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Resumo
MUNDIM, Maria Augusta Peixoto. Políticas de Regulação na Educação: Uma análise da
organização da escola em ciclos em Goiânia no período de 1998-2008. 2009. 173 f. Tese
(Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação, Goiânia,
2009.
Vinculada à Linha de Pesquisa Estado e Políticas Educacionais do Programa de Pósgraduação em Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG), esta tese analisa a
organização da escola em ciclos em Goiânia à luz dos processos de regulação das políticas
educacionais empreendidos no Brasil, particularmente a partir da década de 1990. Com base
nas análises da regulação social realizadas no campo da economia e da sociologia política e
tendo como referência o quadro teórico-metodológico desenvolvido por Marx e fertilizado
por Gramsci, buscou-se apreender as determinações constitutivas da organização da escola em
ciclos em Goiânia e interrogar em que sentido elas correspondem aos processos de regulação
das políticas educacionais ou, se diferentemente disso, podem significar um contraponto aos
processos hegemônicos de regulação em curso. A investigação em âmbito local demandou,
além da pesquisa bibliográfica, um processo que envolveu análise documental, realização de
entrevistas e aplicação de questionários em 15 escolas. Os dados obtidos dos questionários
receberam tratamento estatístico por meio do programa eletrônico SPSS - Statistical Package
for The Social Sciences. Ao tomar a organização da escola em ciclos como uma política no
sentido stricto da ação estatal, ou seja, como uma política de governo, deve-se considerar que
ela também se encontra, em maior ou menor grau, submetida às formas de regulação das
políticas forjadas no sentido lato da ação do Estado. Neste sentido, a organização da
escolaridade em ciclos em Goiânia pode ser compreendida como uma política demarcada
duplamente por processos regulacionais. Contrapondo-se ao modelo de organização seriada,
as principais mudanças instituídas no âmbito da avaliação referem-se à variação no
significado da reprovação e à inserção de alternativas como reagrupamento, mobilidade,
reenturmação ou retenção em algumas etapas. No âmbito do currículo, o discurso de que é
necessário flexibilizar sua estrutura parece amplamente assimilado e reafirmado no currículo
organizado por objetivos, por tema gerador e projetos de trabalho, dentre outras metodologias
adotadas. A inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre gestão e organização
do trabalho; a ênfase no trabalho coletivo; a intensificação, complexificação e sobrecarga no
trabalho dos professores têm resultado na demanda por um professor cada vez mais flexível e
são indicativos de mudanças no âmbito da gestão e da organização do trabalho. A organização
da escola em ciclos na rede municipal de educação de Goiânia é uma política cuja regulação
foi expressa no contraditório movimento de flexibilização, que incluiu momentos de
desregulamentação/regulamentação ao longo do período analisado. Entretanto, o que se
depreendeu é que o paliativo da flexibilização não tem cessado os processos de produção do
que se convencionou denominar de fracasso escolar e em razão do que são necessárias formas
cada vez mais complexas de regulação social.
Palavras-chave: Regulação das políticas na educação. Organização da escola em ciclos.
Gestão e flexibilização do trabalho, do currículo e da avaliação.
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Abstract
MUNDIM, Maria Augusta Peixoto. Policies of regulation in Education : An analysis of the
school’s organization in cycles in Goiânia within the period of 1998 and 2008. 2009. 173
f. Doctorate Thesis in Education- Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação,
Goiânia, 2009.

Linked to the State and Educational Policies Research Line of the Post-graduation Program
in Education of Universidade Federal de Goiás (UFG), the organization of schools in cycles
in Goiânia is analyzed in this thesis from the perspective of the processes of regulation of the
educational policies undertaken in Brazil, starting mainly in the 1990’s. Based on the analyses
of the social regulation carried out on the economy field and the political sociology and
having as reference the methodological-theoretical frame developed by Marks and fertilized
by Gramsci, it was aimed to understand the constitutional determinations of the organization
of the school in cycles in Goiânia and questioned in which way they correspond to the
processes of regulation of the educational policies or, in the other hand, they can mean a
counterpoint to the hegemonic processes of regulation in progress. The investigation in local
extent demanded, in addition to the bibliographic research, a process which involved
document analysis, interviewing and applying questionnaires in 15 schools. The data obtained
from the questionnaires received statistics treatment through the electronic program SPSS Statistical Package for The Social Sciences. Taking the organization of the school in cycles as
a policy in the strict meaning of the state’s action, that is, as a policy of the government, it
should be considered that it is also found, in higher or lower degree, submitted to the ways of
regulation of the policies forged on the lato of the State’s action. Thus, the organization of
scholarity in cycles in Goiânia can be understood as a policy doubly delimited by regulating
processes. As a counterpoint to the organizations in series model, the main changes instituted
in the evaluation’s extent refer to the variation on the meaning of failing and the introduction
of alternatives as regrouping, mobility, rejoining groups or maintenance of some steps. Within
the curriculum extent, the speech that it is necessary for the structure to be flexible seems
widely absorbed and reaffirmed on the curriculum organized by objectives, by generating
theme and work projects, among other methodologies adopted. Inserting new forms and
mechanisms of control over the management and organization of work; the emphasis on
collective work; the intensification, complexification and teachers’ work overload have
resulted in demand for teachers increasingly more flexible and indicate changes in
management and organization of work extents. The organization of schools in cycles in
Goiania’s educational public schools is a policy whose regulation was expressed by the
contradictory movement of flexibilization, which included moments of deregulation/
regulation throughout the period examined. However, what has emerged is that the soothing
of flexibilization has not ceased production processes that were made conventional by being
called failure at school and for the reasons why more complex forms of social regulations are
needed.
.
Key-words: Regulation of the policies in education. School organization in cycles.
Management and flexibilization of work, the curriculum and the evaluation.

viii

Lista de Siglas
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento
BIRD – Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
BM – Banco Mundial
CEFPE – Centro de Formação de Profissionais da Educação
CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
CME – Conselho Municipal de Educação
CMEC – Cultura Mundial de Educação Comum
CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil
CONDIR – Conselho de Diretores das Escolas Municipais e Cemeis de Goiânia
DEPE – Departamento Pedagógico
EFR – Escola Francesa da Regulação
EJA – Educação de Jovens e Adultos
FE – Faculdade de Educação
FMI – Fundo Monetário Internacional
FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos
Profissionais da Educação
FUNDEF – Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério
GRREC – Grupo de Pesquisas sobre a Regulação da Economia Capitalista
IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
INEP – Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MEC – Ministério da Educação
NAP – Núcleo de Avaliação e Pesquisa
OEA – Organização dos Estados Americanos
ONG – Organização não governamental
ONU – Organização das Nações Unidas
OREALC – Oficina Regional de Educación para América Latina y Caribe
PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais
PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação
PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola
PENUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PSDB – Partido da Social Democracia
PT – Partido dos Trabalhadores
REBEP – Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos
RME – Rede Municipal de Ensino
SME – Secretaria Municipal de Educação
UFG – Universidade Federal de Goiás
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNICEF- Fundo das Nações Unidas para a Infância
URE – Unidade Regional de Ensino

ix

Figura 1

LISTA DE FIGURAS
Evolução do número de matrículas por forma de
organização escolar

.....................5
1

LISTA DE QUADROS
Quadro 1

Regulamentação do Projeto Escola para o Século

..................................93

Quadro 2

XXI, 1998/2000
Regulamentação dos ciclos, 2001/2003.

....................................10
1

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 Índice de repetência na escola primária

..............................73

Tabela 2

Alteração apontada como a de maior impacto .............................120
na implantação dos ciclos na rede municipal de
educação de Goiânia – 2009

Tabela 3

Interferência da não reprovação no desempenho .............................121
e na qualidade do ensino nas escolas
organizadas em ciclos no município de Goiânia
-2009

Tabela 4

A seleção e o planejamento dos conteúdos .............................127
trabalhados nas escolas organizadas em ciclos
no município de Goiânia – 2009

Tabela 5

Organização do trabalho e do planejamento .............................134
coletivo nas escolas organizadas em ciclos no
município de Goiânia – 2009

Tabela 6

Impacto da proposta de ciclos sobre a melhora .............................137
da gestão e da participação nas escolas
municipais de Goiânia – 2009

Tabela 7

Condições de trabalho-dificuldades encontradas .............................138
pelos professores

Tabela 8

Aspectos apontados pelos professores como
melhorias das condições de trabalho

Tabela 9

Pontos negativos destacados pelos professores .............................141
na relação das escolas com as UREs, Goiânia,
2009

............................139

Tabela 10 Pontos positivos destacados pelos professores na .............................142
relação das escolas com as UREs, Goiânia, 2009.
x

Tabela 11

A organização da escola em ciclos e inserção de .............................143
novas formas e mecanismos de controle na rede
municipal de educação em Goiânia

Tabela 12

Referências teórico-práticas e influências .............................145
político-pedagógicas na atuação dos professores
do ciclo – 2009

xi

SUMÁRIO

xii

RESUMO..........................................................................................7
ABSTRACT......................................................................................8
LISTA DE SIGLAS ........................................................................9
LISTA DE FIGURAS....................................................................10
LISTA DE QUADROS..................................................................10
LISTA DE TABELAS....................................................................10
INTRODUÇÃO..............................................................................15
CAPÍTULO 1 REGULAÇÃO SOCIAL E REFORMAS: A REGULAÇÃO

DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS A PARTIR DA DÉCADA
DE 1990...........................................................................................24
1.1 REGULAÇÃO SOCIAL CAPITALISTA: PRINCÍPIOS E
PRESSUPOSTOS............................................................................25
1.2 REGULAÇÃO SOCIAL, REFORMAS DO ESTADO E DA
EDUCAÇÃO...................................................................................36
1.3 AS NOVAS FORMAS DE REGULAÇÃO DAS POLÍTICAS
EDUCACIONAIS E SEUS DESDOBRAMENTOS NO
CONTEXTO ESCOLAR.................................................................44
CAPÍTULO 2 A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA EM CICLOS NO BRASIL:

UMA NOVA REGULAÇÃO NA EDUCAÇÃO?........................53
2.1 AS PROPOSTAS DE
DESREGULAMENTA;CAO/FLEXIBILIZAÇAO DOS TEMPOS
E ESPAÇOS DA ESCOLA: UMA PRIMEIRA
CARACTERIZAÇAO DA ESCOLA EM CICLOS........................53
2.2 PROPOSTAS DE ORGANIZAÇÃO DA ESCOLARIDADE EM
CICLOS NO BRASIL: DIFERENCIAÇÕES, APROXIMAÇÕES E
IMPLICAÇÕE.................................................................................56
2.2.1

Ciclos: diferenciação ou re-semantização?..................................67

2.3 ORIGENS, PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DAS
PROPOSTAS DE ORGANIZAÇÃO EM CICLOS NO BRASIL:
MÚLTIPLOS ARRANJOS INSTITUCIONAIS E
REGULACIONAIS.........................................................................69
CAPÍTULO 3 FLEXIBILIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO: A

xiii

INTRODUÇÃO

O presente estudo, objetiva compreender a organização dos tempos e espaços da
escola em ciclos em Goiânia à luz dos processos de regulação das políticas educacionais
empreendidas no Brasil, particularmente a partir da década de 1990. Este trabalho vincula-se
ao Núcleo de Estudos e Documentação Educação Sociedade e Cultura (Nedesc) da Faculdade
de Educação (FE) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e a linha de pesquisa “Estado e
Política Educacional” do Programa de Pós-graduação em Educação da FE/UFG.
As mudanças ocorridas no atual processo de acumulação capitalista e no modo de
regulação social a ele associado ocasionaram um amplo e generalizado movimento de
reformas em todas as instâncias, especialmente nos processos de intervenção do Estado. Em
decorrência disso, têm sido instituídas novas formas de regulação das políticas que provocam
mudanças nos sistemas de ensino e, de forma singular, nas escolas de todo o país.
O movimento desencadeado pelas reformas intensificou e expandiu um conjunto
de características organizacionais concernentes à produção, configurando a flexibilidade
como procedimento e verdadeira tendência disseminada por instituições em todas as esferas
da sociedade1. Materializada de forma singular e contraditória em cada contexto, essa
tendência à flexibilização apresenta-se não como mera substituição à rigidez das antigas
formas, antes adota como procedimento certa diluição de conceitos e estratégias até então
antagônicos. Tal procedimento constitutivo das novas formas de regulação das políticas na
educação associa-se ainda à absorção de antigas “reivindicações do trabalho” num processo
A flexibilização como uma categoria de análise é aqui compreendida como a qualidade de ser
flexível, no sentido da maleabilidade e no contraponto a rigidez. Tem sido amplamente adotada no
modelo atual de gestão da produção para designar as alterações nos processos de trabalho, nas relações
de produção e consumo e conseqüentemente para referir ao novo perfil de trabalhador exigido por esse
modelo. No âmbito educacional e para os limites desse trabalho, a flexibilização nos processos de
gestão está referida à inserção dos princípios de uma gestão participativa e colegiada em oposição às
tradicionais formas de hierarquia de poder no interior da escola. Referida aos processos avaliativos a
flexibilização se apresenta, particularmente contrária à reprovação traduzindo-se em maior ou menor
grau em denominações outras, como a retenção, a reenturmação, o reagrupamento, dentre outros.
Quanto a flexibilização no currículo, entende-se que a mobilidade na organização das turmas e do
conteúdo, bem como a tentativa de substituição da organização disciplinar por formas
interdisciplinares e transdisciplinares, exemplificam de certo modo a sua adoção. Decorrente desse
processo tem-se ainda alterações nos procedimentos e variação das metodologias atualmente adotadas
no interior das escolas. Os projetos de trabalho, o tema gerador e o próprio currículo organizado a
partir de objetivos demonstram essa tendência. Ademais é preciso atentar-se para as aligeiradas
interpretações e equivocadas denominações quanto a utilização do termo democratização para
significar processos de mera flexibilização.
1

denominado “re-significação ou re-semantização” (OLIVEIRA, 2004, p. 362). Assim, a
flexibilização, como orientadora da condução das estratégias e medidas político-padagógicas,
parece corresponder a esse processo. Ademais, conforme adverte Oliveira (2004), é possível
observar de forma recorrente “[...] a tentativa, por parte do discurso oficial, de assimilar a
noção de flexibilidade à de autonomia” (p. 364). Os estudos e pesquisas sobre a temática
enfatizam que a convergência de elementos de regulação-desregulação, regulamentaçãodesregulamentação, centralização-descentralização, autonomia e controle exemplificam o
novo padrão de regulação em curso em diversos sistemas educacionais no mundo
(BARROSO, 2005, 2006; DOURADO, 2007, 2009; MAROY, 2006; OLIVEIRA, 2005,
2007, 2008)
A presente investigação buscou apropriar-se de algumas das análises do processo
de regulação social desenvolvidas no campo da economia e da sociologia política, tidas como
importantes e pertinentes para o desvelamento dos processos de regulação no campo das
políticas educacionais. A despeito da complexidade e da heterogeneidade dos trabalhos
desenvolvidos sobre esta temática, foram priorizados os aspectos da teoria que permitiam a
apreensão das novas formas de regulação nas políticas educacionais e os seus desdobramentos
nas novas formas de organização da escola, de maneira específica na organização da escola
em ciclos, objeto de análise do presente estudo. Neste contexto, buscou apreender tais
concepções sem perder de vista o quadro teórico-metodológico desenvolvido por Marx e
fertilizado por Gramsci.
Sobre a problemática da regulação tomou-se por referencial os estudos no campo
da economia e da sociologia política. Recorreu-se, particularmente, às análises empreendidas
pelos autores da denominada Escola Francesa da Regulação (EFR) particularmente os de
Aglietta (1979), Boyer (1990) e Lipietz (1988). E aos estudos desenvolvidos por Harvey
(1999) acerca do delineamento do novo regime de acumulação flexível e de uma nova
regulação social a ele correspondente. Com base nesses pressupostos, buscou-se, por meio dos
estudos desenvolvidos por Popkewitz (1997), Salama e Valier (1997), Coraggio (1999) e Dale,
(2004,) as mediações que ajudassem a compreender melhor a relação entre regulação social e

reformas educacionais. Esse contexto marcado pelo processo de globalização da economia foi
apreendido ainda por meio dos estudos de Ianni, (2004, 2005), Chesnais, (1996). Beneficiouse ainda das pesquisas sobre regulação desenvolvidas por Barroso (2005, 2006), MAROY,
(2006), e referidas ao contexto brasileiro os estudos de Sposati (2002), Oliveira (2004, 2005,
2008 e 2009) foram fundamentais. Referenciou-se ainda em Larangeira, (1997), Malaguti
(1994), Krawczyk, (2005), Duarte (2005) e Dourado (2007, 2009). Para a compreensão dos
15

ciclos no Brasil, utilizou-se como referência os estudos de Alavarse (2007), Arroyo (1999,
2000), Azevedo (2007), Barretto (2008), Dalben (1998), Fernandes (2000, 2009), Freitas
(2003, 2004), Franco (2001), Krug (2001), Mainardes (1998, 2001, 2007, 2009), Miranda
(1997, 2005, 2008, 2009), Souza. S. Z. (2004, 2005), dentre outros.
No contexto das reformas empreendidas no Brasil nas últimas décadas e,
consequentemente, da incidência de novas formas de regulação das políticas na educação no
campo da gestão, tem-se em contraposição ao sistema seriado a emergência das propostas de
organização da escolaridade em ciclos. Anunciando romper com os processos de exclusão,
sobretudo, por meio da flexibilização dos tempos e espaços na escola, as propostas se
inscrevem na tentativa de superação da organização seriada e dos problemas dela advindos.
Destacam-se, neste caso, os que se referem à exclusão provocada pela reprovação e
evidenciada nas altas taxas de evasão e distorção entre a idade e o nível de escolaridade. Essa
nova forma de organização da escola em ciclos tem sido preconizada, de um lado, pelas
políticas públicas oficiais, que por meio de demonstrativos estatísticos têm incentivado a sua
adoção, e de outro, pelo ideário de uma educação democrática e inclusiva, que sob a
justificativa da garantia do direito ao acesso, à permanência e a um desenvolvimento integral
do aluno advoga em seu favor. Ambos os lados proclamam a flexibilização dos tempos e
espaços na escola, organizados não mais em séries anuais, mas em ciclos, períodos semestrais,
grupos com base na idade, na competência e em outros critérios.2 É fundamental destacar,
contudo, que as proposições que se autodenominam de ciclos apresentam ,também, diferenças
substantivas no que concerne a concepção dos ciclos, ainda que apresentem vários aspectos
comuns no que se refere, sobretudo, a organização e gestão.
O desafio dessa temática já se esboçava na pesquisa que originou a dissertação de
mestrado intitulada A rede municipal de ensino e a implantação dos ciclos de formação
(1997-2000).3 Nesse trabalho foi possível apreender os distanciamentos entre a proposição e a
materialização da proposta de organização da escola em ciclos no período analisado e indagar
sobre a sua vinculação com as medidas de correção de fluxo emanadas pelo MEC no quadro
dos compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil. Cabe, pois, ressaltar que a
vinculação das propostas de organização da escola em ciclos às políticas de correção de fluxo
e às orientações de organismos internacionais, embora careçam de dados mais
pormenorizados que as evidenciem, é recorrente no contexto acadêmico. Sem pretender
demonstrar especificamente essa vinculação, o que demandaria outro estudo, buscou-se, nos
Conforme a LDB- Lei nº 9.394/96, Cap. II, Seção I, Art. 23.
Trabalho apresentado ao programa de Mestrado em Educação Brasileira da FE/UFG em 2002, sob a
orientação da Profa. Dra. Arlene C. de A. Clímaco.
2
3
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limites deste trabalho, enfrentá-la nos marcos dos processos de regulação em curso no país.
Essa compreensão teve como ponto de partida4 o importante debate empreendido sobre os
processos de regulação das políticas na educação publicado no volume especial da Revista de
Ciência da Educação Educação e Sociedade, intitulada Políticas Públicas de Regulação:
problemas e perspectivas da educação básica. Ao afirmar a adesão e consentimento da esfera
governamental brasileira às políticas de regulação para a educação, o editorial da revista
acrescenta:
Dentre essas políticas de regulação, indicadoras dos compromissos do
governo brasileiro com as agências internacionais, podemos considerar mais
relevantes as referentes aos seguintes aspectos: (1) reorganização do espaço
e tempo escolar em suas diferentes dimensões (gestão, ciclos escolares,
classes de aceleração, parâmetros curriculares nacionais – PCNs –, projetos
pedagógicos); (2) avaliação do sistema, das escolas e dos alunos; (3)
financiamento, particularmente o FUNDEF e atualmente o FUNDEB e sua
distribuição regional; (4) educação infantil e desobrigação do governo; (5)
formação
inicial
e
continuada
do
professor
e
a
sua
profissionalização/valorização que, articulando-se aos efeitos de outras
políticas de regulação, afetam o trabalho docente, provocando a precarização
do seu trabalho. (Educação e sociedade, editorial, 2005, p. 721).

Tomando por referência a publicação citada e demais estudos sobre o tema da
regulação, foi possível observar que, embora as novas formas de organização dos tempos e
espaços da escola em ciclos apareçam relacionadas a essa problemática, não foram
encontrados estudos que tratassem de forma específica dessa relação. Desse modo, a presente
investigação tenta, a partir de uma experiência local, desenvolvida na rede municipal de
educação de Goiânia no período de 1998 a 2008, apreender as evidências e estabelecer os
nexos dessa relação. Assim, coube investigar as determinações constitutivas da organização
da escola em ciclos e compreender em que sentido se configuram nos marcos das novas
formas de regulação das políticas educacionais ou, se diferente disso, as propostas de
organização da escola em ciclos podem, em alguma medida, representar um contraponto aos
processos hegemônicos de regulação em curso. Assim, de maneira ampla a pesquisa objetivou
compreender os princípios teóricos e as determinações históricas constitutivas das mudanças
na organização da escola em ciclos na rede municipal no contexto da “nova” regulação das
políticas educacionais.
De

maneira

específica,

objetivou-se

apreender

no

processo

de

implantação/implementação da proposta (1998-2008), as concepções, significados e
Cabe aqui ressaltar que o interesse pela temática da regulação na educação e sua relação com a
organização da escola em ciclos, anterior a qualquer outra referência, ocorreu a partir do debate
acadêmico com aquele que muito bem orientou este trabalho.
4
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finalidades da organização da escola em ciclos no delineamento das novas formas de
regulação, ou seja, na constituição de novas regras, processos sociais e regulamentações que
constituem processos de regulação. Buscou-se ainda averiguar em que medida a proposta de
organização da escola em ciclos em Goiânia rompeu de fato com o modelo de organização
seriado e quais foram as principais mudanças instituídas no decorrer do período analisado,
particularmente no que se refere aos processos de gestão e organização do trabalho, do
currículo e dos processos de avaliação. Mais que isso, buscou-se apreender se as modificações
instituídas se inserem no conjunto das mudanças nas novas formas de regulação das políticas
educacionais.
A ampliação dos estudos e pesquisas em torno da instituição de novas formas de
regulação social, política e econômica no âmbito da reforma do Estado e das suas relações
com as políticas educativas tomam lugar em vários países e têm aberto um campo fértil de
investigação também no Brasil. Entretanto, a despeito dos estudos aqui realizados sobre os
processos de intervenção do Estado nas políticas educacionais, a adoção da regulação como
conceito ou categoria de análise é ainda muito recente. Acresce-se a isso o fato de que a
escassa produção teórica, para além da complexidade que envolve a temática, constitui
desafio ao processo de investigação. O presente estudo teve como ponto de partida teóricometodológico a pesquisa bibliográfica sobre os processos de regulação das políticas na
educação e sobre a organização da escolaridade em ciclos, realizando-se, à luz dessa
problemática, o estudo de caso sobre a organização da escola em ciclos em Goiânia.
A identificação das determinações constitutivas da organização da escola em
ciclos em âmbito local demandou, além da pesquisa bibliográfica, um processo que envolveu
análise documental, entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionários. Inicialmente,
ao tomar ciência dos documentos e das diversas modificações ocorridas ao longo do
desenvolvimento da organização em ciclos em Goiânia, percebeu-se que, embora o processo
de desregulamentação da seriação e regulamentação dos ciclos pudesse estar ali registrado e
ainda que permitisse uma explicação lógica acerca da investigação pretendida, não continha a
força subjetiva da história contada pelos sujeitos que tomaram parte na sua construção.
Optou-se, assim, pela realização de entrevistas com sujeitos representativos das
três gestões do período em análise (1998-2008), que estiveram à frente da formulação e
coordenação do processo de implantação/implementação dos ciclos. Nesta fase, foram
inseridos ainda representantes dos segmentos que apresentaram uma maior interface no
desenvolvimento da proposta. Dentre os critérios adotados para a seleção dos sujeitos,
procurou-se considerar aqueles com maior tempo de rede, em princípio igual ou superior aos
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dez anos analisados, e que possuíssem uma vinculação efetivada por concurso público. Dessa
forma, foram realizadas no total quatorze entrevistas, destas, seis foram com gestores
responsáveis diretos pela formulação, implantação e implementação da proposta. Entre os
gestores dois integraram a gestão do PSDB (1998-2000), dois a gestão do PT (2001-2004) e
dois a gestão do PMDB (2005-2008). Foram entrevistados, ainda, dois integrantes do
Conselho Municipal de Educação, dois integrantes do Sindicato de Trabalhadores em
Educação de Goiás (Sintego), dois integrantes do Conselho de Diretores (Condir)5 e dois
integrantes do Centro de Formação de professores (Cefpe)6. Em razão das diversas ações
impetradas no Ministério Público contrárias à proposta de organização em ciclos, buscou-se
inserir ainda um integrante deste órgão; contudo, depois de algumas tentativas sem sucesso,
abdicou-se dessa entrevista.
Cabe esclarecer ainda que a seleção dos entrevistados com base nos critérios
estabelecidos teve de ser relativizada em função da disponibilidade das pessoas. Por exemplo,
um dos integrantes selecionados, embora tenha estado à frente do processo numa determinada
gestão, não tinha vínculo efetivado por concurso público. Neste caso, em razão da importante
função que assumira, optou-se pela realização da entrevista. Quanto ao critério de tempo de
serviço igual ou superior a dez anos, foi possível atendê-lo com 60% dos entrevistados, os
demais tinham tempo de permanência na rede superior a oito anos. Em relação ao nível de
escolaridade dos entrevistados, a distribuição foi a seguinte: sete especialistas, três mestres,
um mestrando e dois doutorandos, sendo destes, cinco homens e nove mulheres. Foram
gravadas no total sete horas e 58 minutos de fala e após a transcrição realizada, obteve-se 178
laudas.
A análise das entrevistas revelou as diferenças e continuidades de concepção que
resultaram no modo de condução e nas diversas mudanças no contexto de cada gestão. Além
disso, foi possível observar que a dinâmica interna provocada pela alternância político5

O CONDIR – Conselho de Diretores das Escolas Municipais e CMEIs de Goiânia é um órgão sem
fins lucrativos, de caráter consultivo, propositor e deliberativo, com prazo de duração indeterminado.
Tem por finalidade congregar todos os diretores das escolas municipais e CMEIs de Goiânia e
representa-los no diálogo com a Secretaria Municipal de Educação e outras instituições. Sua
composição busca assegurar a representatividade paritária, pelo número de instituições educacionais
sob a responsabilidade de cada Unidade Regional de Educação – URE. O Conselho é composto de
vinte membros e o mandato tem duração de três anos. São escolhidos por meio de eleição, que é
referendada em Assembléia Geral. A composição da diretoria do Conselho é feita por meio de eleição
interna, secreta, realizada entre os conselheiros.
Também antiga Unidade Regional de Ensino que após se reestruturar ocupou o espaço de gestão das
políticas de formação na rede.
6
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partidária possibilitou que vários dos entrevistados que assumiram funções de coordenação
numa determinada gestão retornassem à sala de aula ou mesmo assumissem cargos de direção
em duas das três gestões analisadas. Deve-se ressaltar que a seleção dos entrevistados tomou
por referência primeira a participação ativa dos sujeitos na formulação, coordenação e
acompanhamento da proposta analisada. Ainda que a análise tenha se beneficiado dos
posicionamentos de cada sujeito, não considerou duas vezes o mesmo sujeito, ou seja, o
mesmo sujeito respondendo por duas funções.
Após a análise dos documentos e das entrevistas, sentiu-se a necessidade de
buscar nas escolas os elementos indicativos das mudanças propostas e regulamentadas. A rede
municipal de educação de Goiânia está constituída em 2009 por um total de 322 unidades
educacionais, das quais 162 são destinadas a atender à educação infantil e 160 à educação
fundamental organizada em ciclos. Estas abrigam um total de 7.463 professores, dos quais
3.963 encontram-se modulados nos ciclos, sendo 2.927 nomeados, 698 em regime de contrato
especial temporário e 338 com dobra de carga horária. A rede municipal atende um total
128.326 alunos, dentre os quais 88.157 encontram-se matriculados nos ciclos. As escolas
municipais encontram-se divididas por Unidades Regionais7, a partir das quais foram
selecionadas as escolas para compor uma segunda etapa da coleta de dados. Ao tomar as
cinco Unidades Regionais de Ensino, definiu-se por selecionar três escolas de cada Unidade
adotando como critério o valor do Ideb. Desse modo, a Divisão de Educação Fundamental da
Infância e da Adolescência selecionou e indicou três escolas por URE, sendo uma de baixo,
uma de médio e uma de alto Ideb. Foram, então, aplicados os questionários com questões
fechadas e abertas a professores, apoios e coordenadores pedagógicos dos ciclos I, II e III, e
aos diretores das 15 escolas selecionadas.
Foram encaminhados 92 questionários, dos quais 75 foram respondidos e
devolvidos. Para a elaboração do instrumento de coleta de dados, além da fundamentação
teórica foram tomados como fonte a análise documental e os estudos desenvolvidos sobre a
temática. Diversas etapas e adequações constituíram o processo de sua construção, no qual
não se pode deixar de destacar a consistente intervenção do orientador deste trabalho e o
Inicialmente criadas em 1993 sob a denominação de Núcleos Regionais e reestruturadas em 1997 no
contexto do projeto de modernização e reestruturação administrativa as atualmente denominadas
Unidades Regionais de Ensino constituem-se em instâncias intermediária regulatória entre a SME e as
escolas e podem ser consideradas como fundamentais ao desenvolvimento da política educacional de
organização da escola em ciclos. Atualmente constituídas em um quantitativo de cinco, localizadas
conforme as regiões e responsáveis por acompanhar em média sessenta escolas cada uma. São elas:
Unidade Regional de Educação Brasil de Ramos Caiado (Ureb), Unidade Regional de educação
Central (Urec), Unidade Regional de Educação Jarbas Jayme (Urej), Unidade Regional de Educação
Maria Helena Bretas (Uremh) e Unidade Regional de Educação Maria Thomé Neto (Uremt).
7
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preciso aporte de uma profissional da área de estatística. Foram realizados ainda dois prétestes, sendo o último com oito professores incluídos na amostra. Depois da realização do
último pré-teste, o questionário somente foi enviado às escolas após a autorização da SME
que, mediante a análise do projeto de pesquisa, encaminhou às quinze escolas selecionadas o
Ofício Circular nº 031/09/DEPE, (ANEXO V) acompanhado de uma Carta de Anuência
(ANEXO VI) que deveria ser assinada por cada diretor, caso a escola concordasse em
participar da pesquisa.
Na maioria das escolas, essa participação incluindo o preenchimento do
questionário foi vista como tarefa de difícil realização, tendo como principal justificativa as
inúmeras demandas a que a escola se vê submetida o que certamente traduz as condições
objetivas dos processos complexos de trabalho dos docentes no cenário atual da rede. Os
questionários foram entregues pessoalmente pela pesquisadora e recolhidos posteriormente,
em grande parte, após inúmeras tentativas. Muitas escolas, porém, demonstraram interesse em
contribuir, acompanhar os resultados e agendar um possível retorno sobre a pesquisa. Em que
pesem tais imprevistos, as respostas, especificamente às questões abertas, evidenciaram o
empenho dos professores, os quais muitas vezes utilizaram o verso dos questionários para
melhor descrever e definir o contexto da organização escolar em ciclos. Muitas das respostas
apresentaram um tom de denúncia acerca das precárias condições de estrutura física das
escolas, da degradação profissional e do próprio desrespeito a que os professores se veem
expostos.
A complexidade e o caráter subjetivo dos dados demandaram um enorme esforço
de seleção, sistematização e análise, obedecendo ainda a diversas etapas, fundamentalmente
no que se refere à distinção entre as questões que exigiam uma análise especificamente
qualitativa daquelas que eram passíveis de uma análise quantitativa. Nesse sentido, grande
parte dos dados coletados nos 75 questionários respondidos constituiu o banco de dados que
foi sistematizado em planilhas, tabelas, gráficos e medianas. Este material recebeu tratamento
estatístico por meio do programa eletrônico SPSS - Statistical Package for The Social
Sciences. Quanto à caracterização dessa parte da amostra, cabe explicitar que, do total dos
participantes, 88% eram do sexo feminino, com uma média de idade de 40 anos e uma
atuação média de sete anos na rede municipal de ensino.
Quanto à estrutura, este trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro,
sob o título Regulação social e reformas: a regulação das políticas educacionais a partir da
década de 1990, trata da regulação social capitalista, de sua relação com o processo de
reformas desencadeadas a partir das últimas décadas e de seus desdobramentos em formas
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mais complexas de regulação das políticas para a educação. Nesse capítulo retoma-se o
embate teórico sobre os processos de regulação, concepções e fundamentos analíticos.
Presume-se que essas novas formas de regulação, em certa medida, têm informado princípios
e novas formas de organização da escola.
O segundo capítulo, intitulado: A organização da escola em ciclos no Brasil: uma
nova regulação na educação?- aborda as mudanças na estrutura de organização da escola no
contexto das propostas de flexibilização dos tempos e espaços em ciclos no Brasil, sobretudo
em relação aos seus fundamentos e pressupostos, diferenciações e aproximações. Discute
ainda as mudanças preconizadas para a educação em discursos nacionais e internacionais e a
convergência com os princípios da organização da escolaridade em ciclos. Nesse debate é
fundamental identificar as várias concepções sobre os ciclos, seus papéis, bem como, as
expectativas em torno da adoção dessas políticas no cotidiano escolar do Ensino Fundamental.
Nesse capítulo recupera-se tal embate e busca-se problematizar questões como avaliação,
promoção automática, flexibilização, novas formas de organização e gestão, dentre outros.
No terceiro capítulo, Flexibilização e regulamentação: a organização da escola
em ciclos na rede municipal de educação de Goiânia (1998-2008), são demonstradas, por
meio da pesquisa empírica, as determinações constitutivas da organização da escola em ciclos
em Goiânia. Neste capítulo busca-se avançar na articulação teoria e empiria de modo a
compreender o paradoxo flexibilização e regulamentação em uma rede pública de ensino ao
longo de uma década (1998-2008), com as alternâncias governamentais mudanças nas
políticas e lógica de continuidade na descontinuidade destas.
Nas considerações finais objetivou-se situar a complexidade dos processos de
regulação, sua interface com o campo educacional, especialmente no tocante às novas formas
de organização e gestão que constituem os ciclos na rede municipal de educação de Goiânia
no período analisado. Deste modo, destacou-se categorias e alterações nos processos de
organização e gestão que traduzem uma concepção polissêmica de ciclos bem como a
complexidade dos processos de regulação em que se inserem tais proposições.
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CAPÍTULO 1
REGULAÇÃO SOCIAL E REFORMAS: A REGULAÇÃO DAS POLÍTICAS
EDUCACIONAIS A PARTIR DA DÉCADA DE 1990
Analisar a reorganização dos tempos e espaços da escola em ciclos em Goiânia e
sua relação com as novas formas de regulação das políticas educacionais em curso no Brasil,
particularmente a partir da década de 1990, exige a construção dos nexos constitutivos dessa
relação. Dessa perspectiva, o presente capítulo tem como objetivo tratar da regulação social
capitalista, de sua relação com o vasto processo de reformas desencadeadas a partir das
últimas décadas do século XX e de seus desdobramentos em novas formas de regulação das
políticas para a educação. Presume-se que essas novas formas de regulação, em certa medida,
têm informado princípios e novas formas de organização da escola, os quais, por sua vez,
encontram correspondência na proposta de organização da escola em ciclos em Goiânia. Cabe
ressaltar que, embora sejam distintos os níveis e contextos a partir dos quais se origina e nos
quais se desenvolvem e incidem processos de regulação, estes não se excluem, ao contrário se
relacionam e se determinam mutuamente.
Desse modo, não se trata de analisar a regulação como ação ou movimento, nem
mesmo de examiná-la em universos separados ou em instâncias e níveis autônomos sem que
se possa estabelecer relações internas em uma totalidade contraditória e significativa. O que
se pretende é tomar a regulação como movimento oriundo dos processos de intervenção do
Estado, compreendendo que a intervenção, bem como a não intervenção podem se constituir
em fatores imprescindíveis à regulação. Convém esclarecer ainda que não se trata de tomar a
regulação apenas no aspecto da oposição entre regulação do mercado e regulação do Estado.
Parte-se do princípio de que os processos de intervenção do Estado na educação, aqui
denominados novas formas de regulação das políticas, incluem, em muitos momentos, a
incorporação da lógica de mercado, da lógica do voluntariado, da lógica humanista e outras
diferentes e sofisticadas estratégias de intervenção para a realização da precípua finalidade de
manutenção da hegemonia de uma determinada classe.
Com essa compreensão, inicialmente buscou-se apreender a noção de regulação
social no contexto do capitalismo, partindo dos pressupostos informados pelos estudos no
campo da economia e da sociologia política. Recorreu-se, particularmente, às análises
empreendidas pelos autores da denominada Escola Francesa da Regulação (EFR) e aos
estudos desenvolvidos por Harvey (1999) acerca do delineamento do novo regime de
acumulação flexível e de uma nova regulação social a ele correspondente. Com base nesses
pressupostos, buscou-se, por meio dos estudos desenvolvidos por Popkewitz (1997),

mediações que ajudassem a compreender melhor a relação entre regulação social e reformas
educacionais. Para este autor, o movimento de reformas é parte fundamental da construção de
um novo padrão de regulação social, que compreende desde a organização das instituições,
particularmente a escola, até as orientações condicionantes das ações dos indivíduos. Por
conseguinte, tem-se, no contexto das mudanças ocorridas no modo de regulação social por
meio das reformas que lhe dão sustentação, alterações significativas nos modos de
intervenção do Estado e, consequentemente, na regulação das políticas para a educação. Para
a apreensão dessa relação, tomou-se como referência, entre outros, os estudos desenvolvidos
por Barroso (2005, 2006), Oliveira (2004, 2005) e Maroy (2006), com base nos quais são
estabelecidos os indicativos para a relação entre a organização da escola em ciclos e a
regulação das políticas na educação. De forma resumida, são essas as questões das quais se
pretende tratar no decorrer deste capítulo.
1.1 REGULAÇÃO SOCIAL CAPITALISTA: PRINCÍPIOS E PRESSUPOSTOS
A análise da política educacional pressupõe apreender os sentidos e significados
que tal política assume no contexto mais amplo das relações com o Estado, com a sociedade e
com a particularidade histórica na qual se insere. Determinados pela realidade material, os
termos não são neutros, ao contrário, traduzem concepções, valores, compromissos e
intencionalidades. Sendo assim, no contexto de uma sociedade marcada pela precedência dos
valores econômicos sobre os princípios de valoração humana, do privado sobre o público, do
mercadológico sobre o estatal, impõem, necessariamente, rigor e clareza na explicitação dos
termos e conceitos.
Inicialmente, cabe esclarecer que o presente estudo comunga com a acepção
gramsciana de que todo Estado é um Estado de classe. A par disso, compreende-se o Estado
não apenas de forma restrita à sociedade política e ao seu movimento de força e coerção, mas
no seu sentido amplo, qual seja, na relação dialética entre as sociedades política e civil. Como
afirma Gramsci:
Permanecemos sempre no terreno da identificação de Estado e de Governo,
identificação que não passa de uma reapresentação da forma corporativo-econômica,
isto é, da confusão entre sociedade civil e sociedade política, pois deve-se notar que
na noção geral de Estado entram elementos que também são comuns à noção de
sociedade civil (neste sentido, poder-se-ia dizer que Estado = sociedade política +
sociedade civil, isto é, hegemonia revestida de coerção). Numa doutrina que conceba
o Estado como tendencialmente passível de extinção e de dissolução na sociedade
regulada, o argumento é fundamental. O elemento Estado-coerção pode ser
imaginado em processo de desaparecimento, à medida que se afirmam elementos
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cada vez mais conspícuos de sociedade regulada (ou estado ou sociedade civil). (p.
149).8

Sobre essa questão Coutinho (2006) acrescenta que, com a estruturação da
sociedade civil, o Estado tornou-se mais complexo em razão da diversidade de interesses que
necessita administrar. Entretanto, por mais complexo que seja o Estado, por mais interesses
que seja obrigado a levar em conta, há em seu caráter algo que permanece, ou seja, “[...] um
núcleo duro, aquele que define a sua natureza como agência de dominação da classe que
detém a propriedade dos meios de produção” (p. 36).
A educação é aqui compreendida como um amplo processo histórico responsável
pela produção e reprodução de valores da cultura, de processos sociais, éticos e estéticos. No
plano das determinações e relações sociais, portanto como uma prática social, “[...] ela mesma
constituída e constituinte dessas relações, apresenta-se historicamente como um campo da
disputa hegemônica” (FRIGOTTO, 1996, p. 25). De forma mais específica, é preciso afirmar
que a educação está inserida nos direitos sociais garantidos no Art. 6º da Constituição Federal
de 1988,9 devendo ser, portanto, direito de todos e obrigação do Estado. Desse modo
converte-se em direito público subjetivo,10 o que implica a garantia de uma escola pública de
qualidade para todos.
Diante do complexo e amplo cenário de transformações vivenciadas pela
sociedade contemporânea, vários são os estudos e teorias que apontam para as mudanças no
processo de acumulação capitalista e no modo de regulação social e política a ele associado.
Convencionalmente denominado de globalização,11 encontra-se em curso um processo de
Sobre a afirmação de Gramsci, Paro (2005, p. 85) adverte: “Na medida, porém, em que sociedade
política e sociedade civil constituem os dois grandes ‘planos’ que compõem a superestrutura, é preciso
estabelecer com precisão em que dimensão é lícito dizer-se que Estado = sociedade política +
sociedade civil, para que não se cometa o equívoco de reduzir a noção de superestrutura à noção de
Estado”.
9
“Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição” (BRASIL, 1988, p. 12).
10
De acordo com Vieira (2001, p. 23): “A educação como direito público subjetivo, cria a situação em
que é preciso haver escolas para todos, seguindo o disposto no regime jurídico constitucional e dando
maior realce ao Poder Judiciário neste setor. Os indivíduos têm direito de requerer ao Estado a
prestação educacional, porque o descumprimento deste dever traz como conseqüência a
responsabilização da autoridade competente, segundo o artigo 208, parágrafos 1º e 2º, da Constituição
Federal de 1988. No quadro das garantias costitucionais, o mandado de segurança mostra-se um
instrumento jurídico de destaque no Direito Educacional, podendo ser empregado amplamente, mesmo
como mandado de segurança coletivo, em favor da escola, da atividade educativa e da vida acadêmica,
protegendo direito líquido e certo, demonstrado imediatamente, e não mera expectativa de direito”.
11
Para Chesnais a globalização é invariavelmente apresentada como um processo benéfico e
necessário, com efeito, ela é a expressão das “forças de mercado”. O termo mundialização, de origem
francesa, por sua vez tem encontrado dificuldades para se impor, menos por uma questão linguística
que confere ao inglês a condição de veículo por excelência do capitalismo e mais pelo fato de que o
8

25

universalização do capitalismo como modo de produção e processo civilizatório de
proporções amplas, complexas e contraditórias (IANNI, 2005). Seguindo o que era seu
próprio desígnio, o capitalismo rompeu, de certa forma, os limites constituídos pelos Estados
nacionais e, num vasto processo, alcança e legitima a sua internacionalização. Esse
movimento histórico com raízes no passado assumiu especificidades no presente,
generalizando-se e intensificando-se de forma complexa. De acordo com Ianni, desde que o
capitalismo

se

desenvolveu

na

Europa,

já

apresentava

como

seu

desígnio

a

internacionalização, a multinacionalização e a mundialização, tendências essas “[...]
desenvolvidas no interior da acumulação originária do mercantilismo, do colonialismo, do
imperialismo, da dependência e da interdependência” (2004 p. 14).12 Para o autor, as formas
singulares do capital em âmbito nacional subordinaram-se às formas e ao movimento de
reprodução em âmbito internacional, o que levou o capital a adquirir novas condições e
possibilidades de reprodução.
O processo de mundialização do capital, com suas consequentes alterações nos
centros de poder, particularmente no que tange à redefinição do papel do Estado tem
provocado alterações significativas no âmbito do contrato social. Tem imprimido um
acelerado processo de flexibilização/desregulamentação das relações de trabalho, uma grande
centralização do capital e descentralização das operações, possibilitados pela automação e
pela teleinformática. O investimento externo direto beneficia a interpenetração entre capitais
de diferentes nacionalidades e a inserção das novas tecnologias no âmbito da produção e
reprodução, entre outras coisas (CHESNAIS, 1996). Em contraposição, este processo tem
provocado uma grande concentração urbana, ampliado as desigualdades sociais criando um
verdadeiro fosso entre ricos e pobres, condenado milhões de assalariados e jovens ao
desemprego estrutural, destruído valores morais e éticos e impelido uma grande massa à
pobreza, à degradação humana e à decadência social.
Em decorrência desses e de outros aspectos, pode-se conjecturar que a coesão
social, no seu processo de regulação social, apresenta rachaduras que podem colocar em risco
a continuidade do processo de acumulação nessa particularidade histórica. Portanto, são
necessários ajustes, reformas e estratégias políticas que envolvam toda a sociedade no sentido
de criar condições para a continuidade da acumulação e da reprodução do capital,
minimizando os riscos deste processo. Por conseguinte, encontram-se em curso novas formas
termo “[...] mundialização tem o defeito de diminuir, pelo menos um pouco, a falta de nitidez
conceitual dos termos ‘global’ e ‘globalização’ (1996, p. 24).
12
Ianni (2004) considera isso evidente no pensamento de Adam Smith, David Ricardo, Herbert
Spencer, Karl Marx, Max Weber e de muitos outros.
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de regulação social particularmente destinadas a minimizar os efeitos perversos desse
processo na esfera social.
Para melhor compreender essa questão no quadro mais amplo do contexto da
regulação social no capitalismo, vale recorrer aos teóricos que se dedicaram a essa questão, de
maneira particular aos trabalhos desenvolvidos pela Escola Francesa da Regulação. Michel
Aglietta foi seu fundador e seus pioneiros, Robert Boyer e Alain Lipietz. Conforme Aglietta
(1982 apud BOYER 1990, p. 179), cabe interrogar: “[...] como uma coesão social pode existir
numa situação de exacerbação de conflitos?” É esse o problema que a noção de regulação
tenta enfrentar. Os primeiros trabalhos desta corrente de pensamento datam de meados da
década de 1970 e foi, particularmente, a partir da obra Régulation et Crise du Capitalisme,
publicada em 1976, que vários autores desenvolveram estudos e fundaram o que se
convencionou denominar de teoria da regulação13 (BOYER, 1990).
Quanto à compreensão do termo regulação, inicialmente é importante esclarecer
que comporta uma intricada e heterogênea significação conforme o contexto e a corrente
teórica a que se vincula. A polissemia, a generalidade e a complexidade do termo têm
facilitado a sua utilização de forma recorrente e banalizada e, por vezes, a sua compreensão e
interpretação têm assumido significações divergentes, senão opostas. Tomando por base três
significações distintas para esse mesmo termo, Boyer (1990) busca situar os trabalhos
desenvolvidos pela EFR. Numa primeira acepção, o autor apresenta a definição atribuída
pelas ciências físicas, pela biologia e pela teoria dos sistemas, base para uma teoria da autoorganização. Em segundo lugar, a regulação é vista como “[...] intervenção ativa e consciente
do Estado e de outras organizações coletivas” e, finalmente, é compreendida como “[...]
conjunção dos mecanismos que promovem a reprodução geral, tendo em vista as estruturas
econômicas e as formas sociais vigentes” (BOYER, 1990, p. 46).
Com relação à sua aplicação na teoria dos sistemas, o autor justifica que a adoção
da expressão “regulação”14 se deu a partir dos trabalhos desenvolvidos por Destanne de Bernis
Cunha (2004, p. 47), ressalta que a teoria da regulação nasce no curso da profunda inflexão pela qual
passam as ciências sociais na década de 1960. “As reorientações no marxismo assim como o domínio
do estruturalismo, que vão marcar especialmente o ambiente intelectual francês, a natureza da reflexão
social a partir de então, fornecem a medida do que estava em jogo”.
14
Conforme Oliveira (2009, p. 3), “o termo ‘regulação’ oriundo da fisiologia, é definido como ato ou
efeito de regular, funcionar devidamente, estar bem proporcionado, harmonioso. Esse termo ganha
precisão conceitual no bojo da teoria da regulação social que se desenvolve a partir das influências
funcionalistas e do estrutural-marxismo, compreendendo a noção de que a sociedade é um corpo autoregulável. A partir das contribuições da escola francesa da regulação, Aglietta (1979) demonstra que
tal conceito refere-se às relações determinantes que se reproduzem nas e pelas transformações sociais,
às formas sob as quais se realizam e às causas de reprodução e rupturas em diversos pontos do sistema
social. Por isso considera que falar sobre a regulação de um modo de produção é tentar expressar,
13
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e pelo grupo de pesquisas sobre a regulação da economia capitalista (GRREC), também
conhecido como a Escola de Grenoble, que se destacou por aplicar a teoria dos sistemas nos
estudos da economia. Entretanto, a despeito da admissão do termo, os trabalhos da Escola
Francesa da Regulação propõem se distanciar da abordagem sistêmica, cibernética ou
termodinâmica. Alguns dos argumentos apresentados por seus autores como justificativa para
tal afastamento ressaltam que a insistência no papel das regras e normas, presente em muitas
análises da regulação, deve ser relativizada em razão da imprevisibilidade do comportamento
humano e da ação social. Desse modo, as relações sociais e a coesão socioeconômica não
podem ser concebidas como “[...] efeito da dominação de circuitos autocorretivos sobre os
fatores de estabilização, no que seria o equivalente a uma vasta e complexa máquina social”
(BOYER, 1990, p. 84).
Sobre a “intervenção ativa e consciente do Estado”, os autores afirmam seu papel
preponderante, mas advertem para o equívoco de se tomar o Estado como um centro único
cuja ação consciente e deliberada possa garantir a estabilização da economia (BOYER, 1990,
p. 84). Em relação à terceira acepção do termo, o autor a identifica como central nas diversas
correntes que reivindicam a regulação. Entretanto, faz-se necessário um melhor delineamento
de sua definição. A teoria da regulação busca compreender o modo de produção capitalista
sob a ótica do regime de acumulação, evidenciando como as relações antagônicas próprias do
sistema garantem a sua continuidade.
Diferentemente dos estudos que buscam apreender a dinâmica capitalista com
base no que é permanente, invariante e recorrente no seu desenvolvimento, as análises acerca
da regulação centram esforços para apreender suas variações ao longo do tempo, razão pela
qual a idéia de ciclos, fases, regimes de acumulação e, consequentemente, de modos de
regulação são tão caras a esses estudos. Com base nessa compreensão, os “regulacionistas” da
escola francesa defendem a hipótese de que a sobrevivência do modo de produção capitalista
pressupõe movimentos de continuidade e ruptura. Defendem também a idéia de que cada
período histórico de continuidade comporta um conjunto de regularidades e características
que determinam um dado regime de acumulação. Desse modo, afirmam a possibilidade de
ocorrer formas variadas de acumulação ou diferentes regimes de acumulação em um
determinado tempo e espaço.

mediante leis gerais, como se reproduz a estrutura determinante de uma sociedade. Dessa forma, o
termo ‘regulação’ considerado uma categoria analítica pode fornecer meios à compreensão dos
processos políticos, econômicos e sociais mais recentes que vão além da interpretação dos mesmos
como meras conseqüências do capitalismo”.
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Contudo, o ponto de partida fundamental é o conceito marxista de modo de
produção. Buscando romper com certa dicotomia entre a estrutura econômica e a
superestrutura jurídica e política, o que na ótica de Boyer (1990) pode dificultar as análises de
cunho mais social, o interesse no conceito de modo de produção é o de explicitar as
articulações entre relações sociais e organização econômica. No entanto, o autor atribui à
expressão modo de produção uma significação muito geral e abrangente:
Esta expressão designa toda forma específica das relações de produção e de trocas,
ou seja, das relações sociais que regem a produção e a reprodução das condições
materiais necessárias para a vida dos homens em sociedade. Esta definição é tão
geral que ela não pode ser imediatamente confrontada com as sociedades existentes,
uma vez que seria raro que um modo de produção puro representasse a totalidade
das relações sociais constitutivas de uma formação social. (BOYER, 1990, p. 68).

