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CHACOROSKI, Isabel Cristina. 2007. Manifestações de professores sobre a
organização do trabalho educativo para atender os estudantes que
terminam o ensino fundamental na vigência dos ciclos e da progressão
continuada. Dissertação (Mestrado em Educação: História, Política,
Sociedade). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

RESUMO
A problemática central desta pesquisa refere-se ao modo pelo qual os

professores de 8ª série da rede estadual paulista com mais de 10 anos de
experiência na sala de aula se manifestam sobre a organização, em sua
atividade cotidiana, para atender o que se prevê para implantação dos ciclos e
a progressão continuada. Meu estudo buscou analisar se houve alterações no
processo educativo para alunos que completam a escolaridade fundamental na
vigência dos ciclos, ou seja, aqueles que chegam à 8ª série ou final do ciclo II.
As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com dois professores de
escolas públicas estaduais da periferia da cidade de Osasco e com três
professores também da rede pública estadual, de uma escola da zona norte da
cidade de São Paulo. As respostas foram agrupadas em torno de alguns eixos
indicadores dos pontos centrais representativos de eventuais alterações no
processo educativo: progressão continuada ou promoção automática; rotina de
trabalho em sala de aula; fracasso e sucesso escolar; avaliação; instrumentos
de avaliação; rotina de trabalho em dia de avaliação; registros sobre o
desempenho dos alunos; análise do desempenho dos alunos nas reuniões
colegiadas; planejamento das atividades de reforço e recuperação;
acompanhamento dos alunos em reforço e recuperação; desempenho dos
alunos em recuperação. O estudo teve como referencial teórico autores como
Gimeno Sacristán, Perez Gómez, Antonio Viñao Frago e Pierre Bourdieu. Com
os resultados obtidos foi possível identificar as desigualdades de posições
entre os sujeitos que propuseram as reformas e os que deveriam executá-la,
distorções sobre o tema e no concernente aos ciclos, podemos afirmar que não
houve mudanças substantivas no modo de se referir à ação docente. Os
depoimentos dos professores evidenciam que a seriação mantém-se, há
fragmentação do tempo desenvolvido do ensino, fundamentado no ano letivo e
aulas curtas, numa organização fracionada e escalonada, onde o ensino é
entendido sob a lógica da transmissão e a aprendizagem fica sujeita à
existência de pré-requisitos que os alunos não trazem ou trazem pouco. Sobre
progressão continuada identificamos que o termo é recorrente, porém na
descrição que realizam sobre sua ação pedagógica, a avaliação do processo
está objetivamente ligada à promoção automática. Não se verificam impactos
marcantes que levem os professores a procurar mudanças favoráveis aos
estudantes, mas sim a alterarem pontos em torno da manutenção do eixo
estrutural de seletividade da cultura escolar brasileira.

Palavras-chave: Escola pública; 8ª séries; reforma educacional; organização
docente; ciclos; progressão continuada; seletividade na
cultura escolar brasileira.
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CHACOSKI, Isabel Cristina. 2007.  Teachers Manifestations about the
organization of the educative work to attend students who finish fundamental
education in legality of the cycle regime and the continued progression.
Dissertation (Master Degree in Education: History, Politics, Society). São Paulo:
Pontifical Catholic University of São Paulo.

ABSTRACT

The central problematic of this research refers to the way in which 8th grade
teachers in São Paulo state net with more than 10 years of classroom
experience manifested themselves about the organization, in their daily activity,
to attend what is foreseen to implement the cycle regime and the continued
progression. My study searched and analyzed whatever there was any
alteration in the educative process for pupils who have completed the
fundamental scholarity in legality of the cycle regime, that is, those who got to
the 8th grade or the end of cycle II. The semi-structured interviews where made
with two state public school teachers in the peripherical zone of Osasco city,
and with three state public school teachers in one school of the north zone of
São Paulo city.  The answers where grouped around some axis indicating the
representative central points of possible alterations in the educative process:
continued progression or automatic promotion; classroom work routine; school
failure and success; evaluation; evaluation instruments; work routine in
evaluation day; registers on pupils’ performances; analyses of pupil
performances in collegiate meetings; planning of reinforcement and
recuperation activities; following of reinforcement and recuperation pupils;
recuperation pupils’ performances. The study had as its theoretical reference
authors like Gimeno Sacristán, Perez Gómez, Antonio Viñao Frago e Pierre
Bourdieu. With the obtained results it was possible to identify the inequalities of
positions between the subjects who proposed the reforms and those who ought
to execute them, distortions on the theme and concerning the cycles, we can
affirm that there was not substantive changes in the way they refer to the
teaching action. The teachers’ testimonials make evident that the seriation has
not ended, there is fragmentation of teaching developed time, based on the
academic year and on short classes, one fractioned and scaled organization,
where teaching is understood under the logics of transmition and learning is
subject to the existence of pre-requirements which the pupils do not bring on or
bring only a few. About the continued progression, we identified that the term is
recurrent, although in the description they make about their pedagogic action,
the evaluation of the process is objectively connected to the automatic
promotion. There were not verified outstanding impacts which take teachers to
look for changes favorable to the students, but to alter points around the
maintenance of Brazilian school culture selectivity’s structural axis.

