projeto da escola

classe

ano

Participação Tab.26 Como foi desenvolvido o Projeto Pedagógico
no PPP
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Quadro 3: Atitudes do corpo docente nas escolas
Categorias

Atitude do Professor
Tab.1 (23) Toma iniciativas para que os alunos possam
aprender fora do horário das aulas
Tab.2 (39) Compromisso com a aprendizagem dos alunos
Tab.3 (42) Sentem-se responsáveis pelos resultados dos
alunos

Compromisso

Tab. 4 (43) Compromisso verdadeiro dos professores na
melhoria das aulas
Tab. 5 (20) Atividade profissional relevante nesse período
Tab.6 (40) Responsabilidade na melhoria da escola
Tab. 7 (41) Disposição em assumir riscos para a melhoria
da escola
Tab. 8 (46) Expectativa de aprovação

__________________________________________________
__________________________________________________
Anexos
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ANEXO 1

Estrutura organizacional da Rede Municipal de Educação de Niterói

Modalidade

Duração

Creches: 0 a 3 anos e 11 meses

I
Educação Infantil

Organização

6 anos

Pré-escolar: 4 a 5 anos e 11 meses

Ciclo 1
3 anos de escolaridade
Ciclo 2
2 anos de escolaridade

II
Ensino Fundamental
Regular

Ciclo 3
9 anos

2 anos de escolaridade
Ciclo 4
2 anos de escolaridade
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Anexo 2
Quadro comparativo - Escolaridade no Ensino Fundamental em
Niterói
Séries
Classe de alfabetização
1ª série
2ª série

Ciclos

Ciclo 1

1º ano
2º ano
3º ano

Ciclo 2

4º ano
5° ano

5ª série
6ª série

Ciclo 3

6º ano
7º ano

7ª série
8ª série

Ciclo 4

8º ano
9º ano

3ª série
4ª série

Organização da escolaridade em Niterói, para todas as escolas do Ensino Fundamental,
a partir de 1999.
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Anexo 3

Ciclo 1

TABELA 1: Número de turmas e alunos nos anos de 2001 / 2002 na
Escola Perto do Céu
Nº de turmas
2001

Nº de turmas
2002

Nº de alunos/turma 2002

1º ano

3 turmas

3 turmas

Em torno de 25 alunos

2º ano

4 turmas

2 turmas

Em torno de 25 alunos

3º ano

3 turmas

4 turmas

Em torno de 25 alunos

9 turmas

275 alunos

3 turmas

3 turmas

Em torno de 25 alunos

2 turmas

3 turmas

Em torno de 25 alunos

2 turmas

2 turmas

Em torno de 25 alunos

3 turmas

2 turmas

Em torno de 25 alunos

1 turma

2 turmas

Em torno de 25 alunos

1 turma

1 turma

30 alunos

13 turmas

361 alunos

22 turmas

636 alunos

Ciclo 3

Ciclo 2

Total no 10 turmas
2º turno

4º ano
5º ano

6º ano
7º ano

Ciclo 4

8º ano

9º ano

Total no 12 turmas
1º turno
Total

(Fonte: documento de registro do movimento escolar da secretaria da escola)

Obs. O ciclo 1 funciona todo no 2º turno (tarde) e os Ciclos 2, 3 e 4 funcionam no
1º turno. Essa arrumação foi pensada a partir dos ciclos. O intuito era de propiciar
uma maior seqüência entre os anos e seus professores e alunos. Também foi
pensada em função dos ciclos, a escolha dos professores: estão arrumados de
acordo com o ano em que lecionam: o professor é de um mesmo ciclo ou trabalha
nos dois. O professor acompanha sua turma dentro do ciclo.
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Anexo 4
TABELA2: Movimento Escolar 2001/2002 – Escola Perto do Céu
2001/2002

Aprovados

Retidos por Retidos por
faltas
faltas/reclassificados
05
01
05
01
06
02
03
01
01

Retidos
no ciclo

Promovidos
com
dependência
-

Turma 101 22
Turma 102 28
Turma 103 14
Turma 201 22
Turma 202 22
Turma 203 26
Turma 204 21
Turma 301 13
11
Turma 302 21
07
Turma 303 28
Total ao
217
21
04
18
final do
Ciclo 1
Turma 401 25
02
Turma 402 26
05
Turma 403 28
Turma 501 30
01
03
Turma 502 29
05
Total ao
final do
138
07
01
07
Ciclo 2
Turma 601 26
01
Turma 602 27
01
Turma 701 12
02
06
12
Turma 702 17
01
04
03
Turma 703 25
02
Total ao
final do
107
05
10
17
Ciclo 3
Turma 801 31
Turma 901 09
01
02
12
Total ao
40
01
02
12
final do
Ciclo 4
(Fonte: documento de registro do movimento escolar da secretaria da escola)

transferidos Desistentes
01
03
02
01
03
02
02

01
02
04
01
03
01

14

12

01
01
03
03
03

01
01

11

02

02
01
01

02
01
-

04

03

05
05

02
02
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Anexo 5
Taxas do Censo Escolar 2001

Taxas de promoção, repetência, evasão e distorção idade-série
Ensino Fundamental
Unidade da
Federação

1995/96
64,5
60,9
56,6
58,1
66,3
45,3
60,4
51,8
50,4
46,3
68,8
54,6
55,9
54,6
49,2
51,9
52,3
69,1
68,4
73,3
75,7
70,0
76,3
72,2
63,6
57,8
64,3
Distrito Federal 69,6
Fonte: MEC/Inep/SEEC
Brasil
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Maranhão
Piauí
Ceará
R. G. do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
R. G. do Sul
M.G. do Sul
Mato Grosso
Goiás