De acordo com os teóricos da regulação, é necessário que haja correspondência
entre a transformação das condições de produção e as de reprodução para que um regime de
acumulação possa efetivar-se (HARVEY, 1999). Para Aglietta (1979):
Se trata de un esfuerzo colectivo por desarrollar una teoria de la regulación, del
capitalismo que explicite las condiciones, los ritmos y las modalidades de las
transformaciones sociales. Siendo uno de los objetivos de la teoria la construcción
del concepto de regulación, éste designa la necesidad de realizar un análises que
englobe el conjunto del sistema económico. Este análisis ha de producir leyes
generales que estén determinadas socialmente, y cuyas condiciones históricas de
validez se identifiquen claramente. (AGLIETTA, 1979, p. 6).

Com base nos estudos sobre o Fordismo e na pesquisa realizada nos Estados
Unidos seguindo seu próprio esquema interpretativo, Aglietta (1979) buscou investigar o
regime de acumulação fordista e, por suas determinações econômicas, seu correspondente
modo de regulação social. Neste sentido, com a organização do trabalho e da produção em
série, associada ao consumo de massa que teve no Estado um importante vetor de sustentação,
chegou-se à representação do fordismo. Entre as muitas críticas feitas a essa interpretação,
encontra-se a de que para os regulacionistas a crise do fordismo é identificada como crise do
capitalismo. No presente estudo, entende-se o fordismo como um modelo de organização do
trabalho e como modo de regulação social, ou seja, como um regime de acumulação
específico e historicamente determinado, não podendo, portanto, ser confundido com o modo
de produção em si (OLIVEIRA, 2009).
Com base nessa perspectiva analítica, Harvey (1999) enfatiza que, para o regime
de acumulação capitalista se materializar, são necessárias a criação e a manutenção de
normas, hábitos, leis, redes de regulamentação, etc., que individualmente internalizadas
garantam a unidade do processo. Ou seja, é necessário que haja “[...] a consistência apropriada
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entre comportamentos individuais e o esquema de reprodução” (p. 119). Conforme já se
afirmou, as últimas décadas foram protagonistas de um conjunto de medidas bem articuladas
que tem garantido a expansão e o controle social do atual modo de produção capitalista. Para
Harvey (1999, p. 119), o “controle do trabalho” tem dimensões amplas e envolve o controle
social das capacidades físicas e mentais. Traço forte já na acumulação fordista, intensificado e
generalizado na era da acumulação flexível, o que está em pauta não são apenas mudanças
organizacionais e objetivamente institucionais, mais que isso, são as dimensões subjetivas e a
singularidade dos indivíduos.
A educação, o treinamento, a persuasão, a mobilização de certos sentimentos sociais
(a ética do trabalho, a lealdade aos companheiros, o orgulho local ou nacional) e
propensões psicológicas (a busca da identidade através do trabalho, a iniciativa
individual ou a solidariedade social) desempenham um papel e estão claramente
presentes na formação de ideologias dominantes cultivadas pelos meios de
comunicação de massa, pelas instituições religiosas e educacionais, pelos vários
setores do aparelho do Estado, e afirmadas pela simples articulação de sua
experiência por parte dos que fazem o trabalho. (HARVEY, 1999, p. 119).

Gramsci, ao tratar dos diversos mecanismos de resistência da classe trabalhadora
ao modo de regulação fordista, evidenciou que as transformações na base produtiva não se
realizam descoladas da constituição de um novo homem e de uma nova forma de produzir
materialmente a vida humana. De acordo com o autor,
[...] os novos métodos de trabalho estão indissoluvelmente ligados a um determinado
modo de viver, de pensar e sentir a vida; não é possível obter êxito num campo sem
obter resultados tangíveis no outro. Na América, a racionalização do trabalho e o
proibicionismo estão indubitavelmente ligados: os inquéritos dos industriais sobre a
vida íntima dos operários, os serviços de inspeção criados por algumas empresas
para controlar a ‘moralidade’ dos operários são necessidades do novo método de
trabalho. Quem risse destas iniciativas (mesmo falidas) e visse nelas apenas uma
manifestação hipócrita de ‘puritanismo’, estaria desprezando qualquer possibilidade
de compreender a importância, o significado e o alcance objetivo do fenômeno
americano, que é também o maior esforço coletivo realizado até agora para criar,
com rapidez incrível e com uma consciência do fim jamais vista na história, um tipo
novo de trabalhador e de homem. (GRAMSCI, 1980, p. 396).

Cabe ressaltar que, da perspectiva regulacionista, a regularidade, que no limite
direciona a reprodução econômica ao longo de um período histórico dado, tem explicação na
codificação de uma ou várias relações sociais importantes que se expressam na forma de
relações estruturais e institucionais. Nesta particularidade histórica, os regulacionistas
identificaram importantes mediações constitutivas das formas estruturais e institucionais,
entre as quais as mais significativas são as relações monetárias,15 as relações salariais e as
Aglietta e Orléan (1990, p. 17), em A violência da moeda, desenvolvem importante estudo sobre as
funções da moeda na sociedade mercantil. Segundo os autores, “[...] a moeda é, na ordem mercantil, o
princípio que estabelece a coesão social”. Sobre essa questão, Aglietta acrescenta: “Solo una teoría
15
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formas de concorrência.16 Além dessas, há outras duas importantes formas institucionais que
estão dialeticamente interligadas: as formas de Estado e a adesão ao regime internacional
(BOYER, 1990).
A interação dessas formas estruturais ou institucionais é o que constitui um
regime de acumulação. Quanto à transição do regime de acumulação fordista para a
acumulação de caráter mais flexível, as análises sobre a regulação evidenciaram, entre outras
coisas, alterações fundamentais na gestão da moeda, na relação salarial e nas formas de
concorrência. Identificaram, ainda, formas distintas e condições particulares da adesão de
cada Estado-Nação ao regime internacional e, sobretudo, alterações nas formas de
configuração do Estado e seus efeitos sobre a dinâmica econômica internacional. A esse
respeito, Aglietta adverte:
Cuanto más se ve dividida la clase capitalista por la transformación de las formas de
la competencia,, más se ve conducida a buscar su unidad en el Estado y a consolidar
su dominación abarcando toda la sociedad con las relaciones estatales.17 De ahí
resultan unas prácticas estatales de intervención bajo formas econômicas y
ideológicas que representan un desarollo de las relaciones sociales fundamentales.
Denominaremos formas estructurales a las relaciones sociales complejas,
organizadas en instituciones, que son un producto histórico de la lucha de clases.
(1979, p. 11).

Para Boyer (1990), a configuração de espaços econômicos e de suas conexões
caracteriza o regime internacional por meio do qual os diversos países do mundo estabelecem
relações. A natureza da adesão de cada país a este regime internacional é diversificada e diz
cualitativa del dinero, que muestre en qué sentido éste es la expresión del conjunto de las relaciones
sociales de intercambio, permitirá interpretar la formación de los precios. Se demonstrará que la
concentración del capital provoca una modificación de las formas de la competencia. Se produce,
pues, la coexistencia de diferentes sistemas de precios que representan diferentes modos de
transformación del valor em función de la naturaleza de los condicionamientos que el fraccionamento
del capital impone a las relaciones de intercambio” (1979, p. 13).
16
“El estudio de la articulación de las leyes de la acumulación de capital e de las leyes de la
competencia consiste en poner al descubierto el proceso contradictorio de generalización de la
relación salarial y de estratificación de las dos clases sociales polares (la burguesia y el proletariado)
que constituye esa relación. Estudiar esa articulación es platear el problema de qué determina la
jerarquía de las relaciones sociales, el problema del modo de unificación de la sociedad generado por
la acumulación de capital; es subordinar el análisis del movimiento de los capitales individuales al del
capital social, definido este último por la relación salarial o relación social de apropriación en tanto
que mercancías de los productos del trabajo y de la fuerza de trabajo. Es, por tanto, plantear un
problema resoluble por um método experimental que deje amplio espacio al análisis histórico (el
estúdio de las leyes de la división social del trabajo) en vez de un problema metafísico (la existencia
de una armonía entre sujetos que se ignoran y que están dotados de recursos preexistentes y de uma
racionalidad preestablecida)” (AGLIETTA, 1979, p. 10).
17
Esto es cierto incluso cuando esas relaciones adoptan juridicamente una forma privada
(instituiciones culturales, órganos de prensa, organizaciones confesionales y educativas, etc.). Estas
constituyen aparatos ideológicos de Estado, estructuras de unificación de la clase capitalista y de
legitimación de su papel dirigente del conjunto de la sociedad” (Nota do autor).
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respeito a “[...] um jogo entre as pressões impostas e às potencialidades ofertadas” (p. 84).
Neste sentido, o autor propõe a relativização das relações interno-externo, economia fechadaaberta e, consequentemente, a dialética entre autonomia nacional e sujeição externa. É assim
que as análises da regulação atribuem especial importância às particularidades históricas e às
relações que cada país estabelece com o contexto macropolítico, social e econômico.
Segundo Harvey (1999), o período que se estendeu de 1945 a 1973 foi marcado
por um conjunto de práticas de controle do trabalho, tecnologias e hábitos de consumo
próprios de um padrão fordista-keinesiano. Sob a hegemonia dos Estados Unidos e após a
Segunda Guerra Mundial, o fordismo teve seu ápice, tanto pela acumulação de capital quanto
por sua consolidação e expansão internacional. Contudo, esta expansão se deu de modo
contraditório e resultou em sérios conflitos. Estes, acrescidos da crítica à racionalidade
burocrática técnico-científica e das críticas contraculturais da década de 1960, configuraram
uma nova dinâmica e um verdadeiro abalo à regulação social fordista. Para Harvey (1999), as
correntes de oposição uniram-se, o que resultou num forte movimento político-cultural no
interior do próprio fordismo, ao mesmo momento em que este modelo econômico parecia
estar em seu apogeu. De acordo com o autor:
Devem-se acrescentar a isso todos os insatisfeitos do Terceiro Mundo com um
processo de modernização que prometia desenvolvimento, emancipação das
necessidades e plena integração ao fordismo, mas que, na prática, promovia a
destruição de culturas locais, muita opressão e numerosas formas de domínio
capitalista em troca de ganhos bastante pífios em termos de padrão de vida e de
serviços públicos (por exemplo, no campo da saúde), a não ser para uma elite
nacional muito afluente que decidira colaborar ativamente com o capital
internacional. Movimentos em prol da libertação nacional – algumas vezes
socialistas, mas com mais freqüência burgueses-nacionalistas – mobilizaram muitos
desses insatisfeitos sob formas que por vezes pareciam bem ameaçadoras para o
fordismo global. (HARVEY, 1999, p. 133).

Diante de um progressivo declínio do modelo fordista,18 particularmente a partir
da década de 1970, gradativamente vai se constituindo um novo modo de regulação
denominado, entre outras formas, de acumulação flexível, pós-fordismo e toyotismo. 19
Contudo, para Harvey (1999) esse novo modo de regulação encontra-se ainda em gestação, na
medida em que a regulação instaurada não corresponde à totalidade da sociedade e é até certo
ponto precária. Não obstante, é possível apresentar, de maneira sintética, suas principais
Lipietz (1988) caracteriza a crise de acumulação fordista como de rentabilidade, ao contrário da
crise de 1930 que era de superprodução. O autor acrescenta que “[...] a crise assumirá então a forma de
uma estagnação (e não de uma queda radical da produção) convivendo com uma inflação (e não com
uma queda dos preços) (p. 58).”
19
Nos limites deste estudo e a fim de caracterizar esse período, será adotada a denominação
acumulação flexível.
18
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características: privatização crescente das diferentes atividades, redefinição das intervenções
estatais, diversificação e segmentação do mercado.
Dentre as dificuldades encontradas pelo fordismo na tentativa de conter as
contradições próprias da acumulação capitalista, a maior delas, de acordo com Harvey (1999),
foi a rigidez (rigidez de mercado, nos contratos de trabalho, na produção, nos compromissos
do Estado, etc.). Em contraposição à rigidez do fordismo, a acumulação flexível se apoia na
flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e padrões de consumo
(HARVEY, 1999). Seu altíssimo padrão de inovação comercial, tecnológica e organizacional
permitiu acelerar o tempo de giro da produção e, consequentemente, reduzir o tempo de giro
do consumo.20 A desregulamentação, imperativo da acumulação flexível, foi a principal
responsável pelo aumento das fusões, dos monopólios e diversificações corporativas.
Ademais, poderosas organizações financeiras ou de marketing agregaram pequenos negócios
e novos sistemas de coordenação surgiram por meio de uma complexa variedade de
subcontratações e processos de terceirização na produção (HARVEY, 1999).
Em relação a um novo regime de acumulação, cabe esclarecer que a transição do
padrão fordista para o regime de acumulação flexível configura-se de modo diverso. 21 A
permanência e a combinação de ambos os processos, especialmente em economias e países de
capitalismo dependente, como é o caso do Brasil, por vezes dificulta a sua visibilidade.
Contudo, estar atento ao conjunto total de relações, normas, práticas políticas, leis, hábitos de
consumo e arranjos, que contribuem para o propósito de acumulação do capital num dado
período histórico e em lugares determinados, é o que propõe o pensamento da escola da
regulação e, neste aspecto, encontra-se uma de suas maiores virtudes (HARVEY, 1999).
Quanto às formas assumidas pelo Estado, conforme já foi referido, as análises da
regulação atribuem um papel preponderante às suas intervenções. Não se trata, entretanto, de
vincular mecanicamente as mudanças no regime de acumulação e no modo de regulação às
mutações do Estado, mas sobretudo de apreender na complexidade dessas relações a gênese
do seu contraditório movimento e suas consequentes implicações. Os vínculos existentes entre
“A acumulação flexível foi acompanhada na ponta do consumo, portanto por uma atenção muito
maior às modas fugazes e pela mobilização de todos os artifícios de indução de necessidades e de
transformação cultural que isso implica. A estética relativamente estável do modernismo fordista
cedeu lugar a todo fermento, instabilidade e qualidades fugidias de uma estética pós-moderna que
celebra a diferença, a efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação de formas culturais”
(HARVEY, 1999, p. 148).
21
Cabe ressaltar que a despeito da profunda reestruturação econômica, expressa pela introdução de
novas tecnologias, flexibilidade dos processos e dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões
de consumo, as novas formas de produção não foram capazes de romper com os princípios básicos do
fordismo, entre esses a separação entre concepção e execução (LARANGEIRA, 1997, p. 92).
20
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as intervenções do Estado e a dinâmica econômica são múltiplos e de natureza complexa.
Numa correlação de forças, o Estado está sempre submetido a processos contraditórios: seja
na manutenção da acumulação ou na legitimação das relações sociais existentes. De acordo
com Boyer (1990, p. 78), “[...] circunscrito ou inserido, o Estado faz, portanto, parte
integrante da definição, da montagem e depois da crise de todo e qualquer regime de
acumulação.” Desse modo, pode-se afirmar que a regulação nas suas diferentes formas se
encontra condicionada à ação do Estado. Em razão disso é que foi possível associar a
passagem de um regime de acumulação a outro, também a uma modificação das formas de
Estado.
Crivada de verdadeiros impasses teórico-metodológicos, as análises sobre a
regulação, conforme já se afirmou, enfrentam, em seu interior e entre os próprios autores,
posicionamentos antagônicos quando se referem fundamentalmente a duas importantes
correntes que lhes dão sustentação. Trata-se do keynesianismo e do marxismo, duas correntes
opostas que se compreendem fundadoras dessa mesma teoria. Sem pretender entrar no mérito
dessa discussão, cabe ressaltar que muitas são as interpretações que se fazem dessa vertente
com base ora nas idéias de Keynes, ora nas de Gramsci e do próprio Marx.
Malaguti (1994) rechaça veementemente a idéia de que haja uma adesão da teoria
da regulação ao paradigma keynesiano. De acordo com o autor, o reconhecimento da
importância crescente do Estado para a consolidação de um modelo de crescimento,
estabelecido pós-1945, não significa tomar partido ou sofrer a influência do paradigma
keynesiano. Trata-se da assimilação de algumas intuições keynesianas, do afastamento de
alguns pontos da ortodoxia marxista e de um primeiro movimento na “[...] direção de uma
renovação teórico-metodológica interna ao próprio paradigma marxista” (p. 78).
O autor ressalta, ainda, que a apropriação, muitas vezes indébita, de algumas
ideias não implica, necessariamente, uma imbricação de paradigmas, posto que os de Marx e
Keynes são antagônicos e irreconciliáveis. Sendo assim, pode ser pertinente referir-se não a
uma teoria da regulação, mas a diferentes teorias, conforme os pressupostos teóricometodológicos aos quais elas se vinculam. O certo é que, no interior das abordagens acerca da
regulação, encontram-se análises distintas sobre a importância do keynesianismo. E, no mais
das vezes, “[...] idéias particulares podem divergir daquelas do grupo que as gerou”
(MALAGUTI, 1994, p. 78). Salienta ainda o autor que podem ser utilizadas com propósitos
divergentes e até mesmo por grupos que possuam pressupostos radicalmente opostos. Desse
ponto de vista, tal premissa talvez contribua para esclarecer algumas das inúmeras críticas
endereçadas a determinadas vertentes da teoria da regulação.
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Cabe reafirmar que o presente estudo buscou privilegiar alguns aspectos das
análises sobre a regulação social capitalista, com base nos autores da Escola Francesa da
Regulação, o que se configura como uma escolha arbitrária e parcial. O intuito foi elucidar o
amplo processo de reformas empreendidas nas últimas décadas, particularmente no âmbito do
Estado, e as novas formas de regulação das políticas educacionais daí decorrentes. Para esse
estudo a base analítica resulta das idéias de Marx e Gramsci.
1.2 REGULAÇÃO SOCIAL, REFORMAS DO ESTADO E DA EDUCAÇÃO
Conforme já foi referido, as mudanças na base da produção e o seu
desdobramento em um novo regime de acumulação e de regulação social de forma
predominante nos países centrais impõem sua disseminação para os demais países do mundo.
Isso se dá de forma diferenciada e acessória em virtude da posição que cada país ocupa na
edificação do atual processo de acumulação.
Com o término da guerra fria no fim do século XX o mundo parece ganhar novos
contornos a partir da desagregação do bloco soviético e da transição das nações socialistas
para economias de mercado. Em decorrência disso, os países e as grandes companhias que
estão no centro do poder perdem, em certo sentido, o interesse político-estratégico pelo grupo
dos países em desenvolvimento, os quais, ainda que apresentem significação do ponto de vista
da economia, conforme acrescenta Chesnais (1996, p. 39), passam a ser como “pesos mortos”
e não “([..] são mais países destinados ao ‘desenvolvimento’, e sim áreas de ‘pobreza’
(palavra que invadiu o linguajar do Banco Mundial), cujos emigrantes ameaçam os ‘países
democráticos’)”. O que passou a ocorrer foi um movimento desencadeado pelos centros
econômicos que, operando de forma transnacional, ignoram todas as fronteiras que possam
obstacularizar o atual processo de acumulação. Desencadeou-se, a partir de então, um intenso
e generalizado processo de reformas, dirigidas, fundamentalmente, por Organismos
Multilaterais tais como: Fundo Monetário Internacional (FMI); Banco Mundial (BM);
Organização das Nações Unidas (ONU); Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Tais instituições têm

assumido um papel preponderante no direcionamento das políticas de ajuste econômico e de
regulação social.
São

metas

centrais

desse

processo

as

políticas

de

desestatização,

desregulamentação, privatização, descentralização e “modernização”. Com a abertura para o
livre fluxo do capital, elas generalizaram-se e passaram a constituir o novo cenário
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internacional. Sob o imperativo da retórica da flexibilidade, tais políticas representam uma
verdadeira e bem articulada tendência e, embora pareçam uníssonas, têm se concretizado de
modo contraditório nos diversos países do mundo. Essa contradição pode ser observada tanto
na variedade das formas pelas quais essas políticas se materializam em cada contexto quanto
na polarização com que atuam, muitas vezes, no contexto de uma mesma instituição. Isso se
confirma pela presença, cada vez mais frequente, de estratégias e medidas que associam
elementos de centralização-descentralização, regulamentação-desregulamentação, autonomia
associada a formas de controle, privatização na forma do público não-estatal, desestatização
com subsídios estatais, etc. Diante da divergência de estratégias, deve-se atentar para não
tratar essas tendências de forma generalizada, como um modelo hegemônico. Ainda que seja
possível observar a corrosão das estruturas sociais da acumulação fordista, a configuração da
nova ordem produtiva permanece contraditória e confusa.
Ademais, esse conjunto de características organizacionais, concernentes à
flexibilização da produção e à sua convergência e extensão para instituições em todas as
esferas da sociedade, denota mudanças no atual processo de acumulação e de regulação
capitalista, entretanto não pode ser compreendido de uma forma totalizante. Embora seja
possível constatar a flexibilidade como uma tendência, rigidez e flexibilização são oposições
formais, mas não se excluem completamente, o que significa que não se trata de uma mera
permutação de uma forma pela outra.
Entretanto, conforme já se frisou antes, não sem consequências esse processo tem
acirrado ainda mais as contradições e desigualdades no mundo, revelando também uma nova
geografia: de um lado a concentração do capital e da riqueza e, de outro, a pobreza e a
miséria. Nas últimas décadas, particularmente, esse contexto foi agravado pelo aumento nos
níveis de desigualdade nos países em desenvolvimento. As consequências desse agravamento
têm gerado preocupações e medidas no mínimo contraditórias. Salama e Valier (1997)
ressaltam o empenho do Banco Mundial na consecução do seu objetivo de combate à pobreza.
Conforme as afirmações do próprio Banco, o fracasso nesse combate representaria sérios
riscos à regulação social e “[...] provocaria conflitos distributivos, bem como um
descontentamento profundo e talvez uma volta ao populismo, ao dirigismo e ao caos” (BM,
1993, p. 142 apud SALAMA; VALIER, 1997, p. 102).
Segundo esses autores, a via do liberalismo econômico acredita que a diminuição
da pobreza ocorrerá com o próprio desenvolvimento das leis de mercado e como
consequência natural do crescimento restabelecido por suas políticas. Contudo, faz-se
necessário atender aos “mais pobres dos pobres”. As políticas sociais implementadas em
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muitos países latino-americanos apresentam características comuns na medida em que
correspondem a uma nova regulação estatal dirigida, fundamentalmente, por organizações
internacionais assentadas no neoliberalismo econômico. O ponto de partida comum às
políticas e reformas implementadas a partir do fim da década de 1980 foi, sem dúvida, o
rechaço ao Estado do Bem-Estar Social.22 Contudo, as políticas direcionadas ao combate à
pobreza, cujo caráter é complementar e emergencial, apresentam, segundo os autores, três
características básicas: 1) são políticas sociais orientadas para os extremamente pobres; 2) são
políticas sociais de assistência e de cunho privatista; 3) são descentralizadas e recorrem a uma
participação popular, no mais das vezes, via organizações não governamentais (ONGs).
Coraggio (1999) destaca o caráter ambíguo da focalização do gasto social com a
pobreza extrema. Segundo o autor, no contexto dos programas de ajuste estrutural, não parece
ficar clara a intenção de atacar as causas da pobreza, embora os fundamentos digam respeito à
preocupação com os mais pobres. O que se pretende é uma maior eficiência nos gastos
sociais, até mesmo como forma de compensação por sua redução. Assim, as palavras de
ordem passam a ser redistribuição23 e equidade24 e o caminho proposto é a conciliação entre o
crescimento e a redução da pobreza pela via dos investimentos no capital humano dos pobres.
Quanto ao resultado dessas políticas, tendo por base as análises de Salama e Valier (1997), é
possível afirmar que o êxito alcançado diz respeito mais ao campo político do que
propriamente ao campo social e econômico. Graças a um discurso bem articulado e a
estruturas que implicavam, de certa forma, a participação25 dos interessados na
Os autores ressaltam que muitos países que implementaram políticas de ajustes radicais ao longo da
década de 1980, retrocederam e preconizaram que caberia ao Estado resolver a questão das
desigualdades sociais e da pobreza. É importante ressaltar ainda, que o “Estado de Bem-Estar na
América Latina, desnaturado, abortado, seriamente maltratado pela crise dos anos 80 e pelos processos
de ajustamento, não beneficiou as camadas mais pobres da população” (SALAMA; VALIER, 1997, p.
112-113).
23
De acordo com Coraggio (1999), um dos elementos centrais das políticas do BM, vinculadas com as
dimensões sociais do ajuste, foi a redistribuição de um gasto social decrescente, mediante uma série
de medidas cujo efeito sobre os setores pobres não foi ainda avaliado. Esta redistribuição, a partir dos
setores médios para os mais pobres, incluiu impostos diretos ao consumo, redução de subsídios para a
agricultura e para a indústria, redestinação para os setores sociais (saúde, educação, subsídios de
alimentos) do gasto público remanescente.
24
De acordo com Oliveira (2000), o conceito de equidade social, na forma como aparece nos estudos
produzidos pelos organismos internacionais ligados à ONU e pelos promotores da Conferência de
Jomtien, sugere a possibilidade de estender certos benefícios obtidos por alguns grupos sociais à
totalidade das populações sem, contudo, ampliar, na mesma proporção, as despesas públicas para esse
fim. Assim, educação com equidade implica oferecer o mínimo de instrução indispensável às
populações para sua inserção na sociedade atual. No decorrer da apresentação deste trabalho, o tema
da equidade será retomado.
25
A respeito da participação, Dourado (2000, p. 79) adverte: “[...] convivemos com um leque amplo de
interpretações e formulações reveladoras de distintas concepções acerca da natureza política e social
da gestão democrática e dos processos de racionalização e participação, indo desde posturas de
22
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implementação dos programas sociais, pode-se dizer que as políticas foram recebidas com um
alto grau de adesão. Entretanto, contribuíram para arrefecer a ação dos movimentos sociais e,
conforme analisam os autores, se por um lado houve a conquista de legitimação
governamental entre as camadas mais pobres, por outro, foi retomado de forma mais eficiente
o clientelismo agora local e setorizado. Na síntese dos autores:
O modo específico que o Estado tem para combater a pobreza desde o final dos anos
80 na maioria dos países subdesenvolvidos, de acordo com as recomendações do
Banco Mundial (diminuição da pobreza concebida como um subproduto de um
crescimento restabelecido graças às reformas liberais e, enquanto se espera que isto
aconteça, implementação imediata de políticas focalizadas de assistência aos
“extremamentes” pobres), tem claramente a marca do liberalismo econômico,
mesmo que constitua também o sinal de ruptura com o liberalismo desenfreado.
Essas políticas de combate à pobreza, embora tenham resultado em alguns êxitos
políticos relevantes, como vimos, tiveram resultados sociais fracos e, pior ainda,
reforçaram e até aprofundaram as desigualdades sociais. (SALAMA; VALIER,
1997, p. 128).

Alinhadas ao processo de produção e ao novo estágio de acumulação,
desenvolvimento e regulação do capitalismo mundial as reformas institucionais, de modo
geral, são direcionadas à construção de um novo modus operandi, fundamentalmente no que
tange ao Estado e suas ações. No curso das mudanças ocorridas a partir da última década do
século XX, emergiram novas concepções do papel do Estado. Passou-se, então, a prescindir
da configuração e do modo de ação do poder político que antes eram demandados. O EstadoNação, como centro decisório, perdeu força com a entrada de novos atores (fusões,
corporações, conglomerados econômicos etc.), o que impõe novas e complexas demandas e
condicionantes para a ação reguladora do Estado (Janela, 2001). É importante destacar que,
tangidos pelos processos sociais, econômicos e políticos ora vivenciados, os Estados
Nacionais passaram a ser questionados sobre seu papel central no processo de decisão
política. O fato é que, no contexto de mundialização da economia, um novo discurso é tecido
e muitas são as pressões pela redução do papel do Estado no tocante às políticas sociais
(IANNI, 2005).
A educação, neste contexto, ainda que muitas vezes no plano da retórica, assume
uma posição estratégica, posto ser de fundamental importância para à coesão social e a
regulação social. Historicamente atrelada ao capitalismo e em conformidade com o atual
regime de acumulação flexível, assume especificidades e sofre alterações tanto no seu
conteúdo quanto na sua forma. As reformas educacionais em todo o mundo, longe de ser
apenas um processo objetivo ligado às alterações administrativas na gestão das instituições,
participação restrita e funcional atreladas às novas formas de controle social (qualidade total) até
perspectivas de busca de participação efetiva e, conseqüentemente, de participação cidadã”.
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estão inseridas numa dimensão mais ampla. Conforme já foi aludido por Gramsci (1980, p.
396), os métodos de trabalho estão “[...] ligados a um determinado modo de viver, de pensar e
sentir a vida”. A dinâmica construção desse novo homem intensificou-se diante das novas
demandas impostas pelo próprio desenvolvimento da produção. Novas necessidades se
impõem a uma velocidade sem precedentes, portanto são necessários ajustes sociais e
alterações urgentes adequadas ao novo ritmo imposto.
De acordo com Frigotto (1996, p. 26), do ponto de vista das classes dominantes,
“[...] historicamente, a educação dos diferentes grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a
fim de habilitá-los técnica, social e ideologicamente para o trabalho”. A perspectiva de que a
educação na sua função social deve subordinar-se às demandas do capital tem se naturalizado
nas últimas décadas e parece disseminada com uma força avassaladora, sem o devido
aprofundamento sobre os seus significados e implicações. Contudo, Mészáros, de forma
bastante clara, contribui com essa reflexão ao afirmar que:
Além da produção, numa escala ampliada, das múltiplas habilidades sem as quais a
atividade produtiva não poderia ser realizada, o complexo sistema educacional da
sociedade é também responsável pela produção e reprodução da estrutura de valores
dentro da qual os indivíduos definem seus próprios objetivos e fins específicos. As
relações sociais de produção capitalistas não se perpetuam automaticamente.
(MÉSZÁROS, 1981, p. 260 apud FRIGOTTO, 1996, p. 26).

Desse ponto de vista, tomando-se como referência o quadro de análise delineado sobre
o processo de regulação, não há como não inquirir sobre o significado e o conteúdo das atuais
reformas pelas quais vem passando a sociedade em todas as esferas, nas suas mais diversas
instituições e, de modo particular, os sistemas educacionais e as escolas. Sobre o processo de
produção e reprodução dessa sociedade, particularmente no que se refere à relação entre
globalização e educação, Roger Dale (2004) oferece uma importante contribuição.
Contrapondo-se à abordagem que defende a hipótese da existência e do significado de uma
Cultura Mundial de Educação Comum (CMEC), o autor pretendeu estabelecer essa relação
em outro nível, para ele qualitativamente sem precedentes e que tem mudado o papel do
Estado tanto nacional como internacionalmente. Trata-se do que ele denominou de Agenda
Globalmente Estruturada para a Educação, que está direcionada para estabelecer de modo
mais claro as ligações entre as mudanças ocorridas na economia mundial, na política e nas
práticas educativas. Dale esclarece:
As agendas nacionais para a educação são formadas mais no nível do regime do que
no nível estrutural; as “políticas educativas”, o processo de determinar o conteúdo e
o processo da educação são poderosamente moldados e limitados pelas “políticas
educativas”, pelo processo de determinação das funções a serem desempenhadas,
pela importância do conseqüente provimento dos seus recursos, pelo sistema
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educativo como parte de um quadro nacional regulador mais amplo [...]. De uma
forma muito crítica, neste contexto, todos os quadros regulatórios nacionais são
agora, em maior ou menor medida, moldados e delimitados por forças
supranacionais, assim como por forças político-econômicas nacionais. E é por estas
vias indirectas, através da influência sobre o estado e sobre o modo de regulação,
que a globalização tem os seus mais óbvios e importantes efeitos sobre os sistemas
educativos nacionais. (DALE, 2004, p. 441).

Com o fim de apreender os vínculos entre o papel da educação e o processo de
produção e reprodução da sociedade, Popkewitz (1997) desenvolveu importante estudo sobre
o processo de reformas na educação americana. Nele buscou identificar os princípios
sociológicos e epistemológicos26 que fundamentaram as reformas contemporâneas,
compreendidas pelo pesquisador como parte fundamental do processo de regulação social. No
referido estudo, ele trata das amplas relações estabelecidas pela reforma, que compreendem
desde a organização das instituições até as orientações condicionantes das ações dos
indivíduos. Considerada como ponto estratégico da modernização das instituições, a reforma
educacional transmite mais do que informações sobre novas práticas de escolarização. Na
ótica do autor, ela atua na formação de valores, hábitos, disciplina e em todo processo que
envolve a construção de um novo padrão de regulação social.
Partindo dos pressupostos teóricos da regulação, Popkewitz (1997) propõe-se a
compreender a especificidade da reforma norte-americana. Contudo, suas análises permitem
identificar pontos comuns e recorrentes na reforma educacional que vem sendo realizada em
diversos países do mundo ocidental. A dinâmica de redefinição do papel do Estado, a
reformulação do trabalho profissional associada a padrões burocráticos e técnicos, a
organização do conhecimento vinculado a aspectos maiores da transformação social e do
poder, a noção evolucionista naturalizada e pragmática do progresso e a inversão entre meios
e fins27 são elementos que não se restringem apenas ao contexto americano.
Advertindo para a necessidade de se examinar os fatos específicos dentro de uma
formação histórica, os movimentos de reforma da contemporaneidade são vistos por
Popkewitz (1997) como consequência da ruptura dos padrões de regulação social no período
pós-guerra. Período considerado pelo autor como um marco histórico para o mundo, em
virtude das mudanças inéditas ocorridas tanto nas décadas anteriores quanto nas posteriores.
O sentido epistemológico de que trata o autor se coloca em contraposição à epistemologia clássica,
conforme ele próprio afirma: “[...] aceito a tradição pragmática filosófica e rejeito a noção da
epistemologia como referente às afirmações do conhecimento universal sobre a natureza, origem e
limites do conhecimento” (Popkewitz, 1997, p. 23). Nesse sentido, esclarece ainda que a
epistemologia analisa as regras e padrões de acordo com as quais é formado o conhecimento sobre o
mundo (p. 236).
27
Sobre isso, ver Horkeimer (2002).
26
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Ao longo de todo o estudo, ele reafirma a ideia de que o movimento de reformas que se
seguiu após a Segunda Guerra Mundial pode ser considerado como responsável pela
constituição dos padrões de regulamentação social na escolarização.
“Durante o século XIX e início do século XX, a escolarização de massa
acompanhou a ruptura entre a produção e a reprodução na economia, na sociedade e na
cultura”, esclarece Popkewitz (1997, p. 84). Nesse período havia a crença na reforma das
instituições como possibilidade de progresso, “melhoria social”, e garantia de um “futuro
perfeito”. A convicção de que a reforma levaria, sobretudo, ao avanço individual com a
formação de bons cidadãos, com caráter moral e hábitos de trabalho, foi direcionada para a
instituição capaz de abranger todas essas expectativas – a escola. Portanto, atribui-se à escola
a função de organizar e formar a identidade do sujeito por meio de um conjunto de
procedimentos, regras e obrigações que sejam capazes de organizar e disciplinar “[...] a forma
como o mundo deve ser visto, sentido e como se deve agir sobre ele” (Popkewitz, 1997, p.
22). Conforme o autor, nisto reside a importância da pedagogia moderna: no seu vínculo com
a regulação social.
Ainda de acordo com este autor, em face das transformações tecnológicas,
políticas e econômicas que marcaram o mundo, sobretudo no período que se seguiu à
Segunda Guerra Mundial, as reformas implementadas nos Estados Unidos, desde o fim da
década de 1950 até o início da década de 1970, podem ser consideradas como resposta a pelo
menos quatro aspectos dessas transformações: 1) o aumento da profissionalização; 2) a maior
ênfase na ciência; 3) a dinâmica expansão econômica; 4) a esperança espiritual surgida no fim
da Segunda Guerra Mundial28 (POPKEWITZ, 1997, p. 148). Em relação ao processo de
reformas instituído nas décadas de 1980 e 1990, é possível identificar a permanência desses
aspectos, agora potencialmente ampliados e aprofundados. É importante ressaltar que a união
desses diversos fatores foi amalgamada pelo individualismo exacerbado, reforçada pela fé na
eficiência do mercado e acrescida de um forte sentido pragmático, competitivo e instrumental.
Diferentemente de períodos anteriores, quando era vista apenas como parte do
desenvolvimento maior da sociedade, a escola no contexto dos complexos processos de
regulação social em curso desde as últimas décadas do século XX, assume um papel
estratégico e central, passando a ser vista como a instituição capaz de promover a mudança e a
transformação social. Afirma o autor:

28

Com base nos estudos de Greeley (1985), Popkewitz (1997) afirma que os “[...] Estados Unidos, ao contrário
de outras nações industrializadas, mantiveram fortes convicções religiosas que associaram as crenças em um
destino nacional manifesto a visões de futuro perfeito” (p. 153).
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A reforma da escola era parte da modernização da sociedade do fim do século XIX,
assim como um componente dos esforços da nação para lançar uma guerra à pobreza
e para estimular o desenvolvimento tecnológico na década de 60. No entanto, as
atuais reformas eliminam a análise de outras instituições, entendendo que um
trabalho harmonioso nas escolas poderá corrigir todos os grandes males.
(POPKEWITZ, 1997, p. 171).

A importância de estudos como o de Popkewitz reside no fato de demonstrar que
a materialização das reformas educacionais contemporâneas e as consequentes mudanças na
organização dos sistemas educacionais têm na escola o seu lócus fundamental. Esta, por sua
vez, não se descola das mudanças ocorridas no plano da macroestrutura econômica, política e
cultural. Logo, mais do que mera consequência das mudanças no quadro mais amplo do atual
processo de acumulação capitalista, as reformas educacionais são compreendidas como
constitutivas desse processo e podem ser percebidas como força expressiva no processo de
regulação e sustentação do atual processo de acumulação capitalista. Partindo da compreensão
de que os sistemas de ensino constituem instrumentos importantes para a viabilização do
processo de regulação da sociedade, faz-se necessário reformá-los e adequá-los aos moldes do
novo regime de acumulação.
Compreende-se o processo de regulação social capitalista como decorrente das
alterações no modelo de gestão da produção e sua construção como resultante de um amplo
movimento de reformas, que inclui, fundamentalmente, a reestruturação do Estado e o
delineamento de uma agenda globalmente estruturada para a educação. Assim, torna-se
necessário compreender a regulação em sentido stricto, ou seja, referindo-se às consequentes
mudanças pelas quais vêm passando os sistemas escolares e a escola no contexto do que tem
sido denominado nova regulação das políticas educacionais. Tendo uma visão da educação
como importante campo de disputa na busca por coesão social e, por conseguinte, de
regulação social, buscou-se analisar as mudanças na organização dos tempos e espaços da
escola em ciclos no município de Goiânia. Com isso, pretendeu-se apreender, por meio do
debate realizado no campo da educação, como têm se configurado as mudanças e as novas
formas de regulação das políticas educacionais, de modo particular no contexto brasileiro.
1.3 AS NOVAS FORMAS DE REGULAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E SEUS
DESDOBRAMENTOS NO CONTEXTO ESCOLAR
Inicialmente, cabe recuperar as considerações feitas por Barroso (2006, p. 13)
sobre o que denomina de teoria da regulação na análise das políticas públicas. Nessa questão,
identifica a associação da regulação com a abordagem designada por “sociologia política da
acção pública” sobre a qual destaca por um lado, “a necessidade de apreender o Estado pela
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sua acção” e por outro, de forma complementar a esta, “a necessidade de apreender a acção do
Estado através dos seus instrumentos”. Sobre a importância dessa primeira perspectiva,
valendo-se dos estudos desenvolvidos por Muller (2000), o autor chama a atenção para a
possibilidade de compreender o Estado não apenas com base em suas determinações, mas
também em seu funcionamento. De acordo com ele, isso implica abrir mão de uma visão do
Estado como um todo monolítico em troca de uma visão mais pormenorizada. A segunda
perspectiva remete à noção de “instrumento de acção pública”, conforme concebida por
Lascoumes e Le Galés (2004). Barroso ressalta a necessidade de se perceber a forma como
ocorrem atualmente “[...] as mudanças nas políticas públicas e o papel que os novos modos de
regulação desempenham na reorganização do Estado e das suas formas de governo” (2006, p.
13-14).
Com base nesse referencial e nas análises desenvolvidas no contexto do projeto de
investigação realizado em cinco países europeus29 sobre a emergência de novos modos de
regulação das políticas públicas, Barroso (2006) esclarece que, contrapondo-se aos novos e
atuais modos de regulação, persistiu um modelo que foi predominante na fase de expansão
dos sistemas de ensino no período após a Segunda Guerra Mundial, especificamente de 1950
a 1970. Compreendido como desenvolvimento da “escola de massas”, esse modelo,
denominado regulação “burocrático-profissional”, perdeu legitimidade e tem deixado aberto o
espaço para a constituição de novas formas de regulação. De acordo com o autor:
O que está em causa na transformação actual dos modos de regulação é a perda da
legitimidade e da coerência estrutural deste modelo, por força de um conjunto de
alterações aparentemente avulsas e aparentemente contraditórias, mas cuja
articulação constitui o cerne do próprio dispositivo de regulação: o reforço da
autonomia dos actores e entidades locais na gestão, coordenação e pilotagem de
certas responsabilidades educativas e gestionárias (o que põe em causa os princípios
da burocracia estatal); o controlo da autonomia desses actores e dessas entidades
locais através da introdução de novos métodos e instrumentos, como por exemplo:
reforço dos dispositivos de avaliação, em particular pela “obrigação de resultados”;
mecanismos de escolha e concorrência das escolas; controlo das escolas pelos
utilizadores através de mecanismos de participação e prestação de contas; etc.
(BARROSO, 2006, p. 28).

Com base na referida investigação, o autor identificou, dentre outras mudanças
relativas ao papel do Estado no contexto da regulação, a gradativa substituição de um “[...]
controlo directo e a priori sobre os processos, por um controlo remoto, e a posteriori baseado
nos resultados” (BARROSO, 2005, p. 732). Para exemplificar essa perspectiva, remete à
29

O projeto intitulado Changes in regulation modes and social production of inequalities in educational
systems: a European comparison, designado Reguleducnetwork, desenvolveu-se entre outubro de 2001 e outubro
de 2004 abrangendo cinco países europeus: Bélgica, França, Hungria, Portugal e Reino Unido.
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conclusão de um estudo sobre as tendências evolutivas das políticas educativas no Canadá,
Estados Unidos, França e Reino Unido, na qual se afirma:
O Estado não se retira da educação. Ele adopta um novo papel, o do estado
regulador e avaliador que define as grandes orientações e os alvos a atingir, ao
mesmo tempo em que monta um sistema de monitorização e de avaliação para saber
se os resultados desejados foram, ou não, alcançados. Se, por um lado, ele continua
a investir uma parte considerável do seu orçamento em educação, por outro, ele
abandona parcialmente a organização e a gestão quotidiana, funções que transfere
para os níveis intermediários e locais, em parceria e concorrência com actores
privados desejosos de assumirem uma parte significativa do ‘mercado’ educativo.
(LESSARD, BRASSARD; LUSIGNAN, 2002, p. 35 apud BARROSO, 2005, p.
732).

Quanto à associação da regulação com um novo estatuto de intervenção estatal na
condução das políticas públicas, contrapondo-se à administração pública de controle
burocrático, tradicionalmente caracterizada por normas e regulamentos, o autor chama a
atenção para a utilização do termo regulação em oposição à regulamentação. A despeito de
não ser esta uma distinção rigorosa, posto que não se excluem, o autor acrescenta:
[...] a ‘regulação’ (mais flexível na definição dos processos e rígida na avaliação da
eficiência e eficácia dos resultados) seria o oposto da ‘regulamentação’ (centrada na
definição e controlo a priori dos procedimentos e relativamente indiferente às
questões da qualidade e eficácia dos resultados). (BARROSO, 2006, p. 63-64).