Key-words: Public school, 8th grades, educational reform, teaching
organization, cycles regime, continued progression, Brazilian school culture
selectivity.
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“Enquanto a sociedade gerar a barbárie
a partir de si mesma, a escola tem
apenas condições mínimas de resistir a
isto. (...) A desbarbarização da
humanidade é o pressuposto imediato
da sobrevivência. Este deve ser o
objetivo da escola, por mais restritos
que sejam seu alcance e suas
possibilidades.”
ADORNO, Theodor W. 2003. Educação e

Emancipação. São Paulo, Editora Paz e Terra,
pp. 116/7.
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INTRODUÇÃO

Muitas transformações foram pensadas e implantadas no quadro

educacional do estado de São Paulo a partir de 1995, no governo de Mário

Covas, período em que a Secretária da Educação, Roserley Neubauer da

Silva, conduziu propostas de mudanças no tocante a: reorganização da rede;

informatização das escolas; descentralização dos recursos; criação do cargo

de professor coordenador; criação e implantação de programas de educação

de jovens e adultos e de classes de aceleração; proposição, desenvolvimento e

implantação de sistema de avaliação de rendimento escolar do Estado de São

Paulo (SARESP); organização de proposição e implementação de salas

ambiente; programa de educação continuada (PEC1); expansão de horário de

trabalho pedagógico (HTPC); criação de processos de recuperação e reforço;

implantação do regime de ciclos com progressão continuada e o plano de

carreira do magistério, tudo em concordância com possibilidades abertas e

prescrições da LDB 9394/96.

Para o governo estadual, esse conjunto tinha como objetivos centrais a

racionalização dos recursos públicos por meio de cadastro de todos os alunos

da rede, da descentralização do ensino fundamental estabelecendo parcerias

com as prefeituras e incentivando processos de municipalização;

descentralização administrativa, ao mesmo tempo efetivando a extinção de

várias Divisões Regionais de Ensino/DRE`s, ampliando o controle sobre o

processo educativo por meio da implantação do sistema de Avaliação de

Rendimento Escolar do Estado/SARESP e qualificação dos professores com o

Programa de Educação Continuada – PEC, todas elas buscando otimizar

recursos e melhorar o desempenho financeiro, por um lado, e demonstrar

indícios de melhoria das condições de funcionamento da rede escolar estadual,

por outro lado.

                                                
1 Destaque-se aqui o Programa de Educação Continuada ou programa de capacitação dos
professores da rede estadual de ensino, desenvolvidos entre 1997 e 1998, considerando-se a
relevância para o estudo do tema que envolve novos estudos para os professores enfrentarem
as mudanças. A respeito desse Programa e seus resultados, ver também: ONOFRE (2000) na
visão de docentes participantes, cujos resultados revelam os problemas que interferiram no
processo de comunicação entre as orientações emanadas das instâncias centrais (SEE-SP), os
profissionais das instâncias intermediárias (Delegacias de Ensino) e os profissionais
diretamente envolvidos com as ações de formação continuada (docentes universitários,
professores de ensino fundamental e médio participantes dessas ações) e as próprias escolas
de origem desses professores.
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Uma das medidas mais visíveis foi a separação física dos alunos do

Ensino Fundamental I (1ª à 4ª séries) que passaram a estudar em escolas

distintas daquelas destinadas aos alunos do Ensino Fundamental II (5ª à 8ª

séries) e Ensino Médio (1ª à 3ª séries) na grande maioria das escolas, porém

com algumas exceções.