Taxa de distorção
Idade-Série
1995/96 1999/00 1996
2000
5,3
4,8
47,0
41,7
9,7
6,7
47,7
40,6
7,7
6,1
59,1
52,3
7,5
5,8
67,1
58,5
10,3
11,2
47,8
42,3
8,3
8,2
65,3
58,8
5,4
6,4
48,3
42,7
6,1
11,3
63,2
57,7
6,4
6,7
66,3
62,3
9,3
6,3
66,1
63,5
3,9
4,3
63,3
51,6
7,1
4,3
58,3
51,0
7,9
5,4
70,0
62,0
6,9
5,6
59,6
54,0
6,9
4,4
67,7
63,9
5,8
5,8
67,6
62,0
6,3
6,1
70,0
64,9
4,9
6,3
37,4
33,5
5,6
4,5
36,3
30,6
6,5
4,4
42,7
36,5
5,6
3,4
30,5
19,1
6,3
5,0
31,7
20,4
5,3
4,2
27,2
22,4
4,9
4,5
22,5
27,0
7,5
6,7
36,7
37,8
10,2
7,5
47,8
41,4
3,9
5,4
53,1
45,7
4,1
4,2
41,6
29,9

Taxa de Promoção Taxa de Repetência Taxa de Evasão
1999/00
73,6
68,7
63,7
66,1
75,9
58,3
68,5
61,5
64,3
58,8
74,3
66,7
64,0
64,8
59,6
61,2
62,3
79,3
79,6
71,4
89,3
80,0
80,8
77,0
70,7
70,0
68,2
76,2

1995/96
30,2
29,4
35,8
34,4
23,5
46,4
34,2
42,1
43,2
44,5
27,4
38,3
36,2
38,6
43,9
42,3
41,4
26,0
25,9
20,3
18,8
23,8
18,4
23,0
28,9
31,9
31,8
26,4

1999/00
21,6
24,6
30,2
28,1
12,9
33,5
25,1
27,2
29,0
34,9
21,4
29,0
30,6
29,6
36,0
33,0
31,6
14,4
15,9
24,2
7,3
15,0
15,0
18,5
22,6
22,5
26,4
19,6

MEC/INEP/SEEC. Sala de Imprensa. Notícias do Censo Escolar. Cresce o número de alunos na
série
correta
do
ensino
fundamental.
27
de
junho
de
2001.
<http://www.inep.gov.br/imprensa/censo/escolar/news01_4.htm>

353
Anexo 6
Ensino Fundamental
Número de escolas por forma de organização, segundo as Unidades da Federação - 2002
Unidade
Mais de uma Forma
Seriado
Cíclos
Disciplina
da
de Organização
Total Geral
Federação
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
Brasil
172.508 139.060
80,6 18.723
10,9
33
0,0
14.692
8,5
Norte
24.475
23.923
97,7
164
0,7
0
0,0
388
1,6
Rondonia
2.453
2.270
92,5
0
0,0
0
0,0
183
7,5
Acre
1.554
1.554
100,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Amazonas
4.679
4.604
98,4
28
0,6
0
0,0
47
1,0
Roraima
647
629
97,2
15
2,3
0
0,0
3
0,5
Para
12.313
12.158
98,7
114
0,9
0
0,0
41
0,3
Amapa
643
578
89,9
7
1,1
0
0,0
58
9,0
Tocantins
2.186
2.130
97,4
0
0,0
0
0,0
56
2,6
2,9
17
0,0
5.657
6,9
Nordeste
81.878
73.790
90,1
2.414
Maranhao
12.764
12.743
99,8
1
0,0
0
0,0
20
0,2
Piaui
7.428
6.927
93,3
271
3,6
0
0,0
230
3,1
Ceara
10.310
9.038
87,7
90
0,9
1
0,0
1.181
11,5
Rio Grande do Norte
3.925
1.735
44,2
1.663
42,4
1
0,0
526
13,4
Paraiba
6.630
6.624
99,9
3
0,0
0
0,0
3
0,0
Pernambuco
10.644
10.358
97,3
229
2,2
2
0,0
55
0,5
Alagoas
3.501
3.494
99,8
2
0,1
0
0,0
5
0,1
Sergipe
2.255
2.252
99,9
0
0,0
0
0,0
3
0,1
Bahia
24.421
20.619
84,4
155
0,6
13
0,1
3.634
14,9
Sudeste
37.807
17.894
47,3 14.136
37,4
6
0,0
5.771
15,3
Minas Gerais
13.381
7.924
59,2
4.971
37,1
0
0,0
486
3,6
Espirito Santo
3.235
1.407
43,5
17
0,5
0
0,0
1.811
56,0
Rio de Janeiro
8.020
4.198
52,3
825
10,3
6
0,1
2.991
37,3
São Paulo
13.171
4.365
33,1
8.323
63,2
0
0,0
483
3,7
Sul
19.825
16.588
83,7
1.523
7,7
9
0,0
1.705
8,6
Paraná
6.731
4.365
64,8
1.061
15,8
6
0,1
1.299
19,3
Santa Catarina
4.500
4.233
94,1
74
1,6
1
0,0
192
4,3
Rio Grande do Sul
8.594
7.990
93,0
388
4,5
2
0,0
214
2,5
Centro-Oeste
8.523
6.865
80,5
486
5,7
1
0,0
1.171
13,7
Mato Grosso do Sul
1.117
710
63,6
47
4,2
0
0,0
360
32,2
Mato Grosso
2.559
1.511
59,0
372
14,5
1
0,0
675
26,4
Goias
4.113
3.919
95,3
64
1,6
0
0,0
130
3,2
Distrito Federal
734
725
98,8
3
0,4
0
0,0
6
0,8
Fonte: MEC/INEP/SEEC
Nota: O mesmo estabelecimento pode oferecer mais de um nível/modalidade de ensino.