Acrescenta Oliveira (2005) que o modelo de regulação que estava em vigência
tinha como foco a regulamentação e se assentava na promessa de ascensão e mobilidade
social pela via educacional e na garantia de emprego formal e regulamentado. Essa ideia leva
à compreensão do sistema de organização seriado como legitimador e expressão desse modelo
de regulação. No cenário atual de desigualdade e desemprego estrutural, a promessa perde a
sua eficácia e o discurso conforme o contexto da sociedade global, fundamentalmente os
veiculados por organismos internacionais, enfocam “[...] a importância da educação na busca
por soluções alternativas à sobrevivência nesta sociedade em que já não há empregos para a
maioria” (p. 757). A autora adverte também que as reformas direcionadas a organizar a
educação básica de caráter geral, ocorridas a partir das últimas décadas do século XX,
reforçaram o papel de formar a força de trabalho em conformidade com as exigências do
capitalismo, ao mesmo tempo em que contribuíram para disciplinar a pobreza.
O estudo desenvolvido por Barroso, ainda que num contexto muito diverso do
brasileiro, demonstra certa generalização dos programas de reforma, fundamentalmente em
relação à submissão das políticas educacionais a uma racionalidade economicista. Nessa ótica,
modelos de gestão empresarial passam a ser referência para as instituições escolares e seguem
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a mesma lógica os sistemas de avaliação centrados nos resultados.30 Entretanto, a nova
regulação das políticas educativas não pode ser compreendida numa perspectiva única e
linear, ao contrário, trata-se de um processo complexo e contraditório cuja apreensão deverá
articular a particularidade de cada país em relação aos processos sociais mais amplos, no
esforço de apreender a regulação como totalidade, ou seja, na sua materialidade lógica e
histórica.
Com essa compreensão, o estudo desenvolvido por Sposati (2002) chama a
atenção para o processo de regulação social tardia a que foi submetida a maioria dos países da
América Latina. Para a autora, a regulação social tardia caracteriza-se pelo reconhecimento
legal de direitos sociais e humanos sem que, contudo, ocorra a sua materialização. Ou seja,
formalmente podem continuar a ser direitos, mas não passam pelas vias institucionais nem
pelos orçamentos públicos. Este processo é recorrente em vários países latino-americanos,
dentre eles o Brasil, onde “[...] o reconhecimento dos direitos sociais e humanos só ocorreu no
último quartil do século XX” (SPOSATI, 2002, p. 6) e após intensas lutas e um longo
processo de ditadura militar. Neste sentido, de acordo com a autora, a forte cultura privatista
associada ao ideário neoliberal encontra nesses países um espaço bastante permeável para
“[...] uma forma de regulação que distancia a relação entre política social e direito social”
(SPOSATI, 2002, p. 6).
Ao desenvolver o processo de investigação sobre as alterações nas formas de
regulação das políticas educacionais, Barroso (2006) tomou como referência três níveis de
regulação, a seu ver diferentes e complementares: a regulação transnacional, a regulação
nacional e a microrregulação local.
Em relação ao primeiro nível, o autor esclarece que este pode ser compreendido
com base em um conjunto de normas, discursos e procedimentos disseminados pelos fóruns
de decisão e consulta internacionais no âmbito da educação, a que recorrem políticos e
funcionários de diversos países. Sua origem, na maioria das vezes, encontra-se nos países
centrais e está relacionada aos condicionantes da dependência dos demais países no quadro
dos efeitos do processo de globalização da economia. Para o autor, uma das maiores fontes
desse nível de regulação são os programas de cooperação, apoio e desenvolvimento com
origem nos diferentes organismos internacionais. A partir desses organismos são formulados

O autor aprofunda essa questão no estudo desenvolvido sobre a realidade específica de Portugal no
que se refere às transformações ocorridas nos processos de organização e regulação do currículo, da
oferta escolar, do recrutamento e formação de professores, da gestão escolar e recursos financeiros e
do partenariado socioeducativo.
30
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diagnósticos, sugeridas metodologias e propostas soluções de maneira uniforme, produzindo o
que ele denomina de “contaminação” em diferentes países do mundo (BARROSO, 2006).
No segundo nível, denominado pelo autor de regulação nacional ou institucional,
a referência é o poder e a autoridade do Estado sobre os sistemas educacionais. É expresso de
forma recorrente pelas autoridades públicas por meio de normas, injunções e
regulamentações. Trata-se das “[...] formas institucionalizadas de intervenção do Estado e da
sua administração na coordenação do sistema educativo” (BARROSO, 2006, p. 56). Essa
forma de regulação tem sua origem na tensa e histórica combinação entre a burocracia e o
profissionalismo, sendo a primeira identificada pelo autor com a racionalidade administrativa
e a segunda com a racionalidade pedagógica em permanente conflito no interior das escolas.
Entretanto, conforme já referido, o esgotamento desse processo de regulação
burocrático-profissional tem dado lugar à emergência da regulação transnacional e de novos
modos de regulação que combinam, por um lado, a sedimentação de reformas e novas regras
com antigas práticas e estruturas e, por outro, a emergência de discursos e práticas de
descentralização e autonomia conforme a lógica de mercado e os princípios da privatização
(BARROSO, 2006). Ressalta ainda o autor que o principal efeito desta situação é o
“hibridismo”, compreendido como a “[...] sobreposição de diferentes lógicas, discursos e
práticas na definição e acção políticas” (BARROSO, 2006, p. 53). Sobre esse aspecto,
esclarece que a expressão hybridization (hibridismo) é referida por vários autores, entre eles
Popkewitz (2000, p. 172 apud BARROSO, 2006, p. 54), para enfatizar “[...] o caráter plural,
misto, das reformas educativas, dos seus pressupostos, orientações e procedimentos”.31
Barroso acrescenta:
De modo geral, pode dizer-se que coexistem, nos diferentes países (e no mesmo país
em diferentes momentos) estratégias de regulação, desregulação, privatização,
recentralização, descentralização, autonomia e controlo, mas os referenciais destas
estratégias têm, por vezes, sentidos diferentes (em função dos países, das ideologias
políticas, dos interesses convocados) e exercem-se em domínios distintos. (2006, p.
55-56).

Ao considerar o nível da microrregulação local, o autor se refere à diversidade de
formas pelas quais são reajustados localmente os condicionantes da regulação nacional. A
despeito da regulação transnacional e institucional, relativas ao processo de intervenção do
Estado, o autor compreende que a interferência de vários atores, com diferentes interesses,
31

“[...] esta idéia de sobreposição ou hibridismo no modo como são concebidas e vistas as reformas
educativas, obriga a repensar as concepções binárias, emergentes no século XIX, de estado/sociedade
(sociedade civil), centralização/ descentralização, objectivo/subjetivo, e global/local que guiaram as
análises dos programas liberais e de esquerda de reforma” (POPKEWITZ, 2000, p. 172 apud
BARROSO, 2006, p. 54).
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finalidades e posicionamentos, configura, no nível local, um importante processo de
regulação. Esta, compreendida como uma regulação autônoma, é constituída por decisões
locais e diversificadas. A existência desses múltiplos espaços no interior do sistema
educacional produz o que ele denomina de efeito “mosaico”. E acrescenta:
Hoje em dia abundam os sinais que mostram estarmos a assistir a um
desenvolvimento (espontâneo, voluntário ou consentido) de processos formais e
informais de regulação local. É o caso, por exemplo, da crescente diferenciação
entre as escolas; da existência de inúmeros espaços de concorrência, rede ou
partenariado entre as escolas ou entre estas e outras organizações locais; da
multiplicação das normas derrogatórias tendo em vista medidas excepcionais para
problemas específicos; na proliferação de programas e projectos especiais, dirigidos
a públicos e escolas com determinadas características; o aparecimento dos
‘territórios educativos de intervenção prioritária’ enquanto expressão de um
princípio de discriminação positiva no fornecimento do serviço educativo; da
manifestação incontrolada de formas de ‘autonomia’ clandestina nas organizações e
nas pessoas individualmente consideradas (alunos, pais, professores); na criação de
órgãos de participação local (conselhos municipais de educação, assembléias de
escola) no contexto de processos institucionais de descentralização ou autonomia.
(BARROSO, 2006, p. 59).

Cabe aqui ressaltar que as análises empreendidas por Barroso (2006), a despeito
de se referirem ao contexto europeu, são pertinentes para o debate acerca das novas formas de
regulação em curso no Brasil, bem como para a compreensão das mudanças na organização
dos tempos e espaços da escola em ciclos à luz dessa problemática. Embora se considere as
novas formas de regulação nos diferentes níveis tratados pelo autor, o presente estudo buscou
priorizar a abordagem da regulação no âmbito das políticas e no contexto do processo de
reformas instituídas a partir dos anos 90. Isso especialmente em relação às novas formas de
intervenção do Estado na educação, cuja finalidade parece vincular-se à construção de um
modo de regulação social em consonância com as novas formas de acumulação.
Ademais, cabe afirmar ainda que, ao considerar a regulação dessa perspectiva,
partiu-se do princípio de que o contraditório processo por meio do qual ocorre a formulação, a
materialização e reformulação das políticas, nas diferentes instâncias, não se descura dos
sujeitos que lhe informam valores, normas, símbolos, leis. Ou seja, não se descola dos
processos e práticas sociais que, de forma contraditória e articulada, têm possibilitado a
unidade da regulação social mais ampla.
A disseminação do conceito de regulação no âmbito educacional é relativamente
recente. A ampliação dos estudos e pesquisas em torno da instituição de uma nova regulação
política, social e econômica, no âmbito da reforma do Estado e de suas relações com as
políticas educativas, têm tido lugar em vários países e constituem um campo fértil de
investigação também no Brasil. De acordo com Oliveira (2005), os trabalhos produzidos no
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país, especificamente sobre esta temática, datam de meados da presente década. Mas a autora
lembra que, embora a produção acadêmica na área educacional não tenha adotado o termo
regulação, os “[...] estudos mais recentes sobre os processos de descentralização, privatização
e autonomia no setor educacional demonstram a tensão entre regulação e desregulação das
políticas educativas” (p. 765).
A autora ressalta as evidências da emergência de uma nova regulação nas políticas
educacionais no contexto brasileiro, entre outras formas pela centralidade atribuída à
administração escolar, que situa a escola como núcleo do planejamento e da gestão; pelo
financiamento per capita; pela ampliação dos exames nacionais de avaliação e dos
mecanismos de gestão que pressupõem a participação da comunidade (OLIVEIRA, 2005,
2008, 2009). Esse conjunto de fatores apontado pela autora apresenta convergência com
outros contextos nacionais latino-americanos.32 Sobre essa questão, observa ainda que o forte
apelo à descentralização administrativa, financeira e pedagógica, acrescido da ideia de maior
autonomia da escola e da ênfase no trabalho coletivo, foi acompanhado de certa padronização
dos procedimentos administrativos e pedagógicos. Conforme identifica, os “[...] currículos
centralizados, o livro e material didático, vídeos, programas de computadores, a regularidade
dos exames nacionais de avaliação e a prescrição normativa sobre o trabalho pedagógico” são
exemplos da padronização nos processos escolares (OLIVEIRA, 2008, p. 2).
Dourado (2007) ao analisar a lógica e os limites presentes no PDE, no Programa
Dinheiro Direto na Escola e no Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, destaca
o caráter ambíguo presente no direcionamento das políticas de organização e gestão da
educação básica e de modo específico, nos programas citados. Segundo o autor, a
ambigüidade expressa no conjunto de programas evidencia-se de um lado, no apelo ao caráter
democrático e inclusivo e de outro, na ênfase gerencial e produtivista. Disso resulta ainda, o
descompasso entre o proposto e o efetivado e a naturalização da fragmentação e
desarticulação das políticas nos sistemas e unidades escolares.
Verifica-se ainda, que as reformas no campo da gestão educacional, têm adotado
cada vez mais, elementos da lógica empresarial, que no mais das vezes, têm servido para velar
e legitimar a continuidade de antigas configurações de poder. A novidade na forma abriga o
antigo conteúdo, que aparece revestido com princípios, ditos mais modernos, eficientes e de
melhor qualidade. Para Dourado (2007):

A autora faz referência ao estudo de Medina e Kelly, (2000, 2002) sobre o Chile e aos estudos de
Birgin (2000), Feldfeber (2004) e Oliveira (2004) sobre a Argentina.
32
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Vivencia-se, no país, um conjunto de ações, de modo parcial ou pouco efetivo, sob a
ótica da mudança educacional, mas que, de maneira geral, contribui para
desestabilizar o instituído, sem a força política de instaurar novos parâmetros
orgânicos à prática educativa (p.926).

Esse processo é recorrente no que se refere ao conjunto das políticas e programas
que propõem reestruturar a gestão, a organização e o financiamento da educação básica. Esse
conjunto de políticas articuladas às reformas do Estado tem se constituído em novas formas
de regulação na educação, balizadas a partir dos anos de 1990, conforme se tentou evidenciar.
Nessa perspectiva Dourado (2007) chama a atenção ainda, para o caráter ambíguo dos
programas governamentais que, por meio de um processo de indução tem alterado, por vezes,
a lógica e a natureza das escolas com a instituição de uma lógica gerencial e produtivista em
detrimento dos aspectos pedagógicos. O autor acrescenta ainda, que “A realidade do sistema
educacional brasileiro indica a superposição e um alto grau de fragmentação de ações e
programas e, consequentemente, das políticas educacionais que os fundamentam” (Dourado,
2007, p. 939).
Com base em dados de pesquisa realizada em escolas das redes estadual e municipal
de Minas Gerais, Oliveira (2008) observou que o trabalho docente tem sofrido mudanças
substanciais. Tem sido visivelmente ampliado para além da sala de aula, ocasionando uma
sobrecarga para o professor, ao qual tem se atribuído a responsabilidade direta pelo bom
desempenho dos alunos que passam a ser monitorados por um sistema de avaliação cada vez
mais sofisticado. Acrescenta que, “[...] tem ocorrido regulação sobre o trabalho dos
professores, sob formas cada vez mais sutis por parte dos gestores dos sistemas centrais de
ensino” (OLIVEIRA, 2008, p. 3). Essas ações revelam ainda um dos paradoxos que compõem
o atual modo de regulação: ao mesmo tempo em que é possível ter mais autonomia sobre as
definições internas e nas regras do dia a dia, os trabalhadores se encontram mais presos ao
trabalho e sob um maior controle (BARROSO, 2006; MAROY, 2006; OLIVEIRA, 2008).
Além disso, a flexibilização das estruturas e processos tem sido apontada como traço
fundamental da nova regulação na educação. No contexto educacional brasileiro, essa
flexibilidade, ao que parece, não só tem sido assimilada como também foi legitimada e
regulamentada. Sem fazer referência à regulação, Cury (1997) demonstra compreender a
flexibilidade como um dos dois eixos dominantes e presentes na Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) – Lei nº 9. 394/96:
Esta LDB institui uma inversão formidável na estrutura do ensino brasileiro. Em vez
do tradicional controle na base e no processo educativo com mais liberdade no
produto, a nova lei flexibiliza a base e o processo e estabelece um controle jamais
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visto na educação brasileira. Assim, ao eixo da flexibilidade inicial e processual se
opõe a avaliação do rendimento escolar como competência da União. (CURY, 1997,
p. 3).

De acordo com o autor, a flexibilidade tem expressão em duas dimensões: a primeira
refere-se à maior clareza de atribuição de competências entre as esferas em relação aos níveis
da educação escolar, com clara opção pela descentralização; a segunda, à “[...] diminuição dos
controles cartoriais sobre os sistemas e as instituições” (1997, p. 3), o que, segundo o autor,
aproxima-se de um processo de desregulamentação que confere maior autonomia às
instituições e aos sistemas. Como exemplo da flexibilidade na educação básica, cita o art. 23,
que estabelece o fim da seriação obrigatória e a possibilidade de reclassificação dos alunos, e
o art. 24, que abre a possibilidade de estudos independentemente da escolarização prévia.
Vale ressaltar que, após as prerrogativas abertas pela LDB, várias redes estaduais e
municipais de todo o país passaram da organização seriada para formas de organização mais
flexíveis que têm nos ciclos um emblema. Entretanto, em que pese a presença da
flexibilização como eixo da nova regulação na legislação orientadora das propostas de
organização da escolaridade, Oliveira (2004, p. 364) adverte sobre “[...] a tentativa, por parte
do discurso oficial, de assimilar a noção de flexibilidade à de autonomia”. E acrescenta:
A participação local, a insistente flexibilidade nos procedimentos administrativos na
gestão pública, bem como a descentralização financeira presente nos orçamentos
públicos estão carregadas da noção de autonomia e participação, ainda que os
envolvidos sejam, a rigor, meros contribuintes ou assistidos. (OLIVEIRA, 2004, p.
362).

Tomando a organização da escolaridade em ciclos no conjunto das políticas de
regulação na educação, forjadas no contexto mais amplo das reformas, tem-se nos processos
de regulamentação um dos privilegiados instrumentos de indução de políticas e de regulação.
Com essa compreensão, buscar-se-á, no próximo capítulo, caracterizar a organização da
escola em ciclos no Brasil por meio das suas proposições e principais mudanças do sistema
seriado. Pretende-se ainda discutir as origens dessa política, seus principais pressupostos,
fundamentos e finalidades.
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CAPÍTULO 2
A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA EM CICLOS NO BRASIL: UMA NOVA
REGULAÇÃO NA EDUCAÇÃO?
Por meio dos referenciais informados pela literatura sobre a temática o presente
capítulo objetiva discutir a organização da escola em ciclos no intuito de apreender as
determinações que conferem identidade a essa forma de organização, particularmente no que
se refere às divergências e convergências acerca dos princípios, fundamentos e finalidades
que orientam as propostas nos diversos estados e municípios do Brasil. Nesse sentido, buscarse-á também discutir as recomendações de mudanças preconizadas para a educação por
discursos nacionais e internacionais e a sua convergência com as proposições da organização
da escola em ciclos.
2.1 - AS PROPOSTAS DE DESREGULAMENTAÇÃO/FLEXIBILIZAÇÃO DOS TEMPOS
E ESPAÇOS DA ESCOLA: UMA PRIMEIRA CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
EM CICLOS
A compreensão acerca da organização dos tempos e espaços escolares em ciclos
se insere no quadro mais amplo das políticas educacionais no país, conforme já explicitado,
essas políticas vêm sofrendo profundas modificações em decorrência das mudanças sociais,
políticas e econômicas constitutivas de um novo padrão de regulação social que, na esteira do
desenvolvimento do capitalismo, tem repercutido nacional e internacionalmente. No contexto
brasileiro intensificou-se o processo de reformas que se configuraram como resposta às
orientações de organismos internacionais, especialmente com relação à reestruturação do
papel do Estado no que se refere às políticas públicas, particularmente as da educação.
Constitutivas desse cenário as propostas de organização dos tempos escolares em
ciclos, bem como a adoção de medidas como aprovação automática, progressão continuada e
aceleração da aprendizagem, já não se configuram mais como programas alternativos restritos
a alguns municípios. Conforme demonstra a tabela a seguir, a evolução do número de
matrículas nessa forma de organização, apesar das oscilações, se configura como significativa
realidade para o sistema educacional brasileiro, sendo a sua concentração maior na rede
pública estadual e municipal.

Figura 1 – Evolução do número de matrículas por forma de organização escolar.

Fonte: MEC/Inep, conforme Mainardes (2009, p. 29)

Atribue-se ao conjunto dessas medidas e à organização em ciclos uma redução nas
taxas de defasagem idade-série no ensino fundamental indicando uma significativa queda nos
índices de repetência. De acordo com dados do Censo escolar do MEC, em 1991 a taxa de
defasagem idade-série era de 64,1%; em 1996, caiu para 47,0%; em 2000 para 41,7%; em
2006 para 27,46%.33 O que indica uma significativa correção do fluxo escolar. A avaliação
otimista apresentada pelos órgãos oficiais, os resultados estatísticos e o forte apelo da mídia
que tem divulgado os programas e os projetos governamentais são indicativos de certa
organicidade no que se refere ao encaminhamento das políticas oficiais e de sua avaliação.
Entretanto, para além de ter se desenvolvido como uma diretriz política
oficialmente presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB, 9.394/96, nas
orientações do MEC, especificamente nos Parâmetros Curriculares Nacionais, outra via de
expansão da reorganização do ensino em ciclos tem se apresentado na sua caracterização
como alternativa para inclusão social e buscado se distinguir do que se convencionou chamar
de via oficial: os ciclos de formação e desenvolvimento humano. Essa forma de organizar o
ensino em ciclos ganhou expressão fundamentalmente por meio de experiências realizadas em
alguns municípios governados pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Entre essas experiências
destacam-se, fundamentalmente, a Escola Cidadã em Porto Alegre e a Escola Plural em Belo
Horizonte.
Dados referentes aos resultados comparativos do censo escolar de 1991/1996/2000/2006, retirados
do site: http://www.mec.gov.com.br/. Consultado em 04 de dezembro de 2007.
33
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A partir de então, diversas redes em todo o país passaram a organizar o ensino
fundamental em ciclos. Essas propostas, a despeito de apresentarem especificidades que as
diferenciam entre si, tanto nas mudanças estruturais quanto nos próprios fundamentos,
apresentam na proposição pontos comuns no que se refere à perspectiva de construção de uma
escola pública democrática, inclusiva e de qualidade para todos. Segundo demonstram
estudos e pesquisas sobre a temática essa forma de organizar o ensino busca romper com a
estrutura rígida de organização do tempo escolar em séries anuais e instituir uma organização
mais flexível capaz de oportunizar a permanência dos alunos e, por meio do atendimento aos
diferentes ritmos de aprendizagem, possibilitar a continuidade dos estudos. Elementos
fundamentais e facilitadores nesse processo são a eliminação parcial ou total da reprovação e
a organização das turmas com base na faixa etária do educando. A despeito de constar da
literatura pesquisada referências a estudos sobre o desenvolvimento humano elaborados por
teóricos como Piaget, Vygotsky, Wallon e Paulo Freire, dentre os mais referenciados
(DALBEN, 1998); (KRUG, 2001); (ALAVARSE, 2007), as justificativas para a organização
da escola em ciclos não parecem estar nesses autores fundamentadas. Sobre essa questão,
Miranda (2009) acrescenta que “os argumentos em defesa da escola de ciclos nem sempre
explicitam claramente o conjunto de princípios de ordem teórica, prática, social, política,
pedagógica e psicológica que os fundamenta” (p. 25).
De acordo com Mainardes (2007), os países industrializados destacam os ciclos
como uma forma de respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, de forma
particular na literatura francesa, dois aspectos têm sido mais enfatizados: a necessidade de um
ensino diferenciado em conteúdos e métodos e o trabalho em equipe. No caso brasileiro,
segundo o mesmo autor, “a retórica dos ciclos” tem incluído conceitos como democratização
do acesso e melhoria da qualidade do ensino. Numa versão considerada alternativa à oficial, a
justificativa é de contraposição às políticas neoliberais e as propostas baseadas no mercado,
enquanto, numa versão considerada oficial, a justificativa é a redução das taxas de reprovação
e a racionalização do fluxo escolar. Acrescidas a essas, muitas são as justificativas em defesa
da organização em ciclos como uma proposta menos excludente e como possibilidade de
garantir a educação como direito. Nesse sentido, a despeito dessas e de tantas outras
justificativas e fundamentos, partilha-se da idéia de que essa forma de organização insere-se
no conjunto das mudanças resultantes da nova regulação das políticas educacionais que por
sua vez co-respondem a um novo modelo de regulação social.
De acordo com Barretto (2008), inúmeras são as experiências que desde a metade
do século passado têm gestado os ciclos como modalidade de escolarização não seriada. De
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acordo com a autora, na tentativa de responder ao desafio de assegurar a todas as crianças o
direito à educação, essa forma de organização tem incorporado na sua fundamentação
“algumas das propostas mais avançadas do ideário educacional contemporâneo” e aliado à
defesa do direito a uma educação de qualidade. Nesse sentido, Barretto (2008) acrescenta:
A qualidade da educação como um direito de todos, tal como a defendem algumas
experiências de implantação dos ciclos, não se limita à questão da eficiência e
eficácia de seus resultados. Antes, corresponde à concepção de qualidade defendida
atualmente pela UNESCO (2007), que, para além da eficácia e eficiência do ensino
e de seus resultados, tem a ver com o significado do que se aprende, a pertinência do
que é aprendido e o contexto a que se reporta a aprendizagem (Barretto, 2008, p.
196).

As propostas de organização da escola em ciclos, em grande parte da literatura,
confirmam o ideário de inovação, avanço, modernização da escola, democratização, inclusão,
educação como direito, dentre outras. Dessa forma, apresentam-se sintonizadas com ideário
preconizado pela UNESCO. Ademais, essa relação aparece sugerida em muitos trabalhos
sobre essa temática e necessita ser melhor investigada.
Contudo, a despeito da defesa da organização da escolaridade em ciclos como
uma alternativa ao fracasso e como possibilidade de uma educação democrática e inclusiva,
cabe ressaltar que, em razão da amplitude e da radicalidade das proposições, a implantação
tem encontrado fortes resistências por parte dos professores, da comunidade e da mídia que,
de forma recorrente, tem denunciado a precariedade da educação pública, em particular, as
redes de ensino que têm adotado essa forma de organização do ensino. Ademais, é também
recorrente a afiliação das propostas de organização em ciclos às medidas de correção do fluxo
escolar. As diferenciações, aproximações e implicações das formas de organização do ensino
em diferentes propostas, denominadas ciclos, serão mais bem delineadas no decorrer do
próximo item.

2.2 - PROPOSTAS DE ORGANIZAÇÃO DA ESCOLARIDADE EM CICLOS NO
BRASIL: DIFERENCIAÇÕES, APROXIMAÇÕES E IMPLICAÇÕES
Em contraposição à forma de organização seriada e na perspectiva de solucionar
os problemas que dela advêm, as propostas de organização da escola em ciclos se propõem a
romper com as interrupções provocadas pela reprovação, instaurando assim um processo mais
flexível e contínuo na organização do currículo, nos processos de avaliação e de gestão da
escola. Em linhas gerais as propostas podem ser caracterizadas pela adoção de uma nova
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organização temporal, não mais em séries anuais, mas em ciclos que podem ter uma duração
variável, ou seja, ciclos curtos, cuja duração pode ser de dois ou três anos ou ciclos longos,
cuja duração varia de quatro anos ou mais. As mudanças na organização do tempo escolar têm
sido acompanhadas por tentativas de reformulações curriculares, na organização e gestão da
escola e fundamentalmente, nos processos de avaliação, sendo a de maior impacto a
eliminação, total ou parcial da reprovação.
Contudo, cabe ressaltar, inicialmente, que não há um padrão consagrado no que
se refere a uma forma de organização da escola em ciclos, ao contrário, é possível constatar a
existência de uma diversidade nas formas de organização da escola, particularmente, no que
se refere à flexibilização dos processos no interior das propostas. No que tange ao currículo, à
avaliação e à gestão, esta flexibilização pode variar em maior ou menor grau se comparada à
estrutura de organização seriada. Nesse sentido, a partir do que tem sido preconizado por
alguns dos seus defensores, quanto maior o grau de flexibilização, diferenciação e
distanciamento em relação à forma de organização seriada, maior o avanço e a possibilidade
de sucesso. Dessa forma, pode-se afirmar que, a flexibilidade se constitui no princípio comum
a todas as propostas e a partir do qual, se estabelecem as diversas possibilidades e as variadas
formas de organização.
Tal princípio tem maior expressão, no que diz respeito às formas de organização
dos espaços/tempos da gestão, com especial ênfase para o trabalho coletivo; nos processos de
seleção, definição e construção curriculares e no que se refere aos mecanismos de avaliação,
especificamente os de aprovação/reprovação. No que se refere a esse último é importante
ressaltar a recorrência do termo retenção em substituição ao conceito de reprovação, da
mesma forma, que os termos avanço e progressão têm sido utilizados em substituição à
aprovação. Tomando-se a flexibilidade como princípio de organização da escola e dos
processos de avaliação, a adoção da reprovação, não mais se justifica. Em substituição a essa
regulamentação, tem a sua completa eliminação ou a adoção de mecanismos mais sutis no
interior da escola, como é o caso da possibilidade de retenção do aluno por um período maior
de tempo nos ciclos. Com essa perspectiva, a eliminação da reprovação passa a constituir-se
no meio essencial de superação dos antigos problemas como a repetência, a evasão e a
distorção entre a idade e a etapa de escolarização (idade/série; idade/ciclo).
Ademais, no âmbito do processo de flexibilização da avaliação, reside a maior
polêmica em torno da organização em ciclos. Se de um lado, tem-se a reprovação como
regulamentação e legitimação do modelo de organização da escola em séries, do outro, tem-se
a aprovação (total ou parcial) que passa a legitimar a flexibilização do novo modelo de
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organização da escola em ciclos. Entretanto, situa-se nesse contexto, a distinção e por vezes,
contraposição, entre as propostas de organização em ciclos, as propostas de progressão
continuada e a promoção automática. Sobre essa questão, posicionando-se de forma contrária
a reprovação e em defesa da aprovação automática, Paro (2001, p. 52), argumenta que,
“parece existir certo preconceito com relação à aprovação automática mesmo por parte
daqueles que defendem a organização da escola em ciclos”. O que para o autor, se deve, em
parte, à associação que se faz entre a promoção automática e as medidas de correção de fluxo.
Nesse sentido, adverte que a promoção automática, em si, só pode ser considerada como uma
medida pedagógica acertada. E acrescenta que:
Não obstante a resistência à expressão ‘promoção automática’, é precisamente ela
que está no centro das discussões quando se trata das políticas que visam organizar o
ensino em ciclos ou adotar a progressão continuada. Essas três expressões, aliás,
vêm sendo utilizadas amiúde de forma imprópria ou, pelo menos, imprecisa.
Embora, na realidade, estejam intimamente relacionadas, é preciso considerar a
autonomia de cada uma delas, sem omitir a relação de abrangência existente entre as
mesmas, ou seja, a organização por ciclos contém a progressão continuada, que pode
ser pensada também fora dos ciclos, mas que supõe a promoção automática, ou a
superação da reprovação, em maior ou menor medida (Paro, 2001, p. 53).

No que se refere ao grau de abrangência existente entre as propostas, a
organização da escola em ciclos, se propõe a mudanças mais amplas, ainda que todas
condicionadas à eliminação da reprovação. Entretanto, discutir a amplitude das mudanças só
faz sentido, a partir da compreensão do princípio orientador e comum a todas elas. Nessa
perspectiva, a despeito dos preconceitos que possam existir acerca da denominação
“aprovação automática” como forma de designar a eliminação da reprovação, Paro (2001)
adverte que, a diferenciação se constitui num elemento importante, porém, o fato de haver ou
não outras medidas, por mais necessárias e desejáveis que estas sejam, não muda a realidade
de que a aprovação se constitui em fator essencial para a organização da escolaridade em
ciclos. O posicionamento do autor é afirmado de forma recorrente em documentos referentes
às propostas de organização da escola em ciclos no âmbito da gestão do PT nos municípios de
Porto Alegre e Belo Horizonte
Entretanto, ainda que se compreenda a aprovação (total ou parcial) como essencial
às propostas de ciclos, faz-se necessário examinar, o leque de possibilidades, arranjos e
combinações mais ou menos flexíveis com relação a sua adoção e inquirir, para além dela,
quais mudanças de fato, constituem essa forma de organização da escola. Sem pretender
identificar e mencionar todo o leque de possibilidades cabe ressaltar, para além dos
mecanismos de aprovação, alguns aspectos significativos das mudanças propostas por
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diversas redes de ensino do país, no conjunto do que convencionalmente tem se denominado
de organização em ciclos.
Condicionadas ao princípio da flexibilidade, dentre outras mudanças, cabe citar:
1) a introdução da idade cronológica e das fases do desenvolvimento humano (infância, préadolescência e adolescência) como critério – único ou associado ao rendimento escolar – para
a organização das turmas e admissão da matrícula; 2) novas formas de organização do
conhecimento e seleção dos conteúdos, com ênfase na realidade e vivência dos alunos; 3)
novas metodologias, como a inserção da pedagogia de projetos, complexos temáticos,
currículos em rede, temas geradores, currículo por objetivos, habilidades e competências,
pedagogia diferenciada, entre outros; 4) nova perspectiva de avaliação, com a valorização dos
aspectos subjetivos em detrimento dos quantitativos e dos instrumentos descritivos em
substituição às notas e conceitos; 5) Formulação e adoção de diversificadas formas de
atendimento às defasagens no processo ensino aprendizagem, como a recuperação paralela,
turmas de progressão, turmas de aceleração, laboratório de aprendizagem, reagrupamento dos
alunos, plano didático de apoio, turmas de apoio no contraturno etc. 6) a tentativa de uma
organização menos excludente e a implementação de uma gestão democrática da escola com
particular ênfase para o trabalho coletivo.
Em virtude das diferenciações e do grau de abrangência das mudanças propostas e
implementadas, pode-se afirmar a existência de várias abordagens e formas de organização da
escola sobre a mesma denominação de ciclos. Confirmando essa perspectiva, Mainardes
(2009) caracteriza o conjunto das experiências de escolaridade em ciclos no Brasil, por seu
caráter radical, moderado ou conservador em relação à seriação. Nesse sentido, atribui ao
regime de progressão continuada, um caráter mais conservador em virtude das limitadas
mudanças implementadas e pelo pequeno grau de diferenciação em relação a seriação, sendo
esta modalidade adotada pelas redes estaduais de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Mato
Grosso do Sul e pelas redes municipais de São Paulo, Araçatuba (SP), São José dos Campos
(SP), São Vicente (SP) e Queimados (RJ) entre outras. As propostas denominadas de ciclo de
aprendizagem apresentam, segundo o autor, um caráter moderado em razão dos avanços e
mudanças apresentadas e podem ser encontradas nas redes municipais de: Curitiba (PR),
Ponta Grossa (PR), Olinda (PE), Pesqueira (PE); Recife (PE), Salvador (BA), São Luis (MA),
Salto (SP), Ilhéus (BA). Quanto às experiências mais inovadoras e de caráter mais radical,
encontram-se as propostas de organização do ensino em ciclos de formação que, de acordo
com o autor, além de mais complexas que as demais exigem para a sua operacionalização
uma reestruturação profunda do sistema escolar. Com destaque para as experiências da Escola
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Plural em Belo Horizonte e para a Escola Cidadã de Porto Alegre, consideradas pioneiras
nesta modalidade de organização. Outras redes têm seguido as suas proposições e formas de
organização, tais como: as redes estaduais de Mato Grosso e do Ceará (em algumas escolas),
redes municipais de Araraquara (SP), Belém, Cuiabá (Escola Sarã), Goiânia, Rio de Janeiro,
Vitória da Conquista (BA), Criciúma (SC) e Indaial (SC).
As três perspectivas se diferenciam no grau de flexibilização adotado. Nessa
perspectiva, cabe enfatizar que além de não haver um padrão consagrado de organização do
ensino em ciclos no país, estas propostas têm apresentado constantes oscilações e recorrentes
alterações ao longo do seu desenvolvimento, o que dificulta sobremaneira o seu delineamento.
A ausência de continuidade é recorrente nos processos de implantação e implementação de
políticas nos sistemas educacionais brasileiros e se deve, em grande parte, a mudanças no
poder executivo estadual e municipal e fundamentalmente a divergências político partidárias.
Além destes, Mainardes (2009) acrescenta outros aspectos tais como, dificuldades de
implementação, resultados aquém do esperado, discordâncias ou mesmo pressões de grupos
de debate e interesse. No que se refere ao conteúdo das mudanças que vêm ocorrendo ao
longo do desenvolvimento das propostas de ciclos, o autor apresenta os seguintes exemplos:
a) os ciclos são mantidos, mas são introduzidas modificações na sua estrutura
(mudança na duração dos ciclos, mudança de nomenclatura e concepção de ciclo,
mudanças na avaliação da aprendizagem dos alunos, etc); b) opta-se pela
substituição de uma determinada proposta de ciclos mais complexa por outra mais
simples (por exemplo, a substituição de uma organização em ciclos pela progressão
continuada); c) a progressão continuada é recontextualizada, transformando-se em
outra política, por exemplo, a substituição da progressão continuada pela progressão
avaliada em Santos- SP, a qual introduziu uma série de avaliações da aprendizagem
ao longo do ano letivo; d) opta-se pelo retorno à seriação (Mainardes, 2009, p.
32-33).

A despeito disso, de forma geral a terminologia ciclo tem sido adotada de forma
recorrente, tanto para designar propostas cuja estruturação rediscute a forma de organização
seriada e os processos de aprovação e reprovação, como para propostas que propõem
alterações nos tempos e espaços, nos currículos e no processo de avaliação. Desse modo, vem
ocorrendo em diversas redes de ensino do país a co-existência de várias formas de
organização denominadas ciclos. Da mera aprovação automática, ao agrupamento de séries
ou, ainda, a adoção da aprovação acompanhada de outros mecanismos como é o caso de
algumas propostas de progressão continuada, à organização dos alunos conforme a idade e as
fases do desenvolvimento humano, todas, (auto) denominadas ciclos. Na perspectiva dessa
polissemia conceitual, observam-se ainda, propostas que se autodenominam ciclos, ciclos de
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formação, ciclos de aprendizagem, ciclos escolares, ciclos didático-pedagógicos, ciclagem,
ciclo básico, dentre outras e as quais, Mainardes (2009) acrescenta:
Ciclo Inicial de Alfabetização e Ciclo Complementar de Alfabetização (Rede
estadual e algumas redes municipais de Minas Gerais); Ciclo Inicial do Ensino
Fundamental (Rio branco); Bloco Inicial de Alfabetização (Distrito Federal,
Florianópolis e Dourado-MS); Ciclos de Ensino Fundamental (Niterói-RJ); Ciclo
Básico (Rede Estadual do Amazonas); Ciclo Básico de Alfabetização (Rede
Estadual do Paraná); Organização em Ciclos (Ribeirão Preto-SP) (P. 26-27).

Dessa forma, a organização em ciclos pode acontecer nos anos iniciais,
intermediários ou finais, com a duração variável de dois a quatro anos ou mais, normalmente,
conforme já referido, condicionada à eliminação parcial ou total da reprovação e a mudanças
mais ou menos flexíveis na avaliação, na reestruturação curricular e nos processos de
organização e gestão da escola. Entretanto, diversas são as definições conceituais atribuídas a
essa forma de escolaridade, grande a diferenciação nas formas de organização e
conseqüentemente, variáveis os pressupostos teóricos a que se vinculam.
Como exemplo disso, Arroyo (1999), argumenta que as propostas de organização
da escolaridade em ciclos não podem se dissociar de uma concepção de educação básica
universal, que por sua vez, pressupõe uma concepção de ciclos, que é:
(...) inseparável do avanço do direito à educação básica, ou do direito ao pleno
desenvolvimento de todos nós como seres humanos. Essa é a visão dominante na
LDB (art. 2º e 22º) e essa é a visão que nos orienta ao buscar um novo ordenamento,
uma lógica estruturante do sistema escolar e da escola que dê conta dessa concepção
de educação básica universal. Nesse quadro de preocupações, não é um amontoado
ou conglomerado de séries, nem uma simples receita para facilitar o fluxo escolar,
acabar com a reprovação e a retenção, não é uma seqüência de ritmos de
aprendizagem. É mais do que isso. É uma procura, nada fácil, de organizar o
trabalho, os tempos e espaços, os saberes, as experiências de socialização da
maneira mais respeitosa para com as temporalidades do desenvolvimento humano.
Desenvolver os educandos na especificidade de seus tempos-ciclos, da infância, da
adolescência, da juventude ou da vida adulta. Pensamos em Ciclos de Formação ou
Desenvolvimento Humano. (Arroyo, 1999, p. 158)

Nessa perspectiva, o autor propõe recuperar o humanismo na educação escolar ou
a pedagogia humanista no sentido de humanizar a ação educativa, trata-se, de acordo com
essa concepção, de buscar, no contexto da prática pedagógica, por meio de uma pesquisa
sócio-antropológica, as inovações que lá estão ocorrendo. Para o autor, “aí os professores, os
alunos e as famílias se redescobrem e redescobrem a escola, reinventando conteúdos. A escola
passa a ser mais rica em saberes. A visão do currículo se alarga, incorpora novas dimensões”.
A correspondência entre as temporalidades do desenvolvimento humano e os tempos da
escola, tem por finalidade a construção de uma nova concepção e relação com o
conhecimento. O qual deve ser ampliado e ressignificado, não mais se restringindo a
conteúdos, disciplinas e programas. Desse ponto de vista, a escola passa a ter uma função
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mais plural, “como tempo de socialização, de cultura, de aprendizado e vivência coletiva de
saberes, valores, identidades, diversidades” (Arroyo, 1999, p. 161). Conforme evidencia o
autor:
Impressiona constatar que os conteúdos curriculares não têm sido o centro das
preocupações nas propostas de inovação que acontecem nas escolas que estamos
acompanhando. No início, há um certo medo de desvalorizar os programas, as
disciplinas; depois, passa-se a uma preocupação com o pleno desenvolvimento de
educadores e educandos, com as dimensões formativas, culturais, intelectuais, éticas
e identitárias que permeiam todas as relações sociais da escola, todos os tempos e
espaços e também os conteúdos transmitidos. Os conteúdos são referidos a essa
função mais total da educação básica. Não perdem seu lugar. Essa ressignificação
dos conteúdos, dos programas, é fundamental. Diríamos que se passa a redescobrir
sua centralidade, sua pluralidade de funções. Constrói-se uma nova relação com o
conhecimento e vai-se redescobrindo que conteúdos e programas não esgotam a
totalidade das funções cognitivas, socializadoras e culturais da escola básica, bem
como que essas funções perpassam a totalidade das práticas, dos rituais, dos tempos,
dos espaços, das relações e estratégias cotidianas (Arroyo, 1999, p. 161).

Numa abordagem muito próxima à evidenciada por Arroyo (1999), a proposta de
ciclos de formação em Porto Alegre, compreende a reestruturação da escola em ciclos como
fruto da “radicalização da democracia” que ao tomar a “ação coletiva como método” produz a
gênese para o funcionamento democrático e em diálogo com o contexto. Para tanto, evidencia
que os ciclos de formação necessitam de um “macroprojeto político” que lhes dê sustentação
(Azevedo, 2007, p. 16). Nessa perspectiva, concebe o conhecimento como uma construção
que tem na realidade e na prática social os elementos essenciais à sua construção, ou seja, a
partir do reconhecimento dos diferentes saberes é que se devem apreender os elementos
constitutivos à construção do conhecimento (Azevedo, 2007). Dessa forma, referenciada nas
fases de formação e nos estudos de Piaget, Pistrak, Vygotsky e Wallon, entre outros
pesquisadores do desenvolvimento humano, a proposta afirma que:
Em cada Ciclo de Formação existe um conjunto de princípios e conhecimentos que
norteiam, complexificam e aprofundam o trabalho pedagógico e o caminho
percorrido desde o primeiro ano do primeiro ciclo até o último ano do terceiro ciclo,
isto é, do início até o final da educação básica. Contudo, cada ciclo, acompanhando
as características dos educandos em suas diferentes idades e situação sócio-cultural,
não pode se tornar cristalizado, pois à medida que os educandos chegam aos
princípios e objetivos propostos para cada ciclo, suas vivências no ciclo deverão ser
enriquecidas com outras informações e conhecimentos, dando a necessária
continuidade no processo de aprendizagem. Desse modo, na escola, organiza-se um
movimento pedagógico flexível voltado para o sucesso dos educandos e não para o
fracasso (Smed, 1996, p. 11. Apud, Krug, 2001, p.51).

Conforme esclarece Krug (2001) a proposta, epistemologicamente, busca
evidenciar o caráter político do conhecimento por meio da contribuição das áreas e da ação
interdisciplinar. Filosoficamente, a justificativa é a de que o sujeito se relaciona de forma
diferenciada com o tempo e com o espaço, conforme o ciclo de desenvolvimento no qual se
encontra, ou seja, “pensa, articula suas hipóteses e estabelece relações também de forma
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diferenciada”. A aprendizagem, por sua vez, é compreendida, “sociopsicopedagogicamente”
na relação dialética entre conhecimento, sujeito e meio (Krug, 2001, p. 59-60).
Ademais, a crescente literatura sobre a temática34, ainda que explicite as
diversidades, as ambigüidades e algumas das contradições que envolvem as propostas,
apresenta um relativo consenso entre os autores quando se trata de confirmar e defender a sua
adoção. Entretanto, o que parece ser consenso entre os autores, tem encontrado uma forte
resistência por parte dos professores, dos pais, dos alunos e da sociedade que tem manifestado
sua insatisfação de forma recorrente. É relativamente comum a denúncia de que a escola não
tem cumprido o seu papel na formação dos alunos e de que essa nova forma de organizar o
ensino tem levado a uma perda na qualidade da educação e no nível de desempenho dos
alunos. Sobre essa questão, conforme os dados fornecidos pelo Inep35, pesquisas têm revelado
que não há diferença significativa nas médias entre os estudantes que freqüentam escolas em
sistema de ciclo ou seriado36.
A eliminação da reprovação, a flexibilização dos tempos de aprender em respeito
aos diferentes ritmos e a organização das turmas prioritariamente por faixa etária são alguns
dos princípios que configuram a organização do ensino em ciclos. O conjunto desses
princípios tem provocado uma grande alteração no interior das salas de aula que, por sua vez,
tem provocado uma polêmica e contraditória insatisfação da comunidade escolar e da
sociedade que alimenta a expectativa de que todos apresentem conhecimentos básicos e
desempenhos similares ao longo e ao término dos ciclos.
Com relação a flexibilização do tempo, é necessário afirmar que tanto na seriação
como nos ciclos, não houve objetivamente nenhum acréscimo quantitativo já que o que está
sendo proposto é uma reorganização do tempo já existente. O que se propõe é que haja uma
otimização desse tempo a fim de recuperar ou acelerar o conhecimento/tempo que foi perdido.
Nessa perspectiva, Dalben (1998) adverte que o tempo escolar não deve ser tomado como
uma medida pedagógica que, ao ser ampliado, possibilita atender os alunos com dificuldades
na aprendizagem. De acordo com a autora, o que se propõe é a adequação do tempo existente,
a fim de que se possa atender todo e qualquer aluno.

Sobre ciclos de formação, dentre outros estudos consultados, cabe citar Barretto (2001-2005-2008);
Dalben (1998); Azevedo (1999); Arroyo (1999, 2000); Krug (2001-2007); Lima (2001); Freitas
(2003-2004); Mainardes (2001-2007-2008); Fernandes (2009);
35
Informativo Inep de 05 de dezembro de 2002, http: //www.inep.gov.br/saeb, consultado em 20 de
julho de 2007.
36
Sobre a avaliação e o desempenho dos alunos nos ciclos consultar: Ferrão, Beltrão e Santos (2002);
Gomes, (2005); e Franco, Bonamino, e Bessa (orgs), (2004).
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Posto dessa forma, para além de uma medida pedagógica, o tempo tem se
constituído em uma medida de racionalização no contexto das novas formas de regulação das
políticas sociais que têm buscado minimizar os entraves educacionais aos moldes das leis do
mercado, pautadas na relação custo-benefício. Com esse procedimento de adequação e
flexibilização do tempo escolar em ciclos, a promessa de inclusão pode se realizar de forma
funcional, instrumental e pragmática. Com esse procedimento, é possível corrigir a defasagem
idade série e garantir o acesso e a permanência. A organização das turmas passa a utilizar
como referência e critério a idade dos alunos e para além da preocupação com as fases do
desenvolvimento, a idade, ao que parece, se constitui numa unidade de medida estável e
reconhecida no contexto da sociedade global, diferentemente do conhecimento passível de
interferências culturais e locais.
Apesar dos indicadores estatísticos demonstrarem uma correção da defasagem
idade/série37, a aprendizagem parece não estar ocorrendo a contento, posto que freqüentes são
as denúncias de significativo número de alunos que chegam ao final do ensino fundamental
sem dominar os conhecimentos básicos de leitura e escrita. A institucionalização de medidas
como a promoção automática, a progressão continuada e organização em ciclos, parece não
resolver a questão da melhoria da aprendizagem e da reversão do que se convencionou
chamar de fracasso escolar. Nessa nova organização da escola, não há a expectativa de que
todos tenham ou venham a ter o mesmo desempenho e alcançar no final resultados
homogêneos como ocorre na seriação. Nos ciclos o que se pretende é garantir o acesso e a
possibilidade de continuidade dos estudos com percursos individualizados. Mas qual é afinal
o conhecimento pretendido? Ao final de que tempo? Para Perrenoud (2004) a escola mantém
uma relação “irracional” com o tempo, não sendo capaz de investir meios proporcionais aos
obstáculos a superar. Segundo o autor:
(...) é necessário desistir de jogar com o tempo e fazer variar os meios e a qualidade
do enquadramento pedagógico (...) A questão é, então, saber como administrar
percursos individualizados, visando aos mesmos conhecimentos, grosso modo, no
mesmo tempo. Este é o verdadeiro desafio. Ele não pode ser aceito enquanto se
estabelecerem para a escolaridade básica objetivos inacessíveis à maioria dos
alunos, pelo menos em tão poucos anos. (p. 96)

Como não há alteração objetiva no tempo de permanência do aluno na escola,
propõe-se potencializar os meios e torná-los mais eficazes. Esse é o caso, por exemplo, dos
cursos de formação rápida para professores, dos recursos didáticos e tecnológicos
(computadores na escola) e ainda, da diversidade de novas metodologias. Tudo isso a serviço
De acordo com dados do Censo escolar do MEC, em 1991 a taxa de defasagem idade-série era de
64,1%; em 1996, caiu para 47,0%,; em 2000 para 41,7%; em 2005 para 27,46%.
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dos alunos em defasagem. O que o referido autor está propondo é o redimensionamento, ou
seja, a minimização dos objetivos a serem alcançados e que podem ser sintetizados na
democratização do ensino através do estabelecimento de objetivos que, ao final da
escolaridade obrigatória, sejam alcançados por todos, ou quase todos, os alunos. Para tanto,
Perrenoud (2004) sugere a operacionalização do que ele denomina pedagogia diferenciada ao
auxílio dos mais lentos. O ponto de partida para a definição do conhecimento ou dos fins a
serem alcançados são os percursos individualizados e objetivos que sejam acessíveis a todos.
Está claro que a sugestão apresentada pelo autor segue a trilha pragmática de tentar solucionar
de forma imediata a crise instaurada na educação. Nada mais justo que, diante do elevado
quantitativo de crianças e adolescentes fora da escola, sejam apresentadas alternativas que
lhes garantam o acesso e a permanência. Como tal, a reorganização dos tempos e espaços e a
reorganização dos objetivos a fim de que possam ser alcançados pela maioria seriam
justificáveis em si mesmos. Contudo, está em causa a fixação no particular em detrimento do
universal. Um reducionismo particularista para o qual os meios parecem justificar
perfeitamente os fins que se encerram em si mesmos.
A noção de conhecimento apregoada de forma recorrente na literatura sobre a
temática38 se refere à apreensão de novos saberes, à utilização de diferentes linguagens, às
vivências culturais e ao desenvolvimento de habilidades e competências39. Assim, o que se
propõe é que o eixo central na organização da escola em ciclos deixe de ser o conteúdo e
passe a ser o sujeito. Em lugar das tradicionais áreas do conhecimento, traduzidas nas
disciplinas escolares, o que se propõe é uma formação mais ampla que abarque “todas” as
dimensões do sujeito. Para Lima (2001):
A educação, organizada em ciclos, deve promover a formação humana, incluindo
processos de comunicação através dos sistemas expressivos (movimento, atividades
estéticas, como dança, teatro, mímica, desenho, grafismo, a linguagem enquanto
sistema expressivo – literatura, poesia, etc.) e o desenvolvimento das linguagens
simbólicas (a escrita, a linguagem matemática e as linguagens específicas de áreas
do conhecimento como física, química, arquitetura, etc.) (p. 14).