No tocante à estrutura curricular, alterou-se o tempo de duração das

aulas e o número de disciplinas do ensino Fundamental II e foram implantadas

modificações no Ensino Médio. As escolas com regime de cinco horas relógio

passaram a ter cinco aulas por período, com duração de 50 minutos cada aula

e as escolas com regime de quatro horas relógio, passaram a ter quatro aulas

por período, com duração de 40 minutos cada aula. O tempo excedente

deveria ser utilizado para recreio e intervalos pedagógicos.

Para a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE), em

avaliação realizada um ano após a implantação de algumas dessas medidas e

publicada no jornal Escola Agora (São Paulo, 1997), a perspectiva foi positiva

acusando sucesso, pois o índice de aprovação das escolas públicas estaduais

atingiu mais de 83,8%, comemorando-se baixíssimos níveis de evasão escolar

e repetência. Quanto aos outros objetivos divulgados como centrais no início

da reforma não houve, até então, nenhum pronunciamento.

Quanto ao Programa de Educação Continuada (PEC), que capacitaria

os professores a implementarem essas novas medidas, a SEESP anunciou

que os docentes seriam capacitados em serviço, pois o local de trabalho era

considerado espaço para aperfeiçoamento imediato dos problemas surgidos

entre a teoria (divulgada pelo PEC) e a prática, cujo objetivo central era o de

eliminar o fracasso e a evasão escolar.

O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) foi instituído pela

Lei complementar nº 836/97, Portaria CNP nº 1/96, para todas as escolas,

devendo ser realizado na unidade escolar com as presenças dos professores e

do professor coordenador pedagógico, com a finalidade de articular os diversos

segmentos da escola para a construção e implementação do seu trabalho

pedagógico, para aperfeiçoá-lo, planejar e avaliar as atividades desenvolvidas

em sala de aula, evidenciando as diretrizes que a unidade escolar havia

determinado ao processo de ensino-aprendizagem.

A partir de 1998, foram implantados os ciclos com a proposição de

progressão continuada, medida criada inicialmente para as primeiras séries do
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ciclo I (1984) e depois expandida para o Ensino Fundamental buscando-se

eliminar a possibilidade de reprovação no interior dos ciclos (Oliveira, 2003;

Guilherme, 2002).

No que se refere ao Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do

Estado de São Paulo (SARESP) – implementado pela SEESP por meio da

Resolução nº 27/96 – o princípio orientador é o de avaliar e diagnosticar a

qualidade de ensino, fornecendo indicadores para possíveis intervenções. As

séries são avaliadas alternadamente para se acompanhar o desempenho dos

alunos ao longo de sua vida escolar.

Como se vê por essa breve síntese sobre as propostas e sua

implantação, não foram poucas as alterações. Algumas das medidas foram

mais circunscritas no tempo e na abrangência como, por exemplo, a vigência

das classes de aceleração.

Buscando compreensão inicial sobre tais propostas – chamadas de

reformas por muitos autores e documentos – foi necessária a busca de apoios

em estudos teóricos e pesquisas realizadas.

Para Gimeno Sacristán (1998), o conceito de reforma nos introduz a

um mundo de significados potencialmente muito diferentes. Por reforma se

pode entender uma simples ação sobre algum aspecto parcial do sistema

educativo, ou muitos programas para introduzir mudanças no rumo de todo o

conjunto educacional.

Como este estudo foi realizado focalizando um período muito recente e

abarcando medidas governamentais, importa compreender o conceito de

reforma como medidas da política educativa, pois, como afirma Gimeno

Sacristán (1998), as reformas surgem como programas delimitados no tempo,

com um princípio e um fim; com fenômenos no meio, entre o tempo anterior e

posterior em que reina a quietude. Supõe a perturbação da normalidade. As

reformas se comportam como momentos, processos e ações anormais no

desenvolvimento e na vida dos sistemas educativos, frente ao desenvolvimento

normal de reprodução/troca continuada, pausada e contínua da vida dentro do

sistema em que quase nada se move, ou faz tão pausadamente que não altera

o curso normal dos acontecimentos. A reforma é como uma espécie de troca

de paradigma das formas de se entender a educação que ocorre de forma

súbita para estabilizar-se posteriormente. Os processos de reformas educativas

seguem uma seqüência, qual seja, a incubação, emergência, implantação e
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consolidação definitiva. Os reformadores acreditam que o sistema educativo se