Nessa perspectiva, as propostas, no geral, sugerem alterações curriculares, mas
parecem ser menos exigentes quanto aos conhecimentos e ao domínio dos conteúdos até então
trabalhados na escola. A perspectiva informada pela literatura sobre a temática enfatiza a
necessidade de flexibilizar também os conteúdos que devem ser informados pela realidade do
aluno e trabalhados de forma interdisciplinar. Isso suscita a dúvida sobre qual é de fato a
Sobre a noção de conhecimento na Escola Plural ver: Dalben (2000) e na Escola Cidadã ver: Krug
(2001).
39
Sobre habilidades e competências na organização em ciclos, ver: Perrenod (2004); Knoblauch
(2004); e Lima (2001).
38
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noção de conhecimento que está em questão na nova forma de organização do ensino
fundamental em ciclos. Em meio a racionalidade pragmática que assola as diversas esferas da
sociedade, é necessário atentar-se para as finalidades a que se vinculam as medidas aqui
propostas.
De forma diversa às abordagens anteriores, foi possível apreender que a
concepção de ciclos expressada pelo MEC em determinado período, evidenciou uma
perspectiva pragmática e funcionalista, cujos objetivos pareciam voltados à correção do fluxo
escolar e a melhoria dos indicadores estatísticos.
A noção de ciclo é pedagogicamente funcional por corresponder melhor à evolução
de aprendizagem da criança e prevê avanços na aprendizagem de competências
específicas, mediante uma organização curricular mais coerente com a distribuição
dos conteúdos ao longo do período de escolarização (MEC, 1995, p. 11, Apud,
SME, 1998).

Entretanto, cabe enfatizar que o referido Ministério, numa outra configuração
política, expressou a sua preocupação em refletir e avaliar o delineamento da política de ciclos
no Brasil, reunindo pesquisadores e gestores do sistema educacional de vários estados no
Seminário, Avaliando O Sistema de Ciclos: novos tempos e espaços da escola, realizado em
Brasília em dezembro de 2003. Conforme levantamento da questão no país, de forma
resumida, os participantes indicaram, dentre outros pontos, a necessidade de: 1) efetiva
articulação das propostas de reorganização do ensino às políticas educacionais a fim de evitar
a fragmentação e a descontinuidade das políticas propostas pelos entes federados; 2) maior
organicidade entre a proposição, discussão e implementação das experiências nas redes de
ensino; 3) romper com a lógica reducionista de políticas de gestão e organização das ações
escolares pautadas pelo aligeiramento da dimensão pedagógica; 4) estabelecer mecanismos
que assegurem os investimentos requeridos para a efetivação das propostas; 5) implementar
novas propostas que tenham a organização de ciclos escolares como alternativa pedagógica à
seriação. “Cabe ao poder público, nessa ótica, propor ações indutoras dessas novas práticas
em consonância a um projeto de inclusão social que busque a garantia de ações e mecanismos
de democratização da educação pública” (MEC, Inep, 2004).
Dessa forma, por caminhos diversos, a expansão das propostas de organização da
escolaridade em ciclos vem se configurando nas últimas décadas como uma realidade
contraditória. Não obstante as diversas perspectivas têm denotado, por sua vez, finalidades e
concepções político-ideológicas diferenciadas, projetos de sociedade distintos e muitas vezes
antagônicos. Entretanto, é possível afirmar que muitas são as convergências no âmbito da
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proposição da escolaridade em ciclos, sendo tal política, propalada no discurso e na busca de
ações orientadas para melhorar o acesso, a permanência, a inclusão e, sobretudo o direito a
uma educação de qualidade. Nesse sentido, os discursos, as proposições, os indicadores, as
políticas oficiais e muitas vezes, a própria literatura tem apresentado a organização em ciclos
como uma totalidade homogênea, ou seja, sem a devida apreensão de que essa forma de
organização apresenta-se como uma política que agrega compromissos e interesses
complexos, distintos e nem sempre explícitos e articulados de forma evidente. A tomar por
referência as mudanças concernentes a um novo padrão de regulação social e que tem a escola
como importante instrumento, cabe investigar na particularidade que constitui cada proposta,
até que ponto encontra-se submetida a corresponder as novas formas de regulação das
políticas e quais as possibilidades e perspectivas para a constituição de uma escola pública,
justa, igualitária e voltada para a formação humana.
Ademais, é preciso enfatizar que os pontos levantados como traços que
diferenciam os ciclos de formação das antigas propostas de promoção automática, da
progressão continuada ou dos ciclos de aprendizagem são os mesmos apontados por diversas
pesquisas, como pontos e dificuldades ainda não superadas pelas propostas40. Dessa forma,
cabe considerar a possibilidade de diferenciação como uma realidade restrita a experiências
pontuais em algumas escolas e redes, o que denota os ciclos como um desafio e um ideal
ainda a ser alcançado.
2.2.1 Ciclos: diferenciação ou re-semantização?
Conforme adverte Abbagnano: “Embora o conceito seja normalmente indicado
por um nome não é o nome, já que diferentes nomes podem exprimir o mesmo conceito ou
diferentes conceitos podem ser indicados, por equívoco, pelo mesmo nome” (2003, p. 164).
Desta feita, a par das diferenciações e aproximações que envolvem os sentidos e as
finalidades constantes na forma de organização da escola em ciclos, é fundamental à
compreensão e à precisão deste conceito, a distinção dos nomes e termos que o envolvem.
Nessa perspectiva, seja por imprecisão conceitual, equívoco ou qualquer outro motivo, o que
é possível afirmar é que sob a mesma denominação, ciclos, diversas propostas e por vezes,
divergentes posicionamentos têm sido abrigados.
Na literatura pesquisada, os ciclos, de maneira freqüente, são citados ora como
uma forma de reorganização da escola, ora, como uma forma de desseriação, ou ainda como
A esse respeito, dentre outros, consultar: Alavarse (2007); Barretto, E. S. de S.; Souza. S. Z.
(2004-2005); Fernandes (2000); Mainardes (2007).
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uma nova forma de organização da escola. A par de que os termos organização, reorganização
e desseriação possam ser utilizados, é necessário a compreensão de que esses termos não se
equiparam, não sendo portanto, sinônimos. Ao contrário, ressalta-se que indicam e guardam
diferenças significativas entre si.
Para uma melhor compreensão, buscou-se o significado do termo reorganização e
verificou-se que o prefixo re, indica repetição, movimento para trás (CIPRO NETO &
INFANTE, 2003). Desse modo, reorganizar a escola pode significar voltar ou repetir a ação
de organizar. Observe-se, portanto, que o fato de reorganizar pode implicar outra forma de
organização, mas não propriamente ruptura com a forma anterior, desse modo, reorganizar a
escola em ciclos pode indicar outra forma de organizar a escola, mas conservando os
princípios da base seriada. Muitas são as propostas existentes que se encaixam nesse
pressuposto, dentre outras, as que instituem a flexibilização em ciclos longos e a eliminação
parcial da reprovação. Quanto às propostas de desseriação, é preciso atentar-se para o fato de
que, o prefixo des, indica separação, ação contrária, negação (CIPRO NETO & INFANTE,
2003). Diferentemente de reorganizar, des-seriar indica um movimento contrário à forma
anterior, ou seja, ocorre a destituição da forma anterior de organização, no caso, a estrutura de
organização seriada. Contudo, ainda que desseriar indique um grau de ruptura, esta não
institui, por si só, outra ou nova forma de organização. Nesse sentido, compreende-se que
algumas propostas denominadas ciclos conseguiram avançar no sentido de proceder com a
destituição da proposta de seriação, ou seja, com a des-organização da estrutura seriada.
Como exemplo, podemos citar as propostas que trabalham com a eliminação total da
reprovação e com a organização da escolaridade em conformidade com as fases do
desenvolvimento, cujo referencial passa a ser a idade e não mais o nível de conhecimento.
Cabe indicar ainda que, para além das propostas de desseriação e de re-organização, algumas
abordagens apresentam-se na perspectiva de construção de uma nova forma de organização da
escola. Nesse sentido, cabe inquirir, em que medida os ciclos desseriaram ou apenas
reorganizaram, ou ainda, se, de fato, foram capazes de instituir uma nova forma de
organização. A resposta a essa questão deve ser buscada na particularidade de cada rede de
ensino, sendo, dentre outras respostas, o que se pretendeu buscar na investigação da
organização da escolaridade em ciclos em Goiânia.
Compreendendo essa forma de organização como uma política e, portanto referida
a uma particularidade histórica e ao contexto mais amplo das mudanças nas formas de
regulação social, política e econômica, faz-se necessário alcançar as suas inúmeras
possibilidades e limitações. Nesse contexto, é necessário buscar as suas diferenciações quanto
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à forma de organização, quanto à concepção, quanto à denominação, quanto a possibilidade
de efetivação nas diversas redes de ensino do país e, sobretudo quanto as finalidades a que
correspondem. Cabe aprofundar a análise no sentido de apreender ainda, na complexidade que
envolve a questão, que compromissos agregam as propostas e a que interesses se vinculam.
Estas são questões norteadoras, cujas respostas, se pretende buscar na trajetória histórica e nas
possíveis origens dos ciclos.
2.3 - ORIGENS, PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DAS PROPOSTAS DE
ORGANIZAÇÃO
EM
CICLOS
NO
BRASIL:
MÚLTIPLOS
ARRANJOS
INSTITUCIONAIS E REGULACIONAIS
A organização da escola em ciclos tem se configurado também como uma
realidade crescente em vários países do mundo. De acordo com Mainardes (2009), na
Inglaterra, Escócia, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega o desenvolvimento dos alunos
não sofre a interrupção pela reprovação, pois a progressão por idade já é uma idéia
consolidada. Não obstante, outros países de longa tradição seriada, mais recentemente,
também têm aderido a essa forma de organização escolar, como é o caso do Canadá (Québec),
França, Suíça, Bélgica (comunidade francesa), Portugal, Espanha, dentre outros. Segundo o
mesmo autor, experiências de aprovação automática foram também implantadas na América
Latina, em países como o Panamá, El Salvador, Venezuela, Equador, Costa Rica, Colômbia,
Chile, e Brasil.
No caso brasileiro, a denominação ciclos de acordo com Mainardes (2009) já era
encontrada na década de 1930 “na Reforma Francisco Campos (década de 30) e na Reforma
Capanema (Leis Orgânicas do Ensino – 1942/1946) e era utilizado para designar o
agrupamento dos anos de estudo” (p. 14). Como forma de designar etapas de escolaridade já
estava presente na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB. 4.024/61).
De acordo com Souza e Barretto (2004), em alguma medida essa Lei foi inspirada na reforma
educacional francesa denominada Longevin-Wallon41, para a qual os ciclos guardam
correspondência com as fases de desenvolvimento e formação do aluno. Posteriormente, a Lei
5.692/71 revoga a anterior e embora sem a denominação ciclos, abre-se a possibilidade, sem
alterar a estrutura seriada, de avanços progressivos na trajetória escolar dos alunos (Barretto e
Souza, 2004). Contudo, somente a partir da década de 1990 com a aprovação da LDB
De acordo com Mainardes (2009) a noção de uma escola organizada em ciclos foi utilizada no Plano
de Reforma Langevin-Wallon, elaborado em 1946 e 1947 por uma comissão ministerial presidida por
Paul Langevin e, após a sua morte, por Henri Wallon. Apesar de não ter sido aplicado, este plano
tornou-se um dos textos de referência na área de educação. O referido plano defendia que o ensino
deveria ser reorganizado (da escola maternal ao ensino superior) por meio de uma reforma completa
que se fazia necessária e urgente (p. 12).
41
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9.394/96 foi aberta a possibilidade de outras formas de organização da escolaridade,
diferenciadas da seriação, e somente a partir de então, a organização em ciclos foi
explicitamente prevista e regulamentada.
Entretanto, conforme demonstram alguns estudos42, a temática da reprovação vem
sendo ponto de pauta em discussões e recomendações internacionais desde a década de 1950.
A Conferência Regional Latino-Americana sobre Educação Primária Gratuita e Obrigatória,
promovida pela UNESCO, em colaboração com a Organização dos Estados Americanos
(OEA), em Lima-Peru, em 1956, já preconizava mudanças nas formas de promoção dos
alunos. Considerando a Declaração Universal e a Declaração Americana dos Direitos do
Homem nas quais estabelecem que todos têm direito à educação fundamental pública e
gratuita, e reconhecendo o número expressivo de crianças que ficam à margem da escola ou
nela não permanecem, declara que a situação “requer com urgência um incremento importante
dos recursos financeiros e humanos destinados à educação” (Conferência Regional LatinoAmericana, 1956, p. 159).
Ademais, entende que a falta de continuidade da política educacional do Estado, a
falta de escolas em número suficiente para atender a todos, a insuficiência de professores
adequadamente preparados, bem como, o caráter formalista do ensino, dentre outros, têm se
apresentado como obstáculos impedindo a escola de atender, como poderia, às necessidades
da comunidade. Nessa perspectiva, recomenda que a educação primária seja democrática e
para tanto, “se baseie no princípio da igualdade de oportunidades educacionais, sem distinção
de raça, cor, sexo, religião, situação econômica ou social, lugar de residência nas zonas
urbanas ou rurais, nem de nenhum outro fator econômico, social ou cultural” (Idem, 1956, p.
160). Associada a esta, dentre outras, a preponderante recomendação é de que os governos,
educadores e a opinião pública redobre os esforços no sentido de ampliar e universalizar o
acesso a educação primária.
Quanto à viabilização do plano de universalização da educação primária, o
documento afirma que, embora a responsabilidade maior para a sua efetivação caiba ao
Estado, faz-se necessário que as empresas industriais, agrícolas e comerciais de cada país
colaborem economicamente para o seu desenvolvimento. Ademais, a orientação é no sentido
de estimular a cooperação bilateral, regional e internacional. Ainda no âmbito da
administração e do financiamento, recomenda-se, a exemplo do que já ocorre em alguns
países latino-americanos, a criação de fundos nacionais de educação para o fomento da
Dentre outros, ver: Mainardes (1998, 2001, 2009), Mitrulis e Sá Barretto (1999), Fernandes (2000);
Barretto e Souza (2004).
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educação primária. Nesse contexto e a fim de garantir a duração do ensino gratuito e
obrigatório, dentre outras recomendações, cabe ressaltar, a clara defesa da aprovação
automática ou com base na idade, como medida de redução de custos:
(...) que se procure solucionar o grave problema da repetência escolar – que constitui
prejuízo financeiro importante e retira oportunidades educacionais a considerável
massa de crianças em idade escolar, mediante: a) a revisão do sistema de promoções
na escola primária, com o fim de torná-lo menos seletivo, b) o estudo, com a
participação do pessoal docente das escolas primárias, de um regime de promoção
baseado na idade cronológica do educando e outros aspectos de valor pedagógico, e
aplicá-lo, com caráter experimental, nos primeiros graus da escola (Conferência
Regional Latino-Americana, 1956, p. 166).

Associada à aprovação automática ou por idade cronológica a Conferência de
Lima recomenda ainda, mudanças na concepção de conhecimento, na seleção dos conteúdos e
no processo de avaliação a fim de atender o aluno nas suas especificidades, ou seja, nas suas
diferenças sociais, de desenvolvimento e maturidade, interesses e necessidades, bem como,
nos diferentes tempos de aprendizagem. Embora não apareça nas recomendações de
reorganização da escola a denominação ciclos, é possível perceber, essencialmente, a
semelhança com muitos dos seus pressupostos. Nessa perspectiva, a Conferência recomenda:
Que os planos e programas de ensino se organizem, tanto quanto possível, à base de
grupos de matérias, áreas de vida ou outras formas de concentração, melhor que em
torno de matérias isoladas; os problemas sociais e os interesses da criança, mais que
a estrutura lógica das matérias, devem determinar a organização do conteúdo dentro
de cada área ou grupo de matérias; que os métodos de ensino reflitam a filosofia
democrática e se fundamentem na concepção moderna da criança e da
aprendizagem; que os conteúdos do programa se selecionem de acordo com o nível
de maturidade, interesses e necessidades da criança e com o seu ambiente social e o
tempo que se destina à sua aprendizagem; que os critérios de avaliação tendam à
apreciação integral do desenvolvimento da personalidade da criança, mediante
técnicas modernas de apreciação quantitativa e qualitativa; que se estabeleçam
práticas de promoção que estimulem o progresso contínuo dos alunos e se baseiem
nos resultados dos estudos científicos sobre a matéria (Conferência Regional LatinoAmericana, 1956, p. 170).

Cabe ressaltar ainda que, vinculada a Conferência em Lima, realizou-se nesse
período a Segunda Reunião Interamericana de Ministros de Educação, convocada pelo
Conselho da Organização dos Estados Americanos cuja temática foi a generalização da
educação primária e a eliminação do analfabetismo. A repercussão de tais eventos no Brasil
pode ser observada a) nas declarações dadas pelo Ministro da Educação e Cultura em junho
de 1956, sobre o plano de ampliação do currículo do curso primário e sua complementação
com mais dois anos, nas cidades com mais 10.000 habitantes; b) no plano elaborado pelo
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep); c) nas entrevistas sobre o assunto,
concedidas pelos professores Anísio Teixeira, Carneiro Leão e J. Roberto Moreira ao jornal
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“Diário de Notícias”, todos publicados pela Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos
(Rebep)43.
Dentre as declarações do Ministro, cabe ressaltar o diagnóstico apresentado sobre
os principais problemas encontrados na educação primária daquele período. De acordo com o
Ministro, o problema maior referia-se ao aumento da demanda e do número de matrículas,
que não se deu sem prejuízo para o aspecto qualitativo das escolas. Ademais são citadas
deficiências na forma de organização das escolas, dentre elas o critério seletivo de promoção
dos alunos que termina por permitir o progresso apenas dos que aprendem mais depressa. De
acordo com o Ministro, “esta, entre outras causas de ordem econômica, talvez seja a maior
responsável pelo abandono da escola primária antes de concluídos os quatro anos de curso”.
No que se refere ao plano elaborado pelo Inep, cabe destacar que o diagnóstico acerca das
deficiências qualitativas na educação primária é o mesmo apresentado pelo Ministro,
repetindo-se literalmente os mesmos argumentos.
No geral as opiniões apresentadas sobre a temática convergem no sentido de
tentar minimizar a passagem de uma série a outra e fundamentalmente, de um nível de ensino
a outro. Nesse aspecto, sem mencionar a promoção automática ou por idade, a preocupação
evidenciada por Anísio Teixeira foi no sentido de evitar que a complementaridade de dois
anos ao ensino primário apresentasse um caráter de segregação. De acordo com o educador:
“A classificação dos alunos por inteligência e aptidão pode ser feita, mas, o que não se pode
fazer é dar-lhe caráter de algo irremediável. Essa classificação pode ser sempre revista”
(TEIXEIRA, 1956, p. 216).
Numa clara defesa do plano de ampliação do ensino primário, o professor
Carneiro Leão, denuncia o caráter fragmentado da organização do ensino no Brasil e,
inspirado na reforma francesa, defende a perspectiva de organização do ensino com base na
idade e nas fases do desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, afirma:
Se vamos buscar a experiência de outros povos no setor da educação, vamos
encontrar na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Rússia e agora na
França com o plano Langevin, um fator comum, nos seus vários planos de educação:
o reconhecimento de que a educação deverá processar-se dentro de uma seqüência
lógica, sem saltos, sem quebras, sem intervalos descabidos e a fixação do período de
6 a 12 anos para a escola primária e de 12 a 18 anos para a escola secundária (Leão,
1956, p. 217).
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EXTENSÃO da escolaridade do ensino primário (entrevistas de Clóvis Salgado, Anísio Teixeira, Carneiro
Leão, Roberto Moreira). Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. XXVI, p. 206-221, jul./
set 1956.
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O autor acrescenta ainda que, os Estados Unidos organizou o ensino primário em
seis anos correspondentes à infância e a escola secundária destinada à adolescência 44, de
forma que o ensino segue um curso lógico, contínuo e natural, sem interrupções, desde a 1ª
até a 12ª séries. Nessa mesma perspectiva, o professor Roberto Moreira afirma que, a escola
primária não deve selecionar, mas, sim oferecer educação fundamental para todos. Para tanto,
os dois anos complementares são necessários e parte fundamental na reestruturação total do
ensino, para a qual, ampliar apenas não significa resolver o problema. O autor acrescenta
ainda que, “o Inep vem trabalhando e os Estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás
estão colaborando estreitamente com o governo, dispostos a alterar o seu sistema de ensino
primário estadual, para evitar o excesso de reprovação e o abandono da escola” (Moreira,
1956, p. 220).
Almeida Júnior (1957), em artigo publicado na Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos (Rebep), relatou sobre a sua participação na Conferência realizada em Lima e
sobre o estudo apresentado pela Unesco referente à reprovação na escola primária de 4 países
da América latina: El Salvador, México, Colômbia e Brasil. De acordo com o autor, o volume
da repetência nesses países pode ser assim delineado:
TABELA 1: Índice de repetência na escola primária
PAÍS
Colômbia
Brasil
México
El Salvador

1ª SÉRIE/GRAU
52,1% masc.
57,4%
38, 5%
53,8%

4ª SÉRIE/GRAU
40,7% fem.
20,9%
17,1%
22,7%

Fonte: Almeida Júnior (1957).

Referindo-se às experiências realizadas em países como os Estados Unidos e
Inglaterra, nos quais a promoção dos alunos constitui uma realidade sedimentada, o autor
ressalta as condições historicamente favoráveis e as medidas previamente adotadas por estes
países, antes e paralelamente à implantação da aprovação por idade cronológica. De acordo
com o autor, o sistema de aprovação iniciou-se gradativamente e representa o coroamento
natural de um conjunto de medidas prévias que vieram atuando através de vinte ou trinta anos
de aperfeiçoamento. Dessa forma, acrescenta:
O sistema educacional americano, segundo o autor, é organizado da seguinte forma: a) escola
primária, para crianças de 6 a 12 anos; b) escola secundária para adolescentes, de 12 a 18 anos,
subdividida em Junior High School (12 a 15 anos), período em que se procura conhecer as tendências
dos educandos e no qual se desenvolve um largo programa de orientação vocacional que permite o
encaminhamento para a Senior School (15 aos 18 anos), já para planos definidos, respeitada a vocação
(Leão, 1956, p. 217).
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O essencial é que a criança se submeta, durante o curso primário, a um conjunto de
estímulos favoráveis, abrangendo a boa atuação do professor, a satisfatória
assiduidade do aluno, os influxos positivos, materiais e espirituais, do ambiente
escolar; todos os fatores, enfim, que possam beneficiá-la. Isto presente, deve-se
presumir que a criança aproveitou o ano, na medida de suas possibilidades, e que,
portanto, está em condições de ser promovida. (...) Em resumo – aproveitemos a
lição alheia; não, porém, tão-só a da sua página final, a da promoção automática, de
tôdas a menos importante, e que, em si, não constitui a solução do problema da
nossa escola primária na fase em que esta se acha (Almeida Júnior, 1957, p. 14).

O ideário em favor da aprovação automática e de mudanças na forma de
organização da escola foi se afirmando e se disseminando internacionalmente. Assim é, que, a
Unesco na I Reunião Internacional de Ministros de Educação Realizada em 1961 em Genebra,
recomendava aos países do terceiro mundo a inserção desta modalidade escolar como medida
de solução para os problemas de cobertura na área rural (Mainardes, 1998, p. 17).
É interessante observar que a discussão acerca da temática da reprovação foi
bastante evidenciada na década de 1950. Fernandes (2000), por meio da revisão bibliográfica
de artigos publicados sobre a temática na Rebep durante a referida década, afirma haver uma
semelhança dos fundamentos encontrados nos atuais discursos e documentos sobre a
organização da escolaridade em ciclos e da progressão continuada, aos fundamentos e
discursos daquela década. De acordo com a autora, Juscelino Kubitschek em discurso
proferido em 1957 defendia a promoção automática e com o enaltecimento de experiências
estrangeiras, associava a mesma à idéia de progresso. Ademais, a idéia da promoção
automática como uma medida econômica e eficaz também já se fazia presente no referido
discurso. Ainda segundo a autora, surgem nesse período estudos sobre o fenômeno da
reprovação e recomendações de medidas para a sua eliminação com base em modelos
estrangeiros, particularmente o da Inglaterra. Contudo, sem pretender adentrar esse contexto e
recuperar os diferentes posicionamentos acerca da promoção automática, cabe sinalizar para o
debate que foi ali estabelecido. De acordo com Mainardes (2009):
Na década de 50 e início dos anos 60 a promoção automática foi um tema bastante
debatido. Enquanto alguns políticos e intelectuais apresentavam argumentos
favoráveis à promoção automática (Anísio Teixeira, Juscelino Kubitschek, Dante
Moreira Leite, Lauro de Oliveira Lima); outros eram favoráveis, mas alertavam
quanto a possíveis limitações (Almeida Júnior, Carlos de Morais) e outros
manifestavam sua oposição à promoção automática (Luis Pereira, Renato Jardim
Moreira) (Mainardes, 2009, p. 16).

Fernandes (2000), por sua vez, conclui no seu estudo que os mesmos argumentos
utilizados em defesa das reformas e da necessidade de medidas como a aprovação automática
são utilizados de forma distinta também para a crítica dessas mesmas reformas. Entretanto, de
uma forma ou de outra, a autora identifica a década de 1950 como o nascedouro de propostas
e reflexões acerca da promoção automática e de outras formas de relacionar idade/série. Cabe
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esclarecer ainda que, com intuito de melhor compreender o período analisado, a autora
pesquisou também a década de 1940 e de 1960, tendo sido encontrado apenas um artigo em
1949 e só voltando a reaparecer o tema no final dos anos 1960 e início dos anos 1970.
Mainardes (2004) analisou textos da Unesco/Orealc e Banco Mundial e concluiu
que diversos pesquisadores elaboraram relatórios e artigos para a Unesco, Orealc e Banco
Mundial, sobre a magnitude da reprovação nos países menos desenvolvidos 45. De acordo com
o autor, embora existam publicações desde a década de 1950, a partir da década de 1970, o
tema da reprovação ganhou relevância e no contexto das pesquisas apresentadas nesse
período, estratégias como a “promoção flexível” ou aprovação automática tornaram-se
recorrentes. Conforme esclarece:
Um aspecto fundamental desses documentos é que tanto a flexibilização da
promoção e a promoção automática, bem como as demais estratégias, eram
propostas como forma de melhorar a qualidade sem aumentar o gasto com educação.
Assim, a introdução da promoção automática, na visão desses pesquisadores e
organismos, era indicada como uma forma de melhorar a eficácia da escola, com
baixo custo, o que motiva a observação de que: Nesses textos, por razões
ideológicas, não se coloca em questão as verdadeiras causas do fracasso escolar e
das desigualdades sociais e educacionais nesses países. Mainardes, (2004, p. 68).

A temática da vinculação das propostas de organização da escola em ciclos às
recomendações de organismos internacionais conforme já referido é de certa forma,
recorrente e a despeito de não ter encontrado na literatura brasileira sobre a temática, estudos
que tratassem de maneira mais específica essa vinculação, ela não deve ser desconsiderada.
Ademais, as mudanças ocorridas no âmbito local parecem, cada vez mais, articularem-se e
ressoarem o contexto global. A se ter por referência a transição no padrão de regulação social
baseado no modelo de produção fordista para a instituição de formas mais flexíveis de
regulação, vários autores vão apontar para o papel das instituições internacionais na condução
desse processo. No contexto dessa transição, a tomar a educação como importante
instrumento de regulação social, é compreensível que houvesse por parte de instituições como
a UNESCO e o Banco Mundial um aumento do interesse sobre a temática da educação46.

45

De acordo com Mainardes, Haddad (1979) sugere que nos países que implementaram a promoção
automática, os alunos melhoram nas habilidade de leitura. Para Eisemon (1997) a promoção
automática é proposta como alternativa, entre outras: de mudar a cultura da reprovação etc.
Schiefelbein e Wolff, (1992) propõem várias estratégias. Entre elas: expansão da educaçao préescolar, intervenções na saúde e nutrição, melhoramento da gestão administrativa. (Mainardes, 2004,
p. 68).
Não se trata de coincidência que a representação da UNESCO no Brasil tenha iniciado a suas
atividades 1972.
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No contexto da discussão sobre as mudanças preconizadas para a educação na
década de 1970, um importante documento veio a público. Trata-se do Relatório, elaborado
pela Comissão Internacional para o Desenvolvimento da Educação, instituída pela Unesco em
1971, publicado em 1972, sob o título Aprender a ser, também reconhecido como Relatório
Faure. Antes de considerar o conteúdo específico do relatório naquilo que se avalia como
importante ao tema em questão, faz-se necessário mencionar que o objetivo da comissão
instituída pela Unesco consistiu em entre outros realizar o diagnóstico sobre a educação no
contexto internacional e estabelecer as diretrizes e estratégias para o seu desenvolvimento no
mundo a partir dos anos de 1970. Criada em 1971, a Comissão presidida por Edgard Faure,
ex-ministro de Educação da França teve como membros representantes de diferentes
nacionalidades, na sua maioria professores, incluindo um representante da União das
Repúblicas socialistas Soviéticas (URSS), um ex-presidente do Banco Interamericano para o
Desenvolvimento e o então conselheiro de Educação Internacional da Fundação Ford, dos
EUA47
Com forte apelo a idéia de educação continuum e com ênfase nas dimensões da
vida, o princípio evocado pelo Relatório é o da redistribuição do ensino no tempo e no espaço,
com o prolongamento da educação para todas as idades do homem. Nesse sentido, A alusão
ao termo, ciclos, é recorrente e aparece como: ciclo de formação acelerada, ciclo inicial de
ensino, ciclos curtos, ciclos longos e ciclos de aperfeiçoamento. Para além da adoção do
termo ciclo, o sentido que lhe foi atribuído no Relatório, muito se assemelha ao que tem
recebido a denominação de ciclos no contexto atual. “trata-se de orientar desde a partida e de
fase em fase, na verdadeira perspectiva de toda educação” (FAURE et alii, 1975, p. 273).
Para tanto, torna-se necessário aos sistemas de ensino “romper com as barreiras
artificiais ou obsoletas entre as diferentes ordens, ciclos e níveis de ensino, tal como entre a
educação formal e não formal.” Numa clara alusão aos ciclos compreendidos como etapas da
escolaridade, o relatório ressalta a necessidade de romper com as distinções rígidas
tradicionais e defende a possibilidade de uma “circulação mais livre” por meio da criação de
alternativas e formas inovadoras de organização e processos de ensino diferenciados ou de

Objetivando melhor contextualizar o conteúdo do Relatório Faure, Evangelista (1997, p. 202)
ressalta que: “a discussão ali registrada sobre a cooperação internacional e a modernização da
educação se evidencia como uma expressão da luta econômica e política em âmbito internacional,
envolvendo a atitude dos países latino-americanos frente à ameaça de invasão cultural dos EUA (...)
Evidencia também os interesses econômico-político-ideológicos inerentes ao intento modernizador”
voltado para a educação dos países, então considerados “em desenvolvimento”, como campo de
aplicação da tecnologia espacial desenvolvida por aquele país, na década de 1960.
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diferentes tipos de escolas. Nesse sentido, afirma não ser o ensino organizado em seqüência a
única forma concebível.
Essa mobilidade horizontal e vertical é recomendada como forma de possibilitar a
continuidade dos estudos, corrigir resultados eventualmente “defeituosos” do primeiro ensino,
além de possibilitar “acesso ao ensino superior mesmo sem ter previamente seguido o ensino
formal tradicionalmente requerido”. Essa ampla mobilidade deve se assemelhar ao que já
ocorre no mundo da produção, “assim como no destino e na origem dos sectores de produção
e da colectividade”. Do mesmo modo, o que se pretende ainda, é que, “a legislação da
educação e do trabalho seja flexível” (Idem, p. 282). Cabe ressaltar que, se as medidas
preconizadas pelo referido documento não ganharam materialidade histórica no Brasil dos
anos 70, parecem prenhes de sentido no contexto atual.
Dentre os argumentos apresentados em favor das mudanças para a educação,
consta ainda a indicação do delineamento de duas tendências, uma para a diversificação,
conforme exposto e outra para a desformalização das estruturas tradicionais nas instituições
educativas. Sob a alegação do reconhecimento da educação como um direito de todo
trabalhador, o relatório advoga a reestruturação dos sistemas educativos com vias a facilitar o
acesso, a mobilidade e a continuidade do trabalhador no “ciclo educativo” no decorrer da sua
vida. Segue-se a recomendação de que as instituições e meios educativos devem multiplicarse e tornarem-se mais acessíveis oferecendo uma escolha muito mais diversificada. “A
educação deve alargar-se às dimensões dum verdadeiro movimento popular”. Nesse sentido, o
Relatório argumenta que em razão da grande demanda por educação, formação e instrução –
realidade verificada já nos anos 1970 e para os próximos – torna claro que os sistemas
institucionalizados não serão capazes de absorvê-la se não passarem por uma reestruturação
global.

Conforme

sugere

o

documento,

trata-se

de

flexibilizar

as

estruturas,

“desinstitucionalizar”, ou seja, os sistemas deverão ser “desenclausurados interiormente e
abertos exteriormente48”.
Conforme se esclarece, o sistema de ensino regulado pela escola, com as suas
aulas, horários diários e programas em meses ou anos, constitui-se num sistema dispendioso,
é preciso compreender a educação de forma ampliada, ou seja, “estudo e aprendizagem
O Relatório reconhece nos diferentes países do mundo, a disponibilidade de programas e sistemas de
ensino fechados e rígidos a adotarem formas abertas e livres. Nesse sentido, esclarece que: “os
sistemas fechados tendem a ser selectivos e competitivos em função de critérios internos, visando
determinar quem deve ou não estudar e em que idades. Os sistemas abertos opõem-se às noções de
seleção de competição e de obrigação. A escolha dos cursos e das matérias estudadas, quer seja na
aula, ou por leitura, ou de qualquer outra maneira, depende principalmente dos interesses pessoais do
indivíduo” (p. 279).
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integram-se no trabalho e nos tempos de ócio”. Nesse sentido, a educação deve voltar-se a
formação total do homem como um “membro de numerosos grupos sociais” e desse modo,
deve ser compreendida como processo do crescimento do ser humano em todas as etapas da
vida. Cabe a educação preparar o sujeito para conviver numa sociedade cada vez mais
“heterogênea” e não se trata mais de compreender a educação como mediadora do
conhecimento, mas como facilitadora de uma socialização mais ampla em que sua função
passa a ser despertar no indivíduo o interesse por se informar e o sentimento de pertencer à
coletividade. Dessa forma, a reestruturação global do ensino e dos ensinamentos deve ocorrer
com:
(...) um ensino elementar e múltiplo, não só para crianças e adolescentes, mas
também para adultos que possam dele necessitar, em qualquer idade. Ensino que,
dispensando completamente os conhecimentos de base, tenha por fim ensinar a
perceber e compreender o mundo; que tenda a despertar, em qualquer idade –
sobretudo na criança, para toda a vida –, o gosto por se instruir, por se informar, (...)
que vise enfim provocar o sentido de pertencer à colectividade e o da
responsabilidade criadora de cada um para consigo próprio e para com os outros.
(...) uma educação de circunstância, em função das necessidades momentâneas ou
permanentes de cada um, em qualquer época da vida (FAURE, et alii, 1975, p.
274-275) (grifo nosso).

O ensino elementar, em regra geral deverá ser mais uniformizado que os demais
ulteriores, contudo, deve-se contemplar a diversificação dos conteúdos, conforme o ambiente,
a realidade e o ritmo de cada um, ou seja, “individualizar em certa medida os métodos e a
cadência da aprendizagem”. A autodidaxia e o uso sistemático da tecnologia educativa são
enfatizados como forma de ganhar tempo, melhorar o rendimento interno do sistema, reduzir
repetições e desistências49. Nesse sentido, conforme alude o Relatório, não importam os meios
e os métodos, se ensino de tempo integral, ensino a tempo parcial, por correspondência, por
recurso direto às fontes de informação, todos deverão ser considerados válidos, só contando
nesse processo o resultado final.
A idéia de que é necessário flexibilizar as estruturas, reorganizar o ensino e
facilitar o acesso à educação é reposta de diferentes formas ao longo do Relatório e sempre
articulada à idéia da diversidade, seja dos indivíduos, das suas demandas, como das formas de
educação a serem oferecidas. Nesse sentido, a garantia de acesso a educação é abordada no
relatório como livre de qualquer conflito e contradição, ao contrário, acesso a educação é vista
como uma questão de liberdade de escolha individual. Sendo esta liberdade considerada
verdadeira, na medida em que o indivíduo puder “tomar à sua vontade as vias e as passagens
Conforme ocorreu na Costa do Marfim, “a utilização progressiva da televisão por um número
crescente de alunos teve por conseqüência inovações, tais como a promoção automática dos alunos e a
formação de professores melhor qualificados” (FAURE, et alii, 1975, p. 315).
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que lhe dão acesso, e isto sem ser entravado por critérios formalizados, mas unicamente em
função das suas capacidades e das suas aspirações”. Ademais, conforme a argumentação
apresentada, a mobilidade só terá sentido, se for dado ao indivíduo, possibilidades de opção
suficientemente variadas (IDEM, p. 281). A demanda pelo acesso a educação, historicamente
condicionado à mobilidade social e a condição de classe, parece ter encontrado sua resolução
por meio da mobilidade das formas e flexibilização das estruturas, da desinstitucionalização
do ensino. Do mesmo modo, a desigualdade social parece subsumida e subordinada à
diversidade social e conseqüentemente à diversidade das demandas e formas de atendê-la.
Quanto ao conhecimento a ser trabalhado na escola, a orientação segue o mesmo
princípio, ou seja, romper com a rigidez e com a hierarquia entre os conhecimentos escolares
e valorizar a experiência adquirida pela prática ou estudo pessoal. Nesse sentido, o Relatório
recomenda a mudança nos critérios relativos aos processos de promoção e de avaliação, bem
como, a valorização das “competências reais, das aptidões e motivações, em relação às notas,
ao curso e à bagagem escolar” (p. 301). Assim, se afirma a proposta de educação recorrente
ou interativa (recurrent education) que tende a superar a contradição entre a escola
institucionalizada e educação não institucionalizada e a “invalidar a concepção tradicional que
pretende que toda a educação seja dada durante os primeiros anos, antes da entrada na vida
activa” (FAURE, et alii, 1975, p. ).
Cabe ressaltar que a contraposição às formas tradicionais de organização da escola
é uma idéia marcante e recorrente no Relatório. Nessa perspectiva, uma vez mais no
contraponto às práticas tradicionais, se afirma a necessidade de que o aluno venha a se
constituir no centro de todo o processo educacional. Nesse sentido, o princípio é de que, “cabe
ao ensino adaptar-se ao aluno e não o aluno sujeitar-se às regras pré-estabelecidas do ensino”
(IDEM, p. 323). No que se refere ao trabalho do professor, a recomendação é de uma
profunda mudança no sentido de deslocar o foco de uma formação do especialista, voltado
para a transmissão de conhecimentos programados, para a formação do educador que terá
como “tarefa essencial educar a personalidade e abrir acessos ao mundo futuro”. A proposta
de formação deverá adotar o princípio de um ciclo de formação acelerada, seguido de ciclos
de aperfeiçoamento e deverá contar ainda, com o trabalho de auxiliares voluntários, a
exemplo do que já ocorre nos Estados Unidos com a comunidade prestando serviços à escola.
Para além da formação, o relatório enfatiza a importância da participação dos
alunos, professores e pais como garantia de sucesso para qualquer reforma. As vias e meios de
organização das estratégias da educação, de acordo com o Relatório, dependem em grande
parte: da identificação, do estímulo e da experimentação das inovações; da administração e da
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gestão dos sistemas educativos; da procura dos meios de financiamento da educação.
Considera-se ainda que, a introdução de inovações educativas deve resultar de uma
vinculação mais estreita entre a pesquisa e a experimentação, o que deverá ocorrer com a
“criação de centros nacionais de desenvolvimento da educação ou de outros organismos
semelhantes, encarregados de realizar uma seqüência contínua de inovações educativas, no
espírito duma ‘reforma perpétua’ da educação” (IDEM, p. 332).
Grande ênfase é dada ainda, aos aspectos administrativos e relacionados à gestão
da reforma preconizada. Nesse sentido, sob a alegação de que nenhuma reforma pode resultar
de iniciativas dispersas, a orientação é para uma administração centralizada, de forma a que as
mudanças se propaguem do centro “pouco a pouco, por ondas sucessivas” até influenciar o
conjunto das redes do sistema. No que se referem a possíveis resistências, as estratégias
previstas são de “atrair confluências de modo a atingir uma massa crítica, que por sua vez,
precipitará mudanças fundamentais no conjunto do sistema”. A enfática orientação para uma
administração centralizada vem acompanhada de outra, aparentemente contraditória, no
sentido de “descentralizar as decisões, as responsabilidades e os meios, numa ampla
participação dos interessados em todos os níveis e em todos os domínios da ação educativa”.
Quanto ao financiamento, a recomendação é para que os países alcancem três objetivos:
aumentar as despesas, deversificar os recursos, reduzir os custos unitários. Enfim, conforme a
conclusão apresentada, (...) “em poucas palavras: teoria e prática, estruturas e métodos, gestão
e organização – a necessária reforma da educação impõe repensar tudo, num mesmo espírito”
(IDEM, p. 334-335).
Assim, ainda que não se trate de uma aplicação uniforme para todos os países, o
conjunto de recomendações constantes do relatório deve ser assumido conforme a ordem de
prioridade estabelecida por cada um, mas visa atender fundamentalmente os países em vias de
desenvolvimento. Contudo, a orientação geral do desenvolvimento da educação do futuro
deverá seguir as aspirações expostas pela Comissão Internacional para o Desenvolvimento da
Educação no referido Relatório conforme sintetizadas:
Em resumo, eis os elementos essenciais das reformas e das transformações
susceptíveis de se iniciarem no princípio dos anos setenta: Ultrapassar a concepção
duma educação limitada no tempo (idade escolar) e fechada no espaço
(estabelecimentos escolares). Considerar o ensino escolar não como fim, mas como
o componente fundamental do acto educativo total, nas suas dimensões escolares e
não escolares. – Desformalizar uma parte das atividades educativas substituindo-as
por modelos flexíveis e diversificados. – Evitar um prolongamento excessivo da
escolaridade obrigatória, que exceda as possibilidades de certos países, sendo o
encurtamento da duração média dos estudos iniciais recompensado pela extensão da
formação contínua. – Resumindo, conceber a educação como um continuum
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existencial, cuja duração se confunda com a duração da própria vida. Transformar os
sistemas educativos ‘fechados’ em sistemas ‘abertos’. – Eliminar gradualmente as
distinções rígidas entre ensino primário, secundário e pós-secundário. – Arranjar
encurtamentos e pontes entre os caminhos do ensino. (...) Individualizar e
personalizar tanto quanto possível a educação. – Preparar a autodidaxia. – Acelerar
os processos da instrução e aprendizagem onde for esse o interesse comum dos
educandos e da colectividade. – Acelerar a inserção de novas técnicas de reprodução
e de comunicação, eminentemente propícias à maior parte das inovações desejadas,
e utilizar a tecnologia na medida em que ela pode, sem ocasionar encargos
excessivos de equipamento, tornar produtivos os métodos pedagógicos e contribuir
para democratizar a acção educativa. Democratizar a gestão da educação. –
Assegurar uma larga participação do público em todas as decisões de interesse para
a educação. (FAURE, et alli, 1975, p. 342).

Tomar ciência das recomendações apresentadas pelo Relatório Faure (1975)
implica primeiramente o reconhecimento dessas recomendações no conjunto das reformas
instauradas em resposta às políticas neoliberais e a uma nova regulação das políticas
educacionais em curso, fundamentalmente a partir dos anos de 1990. Nesse contexto, é
possível, identificar que os pressupostos, fundamentos e justificativas das propostas de
organização da escola em ciclos, particularmente naquilo em que se propõem a diferenciar da
mera aprovação automática, apresentam-se em consonância com as recomendações, que mais
do que reorganizar escolas, propõem mudanças nos sentidos e finalidades da educação para os
anos pós setenta.
Não obstante, trata-se de reconhecer que, com ao menos uma década de atraso, as
mudanças propostas para a educação nos anos 1970 teve a sua materialização no Brasil a
partir dos anos de 1990, por sua vez, expressas numa certa convergência para a proposta de
organização dos tempos e espaços da escola em ciclos. Tal convergência para a política de
ciclos ganha materialidade e amplia-se, sobremaneira, na medida em que, para além da
legislação, dos programas e documentos oficiais, dos discursos e das proposições, atualiza-se
e faz ressoar recomendações que foram postas há décadas. Nesse sentido, mais do que a
convergência de princípios e pressupostos, chama à atenção a atualidade e o nível de
detalhamento das mudanças propostas pelo Relatório Faure, principalmente se comparado aos
mais recentes relatórios divulgados pela Unesco, cuja ênfase maior refere-se aos aspectos
mais gerais e ao alcance de metas quantitativas. Não obstante, cabe questionar sobre o
significado desse consenso e da convergência de discursos e proposições no campo
educacional, tradicionalmente demarcado por claras disputas. E mais, que relações se
estabelecem entre um organismo internacional como a Unesco50, os órgãos oficiais
Conforme consta do seu histórico, “a representação da UNESCO no Brasil, em Brasília, iniciou suas
atividade em 1972. A partir de 1992, suas ações adquiriram um novo impulso, motivadas inicialmente
pela Declaração Mundial sobre Educação para Todos. A Representação, percebendo a importância
desse compromisso na política educacional do país, iniciou entendimentos com o Ministério da
50
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formuladores das políticas, dentre esses as secretarias estaduais e municipais, incluindo
aquelas que inspiradas nos princípios de uma gestão democrático-popular reorganizaram os
tempos e espaços da escola.
A contraposição a escola tradicional, a proposição de desformalizar,
desinstitucionalizar e quebrar todas as barreiras para garantir a ampliação do acesso à escola a
qualquer tempo, o deslocamento dos conteúdos de base em favor de uma formação
generalizada em preparo para a convivência “grupos sociais diversos”, a concepção de
educação como um continuum em conformidade com as fases da vida, são indicativos, dentre
outros que sugerem uma clara aproximação com as proposições de organização dos tempos e
espaços da escola em ciclos e não mais em série. Conforme já referido, parte-se do suposto de
que se encontra em curso mudanças significativas na educação, sobretudo a escolar, no
contexto das reformas forjadas a partir da década de 1990 em resposta a um novo padrão de
regulação social concernente as atuais formas de acumulação capitalista. Cabe, entretanto no
contexto específico de cada país e dos seus sistemas de ensino, analisar o que se configura
como realidade ou retórica nesse processo.
Ademais, a intensificada crítica a escola tradicional é recorrente e proporcional a
ênfase dada à flexibilização das estruturas e dos processos de organização da escola.
Entretanto, ainda que haja concordância e legitimidade quanto à necessidade de mudanças na
escola tradicional, que durante décadas foi privilégio de classe, cabe questionar, a despeito
Educação com vistas a um diálogo permanente de como poderia contribuir a UNESCO na
concretização dos ideais de Jomtien. Em 1993, com base no Acordo Geral de 1981 (Acordo de
Cooperação Técnica em Matéria Educacional Científica Cultural entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a UNESCO), foi assinado o primeiro plano de trabalho com o MEC, como
mecanismo auxiliar à decisão do Governo de elaborar o Plano Decenal de Educação para Todos. Aos
poucos, as atividades da Representação foram se ampliando para outras áreas, multiplicando-se as
articulações e convênios de cooperação técnica, tanto com governo quanto com entidades da sociedade
civil. A partir de 1995, novas projeções foram feitas com vistas à consolidação definitiva da UNESCO
no Brasil. Sob esse aspecto, destaca-se a doação em 1997, pelo Governo do Distrito Federal, de um
terreno de 1.000m2, localizado em espaço nobre da Capital Federal, destinada à futura sede da
Organização. Hoje, as atividades da UNESCO no Brasil situam-se predominantemente nos setores da
Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Comunicação, Informática, Meio Ambiente, Direitos
Humanos e Gestão Social. Em todos esses setores, a UNESCO tem procurado moldar uma atuação
tendo por referência as convenções e compromissos internacionais firmados pelos Estados membros
em diversos eventos e conferências de Cúpula. A articulação permanente com os poderes constituídos
destaca-se como condição fundamental para a viabilização da cooperação técnica que favoreça a
consecução dos objetivos de desenvolvimento humano inerentes a esses compromissos. A atuação da
UNESCO no Brasil ocorre prioritariamente por intermédio de projetos de cooperação técnica firmados
com o Governo. Eles têm sempre o objetivo de auxiliar a formulação e operacionalização de políticas
públicas que estejam em sintonia com as grandes metas acordadas entre os Estados membros. A
atuação da UNESCO ocorre também com instâncias da sociedade civil, na medida em que seus
propósitos venham a contribuir para as políticas públicas de desenvolvimento humano. Segue uma
descrição sucinta do tipo de cooperação que está em curso nas diversas áreas, seus resultados e
perspectivas”. (www.direitoshumanos.usp.br/.../UNESCO.../unesco-brasil.html).
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disso, o que esta escola guarda de tão nocivo a ponto de mobilizar de forma consensual,
diferentes forças, no contexto nacional e internacional, na luta em defesa da sua extinção.
Estas são questões cujas respostas extrapolam os limites desse trabalho. Contudo, caberia
investigar se a rigidez tão combatida na forma de organização seriada, não diz respeito
também à “tradicional crítica” que essa mesma escola foi capaz de elaborar acerca da
estrutura de classes que sustenta a exploração capitalista em curso no mundo. Cumpre saber
se não estaria no rigor da crítica a estrutura maior a ser combatida e flexibilizada.
Ademais, no que se refere à convergência de princípios e ao consenso em torno
das mudanças, é necessário acrescentar que, muitos dos princípios que fundamentam os ciclos
são comuns a outras abordagens pedagógicas51 como o construtivismo52, pedagogia das
competências, pedagogia de projetos etc. Duarte (2003) nomeia essa ampla corrente
educacional contemporânea de pedagogias do “aprender a aprender53”. De acordo com o autor
quatro posicionamentos valorativos fundamentam essa corrente, são eles:
1) aquilo que o indivíduo aprende por si mesmo é superior, em termos educativos e
sociais, àquilo que ele aprende por meio da transmissão por outras pessoas e 2) o
método de construção do conhecimento é mais importante que o conhecimento já
produzido socialmente; 3) a atividade do aluno, para ser verdadeiramente educativa,
deve ser impulsionada e dirigida pelos interesses e necessidades da própria criança;
4) a educação deve preparar os indivíduos para acompanharem a sociedade em
acelerado processo de mudança, ou seja, enquanto a educação tradicional seria
resultante de sociedades estáticas, nas quais a transmissão dos conhecimentos e
tradições produzidos pelas gerações passadas era suficiente para assegurar a
formação das novas gerações, a nova educação deve pautar-se no fato de que
vivemos em uma sociedade dinâmica, na qual as transformações em ritmo acelerado
tornam os conhecimentos cada vez mais provisórios, pois um conhecimento que
hoje é tido como verdadeiro pode ser superado em poucos anos ou mesmo em
alguns meses (DUARTE, 2003, p. 10).

Nessa perspectiva, de acordo com Miranda (1997), a retórica de que a educação
precisa ser transformada para acompanhar as mudanças da sociedade contemporânea, faz
emergir

uma

nova

compreensão

de

conhecimento

associado

à

informação,

a

instrumentalização da ação. A centralidade do conhecimento é uma idéia convergente e tem
Abordagens estas que se diferenciam dos ciclos quando apresentadas isoladamente, mas também o
integram.
52
As teorias de orientação construtivistas, principalmente os estudos de Piaget, Vigotski e Ferreiro são
apontados como fundamentos das propostas de ciclos por vários estudiosos da temática. Sobre essa
relação, dentre outros, ver: (BARRETTO e MITRULIS, 2001); (FERNANDES, 2009).
53
O autor se refere a analise realizada sobre o tema no livro Vigotski e o “aprender a aprender”: crítica
às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana (DUARTE, 2000). Na referida
análise o autor identifica a presença do lema em dois documentos: nos Parâmetros Curriculares
Nacionais e no relatório da comissão internacional sobre Educação para o Século XXI, conhecido
como Relatório Delors, numa alusão ao Jacques Delors, presidente da comissão. Como desdobramento
do lema “Aprender a ser” posto pelo Relatório Faure, o “Delors” apresenta os quatro pilares básicos
essenciais a um novo conceito de educação: Aprender a conhecer, Aprender a viver juntos, Aprender a
fazer e Aprender a ser.
51
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agregado, segundo a autora, “todos os discursos, todas as propostas e todos os chamados
atores sociais”. Em razão do processo de globalização e do impacto causado pelas novas
tecnologias, houve uma alteração não só no padrão de conhecimento, como também na forma
de lidar, na relação das pessoas com este conhecimento, que passou a ser cada vez mais
mediada pela ação, ou seja, uma noção de conhecimento ativa, funcional, e pragmática
(MIRANDA, 1997). Conforme acrescenta a autora:
A centralidade do conhecimento como eixo das políticas de educação precisa ser
mais bem compreendida. Entre os temas entronizados pela retórica das reformas
educacionais na América Latina – qualidade, equidade, descentralização,
centralidade do conhecimento –, este é o que está mais a salvo das críticas. Por quê?
Talvez por expressar uma leitura das transformações sociais e culturais a que
estamos submetidos (a sociedade informatizada, a sociedade do conhecimento).
Talvez, simplesmente, para alguns, porque vem escudado na perspectiva do ‘novo’.
E talvez por ser um argumento suficientemente abstrato para justificar a necessidade
de mudanças na educação sem necessariamente informar a natureza e a direção
dessas mudanças. Qualquer uma dessas pressuposições – para ser sustentada ou
negada – requer um aprofundamento dessa discussão (MIRANDA, 1997, p.46).

A retórica sobre a necessidade de mudanças na educação estaria, de acordo com
Miranda (2005), nos pressupostos subjacentes à racionalidade reformista da educação
contemporânea. Nessa perspectiva, ela identificou que as propostas de organização da
escolaridade em ciclos de formação, muito mais do que a proposição de mudanças na
organização dos tempos e espaços na escola, tratam fundamentalmente de modificar a
compreensão de educação em seu sentido social mais amplo. De acordo com a autora
encontra-se em curso nas propostas uma nova maneira de conceber a educação pública, cujas
implicações poderão comprometer o destino de toda uma geração de crianças e adolescentes.
Ademais, a organização com base na faixa etária ou etapas do desenvolvimento e, sobretudo a
mudança no conceito de reprovação com a retirada dos mecanismos de aprovação/reprovação
alteram o próprio conceito de escola, conforme esclarece:
Isso implica mudar o conceito de escola ou, o que dá no mesmo, a noção de
socialização mediada pela escola, que deixa de ser orientada por um critério,
digamos iluminista, de que a emancipação dos indivíduos deva ocorrer mediante a
aquisição de conhecimentos, saberes, técnicas e valores que lhes permitam viver em
uma sociedade mediada por esses conhecimentos, saberes, técnicas e valores,
passando a orientarem-se por uma noção de socialidade que prescinde da mediação
do conhecimento como sua dimensão fundamental, sendo a socialidade per si o seu
critério. O importante é que os alunos permaneçam na escola, disponham de tempo e
de espaço para que possam desfrutar o que ela possa lhes oferecer, inclusive a
oportunidade de adquirir conhecimentos, mas não apenas isso ou não
fundamentalmente isso: que eles possam viver ali e agora uma experiência de
cidadania, de convivência, de formação de valores sociais. (MIRANDA, 2005, p.
642-643 ).

A autora acrescenta ainda que, a grande aposta da reforma da escolaridade em
ciclos, incide sobre a mudança na cultura de alunos, professores, gestores e pais, ou seja, para
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além das mudanças estruturais, trata-se de alterar o cotidiano de alunos e professores. A
despeito de considerar as distinções apresentadas por alguns autores acerca dos ciclos e da
progressão continuada, Miranda (2005), adverte para o risco de que ao final do processo não
seja possível distinguir as decorrências e implicações dos dois modelos e identifica como
ponto comum nos dois projetos, “provavelmente o caráter reformista da proposta, a despeito
de todos os limites estruturais que tal perspectiva inexoravelmente contém, seja ela de caráter
liberal ou social-democrata” (MIRANDA, 2005, p. 647).
Nessa perspectiva, em recente publicação Miranda (2009) acrescenta questões
importantes ao debate sobre os princípios e fundamentos que orientam as propostas de
organização da escolaridade em ciclos. A despeito de que as propostas possam efetivar uma
mudança de princípios no que se refere a contemplar a “socialidade”, por meio da suspensão
total ou parcial da reprovação, em detrimento do conhecimento como elemento principal de
ordenação da escola, a autora analisa as implicações dessa mudança de concepção. Para tal,
estabelece relação entre a adoção desse novo princípio ordenador na escolaridade em ciclos,
como forma de se contemplar a diversidade e as diferenças e o princípio liberal da igualdade.
A autora argumenta que, a suspensão da reprovação, a par de permitir a
permanência dos alunos na escola, por si só, não efetiva o princípio da socialidade que só será
assegurado mediante a adoção de outros critérios que permitam contemplar a
heterogeneidade, as diferenças de desempenho e a individualidade dos alunos. Na sua
perspectiva, nisto residiria um sentido diferenciado de escola, o qual a organização em ciclos
deseja imprimir. Ademais, o princípio da “socialidade” e do respeito às diferenças estaria na
base da compreensão dos ciclos como uma forma de organização “mais democrática e justa,
porque mais equitativa”, inclusiva e orientada para a garantia do direito à educação
(MIRANDA, 2009, p. 32).
Ao tratar dos fundamentos e do sentido da escola proposto pelos ciclos, cuja
ênfase maior encontra-se no combate às desigualdades, a autora identifica questões
pertinentes acerca da crise da igualdade como princípio. Sem pretender adentrar nesse debate,
cabe assinalar que,
(...) registrou-se, na última quadra do século XX, uma tendência à redefinição ou
mesmo à supressão do princípio de igualdade, o que se expressa predominantemente
(1) pela proposição de um ‘liberalismo igualitário’, que tende a substituir igualdade
por eqüidade, e (2) pela defesa de um princípio da diversidade como crítica ao
preceito da igualdade (MIRANDA, 2009, p. 30).

Miranda (2009) referenciada nos estudos desenvolvidos por Mészáros (2002,
2007), que apresenta a defesa da igualdade substantiva em contraposição à igualdade formal,
adverte para o fato de que, o enfrentamento das desigualdades sociais, apresenta-se dividido
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entre “o reconhecimento e a atenção com relação às diferenças e a defesa intransigente da
igualdade substantiva como um princípio orientador geral, que não desconhece em momento
algum a diversidade humana, mas não identifica aí o fundamento das desigualdades sociais”.
Nessa perspectiva, questiona sobre qual seria a orientação com a qual se identificam as
propostas de ciclos. E, afirma ainda, a necessidade urgente de “pensar a escola na perspectiva
de um princípio de igualdade cuja síntese compreenda as diferenças, mas que seja sobretudo
orientado pela certeza de que não se pode abrir mão de uma educação para todos em sentido
pleno” (MIRANDA, 2009, p. 33).
Diante das considerações tecidas por Miranda (2009), cabe questionar ainda, até
que ponto a retórica do respeito às diferenças e, conseqüentemente aos diferentes ritmos de
aprendizagem dos alunos, ancorada na “pedagogia das diferenças”, não estaria legitimando ou
de certa forma, ocultando as históricas condições de classe na oferta de uma educação cada
vez mais diferenciada. Conforme preconizada no Relatório Faure (1975) a educação a partir
da década de 1970 deveria seguir a tendência da diversificação, da flexibilização e da
desformalização, o que parece confirmar-se na organização da escola em ciclos. Ademais,
trata-se de inquirir na especificidade de cada contexto se a tão propalada flexibilização das
estruturas não estaria viabilizando no plano formal a garantia do direito a educação.
Nessa perspectiva, cabe ressaltar ainda que, a educação não pode abdicar da sua
histórica função social de preservar, construir e disseminar a memória cultural da civilização e
a escola do seu papel fundamental na produção, apropriação, reprodução e disseminação da
cultura. Nesse sentido, cabe lembrar que, não se trata de minimizar o saber e a cultura
popular em detrimento da ciência, mas não pode a escola incorrer na supervalorização da
realidade, da vivência, da prática que circunda e compõe o universo dos sujeitos como um fim
em si mesmo. Sobre essa questão, Barretto e Souza (2004) ao apresentarem os resultados
referentes ao estado do conhecimento sobre os ciclos no Brasil54 acrescentam que:
A concepção de ciclos de formação, ademais de recuperar a idéia de uma escola de
direitos, resgatando o seu sentido propriamente político, confere primazia à função
social da educação sobre a lógica das aprendizagens disciplinares e realça também,
sobremaneira, a dimensão cultural do trabalho escolar. A escola passa a ser
entendida como espaço coletivo de valorização, produção e disseminação da cultura.
Um pólo em que os conhecimentos sistematizados, as culturas locais, as vozes
tradicionalmente silenciadas no currículo e os demais saberes mutuamente se
fertilizam e contribuem para produzir identidades capazes de convívio respeitoso e
solidário com as diferentes formas de manifestação do outro. Os ciclos, concebidos
como um tempo de vivência cultural, que deve ser usufruído em plenitude, buscam
identificar-se, neste caso, com cada etapa da vida do aluno. (BARRETTO &
SOUZA, 2004, p. 12).
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Ver também: Gomes (2004) e Mainardes ( 2007).
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Dessa forma, ainda que a afirmação das autoras indique a primazia da função
social e da dimensão política e cultural do trabalho na escola sobre a lógica das aprendizagens
por disciplina, a falta de clareza conceitual e definição objetiva do que verdadeiramente está
se construindo e se propondo, poderá resultar em mera retórica ou em equívocos que poderão
afetar gerações inteiras. Ao se buscar compreender, por meio da literatura, dos discursos e das
propostas, os fundamentos, princípios e finalidades subjacentes à organização da escolaridade
em ciclos, identificou-se um cenário composto por múltiplas determinações, as quais têm
desalojado os sentidos, finalidades e a própria função social da escola. Contudo, no intuito de
estabelecer uma síntese entre o específico e o geral, o local e o global, buscar-se-á apreender
no movimento de implantação/implementação da organização da escolaridade em ciclos em
Goiânia no período de 1998 a 2008 as particularidades que o constitui.
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CAPÍTULO 3
FLEXIBILIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO: A ORGANIZAÇÃO DA
ESCOLA EM CICLOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
GOIÂNIA (1998-2008)

O presente capítulo objetiva apresentar as determinações constitutivas da organização
da escola em ciclos em Goiânia, no período de 1998 a 2008, à luz das novas formas de
regulação das políticas na educação. Assim, inicialmente é apresentada a caracterização da
organização em ciclos, partindo-se de seu desenvolvimento no contexto das três gestões
transcorridas no período em questão, particularmente no que se refere aos processos de
desregulamentação do sistema seriado e da regulamentação dessa nova forma de organização
da escola. Para tanto, tomou-se como referência a análise dos documentos, os diversos
estudos já desenvolvidos sobre o tema e as entrevistas realizadas. Em seguida procedeu-se à
análise das mudanças ocorridas em decorrência da proposta de organização em ciclos, no
âmbito mais específico da organização do trabalho e da gestão, da organização do currículo e
dos processos de avaliação. Para a análise dessas mudanças, foram utilizados os dados
coletados nas respostas aos questionários aplicados entre os professores das 15 escolas
selecionadas, além das fontes já citadas.
Parte-se do princípio, já expresso, de que a regulação das políticas na educação, oriunda
do amplo processo de reformas instituídas no contexto de globalização da economia e da
redefinição do papel do Estado, tem provocado mudanças no âmbito dos sistemas
educacionais de vários países, particularmente no que tange aos processos de gestão, de
organização do currículo e de avaliação (BARROSO, 2006; MAROY, 2006). Conforme
demonstram alguns estudos sobre a temática, os indicativos de novas formas de regulação das
políticas no contexto nacional podem ser assim apreendidos, sobretudo, pela ênfase aos
aspectos administrativos; pelo reforço à idéia de autonomia das unidades escolares com o
incentivo de estratégias de descentralização/centralização; evidente defesa da flexibilização na
organização e gestão do trabalho, com estímulo especial ao trabalho coletivo; novas formas de
organização da escola e do currículo na perspectiva da interdisciplinaridade e da adoção de
metodologias por objetivos e projetos de trabalho; processos de avaliação, sobretudo na
ampliação dos mecanismos de monitoramento regular do desempenho das unidades escolares,
dos professores e dos alunos e incentivo à participação da comunidade na condução da gestão
da escola (DUARTE, 2005; KRAWCZYK, 2005; OLIVEIRA, 2004, 2005, 2009).

O presente estudo partilha da premissa posta por Barroso (2005, 2006) de que os
sistemas educacionais, particularmente a partir dos anos 90, encontram-se diante da
construção de um modelo de regulação caracterizado pelo autor como “pós-burocrático”. De
maneira geral, eles apresentam convergências em relação a uma maior autonomia das escolas,
a busca de equilíbrio entre centralização/descentralização, a uma diversificação na oferta
escolar e ao acréscimo da avaliação externa. A construção desse modelo em vários países,
conforme já referido, está associada às novas formas de intervenção estatal “[...] e de uma
‘nova administração pública’ que substitui um controlo directo e a priori sobre os processos,
por um controlo remoto, e a posteriori baseado nos resultados” (BARROSO, 2005, p. 732). A
regulação das políticas educacionais, na visão do autor, é evidenciada ainda paradoxalmente
por meio do reforço e da centralização dos mecanismos de controle, particularmente do
currículo e da avaliação, associados à perda de influência das autoridades municipais. Desse
modo, é necessário atentar para o fato de que a formulação e a implementação de políticas em
instâncias governamentais intermediárias, como é caso dos municípios, não ocorre de forma
independente, ao contrário, encontram-se vinculadas ao controle centralizado.
Assim, ao considerar que a organização da escola em séries pode ser compreendida
como herdeira de um modelo de regulação social que se constituiu, em certa medida por meio
da rigidez, da burocratização, da prescrição e da “regulamentação de controle a priori” dos
processos de intervenção estatal, parte-se do pressuposto de que a organização da escola em
ciclos está em consonância com as formas de regulação social constituídas, particularmente
associação a formas ditas mais flexíveis de intervenção estatal. Sob aparente autonomia, os
sistemas estaduais e municipais de educação têm sido instados a implementar políticas e a
contribuir com a melhoria dos indicadores estatísticos e desempenho educacional do país.
Dessa forma, a prerrogativa aberta pela LDB – Lei nº 9.394/96, em seu art. 23, que terminou
com a seriação obrigatória, tem sido importante referência para novas formas de organização
mais flexível da escola como, por exemplo, os ciclos.
No âmbito local, a reorganização dos tempos e espaços da escola em ciclos em
Goiânia evidenciou certa convergência com os indicativos de novas formas de regulação das
políticas. Portanto, o que regulamentou a sua organização no âmbito de cada gestão e ao
longo do período analisado foi um conjunto de regras, preceitos e concepções. Em razão da
alternância político-partidária na condução do executivo municipal de Goiânia, nos últimos
dez anos, esteve inicialmente à frente da implantação dos ciclos na rede municipal o Partido
da Social Democracia (PSDB); na segunda gestão, assumiu o Partido dos Trabalhadores (PT)
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e, na terceira, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), com um segundo
mandato iniciado neste ano de 2009.
Desse modo, buscou analisar o que, nesse conjunto de concepções, regras e
preceitos, constituiu mudança e ruptura com o padrão de organização da escola seriada e o
que configurou permanência dessa forma de organização. Buscou-se, ainda, identificar as
múltiplas ordenações teóricas, políticas, conceituais e legais referentes à organização dos
tempos e espaços da gestão, do currículo e da avaliação. Para isso, recorreu-se à pesquisa
documental e à realização de entrevistas com os profissionais que participaram da formulação,
do acompanhamento e da implementação da proposta.55
3.1 DESREGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA SERIADO E REGULAMENTAÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DOS CICLOS (1997-2000)
Sob a direção do PSDB teve início em 1997 uma gestão cuja pretensão maior era a
“modernização” do sistema municipal de educação de Goiânia.56 Desse modo, caracterizar a
implantação dos ciclos implica primeiramente compreender o seu significado a partir do
contexto inovador pretendido. Tomando-se por base o título dado à proposta – Escola para o
Século XXI –, uma vez mais na história da Secretaria Municipal o intento era avançar rumo a
um futuro cujas promessas de modernização pareciam mais próximas que as de outrora.
Afinal, a chegada do novo século, o advento da informática e o acesso às multimídias
provocaram uma virada na maneira de conceber a escola. O projeto Escola para o Século XXI
teve sua aprovação e regulamentação no Conselho Estadual de Educação pela Resolução nº
266, de 29 de maio de 1998. Esta revogou, a partir do ano letivo de 1998, a Resolução nº 123,
de 11 de setembro de 1992 (que havia aprovado a Experiência Pedagógica do Bloco Único de

Cabe esclarecer que, embora a seleção dos entrevistados tenha buscado inserir profissionais que
atuaram nas três gestões, deve ser levado em conta que a representação que esses profissionais têm
hoje da organização em ciclos resulta das mediações que foram sendo constituídas ao longo do tempo.
Desse modo, o que se buscou foi apreender o processo de construção da proposta de organização da
escola em ciclos em Goiânia no contraditório movimento que vai do presente para o passado. Isso
implica considerar que muitos dos entrevistados têm hoje uma representação da organização em ciclos
diferenciada e, de certa forma, desvinculada dos condicionantes e do contexto no qual atuaram,
particularmente no que se refere aos vínculos político-partidários. As formulações, considerações,
críticas e os diversos sentidos e significados atribuídos a essa forma de organização da escola por
aqueles que estiveram envolvidos no seu desenvolvimento é o que se pretende discutir nos próximos
itens.
56
Para a caracterização da proposta de implantação dos ciclos na rede municipal de educação de
Goiânia, foram utilizados como fonte, dentre outros, os estudos de Silva (2000), Reis (2002),
Figueiredo (2002), Viana (2002), Jesus (2004) e Mundim (2002).
55
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Alfabetização) e autorizou a implantação de nova estrutura do ensino fundamental, com a
organização em ciclos, para as unidades escolares da rede municipal de ensino de Goiânia.
No quadro mais amplo de suas características, a política implementada por essa
gestão trouxe de volta ao cenário municipal o professor Nion Albernaz, que já cumprira dois
mandatos como prefeito de Goiânia: o primeiro, 1983-1984, por nomeação do governo
estadual e o segundo, 1989-1992, com a eleição pelo voto direto, ambos pelo PMDB.
Albernaz iniciou sua terceira gestão eleito pelo PSDB. Assumiu, então, a Secretaria Municipal
o professor Jônathas Silva, da Faculdade de Direito da UFG, que constituiu a sua equipe
mantendo quase inalterado o quadro de assessores da gestão anterior e conservando
remanescentes de até quatro gestões passadas.
As metas de governo traçadas em seus planos de ação foram delineadas com base em
quatro diretrizes básicas, também propostas em gestões anteriores: a) melhoria da qualidade
do ensino; b) democratização do acesso e permanência do aluno no sistema escolar; c) gestão
democrática; d) valorização e capacitação do profissional da educação. Apontado como um
dos caminhos que conduziria a uma educação de qualidade, o processo de gestão democrática
foi incentivado nos referidos planos de ação. Disso resultaram: a criação do Conselho
Municipal de Educação; a revitalização do Fórum Municipal de Educação57 por meio de
repasses de recursos financeiros do Tesouro Municipal e da União diretamente para as
escolas; a reformulação do Estatuto do Magistério e do Plano de Carreira e Vencimentos e,
em conformidade com o processo mais amplo de reformas do Estado, a modernização e
reestruturação administrativa por meio da descentralização de ações da Secretaria Municipal
de Educação para as Unidades Regionais de Ensino.
A valorização e a capacitação dos profissionais da educação, conforme os planos
de ação, constituíram outro eixo central do projeto político-pedagógico dessa gestão. Esta
orientação traduziu-se em projetos como: implementação do Centro de Formação dos
Profissionais da Educação(CEFEPE);58 desenvolvimento dos programas de capacitação,
Segundo o relatório anual de atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, em 1997,
da reativação do Fórum Municipal de Educação decorreram as seguintes ações: criação do Fórum
Municipal, mediante Decreto nº 1.481 de 14 de maio de 1997; instalação do Fórum em sessão solene
em 16 de junho de 1997, com a posse de representantes das entidades dos vários segmentos da
Sociedade Civil, quando foram discutidos assuntos relativos à questão educacional do município de
Goiânia e, na sequência, a realização de três reuniões no período compreendido entre 16 de junho e 22
de setembro de 1997. No entanto, não consta nos relatórios dos anos subsequentes nenhuma outra
referência ao Fórum. Segundo informações orais, sua vigência restringiu-se ao primeiro ano dessa
gestão. Tal constatação pode indicar a efetiva secundarização dessa instância colegiada nos processos
de suposta democratização no período.
58
Essa nomenclatura aparece em documentos posteriores alterada para Centro de Estudos Formação e
Pesquisa em Educação (Cefpe). Não foram encontrados documentos que relatassem as justificativas
57
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estudos e pesquisas; desenvolvimento de programa de formação da Universidade Federal de
Goiás (UFG) para a realização de curso de graduação superior para professores que só tinham
o nível médio; consolidação do Estatuto do Magistério Público Municipal e Plano de Cargos e
Salários e incentivo à premiação de profissionais da educação.59 Fundamentalmente, eram
esses os objetivos e ações propostas pelos planos de ação desse governo para a concretização
das quatro diretrizes referidas. As metas presentes no referido plano de governo deixam claro
o predomínio da lógica administrativa sobre os processos pedagógicos.
O denominado Projeto Escola para o Século XXI, elaborado para ser implantado
inicialmente em 40 escolas da rede municipal, assumiu notória expressão dessa gestão 60 e
passou a ser divulgado a partir de 1998 como se correspondesse à proposta políticopedagógica desse governo. A partir de então, os planos de ação apresentaram uma
significativa alteração na dinâmica da gestão da secretaria pois as diretrizes propostas para um
projeto passaram a constituir os subprogramas de uma proposta maior de gestão. Dessa forma,
o que era para ser uma experiência em um número restrito de escolas da rede municipal
assumiu o caráter de programa de governo. As razões para essa alteração podem ser
compreendidas como indicativas do resultado e do impacto que o Projeto teve no âmbito da
rede e do município de Goiânia. Apesar de contar com uma forte resistência por parte dos
professores (MUNDIM, 2002) o projeto ganhou espaço na mídia, contou com recursos e
apadrinhamento da UNESCO, criou laboratórios de informática em algumas escolas e,
consequentemente, tornou-se protagonista com a ajuda de muito marketing, ganhando mesmo
status de programa de governo.
A gestão, embora fosse conduzida pelo PSDB, buscou referências nas
experiências das secretarias municipais de Belo Horizonte e Porto Alegre, ambas sob a
direção do PT, e fez a opção por organizar o ensino fundamental em três ciclos:61 ciclo I –
para alunos de 6, 7 e 8/9/ anos de idade; ciclo II – para alunos de 9 a 11/12 anos e ciclo III –
para tal mudança.
59
Segundo consta nos relatórios de atividades referentes aos anos 1998-1999 dessa gestão, esse
incentivo se deu com a realização do concurso O Professor escreve a sua História, com a participação
de 484 professores da rede municipal. O projeto, realizado em parceria com a Universidade Federal de
Goiás (UFG), a Universidade Católica de Goiás (UCG) e a Academia Goiana de Letras (AGL), deu
origem à publicação de um livro com o mesmo título. A premiação incluiu, dentre outros prêmios,
quatro viagens internacionais para os primeiros classificados, seis computadores com impressora para
os classificados do quinto ao décimo lugares e assinatura anual do jornal O Popular para os 25
primeiros classificados.
60
O Projeto Escola para o Século XXI, foi bastante divulgado no período de sua implantação e esteve
presente na mídia local: rádio, jornais, televisão.
61
Consta no projeto inicial a previsão de implantação de quatro ciclos; no entanto, a partir de 1998,
primeiro ano de implantação, houve a alteração para três ciclos.
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para alunos de 12 a 14/15 anos, a serem implantados de forma gradativa nas escolas do
Projeto Escola para o Século XXI. A busca de referenciais e formas de estruturação para os
ciclos em Goiânia pode ser melhor compreendida por meio das considerações a seguir:
Quando se implantou o ciclo foi escalada uma equipe
multidisciplinar, éramos 8, 9 pessoas nessa equipe e de fato tínhamos
autonomia e é aí que entra a contradição, pois mesmo que isso tenha
vindo, e na época a gente não tinha muita clareza disso, as coisas
depois é que vão se tornando mais claras, mas, mesmo que isso tenha
vindo de uma proposta federal aliada ás políticas públicas nacionais,
mundiais, etc. que era, por exemplo, a questão da aceleração que, de
certa forma, também estava ligada a questões estatísticas, mas essa
equipe, quando ela foi formada, de fato ela pensava em como
melhorar a escola pública. Foi aí que começou esse projeto escola
para o século XXI, que era o nome que nem fomos nós que
escolhemos. E aí a autonomia, e aí a contradição também de numa
gestão do PSDB essa equipe ter ido buscar experiências nas gestões
do PT, em Porto Alegre, Belo horizonte, nas escolas em Brasília, e a
gente conseguiu pensar [...] e também com as pessoas que
participaram nas Unidades, a pensar uma proposta de três anos, de
ciclo de três anos, uma proposta de ciclo que de fato tivesse alguma
mudança na essência, na questão da lógica, mudasse de fato a lógica
da seriação. A gente tinha decisão, autonomia em termos
pedagógicos e teve até, além disso, por exemplo: quando a gente
propôs 1.5 com relação ao número de professores por turmas, a gente
conseguiu isso para as escolas, para ter o horário de estudo, para ter
outras condições que até então as escolas não tinham. (Entrevistado
1: Integrante da equipe multidisciplinar responsável pela formulação e
implantação dos ciclos na gestão 1997-2000 e membro da equipe
gestora na gestão 2005-2009).
A despeito das intenções da equipe que formulou a proposta e do marketing
político criado em torno de sua implantação, é possível observar o distanciamento dos
professores responsáveis pela efetivação da proposta nas escolas. Ainda que a proposta
oferecesse ganhos, como o aumento do quantitativo de professores e do tempo para
planejamento e estudo, acesso a laboratórios de informática a tentativa de dinamizar os
processos de gestão, currículo e avaliação, não foi capaz de ocultar o seu caráter imediatista e
o comprometimento com a racionalização do tempo em favor de resultados na correção do
fluxo escolar na medida em que configurou-se como proposta de flexibilização dos processos
de gestão, currículo e avaliação sem a efetiva participação dos docentes.
É importante esclarecer que a implantação dos ciclos em Goiânia se deu em
momentos distintos. Os ciclos I e II, conforme a previsão inicial, foram implantados em 1998
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nas 39 escolas que então integravam o projeto. Entretanto, nesse mesmo ano, contrariamente
ao projeto inicial, o ciclo I foi implantado em todas as escolas da rede, dando continuidade ao
que já vinha sendo realizado no bloco único de alfabetização em que a reprovação já não mais
vigorava. Em 1999, houve a ampliação do projeto em mais 11 escolas, totalizando 50
integrantes do Projeto Escola para o Século XXI e, em 2000, aconteceu a implantação do
ciclo III em 13 dessas escolas, como demonstra o quadro 1.

Quadro 1 - Regulamentação do Projeto Escola para o Século XXI, 1998/2000
REGULAMENTAÇÃO/
ANOS

CICLO I

1998: CEE nº 266/98 e

Implantado em todas as

CME nº 009/00

escolas da rede.

1999: CME nº 017/00

2000: CME nº 017/00

-

CICLO II

CICLO III

Implantado em 39
escolas integrantes do

-

Projeto
Ampliado para 11
escolas. Total: 50

-

escolas

Implantado em 13
-

-

escolas

Fonte: Conselho Municipal de Educação

Tem-se, dessa forma, a implantação parcial dos ciclos na rede municipal de
educação. Vale ressaltar, ainda, que os ciclos I e II comportaram diferentes formas na sua
estruturação, sobretudo em relação ao quantitativo de profissionais. O ciclo I, além do
professor da turma, contou apenas com a modulação62 do professor de Educação Física e para
as escolas integrantes do projeto foi acrescentado um professor de Artes. O ciclo II,
redimensionado em 1999, contou com um coletivo de profissionais com atuação em
diferentes áreas do conhecimento, modulados segundo a proporção de 1,5 professores por
turma, o que equivale dizer que para cada três turmas haveria cinco professores; para cada
seis turmas, nove professores e assim, sucessivamente, na mesma proporção.
A organização do ensino fundamental em ciclos, nesse período, propunha às
escolas integrantes do projeto, dentre outras alterações: 1) eliminação do sistema seriado, com
a implantação dos ciclos segundo as fases do desenvolvimento humano; 2) reformulação
curricular, ancorada nos princípios da inter e transdisciplinaridade; 3) eliminação da
reprovação e mudança nos princípios e nos instrumentos de avaliação; 4) formação e
62

Termo utilizado para designar a lotação de profissionais na rede municipal de ensino.
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capacitação continuada dos professores e qualificação profissional dos quadros da SME; 5)
implantação de laboratórios de informática nas escolas; 6) modernização e reestruturação
administrativa pelo processo de descentralização para as Unidades Regionais de Ensino
(UREs) (GOIÂNIA. SME, 1998).
Esta última alteração, denominada Proposta de Modernização e Reestruturação
Administrativa, estava inserida na diretriz de gestão democrática proposta pelo referido Plano
de Ação e possuía uma interface direta com o Projeto Escola para o Século XXI. Segundo o
documento Ações da Secretaria Municipal de Educação a serem descentralizadas para as
Unidades Regionais de Ensino (GOIÂNIA. SME, 1999), o processo iniciado em 1993
culminou, em 1997, já com uma nova nomenclatura: no organograma da secretaria, as
Unidades Regionais de Ensino passaram a ser Núcleos Regionais. Neste caso, além da
mudança de nomenclatura, o processo denominado descentralização apresentou características
distintas do projeto iniciado em 1993. O exame dos documentos referentes aos dois períodos
revela uma mudança em relação à própria concepção de descentralização apresentada nas
duas propostas. Propalada em 1993 como possibilidade de autonomia, de democratização e de
desburocratização da escola, foi reeditada em 199963 como um instrumento de modernização
administrativa que garantiria a eficiência do sistema e o fortalecimento dos aspectos
gerenciais:
Repensar o papel da escola, ressignificar o ensino com vistas à formação
plena da cidadania exigem, sobretudo, uma estrutura organizacional eficiente
que assegure e dê suporte aos projetos e atividades educacionais. Desta
forma, todos os encaminhamentos dados na Secretaria Municipal de
Educação, dentro do seu processo de modernização administrativa, se aliam
às demandas da eficiência produtiva do sistema, no que tange ao
fortalecimento dos aspectos gerenciais, com adoção de critérios de
racionalidade, autonomia, participação da sociedade e descentralização de
serviços. (GOIÂNIA. SME, 1999, p. 6, grifos nossos).

Em consonância com a lógica empresarial e com o modelo administrativo
disseminado pelas reformas em curso no país desde o início dos anos 90, é possível identificar
no conjunto de medidas propostas o desenvolvimento dos elementos constitutivos do que hoje
pode ser compreendido como novas formas de regulação na educação. Isso fica evidenciado
particularmente na ênfase dada ao processo de descentralização dos serviços, à autonomia das
escolas e na flexibilização das estruturas, do modelo de organização seriado e dos processos
pedagógicos, em contraposiçao a um maior controle e avaliação dos resultados.

63

Data da proposta de descentralização analisada.
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A materialização das proposições acima referidas pode ser observada em várias
ações e medidas, dentre outras, no processo de reestruturação das UREs e no próprio modo de
conduzir desta gestão. Quanto à estrutura administrativo-pedagógica, em 1998 e 1999, cada
uma das UREs contava com uma equipe de trabalho composta por dez pessoas: seis
profissionais da educação compunham a denominada equipe pedagógica, que incluía o diretor
da respectiva unidade, um chefe de apoio técnico operacional, um auxiliar de atividades
administrativas e dois auxiliares de serviço de higiene e alimentação. Em 1998, com o
fechamento da Unidade Regional Jarbas Jaime, em decorrência da criação do CEFEPE, as
UREs reduziram-se a quatro. Seguindo o princípio da racionalização de recursos na análise da
relação custo-benefício, a distribuição quantitativa das 242 unidades escolares,64 então
existentes na rede (1998), processou-se da seguinte forma: 1) URE Maria Helena Bretas –
responsável por 54 escolas; 2) URE Maria Thomé Neto – responsável por 62 escolas; 3) URE
Central – responsável por 63 escolas; 4) URE Brasil de Ramos Caiado – responsável por 63
escolas. Com essa estrutura as UREs passaram a ter como prioridade acompanhar, assessorar
e inspecionar à implantação dos ciclos, especificamente nas escolas do Projeto.
É possível observar também que o próprio documento não apresenta de forma
clara a concepção e os fundamentos teóricos orientadores das mudanças propostas na
implantação dos ciclos nesse período. As justificativas apresentadas fazem referência à busca
por solucionar os problemas de evasão, repetência e distorção idade/série e dos baixos índices
de desempenho dos alunos na rede municipal. Sobre essa questão, uma das entrevistadas
esclarece:
Na realidade, a proposta foi inicialmente implantada, na
documentação, é isso! É que as coisas permanecem mais no papel,
modificam-se mais no papel do que na prática [...] é que a maioria do
que estava previsto na implantação, na prática não se efetivou e
muitas vezes, não foi só em função da escola não entender bem, eu
acho que muitas vezes, até quem estava na coordenação, nos
acompanhamentos, a própria gestão, também não tinha muita clareza
das questões, porque na verdade foi um processo que a gente foi
construindo, foi estudando, foi aprendendo com outras redes, com
outros documentos, na verdade, acho que esse é um ponto central
(Entrevistado 1: Integrante da equipe multidisciplinar responsável pela
formulação e implantação dos ciclos na gestão 1997-2000 e membro
da equipe gestora na gestão 2005-2009).
A dita falta de clareza acerca dos fundamentos, concepções e do conjunto de
mudanças propostas decorre de uma prática, cada vez mais recorrente, de transposição de
64

Nesse total, estão incluídas, as escolas especiais, as conveniadas e as creches.
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experiências, projetos e políticas de uma rede educacional para outra. Esse processo apresenta
similaridade com que vem ocorrendo no âmbito dos processos de regulação transnacional no
contexto de vários países, o que é denominado por Barroso (2006) de efeito “contaminação”
ou “empréstimo”. Entretanto, é preciso atentar para o fato de que o desconhecimento de várias
instâncias, particularmente da escola não foi impedimento para que mudanças substantivas
fossem regulamentadas e cobradas das escolas. Naquele momento, muitas das proposições
não foram assimiladas conforme se previa. No processo de regulamentação, especialmente os
aspectos relativos ao currículo e à avaliação provocaram alterações significativas na lógica de
organização seriada. Consequentemente, muitas das análises que foram feitas sobre esse
período são convergentes em apontar o caráter de correção de fluxo à implantação dos ciclos
em Goiânia,65 conforme acrescenta um dos entrevistados:
A implantação dos ciclos na rede teve claramente a intenção de
correção do fluxo, só que isso não foi explicitado nos discursos, aliás,
como não é por nenhuma das propostas que conheço. Agora, quem
mais resistiu a isso, foram os professores que lutaram muito, mas
depois acabaram cedendo. (...)Interessante é que pouco tempo depois,
se você pensar é pouco tempo, hoje os professores que são contra
os ciclos estão em minoria porque a proposta é muito boa!
(Entrevistado 12: Trabalhou como professora na gestão 2001-2004 e
atualmente atua no Sintego).
No entanto, a despeito de seu caráter pragmático direcionado para solucionar o
problema do fracasso, essa proposta de organização da escola em ciclos apresentou-se
também como possibilidade de democratização e de luta contra as práticas de exclusão no
interior da escola. E ainda que tenha encontrado uma resistência inicial por parte dos
professores que a implantaram, acabou ganhando legitimidade graças à proposição de busca
de respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos e, particularmente, de
organização do trabalho coletivo. Essa perspectiva ganhou materialidade ao ser
regulamentada a eliminação da reprovação e serem substituídos os instrumentos de avaliação
quantitativa por fichas de avaliação e modelos de relatórios descritivos; também pela
suspensão do currículo tradicionalmente organizado por disciplinas e a inserção dos objetivos
para cada ciclo, a partir dos quais cada escola passou a organizar o seu próprio currículo; pelo
aumento do quantitativo de profissionais e do tempo para o planejamento.

Para analisar este aspecto, utilizou-se como fonte os seguintes estudos: Silva (2000), Figueiredo
(2002), Mundim (2002), Reis (2002), Viana (2002), Valadares (2002), Porciúncula (2002), Jesus
(2004), Devanir (2004), Correia (2004), Veiga (2004), Oliveira, N. (2005), Martin (2005), Leão
(2005), Lima (2005), Soares (2007).
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Outra característica marcante da organização em ciclos nesse período foi a
fragmentação da rede municipal. Por causa da opção por uma implantação gradativa da
proposta, ou seja, com o ciclo I em toda a rede e o ciclo II apenas em um grupo de escolas,
passaram a existir, no interior da rede municipal, variadas formas de organização e, muitas
vezes, em uma mesma escola havia a organização em série, ciclos e educação de jovens e
adultos (EJA).
Como se tratava de uma proposta cuja formulação se deu a partir de referenciais
buscados por uma equipe em outras redes de ensino, era imprescindível que os responsáveis
por sua efetivação na escola, os professores, tivessem também acesso e domínio dos seus
pressupostos. Com essa finalidade, paralelamente à constituição das equipes de
acompanhamento nas UREs, foi também criado um centro de formação, cujo projeto maior
era capacitar os profissionais da rede, especialmente os professores das escolas do projeto
para o desenvolvimento da organização em ciclos nas escolas.
Alguns aspectos desse processo de implantação dos ciclos na gestão do PSDB
(1997-2000) ficaram evidenciados de forma recorrente no decorrer da pesquisa: a ausência de
participação dos professores, a fragmentação ocasionada pela implantação da proposta apenas
num grupo restrito de escolas, o distanciamento entre o que foi proposto e o que foi efetivado,
o caráter de correção de fluxo e o próprio desconhecimento acerca da proposta implantada.
A busca por referências em outras redes municipais, as mudanças estruturais
instituídas e as demais contradições internas ao processo de implantação da proposta
estiveram ainda sob a influência mais ampla das políticas nacionais emanadas do MEC que,
em certa medida, podem ser indicadoras dos compromissos do governo brasileiro com
agências internacionais. Assim, a proposta de organização da escola em ciclos em Goiânia,
em grande medida, decorreu dessas influências e interferências e tem se constituído também a
partir delas, o que indica que os processos regulacionais mais amplos encontram ressonância
nas regulações locais. Entretanto, é necessário atentar-se para o grau limitado de autonomia
conferido às unidades escolares, para o poder de interferência das diversas instâncias e para as
diversas formas como atuam. A par do discurso baseado na democratização da gestão e na
diluição da esfera de decisão, ao que parece, a gestão não foi capaz de romper com as velhas
práticas, permanecendo a escola sob o jugo do modelo administrativo burocrático assentado
no cumprimento de normas, diretrizes e prazos.66
Em estudo sobre os processos de (re)configuração dos espaços da burocracia da SME, Jesus (2004,
p. 64) assim sintetiza esse período: “Um cenário complexo: momento de redefinição do papel do
Estado e da forma de condução das políticas sociais, um governo local que partidariamente se alinhava
aos Governos Estadual e Federal – predisposto , portanto, a acolher suas diretrizes reformistas –
66
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Contudo, o cariz modernizante que permeou a implantação do Projeto Escola para o
Século XXI foi legitimado no quadro mais amplo das reformas e da modernização do Estado,
constituindo uma primeira tentativa de regulamentação do princípio da flexibilidade também
presente e propugnado pela LBB – Lei nº 9.394/96 e pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais. Dessa forma, é possível afirmar que ocorreu na gestão do PSDB (1997/2000) a
regulamentação de um processo que veio a ganhar materialidade na gestão subsequente
(2001/2004), conforme será tratado a seguir.
3.2 FLEXIBILIZAÇÃO DO SISTEMA SERIADO E A REGULAMENTAÇÃO E
UNIVERSALIZAÇÃO DOS CICLOS: GESTÃO (2001-2004)
Para a gestão 2001-2004 assumiu o executivo municipal o ex-deputado federal,
professor Pedro Wilson Guimarães eleito pela coligação vermelho-esperança67. Para a
Secretaria Municipal de Educação, foi indicada a historiadora Walderês Nunes Loureiro,
professora da Faculdade de Educação da UFG, que passou a contar na sua equipe com a
participação e assessoria do professor Miguel Gonzáles Arroyo – ex-secretário da educação
no município de Belo Horizonte entre 1993-1996 e um dos responsáveis pela implantação da
proposta educacional Escola Plural, além de professores da UFG e demais profissionais da
SME.
Em âmbito local, a proposta denominada radicalização da democracia expressa
como compromissos de campanha congregou em seu entorno expressiva parcela dos
educadores da cidade, que, a despeito do sombrio cenário político-econômico delineado em
âmbito nacional e internacional, se engajaram de maneira expressiva na militância e luta em
favor de uma gestão que se propunha a ser democrática. O plano de governo para a gestão
denominada democrático-popular apresentou, em linhas gerais, o compromisso com os
princípios de: a) participação popular, b) transparência do governo municipal, c) direitos do

,efeitos de uma gestão anterior entrecortada por vários secretários, raízes sócio-histórico-culturais
formadas pelo autoritarismo com rasgos de experiências democráticas eivando as relações de poder
em um espaço burocrático que se amplia e se complexifica... Os resultados deixados pela gestão
1997-2000 demonstram como tem sido possível promover profundas mudanças sem alterar a essência
das relações (as relações mudaram, mas permanecem as mesmas) e, ao mesmo tempo, promover a
complexificação nas raízes histórico-culturais, modernizando o arcaico sem, contudo fazê-lo novo (as
relações permanecem as mesmas, mas modificaram-se)[...].
67
A coligação foi composta pelo Partido Comunista do Brasil (PCdo B), Partido Popoular Socialista
(PPS), Partido Verde (PV), Partido de Mobilização Nacional (PMN), Partido da Social Democracia
(PSDB), Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e Partido Comunista do Brasil
(PCB).
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cidadão, d) desenvolvimento socioeconômico sustentável.68 A confluência desses princípios
foi expressa em três diretrizes: 1) inclusão social e universalização da cidadania; 2)
construção de uma gestão pública, democrática e popular; 3) requalificação da cidade,
desenvolvimento urbano, econômico e rural69 (GOIÂNIA. SME, 2002).
Quanto às diretrizes e propostas destinadas à área da educação, seguindo o
princípio maior de garantia do direito à educação, as ações deveriam se pautar pelos
princípios de inclusão social e universalização da cidadania. Sob esse preceito, o documento
intitulado Ações e Concepções 2001-2004 delineou as seguintes diretrizes para a gestão: IAtuação intersetorial; II-Gestão democrática; III-Inclusão na rede municipal; IV- Organização
das instituições educacionais; V-Formação contínua na SME e VI- Reorganização das demais
instâncias da Secretaria Municipal de Educação.
Quanto à atuação intersetorial, a proposição era de desenvolvimento de ações
integradas com outros órgãos e/ou entidades. Sob a justificativa de que “[...] a educação é um
fenômeno eminentemente social, ocorrendo em todos os momentos e lugares”, a SME buscou
“[...] somar esforços e racionalizar recursos para promover a educação municipal”. Dentre
outras ações integradas o documento destaca os trabalhos desenvolvidos em parceria com os
seguintes órgãos: Secretaria de Saúde, Fundação de Educação Comunitária (Fundec), Núcleos
de Educação Comunitária (Nuecs), Secretaria de Cultura por meio das Bandas Escolares e
das Tendas Culturais, Secretaria de Esporte e Lazer, além dos projetos Escola vai ao Cinema,
Os Alunos vão ao Teatro e Jornal na Escola (GOIÂNIA. SME, 2002, p. 4).
No campo da gestão democrática, a proposição era estimular a participação no
processo de decisões da SME, particularmente em dois setores: dos profissionais da educação
e da comunidade. A viabilidade de participação dos profissionais da educação se daria em três
níveis e, conforme o documento, por meio do Grupo Diretivo (integrado por todos os chefes
de departamentos), do Grupo Diretivo Ampliado (integrado por chefes de departamentos,
Para uma melhor compreensão acerca do Plano de Governo ver: Jesus (2004).
Conforme esclarece Jesus, (2004, p. 147) os órgãos da prefeitura foram divididos em três núcleos
setoriais, os quais deveriam se pautar pelas referidas diretrizes e priorizar uma delas. Desse modo, em
conformidade com o documento diretrizes políticas do governo democrático-popular de Goiânia
2001-2004, o Núcleo Setorial I, composto dentre outros, pelas Secretarias Municipais de Educação
(SME); de Saúde (SMS); Cultura (SECULT); Esporte/Lazer (SMEL); teve como prioridade a diretriz
“Inclusão social e universalização da cidadania. O Núcleo Setorial II, composto dentre outros, pelas
Secretarias de governo (SEGOV), Comunicação (SECOM), Administração e Recursos Humanos
(SMARH) e Ação Integrada (SAI) e teve como prioridade a “Construção de uma gestão pública,
democrática e popular.” O Núcleo Setorial III, composto pela Companhia de Urbanização de Goiânia
(COMURG), DERMU/COMPAV, Secretarias de finanças, Trânsito (SMT), Obras/COMOB, Turismo
(SEMTUR), Meio Ambiente (SEMMA), Desenvolvimento (SEDEM), Planejamento (SEPLAN) e
Fiscalização Urbana, teve como prioridade a “Requalificação da cidade: desenvolvimento econômico,
urbano e rural”.
68
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equipes das Unidades Regionais, do Centro de Formação, e das chefias de divisões dos
diversos departamentos) e das Plenárias Educacionais que foram caracterizadas como um
“[...] espaço em que se discutem os rumos da rede educacional com todos os profissionais da
educação” (GOIÂNIA. SME, 2002, p. 6). Para viabilizar a participação da comunidade o que
se propunha era: a) enfatizar a relação entre unidades educacionais e movimentos sociais; b)
reativação e efetivação dos conselhos educacionais; c) reorganização dos grêmios estudantis;
d) consolidação do processo de eleições de diretores.
A rede municipal apresentava em 2001, no início da gestão, uma situação bastante
diversa em termos de organização educacional. As 143 escolas municipais que ofereciam
educação fundamental haviam implantado o ciclo I nas séries iniciais (alfabetização, primeira
e segunda séries). Desse total, 116 escolas trabalhavam com a seriação da terceira série em
diante, 47 com a organização no ciclo II e o ciclo III funcionando em 13 escolas. Diante dessa
realidade e dos princípios propostos para a gestão, em 2002 os ciclos I e II foram
reorganizados em todas as escolas da rede, tomando-se por princípio a equiparação da carga
horária, a formação do coletivo e a faixa etária dos educandos. Em 2003, sob os mesmos
princípios, ocorreu a extensão do ciclo III a todas as escolas da rede, o que indica a adoção
dessa política para toda a rede. A equiparação dos ciclos em toda a rede municipal pode ser
melhor visualizada no Quadro 2.

Quadro 2- Regulamentação dos ciclos, 2001-2003
CICLOS

REGULAMENTAÇÃO

Ciclo I

2001

Todas as

CME nº 0061/03

escolas da RME

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

- Coletivo de professores: um referência-pedagogo; um
dinamizador-pedagogo para cada quatro turmas e um de
educação física.
- Professor coordenador escolhido pelo grupo.
- O coletivo compõe-se de 1,5 professores por turma,

99

Ciclo II

2002

Todas as

CME nº 0061/03

escolas da RME
Ciclo III

2003

Todas as

CME nº 0061/03

escolas da RME

possibilitando 4 horas semanais de estudo.
- O planejamento semanal é feito pelo coletivo.
- Coletivo de professores: pedagogos e professores de
área.
- Cada coletivo compõe-se de 1,5 professores por turma e
mais um professor coordenador, possibilitando 4 horas
semanais de estudo.
- O planejamento semanal é feito pelo coletivo.
- Coletivo de professores: no mínimo oito, um de cada
componente curricular.
- A partir de oito professores, a escola pode optar por um
pedagogo;
- Cada coletivo compõe-se de 1.5 professores por turma e
mais um professor coordenador, possibilitando 4 horas
semanais de estudo.
- O planejamento semanal é feito pelo coletivo.

Fonte: SME/CME

Além das alterações acima relacionadas e de acordo com a Resolução CME/061,
ocorreram ainda: extinção da retenção dos educandos na passagem de um ciclo para outro;
supressão das classes de aceleração; matrícula inicial por faixa etária (com exceção dos alunos
de 12,13, e 14 anos não alfabetizados, matriculados no ciclo II); alteração na periodicidade do
registro da avaliação da aprendizagem, passando de bimestral para trimestral; modificação
nos instrumentos de registro descritivo da avaliação; eleição do professor coordenador;
realização de jornadas pedagógicas com temáticas diversificadas e troca de experiências entre
docentes das unidades educacionais (GOIÂNIA. CME, 2003).
Comprometida com os propósitos da inclusão postos para essa gestão, a política
de formação continuada dos profissionais da educação teve como mote central a valorização
dos espaços de formação já existentes nas unidades educacionais, a exemplo do planejamento
pedagógico, em que ocorrem “[...] as trocas de experiências, a reflexão, a pesquisa, o estudo e
o repensar da prática pedagógica” (GOIÂNIA. SME, 2002, p. 27). Nesse sentido, uma das
primeiras ações dessa gestão foi o redimensionamento da formação continuada vigente até
então. Consta no documento Ações e Concepções 2001-2004:
[...] Assim, a SME enseja uma formação continuada que compreenda o
movimento de busca e inovação do fazer pedagógico nas diferentes unidades
educacionais, a partir de seus próprios profissionais. Nesse sentido, a
primeira iniciativa tomada pela equipe diretiva da SME foi a suspensão dos
cursos de caráter convocatório e a realização da avaliação daqueles ditos de
demanda espontânea, mecanismos que asseguram a possibilidade de
ressignificação do papel da formação em serviço. (GOIÂNIA. SME, 2002, p.
27).

100

O referido documento apresenta, em linhas gerais, a política de formação continuada
dos profissionais da educação que se propunha a ser delineada nos seguintes momentos: 1)
realização de plenárias com o objetivo de ouvir dos profissionais sobre a política de formação
permanente; 2) reconfiguração de cursos previstos com verba do FNDE a fim de diversificar
as modalidades de formação; 3) estabelecimento de parcerias com as universidades, ONG’s e
representantes da sociedade civil; 4) organização de grupos de estudos nas unidades
educacionais e Unidades regionais; 5) organização de jornadas pedagógicas; 6)
regulamentação de licença para mestrado e doutorado para professores; 7) formação sobre
gestão para diretores das unidades educacionais. A política de formação adotada se
complexificou e buscou romper com a

vigente na rede municipal de educação,

particularmente a partir da gestão anterior (1997-2000). A compreensão de que era necessário
preparar os professores para a implantação da proposta de ciclos foi o que levou à constituição
do Centro de Formação em 1998, composto por profissionais de diversas áreas, cujo objetivo
era preparar os professores para a implementação dos ciclos. A destituição dessa proposta em
2001 ocorreu com base no entendimento de que a formação continuada prioritariamente
deveria ocorrer por meio da troca de experiências entre as escolas, como um processo interno
entre os professores que estivessem diretamente envolvidos na implementação da proposta
nas escolas. As considerações acerca desse período confirmam essa concepção.
Eu hoje compreendo porque houve naquele momento uma
reestruturação tão drástica do Centro de Formação criado em 1998,
que era um Centro de Formação com mais de 50 pessoas. A gestão
que assumiu em 2001 disse: “espera aí, não é assim! vamos reduzir!”
Ficamos seis pessoas lá. Ficamos por quê? Porque a formação
continuada era menor, era menos? Não. Ficamos só seis porque, ao
que me parece, a formação continuada não era a responsável pela
melhoria do índice, pela garantia da aprendizagem, por fazer a
proposta funcionar. Não estava sobre os ombros da formação essa
responsabilidade, porque se tinha a clareza de que não passava só
por ali. Também passava pela formação, mas não só. Daí por isso a
formação não era quantitativamente igual ao que é hoje. Mas eu
tenho clareza de que não passava por um desprestígio da formação,
mas por essa compreensão mesmo. (Entrevistado 11: Integrante da
equipe do CEFEPE desde 2001).
Veja, por exemplo, o que era a lógica das jornadas pedagógicas?
Obter dos professores que fazem as suas práticas a oferta de oficinas
para outros. Isso funcionava, a rigor, como uma troca de
experiências, isso era uma proposta da gestão que interferia na
qualidade do trabalho de ciclos. Uma mostra pedagógica que
privilegia o trabalho dos professores chamou à visibilidade. Então,
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tem uma gestão que assume esse caráter democrático-popular, e isso
é formativo. Então conduz a rede a pensar em formas mais
participativas. (Entrevistado 9: Integrante da equipe da SME na
gestão (2001-2004) e atualmente atua como membro do CME).
O desenvolvimento da política de formação e universalização da organização em
ciclos para as demais escolas de educação fundamental contou com a criação do Fundo
Municipal de Desenvolvimento da Educação, aprovado pela Câmara Municipal em dezembro
de 2002. O fato representou uma importante conquista, uma vez que permitiiu o planejamento
e o estabelecimento de prioridades com o conhecimento prévio dos recursos disponíveis
(GOIÂNIA. SME, 2002).
Quanto à política de inclusão na rede municipal de educação, a gestão posicionouse claramente contráriaa à perspectiva seriada tradicional, compreendida como seletiva e
excludente. Em contraposição propôs a construção coletiva de uma educação que
considerasse as diferenças culturais e de ritmos de aprendizagem; que valorizasse a cultura
popular, a realidade do aluno e sua condição de sujeito no processo educativo. Embora
afirmasse considerar a autonomia das unidades educacionais, compreendia que autonomia não
inclui o poder de excluir alunos, vetar matrículas, reprovar ou expulsar educandos, ou seja,
que as “[..] instituições educacionais não têm o direito de ir contra o caminho percorrido de
forma coletiva pelo conjunto da rede educacional e pelas conquistas históricas no campo da
inclusão, como o direito à educação de todos [...]” (GOIÂNIA. SME, 2002, p. 12).
Essa premissa deveria, portanto, orientar a organização das instituições
educacionais, seguindo uma “[...] lógica [na qual o educando fosse] o foco principal da
reflexão e da prática pedagógica” por meio de “[...] iniciativas de subversão da lógica seletiva,
excludente, utilitarista e credencialista, as quais têm orientado os sistemas educacionais do
país” (GOIÂNIA. SME, 2002, p. 18). Tal organização tem nos ciclos o seu melhor exemplo,
como evidencia a fala de um dos entrevistados:
[...] difícil pensar ciclos de formação e desenvolvimento humano,
estabelecendo critérios dentre os quais a própria condição humana
não seja a central. No caso da escola essa centralidade deverá se dar
pela garantia do direito de aprender, de usufruir do patrimônio
cultural da humanidade, sem que isso tenha que significar
padronização de resultados com vistas à seleção dos mais “aptos”. E
muitas propostas de ciclo estão presas à defesa de “critérios” que
não levam em conta a centralidade do sujeito [...]. Critérios de
aprendizagem e de avaliação devem ser estabelecidos para pensar o
desenvolvimento do educando, mas não podem ser confundidos com
os mesmos critérios da seletividade [...] e isso é, de fato, muito mais
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dispendioso para o poder público e muito mais complexo para a
escola [...] (Entrevistado 3: Integrante do grupo diretivo na gestão
(2001-2004), atualmente professora do ciclo II).
Com base nesses pressupostos, a gestão da SME no período 2001-2004 buscou
corrigir, em primeiro lugar, a fragmentação a que estava submetida a rede municipal de
educação, uma vez que havia diferentes formas de organização em muitos casos dentro de
uma mesma escola. Referenciada nas fases do desenvolvimento humano e ancorada no
princípio da educação como um direito de todos, esta gestão regulamentou a eliminação da
reprovação e intensificou na adoção da faixa etária como critério de organização das turmas.
É possível afirmar que o impacto das mudanças incidiu sobre todas as escolas e mesmo as que
já haviam implantado a proposta tiveram que se adequar aos novos critérios de organização.
Sobre o direcionamento dado aos ciclos nesse período, um dos integrantes dessa gestão
esclarece que:
[...] a decisão de implementação dos Ciclos na Rede como um todo
veio de uma avaliação que foi feita no primeiro ano de governo, em
2001. Esse processo de avaliação envolveu 100% das escolas, e foi
chamado de plenárias educacionais. No primeiro momento, reunindo
e discutindo dentro das escolas, com todos os profissionais, a partir
de pontos como o que deveria mudar e o que deveria permanecer na
rede, envolvendo concepção de educação, de escola, de formação
humana, de função social da escola. Não houve nenhum momento no
qual as escolas fossem solicitadas a escolher entre ciclo ou seriação,
pois partimos do entendimento de que a discussão deveria ser muito
mais profunda do que a mera forma de organização. Partimos
também do pressuposto de que o que era considerado como
“condições de trabalho” próximas do razoável deveriam ser
garantidas a todas as escolas da rede [...]. Nesse processo avaliativo
inicial a rede municipal respaldou as concepções ligadas ao ciclo
[...]. A partir daí foi desencadeado um intenso trabalho no sentido de
ampliar a discussão sobre a concepção de educação e da função
social da escola, compreendida enquanto direito de todos [...]. A
discussão sobre o papel e a importância da avaliação do educando,
bem como de instrumentos adequados, ganhou centralidade, pois, ao
contrário do que se pensa no senso comum, quando o foco é a
aprendizagem e não a reprovação, o processo avaliativo torna-se
muito mais importante, pois deverá cumprir, de fato, uma função
formativa e não punitiva, orientando o trabalho pedagógico [...].
Foram feitos muitos investimentos na estruturação e ampliação dos
coletivos de professores em todas as escolas, pois para garantir a
aprendizagem era preciso garantir condições para quem ensina [...].
Trabalhamos na perspectiva de que a reprovação deveria deixar de
existir como desdobramento “natural” para o aluno que não
aprendeu dentro de um ano e no lugar disso nos propusemos a
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discutir a trajetória de cada educando, pensando e propondo
coletivamente, e eu diria insistentemente, alternativas para serem
desenvolvidas com os educandos com aprendizagens ainda aquém do
esperado para a sua faixa etária. Isso não pode ser confundido com
“promoção automática”, muito menos com a conivência com a não
aprendizagem. (Entrevistado 3: Integrante do grupo diretivo na gestão
(2001-2004) e atualmente professora do ciclo II).
Da radicalidade das medidas propostas é possível depreender que elas não ocorreram
sem que houvesse resistência por parte das escolas e de diversos profissionais da rede,
conforme já referido. Sobre esse contexto, as opiniões são bastante divergentes e, por vezes,
contraditórias, o que traduzem os embates entre os diferentes segmentos na efetivação da
proposta na rede como demonstram os relatos a seguir:
[...] com a outra gestão em 2002 houve a expansão do ciclo para
toda a rede, e não foi de forma gradativa. Eu acho que ai nós
pecamos... Isso foi um erro! Nós teríamos que ter implantado
gradativamente em mais escolas, ter analisado e avaliado... E não
fazer da forma como fizeram! E houve a questão do engessamento na
idade e a promoção automática que foi implantada... Acho que isso
foi quase uma irresponsabilidade! (Entrevistado 5: Integrante da
equipe da SME (2001-2004), atualmente atuando num cargo de
direção (2005-2008).
Quanto aos critérios adotados, a polêmica estendeu-se para além da SME e as
maiores críticas dirigidas a esta gestão referem-se às mudanças no processo de avaliação,
interpretadas por muito como a inserção da aprovação automática70 na rede municipal. O
relato a seguir elucida uma parte das divergências existentes.
No início nós tínhamos um critério que já era definido e que
possibilitava uma avaliação desse aluno no final do ciclo, depois na
gestão posterior (2001-2004) isso acabou, generalizou [...] foi quando
entraram com a secretaria no ministério público por causa dessa
questão, abriu tudo quanto foi critério, não segurou nenhum critério e
aí o que aconteceu? Aconteceram todas essas coisas [...] Não houve
nenhum critério avaliativo, porque precisava avaliar essa
aprendizagem e nada foi avaliado. Foi aprovação geral, nada fez
deter, ou seja, não teve nenhuma medida que avaliasse (foi igual uma
boiada), igual a um portão automático, os alunos?
Foram...simplesmente foram... Tudo isso, fez com que perdêssemos
muito tempo, com que caísse terrivelmente a credibilidade e a
qualidade do ciclo zerou e aí entrou em crise. Então a coisa ficou
completamente desacreditada, porque quem mais precisava acreditar
Denomina-se aprovação automática a suspensão da reprovação em qualquer etapa no interior de um
mesmo ciclo ou na passagem e ao final dele.
70
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era a comunidade, era o pai, a mãe. (Entrevistado 2: Membro da
equipe de coordenação do Projeto Escola para o Século XXI
(1997-2000) e integrante do Departamento Pedagógico na gestão
2005-2008).
A despeito das críticas apresentadas acerca da inserção de critérios mais flexíveis
na avaliação principalmente na eliminação da reprovação, os argumentos favoráveis à sua
efetivação, fundamentaram-se em pressupostos teóricos, particularmente, no que se refere às
fases do desenvolvimento humano e à perspectiva política de construção de uma escola
democrática e comprometida com a inclusão. Conforme as justificativas e argumentos
apresentados, a adoção da idade como critério de referência confirma a subordinação dos
critérios de avaliação quantitativos à finalidade do desenvolvimento humano. Portanto, não se
trata de aprovação automática, mas da defesa de princípios mais amplos e da impossibilidade
de que estes venham a ser reduzidos a uma única medida. Conforme foi tratado no capítulo
anterior, a histórica polêmica em torno da aprovação/reprovação, longe de ser equacionada
encontra ressonância no debate local sobre a organização em ciclos que a despeito da
justificativa pedagógica de contemplar o desenvolvimento integral do sujeito parece
justificar-se a partir de um posicionamento político. Tal perspectiva acaba reduzindo, por
vezes, o debate a uma discussão da avaliação sem enfrentar a complexidade presente no
tocante a melhoria do processo ensino-aprendizagem e nas formas de organização e gestão e
seus desdobramentos. Conforme define um dos integrantes do grupo diretivo da SME em
2001-2004, a opção por organizar a escola em ciclos e a suspensão da reprovação está
articulada à defesa dos interesses de uma determinada classe.

Na verdade a grande questão dos ciclos, no meu ponto de vista, é de
você considerar o seguinte: é fundamental entender a educação
popular. Porque os outros setores sociais eles já trabalham essa
questão de promoção de forma contínua, ou seja, colocada pelo
mercado, pela lógica de quem paga mais. Os setores populares é que
são prejudicados por essa lógica, por esse rigor que a escola
estabelece de que só passa quem aprendeu tudo. Na verdade, nem na
universidade nós aprendemos tudo pra passar, em nenhum momento
isso foi critério, em nenhum lugar isso é critério. Na verdade é uma
cultura seletiva que nós não conseguimos entendê-la. A gente não
consegue perceber que o processo do fracasso escolar na verdade é
pra contribuir com o processo de seleção. [...] Na gestão da
professora Walderês, muitos professores resistiram, mas a despeito
disso, quando o Estado, quando o sistema ele se organiza pra colocar
isso como ilegítimo, você tem, mesmo contra a vontade, alguns
professores que passam a conter um pouco mais isso. Mas quando o
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sistema coloca isso como legítimo, eu acho que hoje a rede se
caracteriza assim, quer dizer, o próprio sistema, a própria secretaria
municipal ela parte desse princípio, isso dá mais autoridade ao
professor, dele punir os seus alunos a partir do processo de
reprovação. Mas do meu ponto de vista o aluno é vitima da própria
forma que o processo educacional se organiza, por isso essa gestão
fez a opção por não mais reprovar e de organizar a escola a partir
dos tempos da vida. (Entrevistado 4: integrante do grupo diretivo na
gestão 2001-2004 e atualmente professor na educação superior).
Em síntese, embora tenha gerado controvérsias e divergências, as ações
implementadas por esta gestão provocaram alterações significativas no interior das escolas.
São recorrentes as opiniões que lhe atribuem a tentativa de implantação de uma proposta que,
embora tenha apresentado um distanciamento entre a sua formulação e a efetivação,
contribuiu para desestabilizar o modelo de organização seriado e inflexível até então
instituído e para democratizar a escola. Esta foi a compreensão de um dos entrevistados:
[...] 2001/2004, do meu ponto de vista, foi a gestão que mais se
mobilizou para a implementação da proposta de Ciclos. De fato que
tentou criar uma estrutura na escola que possibilitasse isso. Os
esforços no sentido de garantir uma democratização, de fato, dos
processos de gestão. (Entrevistado 12: Era professor na gestão
2001-2004, agora atua no Sintego).
O quadro delineado com base nos documentos e na visão daqueles que contribuíram
para a formulação e acompanhamento da proposta de organização da escola em ciclos nessa
gestão possibilitou apreender que o processo de desregulamentação da seriação, iniciado com
a implantação dos ciclos na gestão anterior, foi ampliado às demais escolas de educação
fundamental. Contudo, esse processo foi acompanhado de uma série de ações e medidas cujo
eixo condutor foi a flexibilização da estrutura e do processo de organização do trabalho
pedagógico na escola. A rigidez do modelo de organização seriado deu lugar à
regulamentação de um novo modelo de organização da escola, não mais em série, mas em
ciclos. Essa regulamentação ocorreu particularmente no que se refere a: instituição de novos
critérios para a organização das turmas; suspensão da reprovação no interior e na passagem de
um ciclo para o outro; alteração nos instrumentos de avaliação por meio de fichas e de
relatórios descritivos; organização do currículo por objetivos, cujo foco passou a ser o aluno e
constituição de uma gestão coletiva do trabalho pedagógico nas escolas. Esse conjunto de
medidas, demonstrativo da opção política adotada e da universalização da organização em
ciclos nas escolas da rede, sofreu alterações no contexto da gestão subsequente.
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3.3 A (RE)REGULAMENTAÇÃO DOS CICLOS NA REDE MUNICIPAL: GESTÃO
2005-2008
No movimento de continuidade e ruptura presente na trajetória do município e da
própria SME, inicia-se mais um período com a volta de Iris Rezende Machado à cena política
goianiense71. A vitória do candidato peemedebista, de longa trajetória na vida política e com
um histórico marcado pelos cargos que ocupou como vereador, prefeito, deputado, senador e
ministro, expressa a força da tradição na política em Goiás. Assim, altera-se uma vez mais a
configuração do executivo municipal e, por conseguinte, a direção dada à política educacional
em curso na rede municipal. Nesta gestão, assumiu a SME a professora Márcia Pereira
Carvalho.
Um dos jornais da época noticiou o fato sob o seguinte título: “Oriunda da rede
privada de ensino, onde contam resultados e não ideologias, a nova secretária municipal de
educação quer instituir no município o ensino de excelência” (BELÉM, 2005, p. 3). Conforme
consta na matéria, a secretária vinha de uma carreira muito bem-sucedida como professora e
gestora na rede privada de ensino. Antes de assumir a Secretaria Municipal de Educação, a
convite do prefeito Iris Rezende, foi diretora do Centro Educacional SESC Cidadania, onde
ajudou a implantar a escola-modelo idealizada pelo SESC. Também dirigiu o Colégio Marista
e o Colégio Ipê, da Igreja Presbiteriana, entre outras atuações profissionais.
O início da gestão peemedebista foi marcado pela incerteza em relação à possível
continuidade ou ruptura com a política de ciclos em desenvolvimento na rede municipal.
Conforme relata a secretária na referida matéria, ao tomar posse foi convocada pelo
Ministério Público para discutir sobre a aprendizagem na rede municipal de educação, posto
que várias ações haviam sido protocoladas no órgão questionando a qualidade do ensino
ministrado na rede. Sob a alegação de que havia alunos no ciclo III, correspondente à 8ª série,
71

Considerado um dos maiores líderes políticos de Goiás, iniciou a carreira política em Goiânia, onde
foi eleito vereador em 1958, deputado estadual em 1962, e prefeito da Capital em 1965 (cujo mandato
foi cassado pelo regime militar, em 1969). Governou Goiás pela primeira vez de 1983 a 1986. Depois,
foi ministro da Agricultura do Governo José Sarney (15 de fevereiro de 1986 a 14 de março de 1990).
Elegeu-se para um novo mandato (1991 a 1994). Eleito senador da República, presidiu a Comissão de
Constituição e Justiça no Senado. Voltou a ser ministro na primeira gestão de Fernando Henrique
Cardoso, quando comandou a pasta da Justiça, de 22 de maio de 1997 a 6 de abril de 1998. Em 1998,
candidatou-se a governador, quando foi derrotado. Em 2002, concorreu ao Senado, mas perdeu a
eleição. Em 2004, candidatou-se à Prefeitura de Goiânia, obtendo 299.272 votos, ou 47,47% dos votos
válidos no primeiro turno. No segundo turno enfrentou o então prefeito Pedro Wilson (PT),
derrotando-o com 56% dos votos válidos, somando quase 350 mil votos. Iris foi reeleito prefeito de
Goiânia nas eleições municipais de 2008 (http://www.tribunadoplanalto.com.br/modules.php?name
=News&file=article&sid=6818).
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que não sabiam ler e nem escrever, o Ministério Público orientou que o processo de avaliação
fosse imediatamente retomado com a instituição de provas no sistema. 72 Acrescente-se a esse
fato, conforme relata a secretária, que “[...] uma das propostas de Iris Rezende, na campanha,
era redimensionar a questão dos ciclos, debatendo seus defeitos e qualidades” (BELÉM, 2005,
p. 3). Dessa forma, foram instituídas no primeiro ano desta gestão uma série de mudanças na
proposta de ciclos em desenvolvimento, como esclareceu a secretária em entrevista concedida
ao jornalista Euler Belém:
Há escolas que implantaram os ciclos no Rio Grande do Sul, em Brasília, em
Minas Gerais, em São Paulo. Em nenhuma delas o ciclo funcionou,
infelizmente. Muitas pessoas da rede acham que o ciclo não vai dar certo,
mas eu preciso de tempo para provar se ele vai ou não dar certo. Porque
existem muitos educadores que confiam nos ciclos. Já estamos com a equipe
fazendo modificações no ciclo. E precisamos de um ano para tomar uma
decisão. Eu seria inconseqüente, já nesse ano letivo, se acabasse com os
ciclos e voltasse com a seriação. Mexeria em tudo, inclusive na carga horária
dos professores, no salário deles. Seria uma inconseqüência da minha parte.
Quem planejou o início do ano letivo de 2005 foi a gestão anterior. Não
posso mudar nada bruscamente neste ano. Por isso, não estamos acabando
com os ciclos, estamos fazendo modificações significativas, o que era uma
proposta do candidato Iris Rezende. O objetivo delas é favorecer a
aprendizagem. Ao longo desse ano, vamos continuar com essse diagnóstico
e queremos a participação de toda a comunidade escolar, inclusive do
Sintego. (BELÉM, 2005, p. 3-4).

Conforme consta do documento Reorganização dos ciclos de formação e
desenvolvimento humano na rede municipal de educação de Goiânia, aprovado pela
Resolução do Conselho Municipal de Educação nº 195, de 19 de dezembro de 2005
(GOIÂNIA. CME, 2005), as alterações na proposta foram balizadas pela I Avaliação dos
Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano, que abrangeu 3.344 educandos do Ciclo I e
1.395 do ciclo II. De acordo com o Relatório Final, a exemplo do que vem ocorrendo em
grande escala com as avaliações do Saeb, da Prova Brasil e do Enem, a SME instituiu, por
meio do Núcleo de Avaliação e Pesquisa (NAP), o seu próprio sistema de avaliação de
desempenho dos alunos no ensino fundamental em ciclos.73 A partir desse processo, ocorreu a
Como informa a secretária de educação: “Existia avaliação no sistema de ciclo anterior, mas era
muito descritiva, o que dava margem a muito subjetivismo. Agora, com a avaliação, será possível
detectar esses alunos de 8ª série que não sabem ler. Não podemos deixar que ele vá para o ensino
médio sem saber nada. Temos que saber quem é esse aluno. Se ele chegou até lá sem saber ler, a culpa
foi de alguém lá atrás” (BELÉM, 2005, p. 3).
73
Convém ressaltar que o resultado da avaliação de desempenho dos alunos, embora seja importante,
não constitui prioridade para a análise. Entretanto, esse processo de avaliação é um elemento
importante de construção e esforço coletivo da rede municipal no desenvolvimento da proposta de
ciclos, conforme ficou evidenciado no documento Avaliação de Sistema na Rede Municipal
(2005-2007).
72
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reestruturação na proposta nos aspectos de: processo de enturmação, mobilidade, frequência,
avaliação e redimensionamento do currículo. Cabe ressaltar que a gestão do PMDB trouxe de
volta aos quadros da SME muitos dos integrantes da gestão do PSDB, responsável pela
implantação dos ciclos, e, nesse contexto, também muitas das concepções que permearam
aquele período. Na concepção de um dos responsáveis por esse processo de reestruturação
ocorreu que,
[...] a partir das avaliações de sistema que foram feitas pra avaliar a
própria implantação da proposta na rede, observou-se algumas
dificuldades grandes, principalmente nas etapas finais dos ciclos,
ciclo II e ciclo III, onde as crianças tinham comprometimento dos
processos de alfabetização, a partir daí foi feito um
redimensionamento da proposta aonde se retoma a proposta original
com a volta da possibilidade desse aluno ficar retido no término do
ciclo quando ele não tiver alcançado os objetivos, com a inserção dos
aspectos quantitativos na avaliação e com a exigibilidade da
freqüência do aluno dentro dos três anos de ciclo. (Entrevistado 6:
Atuou em
cargo de direção na gestão 1997-2000 e na
atual/2005-2008).
Quanto à enturmação dos alunos, a proposta afirma a necessidade de assegurar a
constituição de grupos com idades aproximadas. O processo deve ocorrer de maneira flexível,
considerando, além da idade, o desenvolvimento socio-histórico, cultural, afetivo e cognitivo
do educando, bem como seu ritmo de desenvolvimento. Contudo, “[...] os educandos com
idade de 12, 13 e 14 anos, não alfabetizados, serão enturmados no início do segundo ciclo,
com garantia de permanência de três anos nesse ciclo” (GOIÂNIA. CME, 2005). Cabe ainda
a ressalva de que, para o educando proveniente da organização seriada, será considerado o
histórico escolar caso esteja em idade inferior ao agrupamento correspondente à série para a
qual foi aprovado.
Em relação à mobilidade do educando dentro de cada ciclo, as alternativas
propostas são de agrupamentos temporários, progressão, avanço e permanência. De acordo
com a proposta, os agrupamentos temporários são aqueles que acontecem no decorrer do ano
letivo com o objetivo de atender às necessidades mais específicas de cada educando, contudo
sem a pretensão de formar grupos por níveis de cognição. A progressão indica o percurso
dentro do ciclo e de um ciclo para o outro, dentro dos objetivos propostos e de forma
satisfatória. O avanço, por sua vez, é utilizado para aqueles educandos que apresentarem um
nível de desenvolvimento cognitivo, socioafetivo e psicomotor acima do esperado em relação

109

ao ciclo que está cursando. Sobre esse processo, um dos integrantes dessa gestão esclarece
que,
[...] a secretaria vem trabalhando numa perspectiva que nós estamos
chamando de acompanhamento das aprendizagens. É uma
metodologia de trabalho onde nos estamos trimestralmente mapeando
todos os alunos das escolas. Então o mapeamento, o que é afinal um
mapeamento? Há todo um instrumento que foi discutido em parceria
com as unidades regionais, discutido com o departamento
pedagógico, com as escolas via GT de coordenadores aonde nós
relacionamos todos os alunos de cada turma e o coordenador de cada
escola entra com a avaliação diagnóstica. O coordenador pedagógico
e a professora da turma. Então eles detectam, por exemplo, naquele
trimestre, dos 35 alunos do agrupamento A, 18 estão com
dificuldades em língua portuguesa ou matemática. [...] é preparado
um plano de ação pra esses alunos com dificuldade e um plano de
ação para aqueles que estão tudo bem com eles, porque eles também
não podem ser deixados pra trás. Então o que nós vamos fazer? Nós
vamos pensar em atividades específicas diante das dificuldades que
foram apresentadas por aqueles alunos. Isso pode ser remanejamento
para outro agrupamento? Pode. Pode ser atendimento no contraturno? Pode ser atendimento no contra turno com os profissionais
que fazem complementação de carga horária ou até mesmo com o
coletivo do outro turno, dentro das suas horas de atividades que estão
previstas. Como nós temos um percentual de profissionais a mais, nós
temos como organizar isso dentro da escola. Então esse trabalho está
sendo feito, e esse trabalho foi que incidiu nos resultados positivos
que a gente teve tanto nas avaliações de sistemas, como também nos
índices que a gente teve, colhidos pelo Ministério da Educação via
prova Brasil. (Entrevistado 5: Integrante da equipe da SME em
2001-2004, atuando num cargo de direção na gestão 2005-2008).
A permanência por mais tempo no mesmo ciclo, será utilizada no caso de o
educando não apresentar conhecimento cognitivo, socioafetivo e psicomotor compatível com
o ciclo seguinte. A proposta enfatiza que todos os educandos têm o direito a permanecer por
três anos em cada ciclo, logo não há retenção no interior dos ciclos. A proposta ressalta ainda
que os educandos que apresentarem defasagem idade/ciclo serão atendidos por projetos
específicos de trabalho, conforme já foi mencionado, e sob a supervisão da Unidade Regional
à qual a escola está vinculada. A avaliação continua a ser diagnóstica, dinâmica, qualitativa,
contínua, descritiva, mas acrescida do aspecto quantitativo, ou seja, de um quadro de
percentual e gráfico demonstrativo dos objetivos alcançados. A despeito dos critérios
estabelecidos pela proposta, muitas dúvidas e questionamentos permanecem sem resposta. As
considerações que se seguem são a expressam isso.
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Então, o que são ciclos? Um reagrupamento, uma enturmação
diferenciada? Que isso é ganho, os alunos transitam e tal... É. Mas,
esses dias mesmo eu relia num determinado momento essa proposta,
a proposta vigente, essa que está aí, que diz que o aluno, se ele não
tiver condições, ele pode ficar, falam, “por mais tempo no Ciclo”.
Leia-se: reprovado. Ele pode ficar por mais tempo no Ciclo. Então
você tem uma ressignificação dos termos pra amenizar aquilo que a
cultura já carimbou. Então, ressignificou: “ficar por mais tempo”. Aí
se fala: mas assim, tão logo ele possa, ele volta para seu
agrupamento. Eu me imaginei como uma criança de oito anos. Eu vou
ficar mais tempo nesse ciclo aqui, mas aí, daqui a três meses, eu
fiquei boa, eu volto para meus amigos. Meus amigos vão me olhar:
você tava doente? Qual o problema que você ficou lá? Que bom você
voltou? Será que na cabeça da criança isso resolveu? “Não fui
reprovado não, só fiquei um tempo ali com um outro grupo”. Qual é
o outro grupo? Com um grupo que acabou de chegar? Oh, que
loucura isso! O que tinha sete anos ficou com oito, ele foi pra fazer
nove anos. Aquele, por algum motivo lá dos gráficos, lá do
percentual, porque tem isso, ele ficou um tempinho a mais. Então, o
outro já está vivendo nove para dez e aquele voltou, o outro chegou
em seguida. É muito contraditório!(Entrevistado 6: Integrou a equipe
da SME na gestão 2001-2004 e atualmente atua no CME).
Quanto ao currículo, passa de uma organização por áreas afins para uma
organização por componente curricular, ou seja, por disciplinas. A frequência do educando,
conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96, deverá ser de
75% do total de horas ou dias letivos em cada ciclo (GOIÂNIA. CME, 2005). Dentre outras
ações implementadas por esta gestão, cabe ressaltar ainda a criação de dois Centros
Municipais de Apoio à Inclusão (CMAI), cujo objetivo fundamental consiste em oferecer
atendimento especializado por meio de uma equipe multiprofissional aos educandos que
apresentem graves dificuldades no processo de aprendizagem.
Em linhas gerais, essas foram as principais mudanças efetivadas no decurso da
gestão peemedebista, iniciada em 2005 e concluída em 2008. Vale ressaltar que teve início no
presente ano o segundo mandato de Iris Rezende Machado na prefeitura de Goiânia, que pela
primeira vez na história tem um prefeito reeleito. A eleição de Iris contou com o apoio de
uma ampla coligação de 14 partidos e mais de 400 dos cerca de 600 candidatos a vereador na
cidade74. A mais importante dessas alianças, talvez tenha sido a estabelecida com o Partido
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São eles: PMDB, PT, PC do B, PSC, Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido
republicano (PR), Partido Social Democrático Cristão (PSDC), Partido Social Liberal (PSL),
Partido renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Partido Humanista da Solidariedade (PHS),
Partido da Mobilização Nacional (PMN), Partido Trabalhista Cristão (PTC), Partido Republicano
Progressista (PRP) e o Partido Republicano Brasileiro (PRB).
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dos Trabalhadores que, historicamente, fora seu adversário e agora, não só lhe presta o apoio
político, como também adita o seu candidato a vice-prefeito.75 Dessa forma, diante do quadro
delineado, os rumos da política educacional, ao que parece, encontram-se indefinidos na rede
municipal.
Em linhas gerais, esta gestão (2005-2008), sob o argumento de que a rede não se
apresentava devidamente preparada para a ampliação dos ciclos para todas as escolas, buscou
um redimensionamento da proposta em pontos estratégicos. Comparando-se com a
radicalidade da flexibilização instituída pela gestão anterior, pode-se dize que há um
movimento inverso no sentido do enrijecimento dos critérios de enturmação, de avaliação, de
organização do currículo e do trabalho pedagógico. No processo de enturmação, ocorre a
relativização da idade que passou a ser uma referência associada ao nível de conhecimento do
aluno; a avaliação descritiva passou a incorporar dados e referenciais quantitativos e, após a
experiência de aprovação total dos alunos, retornou a possibilidade de reprovação; o trabalho
coletivo foi alterado pela redução no quantitativo de profissionais do ciclo e pela suspensão
do planejamento semanal.
A justificativa apresentada para a suspensão do planejamento semanal foi de
ordem legal, baseada na exigência posta pela LDB – Lei nº 9.394/96 do cumprimento dos 200
dias letivos e das 800 horas de trabalho efetivo com os alunos. Há, contudo, quem defenda
que a retirada do planejamento permitiu uma melhor racionalização do tempo na escola.
Conforme argumenta um dos integrantes desta gestão, com a suspensão do planejamento a
escola tem encontrado formas alternativas de aproveitamento do tempo e de viabilização do
planejamento em pequenos grupos.
Por questões de cumprimento de carga horária, nós tivemos aí um
retrocesso do planejamento semanal, mas os profissionais da escola
sabem da necessidade de articulação dentro dos seus horários de
estudo e de estarem, pensando coletivamente os projetos e as
propostas da escola. Você já vê essa preocupação e as escolas se
organizando pra buscar alternativas pra fazer isso. Eu percebo
também uma melhoria dos espaços, dos poucos espaços que são
dados pra planejar. Então aquela coisa do desperdício do tempo você
De acordo com matéria publicada no jornal O Popular: “Toda a articulação com o PT teria o
objetivo de fortalecer ainda mais a candidatura de Iris para 2010. segundo a tese dos adversários, os
petistas apoiariam a reeleição e ficariam com parte do mandato (a partir de 2010) quando o
peemedebista renunciasse para se candidatar ao governo. Assim, o grupo petista voltaria à prefeitura e,
Iris teria a chance de mais um renascimento no cenário político de Goiás. Voltar das cinzas, aliás, é
uma especialidade de Iris, considerado um dos mais importantes personagens do cenário político no
Estado de Goiás” (O Popular, 06 out. 2008. Disponível em: http://www.goiasnet.com/opopular
/ultimas/noticia.php?cod=367650. Acesso em: 28 abr. 2009).
75
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vê que foi minimizado porque agora a gente tem um tempo menor pra
buscar alternativas para o planejamento. Então nisso eu considero
avanço. (Entrevistado 6: Atuou em cargo de direção na gestão
1997-2000 e na gestão 2005-2008).
A proposta de formação desta gestão, ao que parece, sofre também uma
reestruturação e retoma alguns dos pressupostos da proposta de formação instituída pela
gestão do PSDB, particularmente no que diz respeito a retomada de processos de formação
mais circunscritos à prática.
A formação continuada assumiu uma relevância tamanha nessa
gestão (2005-2008), que na minha compreensão é exatamente esse
olhar de que a formação continuada pode resolver tudo, que a, entre
muitas aspas, “incompetência do professor para trabalhar a
proposta” é porque ele não sabe, ele não conhece os ciclos, é porque
ele não conhece os princípios. Então, basta a gente dar um curso
sobre ciclos, sobre trabalho coletivo, sobre interdisciplinaridade, que
isso vai acontecer, que é assim instantâneo. Isso está muito claro,
muito presente no que a gente tem ouvido hoje. Nesse sentido, o
Centro de Formação teve que se reconfigurar mesmo. O Centro de
Formação hoje, dentro da rede, tem uma relevância que me parece
quase igual ao DEPE, ao Departamento Pedagógico. Do ponto de
vista de fazer proposições, de fazer intervenção, de falar o que deve
ser feito, o que não deve. Da possibilidade de intervenção que o
Centro de Formação tem hoje dentro da rede, a mim parece que estão
bem equiparados, Centro de Formação e DEPE, como se fossem
inclusive, campos separados. (Entrevistado 11: Integrante da equipe
do CEFEPE desde 2001).
Agora você tem, mais recentemente, a reconfiguração, ou melhor, a
reconstituição do Centro de Formação num outro formato. Qual é?
Chamar para lotar lá professores, claro que bem melhor qualificados
pelo próprio momento histórico, mas esses professores têm a
responsabilidade de fazer a formação em determinado campo. Mas e
o que nós já tínhamos vivenciado? O esvaziamento, que às vezes, se
verifica na formação [...] A idéia é a de que esses profissionais que
estão na Rede, só eles promovendo a formação, isso parece meio
endógeno, parece que se está dialogando com os mesmos, ainda que a
pessoa traga uma formação interessante de mestrado, doutorado.
Porque não chamar experiências de outros lugares? Como aproveitar
essas experiências?É como se ficássemos tateando, tentando acertar
por caminhos muito diferentes [...] Por exemplo: hoje você vê um
curso que foi reeditado dez vezes, então o que significa isso? Significa
êxito ou significa lacuna, ou significa que você tem um funcionário da
rede pública que está lotado ali e oferece aquilo que ele sabe; é
obvio! Então tem a reedição de vários cursos e isso é uma coisa que
precisa ser melhor avaliada, e o Conselho Municipal ele tem
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sinalizado. (Entrevistado 9: Integrou a equipe da SME na gestão
2001-2004 e atualmente atua no CME).
De modo sucinto, foi possível perceber que a gestão 2005-2008 alterou muitas das
medidas e ações implementadas pela gestão anterior, sobretudo, aquelas que sinalizavam
avanços nos processos de trabalho e nas dinâmicas de organização e gestão da escola.
Considerando o desenvolvimento da organização da escola em ciclos desde a sua implantação
na gestão do PSDB, foi possível apreender um movimento que se iniciou com a tentativa de
desestabilizar e desregulamentar o modelo de organização seriado passou pela tentativa de
radicalização desse processo na gestão 2001-2004 com a regulamentação de critérios mais
flexíveis o que resultou numa nova configuração da organização em ciclos, e chegou à gestão
2005-2008 que contrapondo-se a essa concepção alterou critérios estabelecidos pela gestões
anteriores aproximando-se, em certa medida, do próprio modelo de organização seriado.
Sobre isso, as considerações a seguir são bastante elucidativas.
[...] a despeito de dizer estamos organizadas numa proposta de ciclo,
a dificuldade de fazer um trabalho coletivo, a dificuldade de fazer um
planejamento, a inviabilização dele nesse momento tem feito com que
a gente nem faça essa distinção entre ciclos e séries. Pode ser sim
uma escola seriada, porque é o professor em sua sala,
individualmente planejando seu trabalho, nesse momento, o que vem
ocorrendo é o desmonte total da escola, da impossibilidade total de
implementação dessa proposta. Eu não consigo ver que a gente
consolidou alguma questão da proposta nesse momento. (Entrevistado
3: Integrante do grupo diretivo na gestão 2001-2004 e atualmente
professora do ciclo II).
Ao que parece, para essa gestão, o que faz menos diferença é se a
escola é organizada em ciclos ou se a escola é organizada em séries.
Isso, neste momento histórico não faz tanta diferença. Por que eu
pontuo isso? Porque as condições para implementação da proposta
foram retiradas. A gente não tem mais planejamento semanal às
sextas feiras, o que a gente tem é um planejamento coletivo com a
dispensa do aluno, que acontece a cada dois meses, ou aos sábados,
que é esse transtorno para reunir todos os professores. Diminuiu o
quantitativo de profissionais, agora trabalhamos com 1.3 em algumas
escolas, contando-se o coordenador pedagógico no coletivo. As
condições para que a gestão desenvolva processos mais democráticos
também têm sido cada vez mais obstaculizada. A gestão é cada vez
mais instada a assumir uma postura de autoritarismo, de respeitar
hierarquia. A idéia de que a dinâmica da escola e o sucesso da escola
passam necessariamente pelo gestor e pelo coordenador está muito
clara. A de que se a escola funciona mal, funciona porque é mal
gerida, isso está muito claro. Porque na formação somos chamados o
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tempo todo para dar curso para gestor e curso para coordenador
pedagógico. As falas são exatamente essas: ‘a gente tem que ensinar
o diretor a dirigir direito a escola’. As possibilidades que foram
dadas lá em 2001/2004, muitas delas foram eliminadas, reduzidas...
minadas mesmo. (Entrevistado 11: Integrante da equipe do CEFEPE
desde 2001).
As justificativas e as próprias medidas e critérios adotados por esta gestão revelam
o uso do discurso em defesa da melhoria da aprendizagem dos alunos como recurso para a
afirmação do processo de “reestruturação pedagógica”. Nessa perspectiva, a proposta políticopedagógica enfatiza a necessidade de ações de monitoramento e avaliação do trabalho.
O acompanhamento e a avaliação dos resultados intermediários e finais
devem funcionar como um parâmetro para o replanejamento, caso se faça
necessário, das ações educacionais. Para isso, é de extrema importância a
instauração de processos de avaliação institucional e de sistema na garantia
do cumprimento da função social da escola. Estes não se caracterizam como
aspectos contraditórios no contexto de uma gestão democrática, antes, se
constituem como responsabilidade pública da administração da escola e da
Rede Municipal de Ensino. (GOIÂNIA. SME, 2008, p. 40).

A defesa da importância do acompanhamento e avaliação dos resultados no
âmbito desta gestão pode ser compreendida como um traço característico e marcante da
política adotada. Portanto, a preocupação e a ênfase na avaliação de resultados não são mera
decorrência de um processo de intervenção externa, mais que isso, trata-se de consentimento,
adesão e alinhamento às políticas de avaliação procedentes do governo federal. Conforme
esclarece um dos integrantes desta gestão, trata-se da superação dos próprios parâmetros
exigidos pelos sistemas de avaliação, particularmente no que se refere ao alcance de índices
mais altos no Ideb.
A secretária municipal junto com o prefeito estipulou uma meta pra
Goiânia pra o ano de 2009. Ela quer nos anos iniciais 5 e 4 nos anos
finais. É uma perspectiva pra atender a expectativa do município que
supera a expectativa do MEC e que atende também aquele
compromisso, aquele movimento, aquele compromisso de todos pela
educação que estabeleceu também algumas metas e algumas linhas
de ações. Para alcançar essas metas o que nós estamos fazendo?
Existe hoje um programa do acompanhamento das aprendizagens e o
trabalho é todo em cima desse mapeamento. (Entrevistado 5:
Integrante da equipe da SME em 2001-2004 e atualmente atuando
num cargo de direção/2005-2008).
Desse modo, foi possível traçar em linhas gerais o direcionamento dado à política
de organização da escola em ciclos no âmbito desta gestão. No intuito de possibilitar uma
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maior visibilidade do processo de implantação e implementação da proposta de organização
da escola em ciclos no município de Goiânia, optou-se por elaborar um quadro demonstrativo
do seu desenvolvimento a partir da regulamentação da proposta e das concepções ilustrativas
do seu contraditório movimento. (Apêndice E)
Entretanto,

a

despeito

das

várias

alterações

ocorridas

ao

longo

do

desenvolvimento dos ciclos na rede municipal, o que em vários aspectos parece tratar-se de
três propostas distintas, há uma demonstração de regularidade e complementaridade que
confere identidade a organização dos tempos e espaços da escola em ciclos no município de
Goiânia. Em que pese características específicas das políticas educacionais implementadas
nas três gestões. Para compreender esse movimento, foi importante identificar as mudanças
decorrentes da implementação da proposta de organização em ciclos nas escolas e configurar
os elementos de permanência da organização seriada na rede municipal. A análise desse
movimento leva em conta três aspectos que, além de estarem interligados, são fundamentais à
caracterização dos ciclos na rede municipal: os processos de gestão, o currículo e a avaliação.
3.4 A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA EM CICLOS E A FLEXIBILIZAÇÃO DA GESTÃO,
DO CURRÍCULO E DA AVALIAÇÃO: UMA NOVA FORMA DE REGULAÇÃO?
O presente tópico tomou como referência e principal fonte de pesquisa as
entrevistas realizadas e a sistematização dos dados coletados no questionário aplicado aos
professores das escolas selecionadas. Depreende-se das respostas que a organização da escola
em ciclos, na rede municipal de Goiânia, instituiu mudanças em diversos níveis, como
alterações no quadro mais amplo do financiamento, repasse de recursos do Tesouro Municipal
diretamente para as escolas, reestruturação administrativa com descentralização de ações e
tarefas para as UREs, diferentes concepções que balizaram política de formação dos
professores e, de maneira específica, nos processos de organização e estruturação dos tempos
e espaços das escolas. Esse cenário com idas e vindas configurou o percurso da SME no
período analisado.
As ações e o direcionamento das políticas dos governos municipais, ao longo do
período analisado, guardam, ainda que em proporção diferenciada, vinculações com as
políticas oficiais centralizadas. A despeito disso, não se trata de compreender a organização
da escola em ciclos como resultante de uma única determinação ou fruto de uma intervenção
vertical e direta do governo central. Nesse sentido, vale destacar que não era objetivo do
presente estudo apreender as formas por meio das quais ocorreram as intervenções do Estado
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para a adoção da organização em ciclos no município, o que demandaria uma investigação
distinta da que aqui se realizou. Contudo, pretendeu-se apreender a partir da realidade local,
ou seja, da organização da escolaridade em ciclos em Goiânia, as suas vinculações com a
instituição e funcionamento das novas formas de regulação das políticas na educação.
Conforme já foi explicitado, compreende-se que as novas formas de intervenção estatal
decorrem menos de uma ação vertical, objetiva e direta e muito mais de uma interação difusa
em que predominam as negociações e influências de poder entre as instâncias políticas locais
e centralizadas (AFONSO, 2006).
Nesse contexto, a análise dos dados permitiu apreender em nível local, questões
que ressoam o debate nacional acerca dos princípios, das concepções e das diferenciações
entre o que tem se constituído as propostas de ciclos no país e a relação dessas propostas com
as novas formas de regulação instituídas via reformas, particularmente a partir dos anos de
1990. Conforme constam dos documentos, revelaram as entrevistas e a sistematização dos
questionários, as ações e alterações realizadas indicam a flexibilização da estrutura e da forma
de organização dos ciclos, em especial aquelas referentes à eliminação da reprovação, aos
processos de gestão, de seleção dos conteúdos e à organização do trabalho coletivo, ao longo
do período considerado (1998-2008). As opiniões sobre o desenvolvimento os efeitos e
conseqüências desse processo é o que se pretende apresentar a partir do item seguinte.
3.4.1 A flexibilização nos processos de avaliação: aprovação/reprovação
A política de organização da escola em ciclos apresenta estreita interface com o
processo de avaliação. Vários estudos têm preconizado a necessidade de compreensão da
avaliação como um processo contínuo e não meramente pontual e quantitativo. No contexto
da organização da escola em ciclos além de predominante, essa concepção tem legitimado as
medidas de suspensão total ou parcial da reprovação e instituído critérios mais flexíveis como
a progressão continuada e a aprovação automática. Entretanto, a despeito do amplo discurso
sobre a concepção da avaliação como processo, particularmente entre os gestores, difícil tem
sido a alteração da prática nas escolas. Essa dificuldade decorre de uma cultura organizacional
instituída há mais de um século, na qual permanece uma concepção da avaliação ainda
centrada nos resultados.
Por isso, é possível afirmar que o impacto da política de organização da escola em
ciclos pode incidir de forma diferenciada sobre os profissionais, particularmente entre os que
participaram de forma mais próxima, ou mesmo ativa, das formulações e proposições acerca
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dessa forma de organização e os que muitas vezes, se limitaram ao contexto escolar e à
execução das medidas e proposições. Com essa compreensão, a investigação buscou
considerar tanto o segmento dos gestores quanto o dos professores que atuaram diretamente
nas escolas. Entretanto, os dados demonstraram convergência no que se refere aos pontos
identificados como de maior impacto na implementação dos ciclos na rede municipal. Dentre
outras, a maior convergência apontada refere-se à eliminação da reprovação. Conforme
demonstra a Tabela 2, 42,7% dos professores das escolas pesquisadas percebem a eliminação
da reprovação como a alteração de maior impacto na escola; 33,3% consideram as mudanças
na forma de organização do tempo e do espaço da gestão, do currículo e da avaliação como a
segunda alteração de maior impacto.
Tabela 2 – Alteração apontada como a de maior impacto na implantação dos ciclos na rede
municipal de educação de Goiânia – 2009
ALTERAÇÃO DE MAIOR IMPACTO

TOTAL

%

Eliminação da reprovação

32

42,7

As mudanças na forma de organização do tempo e do espaço da
gestão, do currículo e da avaliação

25

33,3

Organização das turmas por faixa etária

12

16,0

As mudanças no currículo e na organização do tempo e do
espaço

4

5,3

Em branco

2

2,7

TOTAL

75

100,0

Fonte

: Pesquisa de Campo (15 escolas RME-Goiânia)

Essa tendência foi confirmada nas entrevistas realizadas, sendo as mudanças no
processo de avaliação e, fundamentalmente a eliminação da reprovação, apontadas por 9 dos
14 entrevistados como sendo a mudança de maior impacto ao longo das três gestões em
análise. Conforme a opinião de um dos entrevistados, na organização da escola em ciclos
ocorre a primazia da avaliação sobre todos os aspectos.
Eu vejo a proposta de ciclo com uma relevância, um privilégio muito
declarado no aspecto da avaliação. Assim ela se colocou. Não estou
dizendo que é do ponto de vista teórico, porque as propostas tentam
dar outro caráter, mas a avaliação assumiu um papel muito relevante
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na constituição da proposta. É a avaliação no sentido de aprovar ou
reprovar. A questão que estava em causa era a possibilidade de
aprovar ou não esses alunos. (Entrevistado 11: Integrante da equipe
do CEFEPE desde 2001).
Com a eliminação da reprovação, institucionalizou-se que não era
mais preciso avaliar, esse foi o sentido negativo, isso não foi
generalizado, mas muitas escolas ao assumirem o discurso da
formação integral do aluno abriram mão da avaliação e essa idéia do
integral alijou a questão do conhecimento sistematizado, dessa forma,
a escola abriu mão da sua função primordial. (Entrevistado 1:
Integrante da equipe multidisciplinar responsável pela formulação e
implantação dos ciclos na gestão 1997-2000, atualmente compondo a
equipe gestora da SME).
Desse modo, tomando-se a eliminação da reprovação como elemento central e de
maior impacto na rede municipal, tornou-se objetivo confirmar ainda entre os diversos
segmentos que participaram da pesquisa, a relação estabelecida entre a eliminação da
reprovação, o desempenho dos alunos e a qualidade do ensino. Sobre essa questão, a opinião
dos professores mostrou-se dividida: 52,0% acreditam que a eliminação da reprovação não
interferiu no desempenho do aluno e na qualidade do ensino e 46,7% indicam a eliminação da
reprovação como o fator de interferência no desempenho do aluno e na qualidade do ensino.
Tabela 3 – Interferência da não reprovação no desempenho e na qualidade do ensino nas
escolas organizadas em ciclos no município de Goiânia -2009
INTERFERÊNCIA DA NÃO
REPROVAÇÃO

TOTAL

%

Não interferiu no desempenho e na qualidade
do ensino

39

52,0

Interferiu no desempenho do aluno e da
qualidade de ensino

35

46,7

1

1,3

75

100,0

Em Branco
TOTAL
Fonte: Pesquisa de campo (15 escolas RME-Goiânia).

É importante esclarecer que, embora regulamentada por ser incompatível com os
preceitos da organização em ciclos, a reprovação, de acordo com a afirmativa de 62,7% dos
professores consultados, não chegou a ser completamente eliminada. Isso justifica o fato de
não ter sido proporcionalmente relacionada como elemento de interferência no desempenho
dos alunos e na qualidade do ensino. Deve-se, contudo, considerar que a organização em
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ciclos na rede municipal comportou, em seu interior, um movimento gradual de eliminação da
reprovação. Esse processo foi, de certa forma, uma reação à prática naturalizada da
reprovação na estrutura de organização seriada. Este movimento, em razão de seus próprios
condicionantes, não foi capaz de romper com a prática instituída.76 Assim, o movimento de
contraposição à reprovação instituiu e regulamentou a aprovação de todos os alunos da
educação fundamental da infância e da adolescência. Após a prática recorrente da reprovação
no contexto da seriação e de sua posterior eliminação total, as medidas mais recentes tendem
a relativizar essa polarização com ajustes que permitem a sua adoção, porém de forma mais
flexível e diluída no tempo.
A aprovação instituída como reverso da reprovação praticada, por sua vez, tem
produzido seus efeitos e provocado mudanças no âmbito da SME e das escolas. Pode-se
afirmar que vem ocorrendo uma alteração significativa na cultura escolar e na concepção dos
professores da rede municipal. Ao que parece, ocorreu ao longo dos dez anos de
desenvolvimento dos ciclos uma espécie de mutação no significado da reprovação, que
aparece atualmente travestida de um caráter mais complacente. Constituem exemplos de
alternativas amenizadas para a reprovação anteriormente praticada: a retenção em substituição
à reprovação, a indicação da permanência do aluno por um pouco mais de tempo, o princípio
da mobilidade permitindo ao aluno retroceder, as variadas formas de reagrupamento ou
reenturmação dos alunos. No entanto tal processo não avançou no enfrentamento dos dilemas
e problemas concernentes a avaliação. Se anteriormente, esta era uma prática naturalizada na
escola, atualmente são muitas as ponderações que pesam contra a sua utilização. Com essa
compreensão

e

em

virtude

do

questionamento

acerca

da

possibilidade

de

aprovação/reprovação, inúmeras foram as respostas e afirmativas dos professores de que a
Rede Municipal de Educação de Goiânia não mais trabalha com a perspectiva de aprovar ou
reprovar. A flexibilização dos mecanismos de reprovação se converteu, ao que parece, numa
idéia amplamente assimilada. As opiniões transcritas, a seguir, ilustram em parte essas
observações:
Eu vejo que a questão da reprovação hoje é muito menos preocupante
para os professores do que era há algum tempo atrás. Eu me lembro
que quando eu já estava na Secretaria mesmo, tinha que fazer os
debates a gente ia para as mesas de debates abrir as discussões e
você não conseguia discutir outra coisa a não ser reprovação e hoje
eu acho que os GTs de discussão de currículo têm mostrado um
pouco isso. Essa discussão tem ficado em segundo plano. O professor
76

A esse respeito, ver Mundim (2002).
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tem discutido mais a aprendizagem e menos a reprovação. Acho que é
um avanço significativo do ponto de vista daquilo que se propunha.
(Entrevistado 3: Integrante do grupo diretivo na gestão 2001-2004 e
atualmente professora do ciclo II).
Uma questão que está ligada a essa, eu vejo que é discutir a
reprovação da forma como foi feita (...) Tudo bem que em
determinado momento e, ainda hoje, haja muita polarização, entre
reprovar, não reprovar, o que é bom, o que é ruim, o que exclui mais,
o que, exclui menos, se é aprovar se é reprovar. Acho que essa
discussão é necessária. Não tinha como repensar a estrutura da
seriação sem discutir a aprovação e a reprovação. Essa é uma
questão que tinha que ser enfrentada de qualquer forma, mas hoje
essa discussão já não é mais tão polarizada. (Entrevistado 12: Atuou
como professor na gestão 2001-2004 e atualmente (2005-2007)
encontra-se no Sintego).
Eu acho que a reprovação é uma questão que hoje é muito mais
relativizada, apesar da reprovação continuar e agora está retornando
oficialmente e mesmo quando não existia oficialmente ela existia na
prática. A permanência, a retenção, o permanecer por mais um
tempo, outras nomenclaturas, mas não mais a tradicional reprovação.
(Entrevistado 2: Membro da equipe de coordenação do Projeto Escola
para o Século XXI 1997-2000 e integrante do Departamento
Pedagógico (DEPE) na gestão 2005-2008).
A despeito da existência de um histórico debate e de vasta literatura sobre a
temática da aprovação/reprovação e de toda a discussão realizada em âmbito local, nacional e
internacional, os indicativos de uma possível mudança na concepção dos docentes que lidam
diretamente com a sua adoção só reforçam a centralidade da questão para o sistema
educacional brasileiro e a exigência de uma investigação mais aprofundada. Contudo, os
mecanismos de avaliação utilizados na seriação, principalmente aqueles que de forma
recorrente e naturalizada determinavam a reprovação dos alunos de forma punitiva e seletiva,
têm sido objeto de reflexão nas últimas décadas mesmo no interior da organização seriada.
No entanto, embora a reprovação tenha de ser repensada, é preciso inquirir sobre os sentidos
atribuídos a ela nos diferentes contextos de organização escolar, séries ou ciclos. A avaliação
é um processo de regulação ou parte constitutiva deste?
Sem pretender advogar em defesa da sua prática, faz-se necessário recuperar e
investigar a legitimidade das justificativas pedagógicas que corroboraram ao longo de
décadas a adoção da reprovação como forma de regulação no processo de aprendizagem. Por
outro lado, associar a organização seriada somente com a perspectiva da reprovação, da
seletividade, da fragmentação e da exclusão é um posicionamento, no mínimo, tendencioso.
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É necessário pôr em discussão tanto a idéia de reprovação quanto as suas variações e arranjos
graduais como a repetência, a retenção, a permanência, a recuperação, a reenturmação, o
reagrupamento e outros. Do mesmo modo, o seu inverso, ou seja, a mera aprovação, seja ela
automática, com acompanhamento ou com base nas fases do desenvolvimento e da vida, ao
que parece, também não têm se configurado como processo satisfatório e exige, da mesma
forma, uma minuciosa avaliação. É preciso desmistificar esses termos.
Os diversos sentidos e significados atribuídos a esses termos e os discursos
elaborados em torno deles têm resultado em muitas dúvidas, equívocos e contradições. A esse
respeito, as diversas considerações tecidas pelos entrevistados da pesquisa deixam entrever
que não se trata de incorrer na mera dicotomia entre a aprovação ou a reprovação, mais que
isso, urge apreender os termos e seus significados na relação com a noção de conhecimento,
com o processo ensino-aprendizagem no interior das salas de aula e com a função social da
escola que se pretende. Compatíveis com os critérios de promoção dos alunos, recomendados
em vários documentos nacionais e internacionais, conforme já referido, as mudanças no
processo de avaliação, particularmente com vias a correção do fluxo escolar podem ser
compreendidas como elementos constitutivos de uma nova regulação das políticas e dos
sistemas educacionais em curso no país. Não obstante, são recorrentes os questionamentos
sobre as finalidades da organização da escola em ciclos e sobre as razões subjacentes a
adoção ou suspensão de mecanismos de reprovação. O que indica a necessidade de maior
problematização dessas políticas no âmbito da SME. Dentre outros, apresentamos, a seguir,
alguns desses questionamentos.
Por que o que são mesmo os Ciclos? Se você perguntar: qual o
impacto que isso poderia ter? É a forma de organizar o
conhecimento? É a chegada de mais profissionais, o que presumiria
um diálogo em termos da epistemologia de cada área, como se
abordar (...) Então, o que é? Um reagrupamento, uma enturmação
diferenciada? Que isso é ganho, os alunos transitam e tal... É. Mas,
esses dias mesmo eu relia num determinado momento essa proposta,
a proposta vigente, essa que está aí, que diz que o aluno, se ele não
tiver condições, ele pode ficar, falam, “por mais tempo no Ciclo”.
Leia-se: reprovado. Ele pode ficar por mais tempo no Ciclo. Então
você tem uma ressignificação dos termos pra amenizar aquilo que a
cultura já carimbou. Então, ressignificou: “ficar por mais tempo”. Aí
se fala: mas assim, tão logo ele possa, ele volta para seu
agrupamento. Eu me imaginei como uma criança de oito anos. Eu vou
ficar mais tempo nesse ciclo aqui, mas aí, daqui a três meses, eu
fiquei boa, eu volto para meus amigos. Meus amigos vão me olhar:
você tava doente? Qual o problema que você ficou lá? Que bom você
voltou? Será que na cabeça da criança isso resolveu? “Não fui
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reprovado não, só fiquei um tempo ali com um outro grupo”. Qual é
o outro grupo? Com um grupo que acabou de chegar? Oh, que
loucura isso! O que tinha sete anos ficou com oito, ele foi pra fazer
nove anos. Aquele, por algum motivo lá dos gráficos, lá do
percentual, porque tem isso, ele ficou um tempinho a mais. Então, o
outro já está vivendo nove para dez e aquele voltou, o outro chegou
em seguida. É muito contraditório!(...) Eu vejo que a proposta de
ciclos, desde a origem era, de alguma forma, flexibilizar a questão do
trânsito da criança no seu interior e isso, já é favorecendo uma
política de dizer “olha, a gente consegue colocar todo mundo na
escola e esse pessoal passou por aqui”. (Entrevistado 9: Integrou a
equipe da SME na gestão 2001-2004 e atualmente atua no CME).
As alterações realizadas no âmbito da avaliação apresentam-se diretamente
relacionadas à organização do currículo, à concepção do conhecimento e à seleção dos
conteúdos. Afinal, avalia-se, aprova-se ou reprova-se com base na relação ensinoaprendizagem. Resta saber, entretanto, o conteúdo dessa relação na nova forma de
organização da escola. Na tentativa de responder a essa questão, serão apresentadas, a seguir,
as mudanças referentes à organização dos tempos e espaços do currículo na ótica dos sujeitos
pesquisados.
3.4.2 A flexibilização na seleção e organização do currículo: forma/conteúdo
Reorganizar os tempos e espaços da escola em ciclos pressupõe alterações de
várias ordens, tais como: a organização dos alunos em turmas e agrupamentos conforme a
idade e ou nível de conhecimento; organização do trabalho pelo coletivo de professores para
que possam atender aos respectivos agrupamentos ou turmas e organização do conteúdo do
trabalho conforme a finalidade e o objetivo pretendido para cada um desses agrupamentos. Do
ponto de vista dos ciclos de desenvolvimento humano, o conteúdo do trabalho a ser realizado
será determinado pelo sujeito, ou seja, com base na sua realidade e na fase de
desenvolvimento, psicológico, social, motor, emocional, cognitivo, dentre outros, em que esse
sujeito se encontra. Conforme proclama a literatura sobre a temática, o conteúdo do trabalho
desenvolvido na organização seriada tem como ponto de partida não o sujeito na sua
totalidade e em sua fase de desenvolvimento, mas a distribuição hierárquica dos conteúdos em
séries anuais, levando-se em conta apenas o nível de cognição e desconsideraando as demais
dimensões da sua formação integral.
Disso conclui-se que a rigidez da estrutura e a fragmentação do processo de
organização seriado devem ser flexibilizados tanto na forma quanto no conteúdo. A
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proposição de organização em ciclos no município de Goiânia afirma sua opção por trabalhar
o conhecimento numa perspectiva inter/transdisciplinar, priorizando a formação integral dos
sujeitos e a indissociabilidade entre as dimensões instrutivas e formativas no sentido mais
amplo. Ainda que com pequenas variações as indicações metodológicas giram em torno do
currículo integrado, do projeto temático ou eixos temáticos, do tema gerador e de forma mais
recorrente dos projetos de trabalho.
Dessa forma, ao se instituírem novas formas de avaliação, novos procedimentos
metodológicos, novas formas de seleção dos conteúdos que deverão ser apreendidos também
em novos tempos, os ciclos parecem ter produzido ainda uma mudança na própria forma de
conceber o conhecimento.77 Sobre essa questão, predomina na literatura sobre o tema a
compreensão de que o conhecimento é uma construção resultante da interação do indivíduo
com o meio e em determinado contexto histórico, sendo, dessa forma, determinado, em
grande parte, pelas experiências sociais e individuais do sujeito.78 Entretanto, a materialização
dessas concepções na organização da escola em ciclos em Goiânia apresentou certo
distanciamento no que se refere à sua materialização. A opinião transcrita a seguir ilustra em
parte esta situação.
Então, substancialmente, a questão da avaliação e de como o
conhecimento ficou compreendido dentro dessa proposta, que, num
primeiro momento, até por conta dessa suposta saída da avaliação no
sentido da reprovação, o conhecimento ficou relegado a um segundo
plano. O conhecimento do qual estou falando é do conhecimento
sistematizado, que é didatizado, que chega como conteúdo escolar lá
na escola. Na medida em que a gente vivia naquele momento uma
situação que era de romper com a seriação, romper com aquilo que
mais era doloroso para a escola, da seriação, rompe-se com a
avaliação, aprovação/reprovação, mas rompe-se também com o
conteúdo. Rompe-se também com o ensino da historia, da geografia,
da língua portuguesa. Claro que isso não estava posto com essa
intencionalidade, mas foi assim que a maioria de nós se apropriou
disso. Muito nesse movimento de contrapor ao que já estava posto.
Então, a mim parece que a relevância e o papel desse conteúdo, desse
conhecimento sistematizado, é alguma coisa que deu uma baixa, uma
queda substancial e que hoje a gente tem tentado e é a gente todo
mundo: secretaria, escola, tem tentado recuperar a escola como
espaço desse conhecimento. Portanto, eu vejo que essas duas questões
substancialmente elas demarcaram aí o que é série e o que é ciclo.
(Entrevistado 11: Integrante da equipe do CEFEPE desde 2001).
A esse respeito ver Miranda (2005).
Para um aprofundamento sobre essa questão, ver: Rocha (org., 1996), Dalben (1998), Azevedo
(1999), Arroyo (1999, 2000), Krug (2001), Lima (2001) e Jacomini (2008).
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O processo de avaliação, a eliminação da reprovação e a ideia de que o aluno deve
ser o centro do processo educativo vincula-se, portanto, diretamente à noção de conhecimento
e à seleção dos conteúdos, os quais, de acordo com essa premissa, devem partir da realidade
dos alunos e do contexto onde vivem. Conforme demonstra a Tabela 4, essa é a compreensão
majoritária nas escolas pesquisadas.
Tabela 4 – A seleção e o planejamento dos conteúdos trabalhados nas escolas organizadas em
ciclos no município de Goiânia – 2009
SELEÇÃO E PLANEJAMENTO DOS CONTEÚDOS

TOTAL

%

A seleção dos conteúdos é realizada a partir da realidade do
aluno, da demanda da escola, da comunidade e das campanhas
governamentais (combate à dengue, preservação do meio

28

37,3

A seleção dos conteúdos é realizada a partir da realidade do
aluno, da demanda da escola e da comunidade

25

33,3

A seleção dos conteúdos é realizada a partir dos livros didáticos

8

10,7

A seleção dos conteúdos é realizada a partir dos projetos, do
calendário, das datas comemorativas e dos temas transversais

5

6,7

Em branco

9

12,0

TOTAL

75

100,0

Fonte: Pesquisa de campo (15 escolas RME-Goiânia).
Se a ideia da reprovação no contexto da avaliação foi relativizada, paralelamente a
noção de conhecimento também parece ter sido alterada. Neste sentido, a discussão acerca da
necessidade de que a escola e os conhecimentos por ela trabalhados tenham que apresentar-se
de forma contextualizada e vinculados à realidade e à vida dos alunos parece ter encontrado
finalmente lugar. Contrapondo-se ao recorte do conhecimento, conforme ocorria na
organização seriada a privilegiar as formas específicas de conhecimento, os ciclos propõem
romper com essa lógica em favor da formação global partindo do pressuposto da diversidade,
dos diferentes ritmos de aprendizagem e da realidade do aluno. Diante dessa justificativa e
compreendendo a realidade social a que se encontra submetida a maioria dos alunos da rede
municipal de educação de Goiânia, os dados acima apresentados podem ser melhor
compreendidos. Entretanto, esses dados sugerem uma mudança que, por sua vez, necessita ser
mais bem investigada no interior das escolas e das salas de aula. Se forem considerados que
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os dois itens de maior incidência, verifica-se apenas uma pequena variação quando um deles
inclui as campanhas governamentais. Na soma dos itens, 70,6% dos pesquisados afirmam que
o ponto de partida para a seleção e planejamento dos conteúdos centra-se na realidade do
aluno, no contexto da comunidade em que ele vive, nas campanhas sociais instituídas pelo
governo e não mais em conteúdos pré-estabelecidos, conforme ocorria anteriormente na
seriação. É importante lembrar que, com a implantação e desenvolvimento dos ciclos na rede
municipal, as escolas passaram a trabalhar sob a orientação de novas diretrizes curriculares
estabelecidas desde o Projeto Escola para o Século XXI e organizadas por objetivos a serem
atingidos por cada ciclo, conforme as fases do desenvolvimento, ou seja, infância, préadolescência e adolescência, e não mais pela relação de conteúdos anuais, conforme ocorria
na seriação. Partindo dos objetivos estabelecidos, o coletivo de professores de cada escola
tem autonomia para definir os conteúdos a serem trabalhados. De acordo com alguns relatos,
as escolas têm encontrado muita dificuldade em diagnosticar a realidade dos alunos, as fases
do desenvolvimento em que eles se encontram e, com base nos objetivos estabelecidos para
cada ciclo, selecionar e distribuir os conteúdos nas diversas etapas no interior dos ciclos. As
dificuldades em realizar esse recorte do conhecimento são expressivas e têm resultado, de
acordo com algumas opiniões, em certo esvaziamento daqueles conteúdos sistematizados e
historicamente trabalhados na escola. De acordo com o excerto a seguir, a seleção e o
planejamento dos conteúdos a partir da realidade dos alunos são não apenas ponto de partida
ou meio para se alcançar o conhecimento, mas o pressuposto para ampliar a formação dos
alunos em dimensões outras que não apenas a cognitiva.
Do ponto de vista do currículo, eu acho que o fato de que num
determinado momento histórico o conteúdo tenha saído um pouco de
cena, isso reverbera até agora. Porque a socialização ainda é muito
forte. Porque a idéia de trabalhar o sujeito na sua integralidade ficou
cravada na cabeça e assume todas as conformações, menos a de que
isso passa necessariamente pela apropriação do conhecimento
historicamente sistematizado. Por isso, que eu disse que as minhas
perspectivas são muito menos otimistas. (Entrevista 11: Integrante da
equipe do CEFEPE desde 2001).
Eu acho que conforme a gente vai avançando na forma, nas ações da
implementação, o grupo vai criando novas alternativas. Porque a
mudança inicial foi muito grande e as escolas se perderam um pouco.
Hoje eu acho que se tem trabalhado mais na tentativa de reverter um
pouco do esvaziamento de conteúdos que houve na escola. Tem-se
puxado mais isso na escola. Tem que se reportar sempre às diretrizes
curriculares, aos objetivos de cada ciclo, desde os objetivos de cada
ano, quais são os objetivos para cada ano no currículo, entendeu?
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Desses objetivos para cada ano, quais são os objetivos para cada
trimestre e aproximando cada vez mais, e para o mês? E para a
semana? E ir observando isso e orientando os profissionais. Porque
é uma dificuldade, o professor estava acostumado a pegar o livro
didático, pegava o conteúdo programático que estava lá e ia
desenvolver, de cada ano, de cada série. Quando chegaram as
diretrizes curriculares por objetivos foi um choque. (Entrevista 6:
Atuou em cargo de direção na gestão 1997-2000 e na atual
2005-2008).
A despeito das afirmações acerca das mudanças na seleção e planejamento dos
conteúdos, é difícil afirmar em que medida ocorreu ou não um esvaziamento dos conteúdos a
que muitos se referem. E mais que isso, em que medida o conteúdo anteriormente trabalhado
era indicativo de mais ou menos qualidade na educação ministrada na rede municipal. As
pesquisas têm demonstrado que o problema da qualidade na educação pública no Brasil não
está condicionado apenas a mudanças na forma de organização da escola79. Entretanto, ainda
que a organização da escola em ciclos não possa ser responsabilizada pela perda da qualidade
com base no esvaziamento dos conteúdos, há evidências suficientes de que a mudança na
forma de organização da escola tem sido acompanhada de um intenso processo de mudanças,
no papel do professor, na relação ensino-aprendizagem e na natureza do trabalho pedagógico
e na própria função da escola. Ao que parece, tem-se delegado à escola e aos professores a
solução de problemas históricos, que ultrapassam em muito os seus próprios limites. Em
razão dessa grande demanda, as escolas e os professores têm sofrido uma sobrecarga de
trabalho e de responsabilidades sem precedentes na educação. O relato a seguir revela uma
situação recorrente na rede municipal de educação.
Há uma insegurança muito grande! Porque o aluno que não aprende,
agora ele não pode ficar lá esquecido, ele é visto. Mas, muitas vezes o
professor não sabe o que fazer com ele. O que tem sido feito é pegar
as emergências, aqueles alunos que realmente não sabem [...] não
estão nem alfabetizados. Mas é difícil, porque são feitas propostas
para trabalhar esse aluno dentro de sala e com atividades
diferenciadas, e tudo o mais que você propõe para incluir o aluno,
hoje existe um contra argumento que diz que é exclusão. Se você
propõe uma atividade diferenciada para o aluno, eles dizem: não, ele
tem que fazer o que os outros fazem, senão vai se sentir excluído. Aí
você diz: mas ele não dá conta de fazer tudo o que os outros fazem! O
professor não sabe mais o que fazer! (Entrevistado 13: Membro do
Conselho de diretores desde a gestão 2001-2004).
Sobre a avaliação e o desempenho dos alunos nos ciclos consultar: Ferrão, Beltrão e Santos (2002);
Bonamino e Bessa (2004); Franco (2004); Gomes (2005); Franco, Alves e Bonamino (2007); Souza
(2008).
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A flexibilização na estrutura e na organização, nos processos de avaliação e no
currículo tem facilitado, sobretudo, o acesso e a permanência do aluno na escola, entretanto
não significa garantia de aprendizagem. A defasagem entre a idade e o nível de conhecimento
ainda permanecem como desafios a serem enfrentados. Embora tenha ocorrido uma melhoria
do fluxo escolar, o problema permanece e a sua solução requer, necessariamente, o
enfrentamento de questões que não se encontram restritas à escola, às salas de aula e nem
tampouco à competência dos professores. Entretanto, a questão é complexa e exige reflexão,
conforme o argumento a seguir:
O ponto pior pra mim chama-se intervenção, a escola e a rede não
sabem fazer intervenção. A questão hoje é que nós não estamos numa
crise só de aprendizagem, nós estamos numa crise de ‘ensinagem’. O
professor não sabe mais o que ensinar e nem como ensinar.
(Entrevistado 2: Membro da equipe de coordenação do Projeto Escola
para o Século XXI 1997-2000 e integrante do Departamento
Pedagógico na gestão 2005-2008).
As considerações apresentadas demonstram dificuldades internas ao processo de
organização da escolaridade em ciclos na rede municipal de Goiânia. Elas dizem respeito,
fundamentalmente, à defasagem entre a idade e a escolaridade, às dificuldades de
aprendizagem, ao desempenho dos alunos e à ação dos professores diante dessa problemática.
Tal processo não é novo apenas se complexificou uma vez que anteriormente na organização
seriada, era naturalizado. Entretanto, tais dificuldades não foram gestadas e nem tampouco
são passíveis de serem solucionadas pela organização da escolaridade em ciclos. Um dos
entrevistados acrescenta:
Eu não acredito nesse principio de que os ciclos sejam os
responsáveis, que organização em ciclos seja o vilão da história, que
a qualidade de ensino caiu porque nós não temos mais a reprovação,
que era isso que garantia. Porque, a despeito da minha incredulidade
com a proposta de ciclos, eu sei considerar e reconhecer o que era
aquilo da seriação que tinha que ser alterado [...] Prestava-se mesmo
a um processo de exclusão. [...] Então Ciclos, é só mais um elemento
que chegou, em alguns momentos foi “endemonizado”, em outros foi
reconhecido como salvação, mas não é a questão. A questão de fundo
é de outra natureza. (Entrevistado 1: Integrante da equipe do CEFEPE
desde 2001).
É inequívoco que o processo de desigualdade social e econômica a que está
submetido o país tem aprofundado a crise na educação pública brasileira que, por sua vez,
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aparece carregada de ambiguidades. No âmbito das políticas, é importante compreender que,
se de um lado, ela é evidenciada, do outro, pode apresentar-se falseada; se de um lado é
manifesta, denunciada, também ao mesmo tempo pode estar sendo delegada. A passagem do
modelo de regulação burocrático-profissional para um modelo mais flexível tem ocasionado
forte impacto sobre a escola e o trabalho do professor. Acostumados à ordenação do conteúdo
pelas tradicionais áreas do conhecimento, comuns nos livros didáticos, os professores se
vêem, cada vez mais, destituídos da autoridade e do saber acerca dos novos conhecimentos e
dos métodos propostos pela reestruturação curricular ocorrida com a implantação dos ciclos.
Conforme sugerem as considerações a seguir, essa questão parece relacionar-se ao contexto
social mais amplo de minimização do papel do Estado na garantia de políticas sociais, entre
as quais a educação. Trata-se, portanto, da inserção de novas formas de intervenção estatal na
conformação de uma nova regulação para a educação.
Ao se discutir a centralidade do aluno para a aprendizagem e o
processo de aprendizagem, a questão do conhecimento deve andar
junto. Essa discussão não pode ser desvinculada e acabou se
desvinculando em certa medida. Mas não vejo isso como
responsabilidade só dos Ciclos. Eu vejo isso muito como resultado de
um momento histórico que estamos vivendo, de falência do Estado em
todas as perspectivas mesmo, na ausência de implementação de
políticas públicas de saúde, de assistência, de moradia, enfim, que faz
com que a escola fique sobrecarregada com papéis, funções e com
responsabilidades que não eram suas e que isso chega à escola. E
chega na forma de desestruturar todo o trabalho. A falência do
Estado está lá dentro da escola e tem que tomar cuidado com ela.
Então essa relativização dos conteúdos, dos conhecimentos, ela vem
junto com isso. Não foram os Ciclos que trouxeram isso. (Entrevista
3: Integrante do grupo diretivo na gestão 2001-2004 e atualmente
professora do ciclo II ).
O aprofundamento da desigualdade social tem como uma das suas consequências
a imposição de novas demandas e de novas atribuições aos sistemas educacionais. Conforme
Oliveira (2005) adverte, a escola tem sido um importante instrumento de coesão social e,
assim, seja nos grandes centros ou nas periferias, tem assumido o papel de agência estatal. De
forma recorrente a escola tem concentrado no seu interior campanhas, programas e projetos,
por exemplo, nas áreas de saúde pública, violência urbana, preservação do meio ambiente e
outros que porventura possam contribuir para minimizar os efeitos da degradação social e da
pobreza. Embora seja importante a contribuição da escola nesses aspectos, é preciso não
perder de vista o que constitui a função social da escola hoje, pois a falta de clareza sobre isso
pode ocasionar uma substituição do todo pela parte, do fundamental pelo acessório, da forma
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pelo conteúdo, enfim, pode gerar alterações incorram na mudança da própria natureza da
instituição pública denominada escola. As considerações a seguir sinalizam nessa direção.
Nós estamos caminhando a passos largos, para descaracterizar a
função social da escola pública, a escola como locus do
conhecimento. Nós conseguimos nesta Gestão (2005-2009)
incrementar isso: escola espaço de tudo, menos do conhecimento e de
todos, menos do professor. O professor é instado a resolver todos os
problemas, mas cada vez mais as pessoas que estão dispostas a
“ajudar” estão dentro da escola, ajudar entre muitas aspas, fazendo
esse trabalho de voluntariado e está tudo certo. É trabalho de
assistencialismo, isso mesmo e assim que tem que ser. Faz uma
discussão de escola de tempo integral, em que um número
significativo de alunos volta no contra-turno para se envolver em
oficinas que serão desenvolvidas por voluntários da comunidade,
estagiários da Universidade. É a escola alterando a sua função e se
transformando em centros comunitários e de assistência social. E os
ciclos, me parece, reforçam muito essa idéia! (Entrevista 1: Integrante
da equipe do CEFEPE desde 2001).
A organização da escolaridade em ciclos em Goiânia instituiu mudanças
significativas em relação à forma e ao conteúdo da organização do currículo que, por sua vez,
articula-se diretamente com as formas de organização e gestão do trabalho. Neste contexto, a
ampliação das funções da escola e o atendimento às novas demandas devem ser equacionadas
pela flexibilização das práticas de avaliação, da organização do currículo e dos processos de
gestão do trabalho. Quanto a este último, “[...] as velhas estruturas hierárquicas e estáveis vão
sendo substituídas por outras mais flexíveis, porém muito mais instáveis” (OLIVEIRA, 2007,
p. 396).
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3.4.3 A flexibilização na gestão e organização do trabalho: autonomia/controle

O conjunto de alterações e mudanças processadas no interior da escola parte da
ideia de que por meio do aumento do quantitativo de profissionais e de uma nova articulação
e organização do trabalho coletivo a escola será capaz de atender às especificidades dos seus
alunos, bem como, aos diversos desafios que a ela têm sido impostos. O trabalho coletivo
tornou-se um dos sustentáculos da proposta de organização em ciclos. Ele tem sido indicado
pela literatura como elemento essencial, propalado pelos discursos e propostas e assumido
pelos docentes de uma forma até certo ponto contraditória.
O tempo destinado à realização do planejamento coletivo no interior da rede
municipal sofreu variações e desde 2005 tem se limitado a encontros em pequenos grupos,
organizado pelo coletivo de cada escola nos horários anteriormente destinados ao estudo. O
planejamento com a presença de todo coletivo, tem se restringido a encontros mensais aos
sábados, quando a escola consegue reunir os seus profissionais e a despeito dessa
racionalização do tempo para a sua realização ele continua sendo apontado como fundamental
para a organização em ciclos. Nesse sentido, não obstante a afirmação de que o ponto de
partida para a seleção e organização dos conteúdos seja a realidade dos alunos e as campanhas
governamentais, essa definição e a sua execução, de acordo com os profissionais da escola,
passa pelo coletivo. Conforme demonstra a Tabela 5, 65,3% afirmaram que a organização e
planejamento do trabalho pedagógico ocorrem de acordo com o projeto de trabalho definido
pelo coletivo de professores do ciclo e são efetivados de forma também coletiva.

131

Tabela 5 – Organização do trabalho e do planejamento coletivo nas escolas organizadas em
ciclos no município de Goiânia - 2009
ORGANIZAÇÃO/PLANEJAMENTO

TOTAL

%

Realizado de acordo com o projeto de trabalho definido pelo
coletivo de professores do ciclo e efetivado de forma coletiva

49

65,3

Definido pelo coletivo de professores dos ciclos e efetivado de
forma individualizada

15

20,0

Realizado de acordo com a área de atuação e efetivado por cada
professor individualmente

5

6,7

Nenhuma das respostas anteriores

1

1,3

Em branco

5

6,7

TOTAL

75

100,0

Fonte: Pesquisa de campo (15 escolas RME-Goiânia).

Entretanto, a despeito do elevado índice encontrado e diante das dificuldades
expostas e das diferentes variáveis encontradas para a consecução do planejamento e
organização do trabalho pedagógico, é necessário investiga que sentido tem sido atribuído ao
trabalho coletivo e também o que pode constituir apenas retórica nesse contexto. Ao que
parece, o trabalho coletivo tem sido entendido como a possibilidade de que todos opinem,
definam e trabalhem o mesmo projeto ou tema, como mostra a Tabela 5. Partindo das
campanhas governamentais, a escola faz o planejamento em pequenos grupos, define uma
temática, por exemplo o combate à dengue, e todos desenvolvem atividades e ações em torno
dela. Em síntese, esta parece ser a ideia prevalente sobre organização e planejamento do
trabalho coletivo na rede municipal.
As mudanças apontadas decorreram do próprio aumento do quantitativo de professores
na escola. Entretanto, de acordo com alguns entrevistados, o trabalho coletivo tem funcionado
como possibilidade de aprendizado e como uma espécie de forma de treinamento e aquisição
de novas práticas propiciadas pelas relações estabelecidas no interior do próprio grupo. Ante
os inúmeros desafios postos para a escola, a possibilidade de dividir os problemas e somar
forças parece bastante oportuna para alguns dos entrevistados.
Aquestão central é que na seriação o professor podia reprovar e nos
ciclos não! A questão é que nos ciclos, esse coletivo vai ter que fazer
o impossível para que esse aluno possa aprender. Se o coletivo tem
isso como desafio, ele consegue. Agora se ele não tem, ele vai
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protelando. A questão é como que, coletivamente, essas dificuldades
serão superadas. (Entrevistado 2: Membro da equipe de coordenação
do Projeto Escola para o Século XXI 1997-2000 e integrante do
Departamento Pedagógico na gestão 2005-2008).
A abordagem a seguir destaca a centralidade do planejamento coletivo na formação
pedagógica dos professores.
O segredo dos ciclos está no planejamento coletivo, se a escola
consegue articular isso, não precisa necessariamente ter os melhores
professores, a formação ocorre na prática, ou seja, um professor que
não sabe alfabetizar acaba aprendendo com os mais antigos e assim a
gente vai conseguindo melhorar a escola e o grupo. (Entrevistado 12:
Atuou como professor na gestão 2001-2004 e atualmente no Sintego).
Outra abordagem destaca a solidariedade e união como importantes no aprimoramento
do grupo.
A escola está o caos é verdade! O nível de precariedade é muito
grande, seja das condições da escola, dos professores ou dos alunos,
é tudo muito penoso! Mas diante disso, o coletivo tem criado um
verdadeiro espírito de solidariedade e união (...) muitas escolas tem
conseguido realizar verdadeiros milagres e muitas vezes, basta um
professor para motivar e mobilizar todo o coletivo, nisso reside a
importância do trabalho coletivo, na possibilidade de aprimoramento
do próprio grupo. (Entrevistado 10: Atuou na equipe da SME nas
gestões anteriores e atualmente no CME).
O contato com as escolas no decorrer da pesquisa, acrescido da sistematização e
análise dos questionários e das entrevistas, revelou que o trabalho coletivo tem uma grande
dimensão na representação dos pesquisados. Assume ora um sentido de união de forças, de
participação social, de solidariedade humana, de missão, ora assume um sentido de
profissionalização, de racionalidade do trabalho empresarial na sua forma mais sofisticada.
Em que pese as diferentes abordagens, ambas convergem na demonstração daimportância do
planejamento e do trabalho coletivo e na força desse processo na dinâmica de formação dos
professores. O trabalho coletivo parece ser a mediação encontrada para lógicas aparentemente
díspares e contraditórias.80 Nesse sentido, a tradicional dificuldade de equacionar as questões
Agnes Van Zanten, em pesquisa desenvolvida em dois colégios do subúrbio parisiense, identificou a
emergência de novas formas de regulação, diferentes das preconizadas pela competição pelas
melhores notas e pelas sanções, conforme já ocorria anteriormente nas escolas. Embora num contexto
muito diverso do brasileiro, as novas formas de regulação identificadas pela autora, lançam luzes sobre
o debate aqui realizado. A autora retrata, no contexto analisado, que a indisciplina é um problema
crônico, o que levou ao estabelecimento de estratégias relacionadas a duas lógicas: a primeira
traduzida no recurso à fraternização e à compaixão e a segunda mais profissional, voltada para a
dimensão do domínio do ofício e a certa adaptação contextual. De acordo com a autora: “Observa-se
notadamente que a expectativa de resultados em termos de aprendizagens cognitivas dá lugar à
expectativa de resultados em termos de motivação, de relação com o trabalho e de aquisição de
80
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administrativas e pedagógicas, anteriormente atribuídas à direção e aos professores, têm
encontrado no trabalho coletivo a sua possível forma de superação. Diante das várias
demandas a que a escola se vê obrigada a responder, tanto as internas quanto as externas, as
dimensões pedagógicas aparecem cada vez mais impregnadas por uma racionalidade
administrativa e a dimensão administrativa cada vez mais impregnada de um sentido
pedagógico, solidário e humanista.
Nessa perspectiva, de forma recorrente, o trabalho coletivo tem sido apontado
como o elemento chave no estabelecimento de relações mais democráticas e participativas,
podendo mesmo ser considerado como uma nova conformação da gestão no desenvolvimento
da proposta de organização da escola em ciclos em Goiânia. Conforme demonstra a Tabela 6,
53,0%

dos

pesquisados

que

se

encontram

nas

escolas

acreditam

que

a

implantação/implementação da proposta de organização da escola em ciclos possibilitou o
aumento da participação dos diversos segmentos e da melhora qualitativa da gestão da escola.

confiança por parte dos alunos, o que equivale a um questionamento profundo do lugar central
ocupado pela transmissão de conhecimentos e o princípio meritocrático no ensino secundário francês
[...]. Ao contrário dos docentes que trabalham em contextos favorecidos, que enfatizam o seu papel de
transmissores de conhecimento, os docentes que adotam uma lógica de adaptação que lhes permite
‘durar’ nos estabelecimentos difíceis enfatizam o caráter engajado, e até humanitário do seu papel.
Isso lhes permite dar ao trabalho o sentido de uma missão, que não está muito afastada daquelas de
outros atores engajados na ação social junto aos pobres e às populações em situação precária” (VAN
ZANTEN, 2008, p. 203-206).
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Tabela 6 – Impacto da proposta de ciclos sobre a melhora da gestão e da participação nas
escolas municipais de Goiânia - 2009
PARTICIPAÇÃO/GESTÃO

TOTAL

%

Aumentou a participação dos diversos segmentos e melhorou
qualitativamente a gestão da escola

40

53,3

Não alterou a participação dos diversos segmentos e permaneceram
os mesmos processos de gestão

14

18,7

Aumentou a participação dos diversos segmentos, mas não a
melhora qualitativa da gestão

12

16,0

Não alterou a participação dos diversos segmentos, mas melhorou a
qualidade da gestão da escola

7

9,3

Em Branco

2

2,7

75

100,0

TOTAL
Fonte: Pesquisa de campo (15 escolas RME-Goiânia)

Entretanto, a despeito da melhora na participação e na qualidade da gestão, os
relatos apontaram, além da baixa remuneração, uma sobrecarga no trabalho dos professores.
Conforme muitos deles registraram, a organização da escola em ciclos provocou a ampliação
e a complexificação do trabalho no interior da escola. As principais dificuldades podem ser
visualizadas na Tabela 7. O papel desempenhado pelo professor até então foi alterado de
forma significativa. Não se trata mais de atender apenas às demandas pedagógicas presentes
na sala de aula, o professor tem de atender ainda a burocracia dos registros descritivos, dos
projetos de trabalho, das fichas e formulários da Unidade Regional, da SME e dos programas
e projetos dos quais a escola participa. Na opinião de muitos professores, as questões
administrativas muitas vezes se sobrepõem às pedagógicas.
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Tabela 7 – Condições de trabalho – dificuldades encontradas pelos professores
PRINCIPAIS DIFICULDADES

TOTAL

%

Baixa remuneração

16

20,0

Aumento na jornada de trabalho/planejamento aos sábados

13

16,3

Sobrecarga de trabalho

12

15,0

Professores desmotivados/degradação da função

9

11,3

Perda de direitos conquistados anteriormente

6

7,5

Falta apoio nas dificuldades encontradas

6

7,5

Cobrança, controle e pressão sobre o trabalho

5

6,3

Dificuldade nas relações interpessoais

5

6,3

Exigências burocráticas

3

3,8

Redução de gastos e custos conforme a gestão

2

2,5

Dificuldade para a substituição temporária de professores

2

2,5

Progressão horizontal não-efetivada

1

1,3

TOTAL

80

100,0 Fon

te: Questionário de pesquisa/ professores.

Em relação à sobrecarga de trabalho, observa-se, ainda, que a flexibilização da
estrutura curricular, dos processos de avaliação e da própria gestão tem alcançado a
organização do trabalho docente e o papel desempenhado pelo professor. Na organização da
escolaridade em ciclos, além da demanda por um professor reflexivo,81 é recorrente exigência
de um professor cada vez mais flexível.82
As mudanças nas condições de trabalho dos professores e na própria gestão da
escola tem resultado, conforme adverte Oliveira (2007, 2008) numa reestruturação do trabalho
docente. Isso decorre das novas formas de regulação educativa que, na última década, vem
ganhando espaço em países da América Latina, particularmente no Brasil. Com base em
dados de pesquisa realizada em escolas da rede estadual de Minas Gerais, Oliveira acrescenta:

A esse respeito, ver Perrenoud (2002).
Sobre o papel do professor na organização escolar em ciclos na Rede Municipal de Educação de
Goiânia, ver Leão (2008).
81
82
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O paradoxo desse modelo regulatório é que ao mesmo tempo em que cresce
a autonomia dos sujeitos também cresce o controle sobre eles. Esse modelo
de autonomia está centrado em maior responsabilização dos envolvidos que
têm de responder pelo que fazem, como fazem e para que fazem. Sendo
assim, aumenta a responsabilidade dos trabalhadores docentes sobre o êxito
dos alunos, ampliando os raios de ação e competência desses profissionais.
O desempenho dos alunos passa a ser algo exaustivamente mensurado,
avaliado sistematicamente por instrumentos que não são elaborados no
contexto escolar. Da mesma maneira, são muitas as demandas que chegam a
esses trabalhadores como provas e exigências de sua competência em
conseguir responder às prescrições de ordem orçamentárias, jurídicas,
pedagógicas e políticas. Os trabalhadores docentes se vêem então forçados a
dominarem práticas e saberes que antes não eram exigidos deles para o
exercício de suas funções e, muitas vezes, recebem tais exigências, como
resultados do avanço da autonomia e da democratização da escola e de seu
trabalho. Assim, o trabalho docente passa a contemplar as atividades em sala
de aula, as reuniões pedagógicas, a participação na gestão da escola, o
planejamento pedagógico, entre outras atividades. (OLIVEIRA, 2008, p. 3).

A despeito das dificuldades registradas, foi possível identificar aspectos da
organização da escola em ciclos que, na opinião dos professores, possibilitaram melhoria nas
condições de trabalho. Com maior recorrência foi apontado o aumento do quantitativo de
profissionais na escola, seguido por horário de estudo, motivação para a formação e melhoria
das relações interpessoais e da dinâmica interna do trabalho. De acordo com os relatos, a
proposta de ciclos possibilitou estabelecer relações mais democráticas no âmbito da escola e
despertou no professor a motivação para o estudo e para a busca de uma melhor qualificação.
Tabela 8 – Aspectos apontados pelos professores como melhorias das condições de trabalho
ASPECTOS/MELHORIAS

TOTAL

%

Maior quantitativo de professores

12

30,0

Horário de estudo

8

20,0

Melhoria das relações interpessoais e a dinâmica de trabalho

6

15,0

Motivação a partir da formação oferecida

6

15,0

Possibilidade de cumprimento da carga horária numa só escola

4

10,0

Plano de cargos e salários

3

7,5

Relações mais democráticas

1

2,5

40

100,0

TOTAL
Fonte: Pesquisa de campo (15 escolas RME-Goiânia).
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No âmbito da gestão e organização do trabalho, o processo de descentralização de
serviços e tarefas para as Unidades Regionais, configurou-se como importante fator de
ordenação do trabalho no interior da rede municipal. Quanto ao acompanhamento realizado e,
fundamentalmente, no que tange ao papel das Unidades Regionais de Ensino, as opiniões são
por demais divergentes. Neste caso, cabe lembrar que elas podem ser consideradas como um
termômetro capaz de sinalizar, na gestão, os momentos de maior ou menor
centralização/descentralização e, consequentemente, de maior autonomia das escolas da rede
municipal. Consideradas como instâncias intermediárias na condução das políticas, metas e
propostas, bem como, institucionalização do acompanhamento e monitoramento das escolas,
as Unidades Regionais podem ser consideradas como parte importante da estrutura de
sustentação da organização da escolaridade em ciclos. Conforme ficou registrado nos
questionários e demonstrado na Tabela 8, a URE foi apontada por grande parte dos
participantes da pesquisa83 como responsável sobretudo pela fiscalização e controle das ações
da escola. A constatação desse caráter fiscalizador ratifica uma dada lógica de gestão,
tipicamente racional (MUNDIM, 2002). Essa percepção de que as UREs estariam se
convertendo em instâncias intermediárias de controle, fiscalização, burocracia e maior
distanciamento entre as escolas e a SME não só se confirma na realidade atual como parece
ter sido intensificada e complexificada. Tal constatação reforça o papel das UREs como
instâncias regulatórias de grande poder na estrutura da SME. De acordo com os participantes
da pesquisa, os pontos negativos de maior incidência na relação das escolas com as UREs
podem ser assim delineados:

A tabela apresenta a tabulação da questão de número 17 do Questionário de pesquisa/professores
(Apêndice A), que tem o seguinte enunciado: “Como tem se constituído e desenvolvido as relações
entre a escola e as UREs no que tange à implantação/implementação da proposta de ciclos? (indique
pontos positivos e negativos nessa relação)”.
83
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Tabela 9 – Pontos negativos destacados pelos professores na relação das escolas com as
UREs, Goiânia, 2009
PONTOS NEGATIVOS

TOTAL

%

Caráter apenas de fiscalização e controle das ações da escola

35

46,7

Morosidade nos encaminhamentos

5

6,7

Imposição de projetos paralelos

5

6,7

Distância grande em relação os professores

4

5,3

Despreparo apóio pedagógico

4

5,3

Muita cobrança e pouca ajuda

4

5,3

Adequação física da escola para receber o apoio pedagógico

4

5,3

Falta de acompanhamento político pedagógico

3

4,0

Informações e opiniões divergentes entre UREs, DEPE, DEFIA, DAE

3

4,0

Pouca participação dos profissionais da rede nas tomadas de decisões

2

2,7

Faltam momentos para discussão

2

2,7

Ampliação do quantitativo de apoio pedagógico

2

2,7

Mais profissionais de áreas epecificas, psicólogos, etc

1

2,7

TOTAL

75

100,0

Fonte: Pesquisa de campo (15 escolas RME-Goiânia).

Ao se monitorar o desempenho dos alunos tem-se, concomitantemente, o
monitoramento das ações de acompanhamento dos próprios “apoios pedagógicos”, conforme
são denominados os integrantes das equipes das UREs. Ante os desafios que lhes são
propostos, as escolas têm grande expectativa com relação ao acompanhamento. Consideradas
como elo entre a SME e as escolas as UREs acabam por funcionar como filtros na mediação
dos problemas e na busca de soluções. O que lhes confere centralidade na estrutura da SME
como se afirmou anteriormente. Nesse sentido, muitos foram os pontos evidenciados como
sendo positivos nessa relação. O quadro abaixo apresenta um delineamento dos pontos
elencados e de maior incidência.
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Tabela 10 – Pontos positivos destacados pelos professores na relação das escolas com as
UREs, Goiânia, 2009
PONTOS POSITIVOS

TOTAL

%

Possibilidade de diálogo entre secretaria e escola contribuindo no
fluxo de informações, solicitações

28

38,9

Orientações "in loco"

15

20,8

Contribuição na formação dos professores

11

15,3

Orientação na solução de problemas

7

9,7

Melhoria na rganização escolar

6

8,3

Avaliação dos educandos com dificuldades de aprendizagem e
encaminhamentos para instituições especializadas

2

2,8

Ausência da SME

1

1,4

Não há

2

2,8

TOTAL

72

100,0

Fonte: Questionário de Pesquisa/professores.

Ao se buscar compreender as interferências ocasionadas pela implantação dos
ciclos nos processos de gestão e nas relações e condições de trabalho dos profissionais da
educação, constatou-se, ainda, que ao longo do processo de implantação/implementação da
proposta foram introduzidas novas formas e mecanismos de controle sobre a gestão, sobre o
trabalho docente e sobre o desempenho dos alunos. Não se trata de afirmar que os ciclos
foram os únicos responsáveis pelo conjunto das mudanças elencadas, contudo elas ocorreram
ao longo do seu desenvolvimento e não à sua margem. Mais que isso, a sua
implantação/implementação, de acordo com 80,0% dos pesquisados (Tabela 11), foi
responsável pela inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre o trabalho escolar.
Partindo-se da compreensão de que a gestão escolar e o trabalho docente encontram-se
intrinsecamente relacionados e compreendendo a escola como locus privilegiado das políticas
e dos processos de regulação social, pode-se considerar que as alterações empreendidas no
campo da gestão na rede municipal de educação de Goiânia têm causado grande impacto
neste contexto.
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Tabela 11 - A organização da escola em ciclos e inserção de novas formas e mecanismos de
controle na rede municipal de educação em Goiânia

MECANISMOS DE CONTROLE

TOTAL

%

Inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre a gestão,
sobre o trabalho docente e sobre o desempenho dos alunos

60

80,0

Inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre o trabalho
docente

4

5,3

Inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre a gestão e
o trabalho docente

4

5,3

Inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre o
desempenho dos alunos

3

4,0

Não ocorreram novas formas e mecanismos de controle

3

4,0

Inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre a gestão

1

1,3

TOTAL

75

100,0

Fonte: Pesquisa de campo (15 escolas RME-Goiânia).

Tomando-se por base a Tabela 11, é possível inferir que a inserção de novas
formas e mecanismos de controle no interior das escolas da rede municipal é proveniente de
diferentes fontes, tanto internas quanto externas. Do ponto de vista dos processos internos, a
escola passa a contar com um maior quantitativo de profissionais e, consequentemente, com
novas relações na organização do trabalho coletivo. Ademais, a idéia da solidariedade e união
do grupo é carregada de ambigüidades. Reconhecidamente, relações conflituosas podem
constituir mecanismos mais sutis de controle interno, assim como a presença dos pais e da
comunidade no desenvolvimento de ações, no trabalho de parceria ou na prestação de contas.
Também as ações de controle desenvolvidas internamente por instâncias como as UREs ou
por outras devem ser consideradas. No âmbito externo, a ostensiva cobrança de que sejam
alcançadas metas e atingidos índices determinados sobrepõe-se a qualquer outra política e
significa novas formas de regulação, controle e monitoramento dos processos de trabalho do
professor e do desempenho dos alunos.
Conforme já referido, a implantação da proposta de organização da escola em
ciclos ocorreu no contexto do amplo movimento de reformas instituídas no país a partir da
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década de 1990, em resposta às agendas e compromissos assumidos no contexto
internacional. Logo, de forma direta ou indireta, a organização da escolaridade em ciclos na
rede municipal está articulada às políticas nacionais e ao contexto das políticas
internacionacionais. Somam-se a elas as referências teórico-práticas oriundas de
pesquisadores, de outras redes de ensino, bem como influências advindas de compromissos
político-partidários, além da interferência e da participação crítica dos profissionais e da
comunidade que atuam diretamente na implantação da proposta. Nesse contexto, o trabalho
sem pretender dimensionar a interferência das políticas centralizadas ou precisar o alcance de
outras referências na organização da escolaridade em ciclos em Goiânia, buscou-se
compreender a representação que os profissionais da escola têm dessas interferências. Os
dados revelam que 30,7% consideraram os compromissos político-partidários como sendo
uma referência importante, seguido de 30,7% que consideraram as agendas internacionais,
nacionais, projetos e programas do MEC também como uma referência de muita importância.
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Tabela 12 – Referências teórico-práticas e influências político-pedagógicas na atuação dos
professores do ciclo - 2009
REFERÊNCIAS/INFLUÊNCIAS

Total

%

Agendas internacionais, nacionais, projetos
e programas do MEC

23

30,7

Compromissos político-partidários

23

30,7

Autores e propostas de outras redes de
ensino

13

17,3

Participação/critica dos profissionais da
rede, dos pais e comunidade

13

17,3

Em Branco

3

4,0

TOTAL

75

100,0

Fonte: Pesquisa de campo (15 escolas RME-Goiânia).

Conforme evidenciado, no contexto de cada gestão analisada, as interferências
político-partidárias demonstraram a sua importância por meio das diferenças de condução e
de desenvolvimento da proposta. Entretanto, ao considerar a percepção que os profissionais
da escola apresentaram sobre o nível de interferência das políticas nacionais e internacionais
no desenvolvimento da organização da escola em ciclos na rede municipal, cabe recuperar
ainda a opinião daqueles que acompanharam a sua implantação/ implementação.
As políticas do MEC de uma forma ou de outra determinaram... E aí
sim, eu vejo uma unicidade entre essas três propostas, porque lá em
1998 foi uma política do MEC, a correção do fluxo. Eu não consigo
ver que a gente estivesse descolado das políticas do MEC em
2001/2004. Lá na formação a gente teve que implementar muitos
programas do MEC, programas de formação do MEC, que, no limite,
não acreditávamos neles. E agora, sim, e agora mais do que nunca!
Talvez em 2001/2004 isso não fosse tão explícito, de uma forma
declarada, mas estava colocada. Agora, nesse momento, é declarado:
é mesmo atender à política do MEC, é mesmo atender aos índices.
Não há nenhuma orientação local. As universidades, por exemplo,
não orientam as políticas que são implementadas. Há, inclusive, um
distanciamento. Quero registrar isso: há um distanciamento das
Universidades da rede. É uma coisa que é necessária entender melhor
porque isso acontece, porque que historicamente, especialmente a
UFG, fica tão distanciada da Rede Municipal. Utilizam as escolas, as
propostas como um campo, mas não têm a intenção de discutir junto
as políticas públicas para a rede municipal. Não há essa intenção.
Então, localmente, não há nenhuma orientação. (Entrevistado 11:
Integrante da equipe do CEFEPE desde 2001).
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As políticas de avaliação, controles estatísticos e testes estandardizados tem tido
importante papel na orientação política central a ser cumprida pelas redes de educação de todo
o país. Assim, as propostas locais, por mais diferenciadas que sejam, mostram-se
condicionadas aos processos de avaliação institucionalizados. É clara a existência de uma
articulação entre a proposição local e a orientação central apesar das divergências políticopartidárias. A orientação nacional de democratizar o acesso e a permanência e de respeitar as
diferenças está presente nos traços peculiares que contribuem para a adoção da organização da
escolaridade em ciclos no âmbito local. A adesão sistemática às políticas oficiais foi constante
no período analisado e se intensificou na atual gestão. Conforme esclarece um dos seus
integrantes, a política instituída pelo MEC tem sido uma exigência pesada sobre a gestão:

Nós temos aí hoje sistemas de avaliação instituídos pelo MEC, cujos
resultados incidem na política de financiamento dos municípios e isso
compromete toda uma gestão ou inviabiliza toda uma gestão. Então o
Ministério tem cobrado dos gestores, os gestores têm cobrado dos
secretários, os secretários das suas equipes e as equipes das escolas,
e essa cadeia de cobranças, às vezes distancia, parece que o atingir
as metas é maior do que o fazer, do que o trabalho de aprendizagem
da escola. Essa emergência da necessidade de sobressair nas
avaliações, essa aflição atrapalha um pouco a efetivação da proposta
na escola. O compromisso que a gente tem com uma proposta
diferenciada é a melhoria da aprendizagem ponto. (Entrevista 5:
Integrante da equipe da SME em 2001-2004, atualmente atuando num
cargo de direção 2005-2008).
No contexto das reformas implementadas nas últimas décadas, as mudanças no
âmbito do financiamento e dos recursos destinados à educação sofreram grandes alterações,
sobretudo com relação à responsabilidade atribuída a cada esfera de governo quanto à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Tais mudanças têm provocado uma verdadeira
disputa pelos recursos públicos destinados à educação e, em certa medida, têm levado muitos
municípios a aderir a diversos programas e projetos sugeridos pelo MEC. A opção pela
implantação da organização da escola em ciclos em Goiânia se insere nessa lógica84 e, ao que
parece, dela não se desvinculou. Na educação fundamental no município de Goiânia é
possível observar um conjunto de programas e projetos direcionados ao atendimento desse
ensino. Conforme relata um dos integrantes da atual gestão:
[...] O investimento é inegável, a abertura de financiamento que as
escolas receberam foi grande. Eu tenho 26 anos de escola pública e
84

A esse respeito, ver Mundim (2002).
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nunca vi o volume de recursos que as escolas receberam nos 3
últimos anos. Acho que isso a gente precisa ressaltar, isso significa
também muita ação, muito trabalho, e às vezes eu preocupo até com
isso, eu acho, eu percebo um excesso de coisas que foram levadas
pras escolas e às vezes eu fico questionando se elas foram todas
positivas ou não. Nessa emergência de atender ás políticas
internacionais e aos índices, o MEC proporcionou ás escolas diversos
programas e a Secretaria Municipal de Goiânia, na ânsia de estar
atingindo essas metas, foi recebendo vários desses programas.
(Entrevista 5: Integrante da equipe da SME em 2001-2004, atualmente
atuando num cargo de direção 2005-2008).
Além da sobrecarga de trabalho atribuída aos professores na administração e
prestação de contas dos recursos recebidos pela escola, foram inseridos no cotidiano das
escolas princípios administrativos e estratégias de gestão baseados na lógica do mercado, por
meio dos projetos e programas do MEC. Ademais, orientados para o atendimento do ensino
fundamental, tais programas têm como foco principal a ampliação do tempo escolar.
Conforme acrescenta a mesma entrevistada:
[...] nós temos hoje o programa Mais Educação que oferece a
ampliação do tempo escolar, onde o aluno recebe complementação
no contra-turno e ele recebe ali atividades de cunho pedagógico,
cultural e práticas esportivas. Muito bom, as crianças têm acesso a
bens culturais que eles não tinham, mas também há toda uma
sobrecarga da escola, do aluno, e que a gente tem aspectos positivos
e aspectos negativos nisso. As escolas não estavam preparadas para a
ampliação do tempo escolar. Então é um problema de infra-estrutura
física das escolas para o recebimento do aluno, para ampliação do
tempo escolar. Isso é um problema porque na política do programa
que o MEC instituiu para ampliação das escolas prevê você constituir
parcerias com a comunidade. Nós não temos a cultura de parcerias e
nem do trabalho voluntário. Isso é um dificultador para nós aqui em
Goiânia. [...] Outra dificuldade: a gente tem o programa Segundo
Tempo que é outro programa de ampliação escolar, ganhamos
também o Escola Aberta, uma política de abertura das escolas nos
finais de semana aonde os profissionais da escola também são
envolvidos e a comunidade envolvida, então, essas atividades elas
chegam pra escola, e ela pode ou não contribuir a partir do
planejamento e do coletivo que ela tem. Então eu vejo esse excesso de
atividades como positivas, mas também tem alguns aspectos que a
gente precisava conversar mais e ter mais tempo para se organizar,
numa estrutura melhor pra trabalhar com elas. Além disso, outro
recurso que chega à escola faz parte do PDE que é o plano de
desenvolvimento da escola, aonde essas escolas que tiveram baixos
índices do IDEB receberam recursos significativos nos últimos anos e
aí também pra empreender atividades, complementação pedagógica,
isso é muito positivo. Mas também a gente tem um desgaste de todo o
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corpo diretivo dessa escola na aplicação desses recursos. Faltava aí
uma noção de planejamento estratégico e melhor articulação. Então
são coisas boas que tão chegando pra escola, que são boas sim, que
ajudaram na implementação de uma escola diferenciada que é a
proposta do ciclo, contribuiu. (Entrevista 5: Integrante da equipe da
SME em 2001-2004, atualmente atuando num cargo de direção
2005-2008).
A despeito da afirmação de que o conjunto de Programas implementado na rede
municipal tenha contribuído para a implementação da proposta de ciclos na escola, foi
possível perceber a descaracterização e a submissão da proposta aos sistemas de avaliação e
as ações e programas instituídos na escola. Em nome do direito à educação, do respeito às
diferenças e da democratização da escola, a política educacional em curso na rede municipal
de Goiânia parece obedecer aos critérios de uma qualidade fundada no cumprimento de metas
e resultados quantitativos e ao atendimento das avaliações sistêmicas oficiais. Assim, sob o
manto da inclusão e da organização da escolaridade em ciclos, encontram-se abrigadas
concepções e projetos de sociedade até então distintos e antagônicos, conforme revelam as
considerações a seguir:
[...] Ciclo ou serie não é a questão, não é a questão que se coloca,
não é a questão central. A questão central é a questão do índice. Tudo
esta girando em torno dos índices! O IDEB é o grande fantasma que
está percorrendo as cabeças de todos nós. De quem está na
Secretaria, de quem está na escola, as escolas com IDEB baixo, as
escolas com IDEB alto. Agora a grande questão é: se eu estou com
IDEB baixo eu preciso chegar lá. Se eu estou com alto eu preciso me
manter aqui a custos quaisquer. Vamos fazer qualquer coisa para que
esse IDEB seja alterado e isso é que a gente houve o tempo todo:
”Esse IDEB tem que mudar, esse IDEB tem que mudar. O que vocês
estão fazendo para mudar esse IDEB?”. (Entrevistado 11: Integrante
da equipe do CEFEPE desde 2001).
Os resultados do estudo e da investigação teórica e empírica levam à conclusão de
que a organização da escola em ciclos no município de Goiânia apresenta elementos que
confirmam a sua relação com as novas formas de regulação das políticas na educação. A
combinação de diferentes fatores no âmbito da gestão e do trabalho escolar tem resultado num
processo de reestruturação do trabalho, da estrutura e dos processos pedagógicos na escola. A
flexibilização das normas regulamentares institucionalizadas na seriação, com as alterações na
própria legislação da educação, resultou na mudança e flexibilização dos tempos e espaços da
escola. Isso se deu particularmente no que se refere ao trabalho e ao papel do professor, à
organização do currículo, à noção de conhecimento, às formas de avaliação e a própria forma
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de conceber a escola e sua função. Assim, a organização da escola em ciclos no município de
Goiânia, a despeito das rupturas e continuidades ao longo do seu desenvolvimento, apresentou
uma clara correspondência com as novas formas de regulação das políticas na educação, onde
a escola é chamada a adotar novas concepções de organização e gestão e, paradoxalmente, é
instada ao papel de protagonista. Resta indagar de que protagonismo se fala. Recuperando a
análise de Frigotto, reafirmamos o papel da educação e da escola como constituída e
constituinte das relações sociais mais amplas. Nesse contexto, a escola reproduz e produz.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo objetivou compreender a organização da escola em ciclos no
município de Goiânia à luz dos processos de regulação das políticas educacionais
empreendidas no Brasil, particularmente a partir da década de 1990. Nesta análise foi possível
compreender que as políticas vêm sofrendo profundas modificações em decorrência das
mudanças sociais, políticas e econômicas constitutivas de um novo padrão de regulação
social, que, na esteira do desenvolvimento do capitalismo, tem repercutido nacional e
internacionalmente.
No contexto brasileiro, intensificou-se o processo de reformas configuradas como
resposta e anseios das elites nacionais às orientações de organismos internacionais,
especialmente com relação à reestruturação do papel do Estado nas políticas públicas,
particularmente as da educação.
Na área educacional várias políticas, programas e ações vem sendo implementados.
Destaca-se nessa dinâmica a efetivação de propostas de alterações nas formas de organização
e gestão por meio da adoção de Ciclos. Ao longo do estudo, especialmente, no segundo
capítulo, buscou-se situar o cenário complexo dessas propostas no que tange a concepções
balizadoras e indicativas dos processos regulacionais em curso no país. Neste cenário, a
proposta de organização dos tempos escolares em ciclos no município de Goiânia
representam, no âmbito local, indicativos de correspondência aos processos de regulação em
curso no contexto nacional, que por sua vez, faz ressoar o contexto global.
Ao tomar a organização da escola em ciclos como uma política no sentido stricto da
ação estatal, ou seja, como uma política de governo que pode se configurar numa política de
regulação em âmbito local, deve-se considerar que ela também se encontra, em maior ou
menor grau, submetida às formas de regulação das políticas forjadas no sentido lato da ação
do Estado. Neste sentido, a organização da escolaridade em ciclos em Goiânia pode ser
compreendida como uma política demarcada duplamente por processos regulacionais.
Foi possível apreender, no decorrer da investigação, que a retórica da flexibilização
engendrada pelas reformas e em curso a partir das últimas décadas tem reverberado em
processos de gestão das políticas, dos sistemas educacionais e da escola. Nesse contexto, a
organização da escola em série pode ser compreendida como herdeira de modelo de regulação
social constituído, em certa medida, por meio da rigidez, da burocratização, da prescrição e da
“regulamentação de controle a priori” dos processos de intervenção estatal. Parte-se, então,

do pressuposto de que a organização da escola em ciclos está em consonância com as formas
de regulação social que têm se constituído, particularmente, por meio de formas mais flexíveis
de intervenção estatal.
A organização da escola em ciclos na rede municipal de educação de Goiânia é uma
política cuja regulação foi expressa no contraditório movimento de flexibilização, que incluiu
momentos de desregulamentação/regulamentação ao longo do período analisado.
As múltiplas ordenações teóricas, políticas, conceituais e legais referentes às três
gestões analisadas indicaram um movimento que se iniciou na gestão do PSDB, com a
tentativa de desestabilizar e desregulamentar o modelo de organização seriada, em seguida
passou pela intensificação desse processo na gestão do PT, 2001-2004 com a regulamentação
de critérios mais flexíveis de organização da escola e chegou à gestão do PMDB, 2005-2008.
Esta última, no contraponto a flexibilidade, procedeu a alterações nos critérios estabelecidos
pela gestão anterior, aproximando-se, em certa medida, do próprio modelo de organização
seriada.
Entretanto, embora pareça tratar-se de três propostas distintas, há uma demonstração
de regularidade e complementaridade que caracteriza a organização dos tempos e espaços da
escola em ciclos no município de Goiânia. Semelhantemente ao que ocorre no contexto
nacional, a rede municipal, embora não tenha alterado propriamente a cultura da organização
seriada, tem instituído novos marcos na organização e gestão da escola sem, necessariamente,
romper com a lógica cultural outrora instituída
Quanto à cultura da avaliação, foi possível identificar sinais que sugerem uma
mutação ou mesmo variação do significado da reprovação, que aparece atualmente travestida
de um caráter incontestavelmente mais condescendente. A aprovação instituída como reverso
da reprovação praticada, por sua vez, parece ter produzido seus efeitos: retenção em algumas
etapas e por menor tempo; adoção do princípio da mobilidade, que permite ao aluno
retroceder; variadas formas de recuperação; reagrupamento ou reenturmação, todos eles
exemplos de alternativas à prática excludente da reprovação. Se, anteriormente, a reprovação
era uma prática naturalizada na escola, atualmente são muitas as ponderações que têm pesado
contra a sua utilização, especialmente a de que representa um obstáculo à continuidade dos
estudos, portanto é apontada como uma prática excludente.
A proposição de organizar o currículo tomando como referência o aluno e o seu
desenvolvimento integral, ou seja, com base em sua realidade, em conformidade com as fases
do seu desenvolvimento psíquico, social, motor e cognitivo, dentre outros, e dos objetivos
estabelecidos para cada ciclo, ao que parece, tem resultado em certa perda dos conteúdos
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específicos. Entretanto, a despeito de não se poder afirmar em que medida ocorreu ou não o
esvaziamento dos conteúdos a que muitos se referem, a ideia de uma estrutura curricular mais
flexível e aberta parece ter sido amplamente assimilada. Em decorrência disso, foi possível
observar um forte discurso em torno do currículo por objetivos, tema gerador, eixo temático e,
principalmente, dos processos de trabalho como indicativos de novas metodologias adotadas
na escola. Entretanto, a flexibilização dos processos avaliativos e da estrutura curricular, ainda
que possa ter melhorado a correção do fluxo escolar, não foi capaz de solucionar os
problemas relativos à não aprendizagem e à defasagem entre a idade e o nível de
conhecimento que permanecem como desafios a serem enfrentados.
A ideia de que é necessário flexibilizar a estrutura e os processos de organização
dos tempos e espaços na escola para que a formação educacional ocorra com sucesso,
certamente, parte do princípio de que essa flexibilidade é o eixo condutor capaz de operar as
transformações desejadas. Isso segue a lógica de que a flexibilidade na estrutura do tempo
escolar alcança os processos e tempos de aprendizagem, a organização do conhecimento, os
currículos, os processos avaliativos e as formas de administrar e gerir a escola. Entretanto, o
que se pode depreender é que o paliativo da flexibilização não faz cessar os processos de
produção do histórico fracasso escolar em razão do que faz se necessário formas cada vez
mais complexas de regulação social.
Foi possível apreender em decorrência das mudanças instituídas com a organização da
escola em ciclos, uma complexificação, intensificação e sobrecarga do trabalho dos
professores no interior da escola, que tem demandado um profissional cada vez mais flexível
ajustável as demandas da SME e, particularmente, das UREs. Neste sentido, o trabalho
coletivo, evidenciado com muita ênfase pelos professores, constitui a mediação encontrada
para a resolução do distanciamento histórico entre a política educacional, a lógica
administrativa e a lógica pedagógica. Assumindo ora um sentido de união de forças, de
participação social, de solidariedade humana e de missão, ora um sentido de
profissionalização, de racionalidade do trabalho empresarial na sua forma mais sofisticada.
Paradoxalmente, o trabalho coletivo tem sido conclamado por todos os segmentos como
perene nos novos marcos da organização e gestão da escola.
Analisando ainda os aspectos positivos relacionados à organização da escola em ciclos
e à melhoria nas condições de trabalho nas escolas, ficou evidenciado que o aumento do
quantitativo de profissionais na escola ampliou a participação de todos os segmentos na
gestão, possibilitou mais momentos de formação e maior tempo destinado ao estudo. Tal
situação, certamente, tem impacto positivo na lógica de organização da escola, nos processos
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de trabalho dos professores. As alterações na carga horária, na distribuição dos encargos
interferem, portanto, no menor ou na maior possibilidade organizativa desses profissionais e
de seus processos de trabalho na escola.
Entretanto, novas formas e mecanismos de controle sobre a gestão, sobre o trabalho
docente e sobre o desempenho dos alunos foram inseridas ao longo do desenvolvimento da
proposta de ciclos no período analisado. Proveniente do contexto interno, o próprio aumento
do quantitativo de professores e a visão do coletivo como espaço de formação contínua
podem constituir mecanismo de controle e importante processo de regulação. Como instância
intermediária entre a SME e as escolas, as Unidades Regionais de Ensino representam
também uma importante instância de regulação, por meio da intensificação das ações de
acompanhamento, monitoramento e fiscalização. Em muitos casos, as UREs deixam de ser
vistas como estruturas de mediação da gestão e passam a ser percebidas como instância eficaz
de direção e controle, com ações fortemente marcadas pela fiscalização do trabalho da escola
e do professor.
Quanto às finalidades da proposta de organização da escolaridade em ciclos ao longo
de uma década, apesar das diferentes justificativas de ordem pedagógica, há também as de
ordem política, como a defesa da garantia do acesso e da permanência do aluno na escola e o
respeito às diferenças. Neste sentido, tomando-se por parâmetro a seriação, é inegável a força
do argumento. Entretanto, a conquista do direito ao acesso e permanência e o respeito às
diferenças, embora sejam legítimos e possam ser tomados como finalidades da escola devem
ser relativizados no horizonte das proprias possibilidades e funções históricas dessas unidades
educativas. Ante a exasperação das desigualdades sociais e dos níveis de miséria que assolam
o mundo, a escola tem assumido, cada vez mais, a função de comportar e abrigar os alunos
que estavam dela excluídos e, desse ponto de vista, a flexibilização apresenta, sem dúvida, a
sua face positiva, porém insuficiente. Quadro este que complexifica ainda mais os desafios de
quem pensa a educação e a escola na sua função social de emancipação humana pela via do
conhecimento. O presente estudo revelou a complexa e contraditória política de organização
da escola em ciclos desenvolvida na rede municipal e o grande desafio para o enfrentamento
de questões como as difíceis e precárias condições de trabalho dos professores, a elevada
distorção entre a idade e a escolaridade, a possível não-aprendizagem dentre outras que
acrescidas às novas demandas imputadas à escola urgem ser investigadas. Frente a essas
constatações é possível inferir a partir das determinações constitutivas da proposta de
organização da escola em ciclos em Goiânia a sua relação com a regulação das políticas
educativas em curso nas últimas décadas e a sua correspondência às novas formas de
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regulação social, o que significa dizer que a criação das condições de possibilidades para a
ampliação da esfera pública e a garantia de direitos deve se por como horizonte.
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APÊNDICE A
Roteiro de Entrevista/Equipe SME

Universidade Federal de Goiás
Faculdade de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação: Doutorado
Políticas de Regulação na Educação: uma análise da organização da escola
em ciclos em Goiânia no período de 1998-2008
Roteiro de Entrevistas/Equipe da SME
Dados de identificação:

Sexo: feminino ( ) masculino ( ); Idade: ________________
Formação: graduado (a) ( ) especialista ( ) mestre(a)
( ) doutor(a) ( )
curso/área: _____________________________________________
Vínculo atual com a rede Municipal de ensino: Concursado ( ) Cargo
Comissionado ( ) Contrato Temporário ( )
Outros ( ) Quais____________________
Tempo de atuação na equipe da SME __________________
Função exercida________________________________________
Função atual: __________________________________________
Funções já exercidas na RME: diretor/a ( ) professor/a ( ) coordenador/a (
) Outras. Quais?__________________________
1) Em relação à organização do ensino fundamental em séries, vigente
até 1997, quais foram as maiores alterações implementadas pela
proposta de organização em ciclos?
2) Passados dez anos de existência dos ciclos na RME, o que você
percebe que permanece na RME em relação à forma de organização
em séries?
3) Entre o que constitui a proposta de organização em ciclos e sua
materialização na Rede, o que você verifica que não se efetivou? E o
que foi efetivamente realizado?
4) Como você avalia a atuação da SME no processo de
Implantação/implementação da proposta ao longo desse período, no
que se refere aos seguintes aspectos:
•
•
•

Planejamento e definição das ações a serem implementadas
Garantia das condições para a realização das atividades
planejadas pelas escolas
Acompanhamento e avaliação dos resultados da escola

•
•
•
•

Garantia das condições essenciais para a realização/articulação
do trabalho coletivo e do planejamento na escola
Criação de espaços para participação e debate (entre as equipes
gestoras, equipe gestores/ escola e na escola)
participação dos pais ou responsáveis na avaliação da proposta.
Garantia das condições para que a equipe gestora da SME
pudesse realizar o trabalho

5) Organizar a escola em ciclos pressupõe mudanças na gestão, no
currículo e na avaliação. Como você avalia essas mudanças no
processo de implantação e de implementação da proposta?
6) Quais foram as principais referências (teórico/práticas) e influências
político-pedagógicas para a implantação/implementação dos ciclos
na rede municipal? Ao longo dos 10 anos ocorreram mudanças
nestas referências?
7) Quais outras referências você identifica como relevantes para o
processo de implantação/implementação dos ciclos ao longo desse
período? (agendas internacionais, nacionais, projetos e programas
do
MEC,
compromissos
partidários,
recursos
financeiros,
participação/crítica dos profissionais dos pais ou responsáveis)
8) Durante esses dez anos houve alterações na proposta no que diz
respeito às possibilidades de aprovação/reprovação dos alunos dos
ciclos. Como você avalia o impacto dessas alterações na qualidade
do ensino fundamental ofertado na Rede?
9) A partir da implantação/implementação da organização em ciclos
na rede municipal, quais foram os avanços e ou retrocessos no que
se refere à garantia de educação de qualidade para todos? (Aponte
pontos positivos e negativos em relação à proposta e sua
implementação)
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APÊNDICE B
Roteiro de Entrevistas/Membros do Conselho Municipal de Educação
Universidade Federal de Goiás
Faculdade de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação: Doutorado
Políticas de Regulação na Educação: uma análise da organização da escola
em ciclos em Goiânia no período de 1998-2008
Roteiro de Entrevistas/Membros do Conselho Municipal de
Educação
Dados de identificação:

Sexo: feminino ( ) masculino ( ); Idade: ________________
Vínculo atual com a rede Municipal de ensino:________________________
Segmento que representa no Conselho Pleno: ________________________
Tempo de atuação como conselheiro ou na função técnica:___________
Função atual: ________________________________________________________
Funções já exercidas na RME: diretor/a de escola ( ) diretora/a de divisão/
URE/departamento? professor/a ( ) coordenador/a ( ) Outras. Quais?
__________________________

1) Em relação à organização do ensino fundamental em séries, quais
foram as maiores alterações implementadas pela proposta de
organização em ciclos?
2) Passados dez anos de existência dos ciclos na RME, o que você
percebe que permanece na RME em relação à forma de organização
em séries?
3) Entre o que constitui a proposta de organização em ciclos e sua
materialização na Rede, o que você verifica que não se efetivou? E o
que foi efetivamente realizado ou o que já avançou?
4) Como você avalia a atuação da SME no processo de
Implantação/implementação da proposta ao longo desse período, no
que se refere aos seguintes aspectos:
•
•
•

Planejamento e definição das ações a serem implementadas
Garantia das condições para a realização das atividades
planejadas pelas escolas
Acompanhamento e avaliação dos resultados da escola

•
•
•
•

Garantia das condições essenciais para a realização/articulação
do trabalho coletivo e do planejamento na escola
Criação de espaços para participação e debate (entre as equipes
gestoras/ e ou na escola)
Incentivo à participação dos pais ou responsáveis na avaliação
da proposta.
Garantia das condições para que a equipe gestora da SME
pudesse realizar o trabalho

5) Como tem se constituído e desenvolvido as relações entre o CME e
as
administrações
da
SME
no
que
tange
à
implantação/implementação da proposta de ciclos? (aponte pontos
positivos e negativos nessa relação)
6) Como o CME tem contribuído com a SME no processo de
implantação/implementação dos ciclos ao longo desse período? Ao
longo do período houve conflitos entre o CME e a SME incidindo
sobre alterações na concepção ou no processo de implementação?
7) Que influências você identifica como relevantes para o processo de
implantação/implementação dos ciclos ao longo desse período?
(agendas internacionais, nacionais, projetos e programas do MEC,
compromissos partidários, recursos financeiros, participação/crítica
dos profissionais dos pais ou responsáveis)
8) O CME aprovou alterações na proposta de ciclos em relação à
aprovação/reprovação dos alunos ao longo desses dez anos. Como
você avalia o impacto dessas alterações na qualidade do ensino
fundamental ofertado na Rede?)
9) A partir da implantação/implementação da organização em ciclos na
rede municipal, quais foram os avanços e ou retrocessos no que se
refere à garantia de educação de qualidade para todos?
10)Em que medida a proposta de Ciclos implementada pela RME
favorece ou dificulta o cumprimento das metas e objetivos do Plano
Municipal de Educação e outros documentos nacionais e
internacionais?
11)Aponte pontos positivos e negativos em relação à proposta de
organização da escola em ciclos
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APÊNDICE C
Roteiro de Entrevistas/Sindicato
Universidade Federal de Goiás
Faculdade de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação: Doutorado
Políticas de Regulação na Educação: uma análise da organização da escola
em ciclos em Goiânia no período de 1998-2008
Roteiro de Entrevistas/Sindicato
Função atual: ________________________________________________________
Funções já exercidas na RME: diretor/a de escola ( ) diretora/a de divisão/
URE/departamento? professor/a ( ) coordenador/a ( ) Outras. Quais?
__________________________
Dados de identificação:

Sexo: feminino ( ) masculino ( ); Idade: ________________
Formação: graduado ( ) especialista ( ) mestre ( ) doutor ( )
Curso/ área:
Vínculo atual com a rede Municipal de ensino:_______________________
Função atual no Sindicato: _________________________
Funções já exercidas no sindicato: ___________________________
Tempo de exercício na função
Funções já exercidas da SME: diretor/a ( ) professor/a ( ) coordenador/a (
) Outros. Quais?__________________________
1) Em relação à organização do ensino fundamental em séries quais
foram as principais alterações que a proposta de organização em
ciclos trouxe às condições de trabalho dos professores?
2) Passados dez anos de existência dos ciclos na RME, o que você
percebe que permanece na RME em relação à forma de organização
em séries?
3) Entre o que constitui a proposta de organização em ciclos e sua
materialização na Rede, o que você verifica que não se efetivou? E o
que foi efetivamente realizado?
4) Como você avalia a atuação da SME no processo de
Implantação/implementação da proposta ao longo desse período, no
que se refere aos seguintes aspectos:
•
•
•

Planejamento e definição das ações a serem implementadas
Garantia das condições para a realização das atividades
planejadas pelas escolas
Acompanhamento e avaliação dos resultados da escola

•
•
•

Garantia das condições essenciais para a realização/articulação
do trabalho coletivo e do planejamento na escola
Criação de espaços para participação e debate (entre as equipes
gestoras/ e ou na escola)
Incentivo à participação dos pais ou responsáveis na avaliação
da proposta.

5) Analise o impacto da política de ciclos no que tange à valorização
profissional
dos professores
ao longo
do processo de
implantação/implementação da proposta. Essa proposta alterou o
processo de trabalho docente? Que impactos a implementação da
proposta tem acarretado?
6) Como tem se constituído as relações entre o Sindicato de
professores e as administrações da SME no que tange a
implantação/implementação da proposta de ciclos ao longo desses
dez anos? (aponte pontos positivos e negativos nessa relação)
7) O sindicato tem uma proposição sobre a política de ciclos do
município de Goiania? Como o Sindicato tem atuado no processo
de implantação/implementação dos ciclos ao longo desse período?
8) Aponte pontos positivos e negativos identificados pelo Sindicato em
relação à proposta de organização da escola em ciclos destacando,
sobretudo, os impactos dessa proposta na dinâmica do trabalho
docente na escola.
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APÊNDICE D
Roteiro de Entrevistas/Equipe das UREs

Universidade Federal de Goiás
Faculdade de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação: Doutorado
Políticas de Regulação na Educação: uma análise da organização da escola
em ciclos em Goiânia no período de 1998-2008
Roteiro de Entrevistas/Equipe das UREs
Dados de identificação:

Sexo: feminino ( ) masculino ( ); Idade: ________________
Formação: graduado (a) ( ) especialista ( ) mestre(a)
( ) doutor(a) ( )
curso/área:
Vínculo atual com a rede Municipal de ensino: Concursado ( ) Cargo de
confiança ( ) Contrato Temporário ( )
Outros ( ) Quais____________________
Tempo de atuação na função de apoio pedagógico ou direção da URE:
________
Função atual: ________________________________________________________
Funções já exercidas na RME: diretor/a ( ) professor/a ( ) coordenador/a (
) Outras. Quais?__________________________
1) Em relação à organização do ensino fundamental em séries, quais
foram as maiores alterações implementadas pela proposta de
organização em ciclos?
2) Passados dez anos de existência dos ciclos na RME, o que você
percebe que permanece na RME em relação à forma de organização
em séries?
3) Entre o que constitui a proposta de organização em ciclos e sua
materialização na Rede, o que você verifica que não se efetivou? E o
que foi efetivamente realizado?
4) Como você avalia a atuação da SME no processo de
Implantação/implementação da proposta ao longo desse período, no
que se refere aos seguintes aspectos:
•
•
•

Planejamento e definição das ações a serem implementadas
Garantia das condições para a realização das atividades
planejadas pelas escolas
Acompanhamento e avaliação dos resultados da escola

•
•
•
•

Garantia das condições essenciais para a realização/articulação
do trabalho coletivo e do planejamento na escola
Criação de espaços para participação e debate (entre as equipes
gestoras/ e ou na escola)
Incentivo à participação dos pais ou responsáveis na avaliação
da proposta.
Garantia das condições para que a equipe gestora da URE
pudesse realizar o trabalho

5) Organizar a escola em ciclos pressupõe mudanças na gestão, no
currículo e na avaliação. Como você avalia essas mudanças no
processo de implantação/implementação da proposta?
6) Quais foram as principais referências (teórico/práticas) e influências
político-pedagógicas para a implantação/implementação dos ciclos
na rede municipal?
7) Quais outras referências você identifica como relevantes para o
processo de implantação/implementação dos ciclos ao longo desse
período? (agendas internacionais, nacionais, projetos e programas
do
MEC,
compromissos
partidários,
recursos
financeiros,
participação/crítica dos profissionais dos pais ou responsáveis)
8) Durante esses dez anos houve alterações na proposta no que diz
respeito às possibilidades de aprovação/reprodução dos alunos dos
ciclos. Como você avalia o impacto dessas alterações na qualidade
do ensino fundamental ofertado na Rede?
9) A partir da implantação/implementação da organização em ciclos
na rede municipal, quais foram os avanços e ou retrocessos no que
se refere à garantia de educação de qualidade para todos? (Aponte
pontos positivos e negativos em relação à proposta)
10) Como tem se constituído e desenvolvido as relações entre as UREs
e
as
administrações
da
SME
no
que
tange
à
implantação/implementação da proposta de ciclos? (aponte pontos
positivos e negativos nessa relação)
11)Como tem se constituído e desenvolvido as relações entre as UREs e
as
escolas
a
ela
vinculadas
no
que
tange
à
implantação/implementação da proposta de ciclos? (aponte pontos
positivos e negativos nessa relação)
12) Como você define o papel das UREs no desenvolvimento da
proposta? Houve alterações nesse papel ao longo do processo de
Implantação/implementação
da
proposta?
(destaque
as
fundamentais e o período)
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APÊNDICE E

APENDICE F
Questionário de pesquisa
Universidade Federal de Goiás
Faculdade de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação: Doutorado
Políticas de Regulação na Educação: uma análise da organização da escola em ciclos em Goiânia no período de
1998-2008
Questionário de pesquisa/professores
A participação na pesquisa é de caráter voluntário e os participantes terão suas identidades devidamente
preservadas.
Dados de identificação:
Gênero: feminino ( ) masculino ( )
Idade: ________________
Formação: graduado (a)( )
especialista( )
mestre(a)( )
doutor(a) ( )
curso: _________________________________________________________
Tempo de atuação na escola _______________________________________
Função atual/ciclo:____________________________________________
Unidade Regional de Ensino: _________________________________________

1)
a)
b)
c)
d)

Em relação à organização do ensino fundamental em séries, vigente até 1997, qual foi a alteração de
maior impacto implementada pela proposta de organização em ciclos? (Marque apenas uma
alternativa)
A eliminação da reprovação;
A organização das turmas por faixa etária;
As mudanças no currículo e nas formas de organização do tempo e do espaço;
As mudanças na forma de organização do tempo e do espaço da gestão, do currículo e da avaliação;

2)

Passados dez anos de existência dos ciclos na RME, o que você percebe que permanece na RME em
relação à forma de organização em séries?
a) A organização hierárquica dos conteúdos;
b) A organização do tempo (divisão dos horários, períodos e disciplinas) e do espaço (distribuição de
salas/turmas) na realização do trabalho;
c) A seleção dos conteúdos e a metodologia de trabalho;
d) As formas e instrumentos de avaliação;
Dos itens anteriores, qual ocorre com maior semelhança com a organização em séries?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3)

Passados dez anos de implantação/implementação da proposta de ciclos, é possível afirmar que a
despeito da alternância na gestão da SME, a garantia das condições para a continuidade da proposta
foram mantidas;
( ) Sim ( ) Não
Por quê?______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4)

a)
b)
c)

d)

5)

Enumere na questão abaixo as alternativas por ordem de importância, sendo (1) para o menos
importante até (4) a alternativa mais importante. Quanto às referências (teórico/práticas) e influências
político-pedagógicas no processo de implantação/implementação dos ciclos na rede municipal numere
de 1 a 4.
( ) Agendas internacionais, nacionais, projetos e programas do MEC;
( ) Autores e propostas de outras redes de ensino;
( ) Compromissos político-partidários;
( ) Participação/crítica dos profissionais da rede, dos pais e da comunidade.

Ao longo dos dez anos de implantação/implementação da proposta de ciclos na rede a reprovação
chegou a ser completamente eliminada na sua escola?

( ) Sim ( ) Não
Quando/Por quê?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6)

Durante esses dez anos ocorreram alterações na proposta no que diz respeito às possibilidades de
aprovação/reprovação dos alunos dos ciclos (CME N. 061/03 e N. 195/05). Quanto a eliminação da
reprovação na passagem de um ciclo para o outro e entre as etapas, avalie: (Marque apenas uma
alternativa)
a) A eliminação da reprovação não interferiu no desempenho do aluno e na qualidade do ensino;
b) A eliminação da reprovação foi responsável pela queda no desempenho do aluno e na qualidade do
ensino.

7) Quanto à possibilidade de reprovação avalie: (Marque apenas uma alternativa)
a) A possibilidade de reprovação nos ciclos significou um retrocesso para o ensino na rede;
b) A possibilidade de reprovação nos ciclos foi um avanço para o ensino na rede.
8)

9)

No que se refere ao processo de gestão da escola, a implantação/implementação da proposta de ciclos
possibilitou: (Assinale apenas uma alternativa)
a) Aumentar a participação dos diversos segmentos e melhorar qualitativamente a gestão da escola;
b) Aumentar a participação dos diversos segmentos, mas não a melhora qualitativa da gestão da escola;
c) Não alterou a participação dos diversos segmentos, mas melhorou a qualidade da gestão da escola;
d) Não alterou a participação dos diversos segmentos e permaneceram os mesmos processos de
gestão.
Após a implantação/implementação da proposta de ciclos percebe-se:
A inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre o trabalho docente;
A inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre a gestão;
A inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre o desempenho do aluno;
A inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre a gestão e o trabalho docente;
A inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre a gestão, sobre o trabalho docente e
sobre o desempenho do aluno;
f) Não ocorreram novas formas e mecanismos de controle;
a)
b)
c)
d)
e)

10) No que se refere a realização do planejamento pedagógico assinale a alternativa que mais se aproxima
da realidade vivenciada pela sua escola:
O planejamento é realizado de acordo com o projeto de trabalho definido pelo coletivo de professores
dos ciclos e efetivado de forma também coletiva;
b) O planejamento é realizado de acordo com a área de atuação de cada professor e efetivado por cada
professor individualmente;
c) O planejamento é definido pelo coletivo de professores dos ciclos e efetivado de forma
individualizada;
a)

11) No que se refere ao planejamento dos conteúdos a serem trabalhados assinale a alternativa que mais
se aproxima da realidade vivenciada pela sua escola:

a)

A seleção dos conteúdos é realizada a partir da realidade do aluno e da demanda da escola e da
comunidade;
b) A seleção dos conteúdos é realizado a partir da realidade do aluno e da demanda da escola e da
comunidade (normalmente a partir de campanhas como as de combate à dengue, preservação do
meio ambiente, constituição da cidadania etc.);
c) A seleção dos conteúdos é realizada de acordo com os projetos de trabalho, com o calendário anual,
a partir das datas comemorativas e dos temas transversais;
d) A seleção dos conteúdos é realizada a partir dos livros didáticos;
e) Nenhuma das anteriores. Justifique:______________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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12) Na proposta

de organização da escola em ciclos as mudanças na concepção e nos instrumentos de
avaliação contribuem para uma melhoria do processo ensino-aprendizagem dos estudantes?

( ) Sim

( ) Não ( )

Por quê? ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
13) Considerando a dinâmica de trabalho do professor na seriação e nos ciclos, indique três aspectos
positivos no desenvolvimento do trabalho do professor:
a) na seriação_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) nos ciclos __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

14) Considerando

a dinâmica de trabalho do professor na seriação e nos ciclos, indique três aspectos
negativos no desenvolvimento do trabalho do professor:
a) na seriação_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) nos ciclos __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

15) Entre o que constitui a proposta de organização em ciclos e sua materialização na Rede, o que você
verifica que não se efetivou? (indique três aspectos) E o que foi efetivamente realizado (Avanços)
(indique três aspectos)?
Aspectos efetivados

Aspectos não-efetivados

16) Durante

os dez anos de implantação/implementação da proposta as condições de trabalho do
professor, no que se refere à remuneração salarial, jornada de trabalho, motivação, relações
interpessoais foram alteradas?

( ) Sim

( ) Não ( )

Quando/ Por que/ De que forma?__________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

17) Como

tem se constituído e desenvolvido as relações entre a escola e as UREs no que tange à
implantação/implementação da proposta de ciclos? (aponte pontos positivos e negativos nessa relação)

Pontos positivos________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Pontos negativos_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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18) Caracterize a proposta de organização da escola em ciclos implantada na rede municipal de ensino de
Goiânia?
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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