estabiliza em suas tradições, e de vez em quando, é necessário agitá-lo para

que ele se atualize. De acordo com esse autor, portanto, uma ação, para ser

considerada reforma, demanda o preenchimento de certos requisitos. Isso me

leva a por em suspenso, por enquanto, o uso da palavra reforma para as ações

que estão em andamento. Entretanto, para efeito da atual revisão, uso a

palavra reforma quando ela vier dos autores que auxiliam a compreensão

dessas tentativas de mudança. Além disso, vou entender o que está ocorrendo

como proposta de reforma por meio das ações políticas.

No primeiro conjunto estão os autores que abordam tais ações em

espaços e tempos diversos e, posteriormente, o que dizem os estudos

brasileiros.

Um dos grandes problemas que podemos encontrar nas tentativas de

implantação de reformas educacionais é o de que as culturas dos agentes

administrativos e as dos professores são diferentes. Enquanto os primeiros

vêem a “máquina burocrática” como instrumento para que o professor realize

eficientemente seu trabalho, os docentes impacientam-se com “regras

detalhadas e supervisão rígida [que] provocam ressentimentos (...) constante

irritação por serem tolhidos por regras [consideradas] pouco importantes, que

encaram como arbitrariamente impostas a eles.” (Blau, 1974, p. 174) Esta

parece ser a mesma perspectiva de Torres (2000) ao considerar que há duas

lógicas distintas: a dos reformadores e a dos professores.

Viñao Frago (1996) explicita sua compreensão de que, além da

diferença entre reformadores e docentes, há a perspectiva dos teóricos: o

fracasso na implantação das reformas ocorre porque o processo entre o que o

teórico elabora, o legislador propõe e o professor deve realizar não é conduzido

por um caminho composto por acordos e tomadas de decisões em conjunto

entre os diferentes segmentos envolvidos. Reformas que exijam a implantação

imediata de novas práticas ou inovações, assim como a eliminação instantânea

de “antigas” rotinas - como boa parte do que tem sido visto nas medidas

paulistas - podem ter como conseqüência a desvalorização dos objetivos

iniciais propostos por teóricos e/ou legisladores, por parte de quem deveria

realizá-las, os docentes, que as entendem como meros procedimentos

burocráticos formais, conduzindo as reformas ao fracasso.
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Tais aspectos vêm sendo discutidos por outros autores que abordam

as reformas em diferentes países. Segundo Gimeno Sacristán (1998) as

reformas educacionais em países democráticos, onde os meios de

comunicação são formadores de opinião, contribuem para imputar notoriedade

ao governo frente à sociedade e aos professores. Com o simples anúncio de

uma reforma ampla ou pontual, o governo demonstra o desejo de alcançar a

modernização da nação, transmitindo uma conotação de inovação educacional

à sociedade. Muitas vezes é assim, também, que os professores tomam

conhecimento de medidas que interferem em suas vidas profissionais.

Diversos autores (Gimeno Sacristán, 1998; Hargreaves, 1996; Viñao

Frago, 1996;) afirmam que, historicamente, os professores para quem se faz

reformas, e de quem se espera participação, não são convidados nem para a

platéia onde serão discutidos a formulação de reformas ou planos de

capacitação, por políticos, burocratas, técnicos e legisladores, o que explicaria

o inevitável fracasso dessas reformas e a quase inexistente mobilização

política dos docentes

“(...) lo que hacen es deslegitimar los saberes teóricos y práticos de los buenos

professores. Les crean a éstos la sensación de que venían comportándose de

forma equivocada. Se les somente a un proceso de re-profesionalización que

desconecta con las raíces de su cultura profesional. Esta táctica, a corto plazo los

confunde, a largo plazo los desmoviliza y los hace escépticos. (...)  A veces se

puede decir que ciertas reformas o aspectos de las mismas acaban  justificando la

existencia de los reformadores que se juegan su prestigio en el provenir de los

programas propuestos.” (Gimeno Sacristán, 1998, p. 90)

Nessa mesma direção, Contreras (2002), ao analisar situações

similares em outros países, descreve a reflexão de um grupo de professores de

Boston (The Boston Women´s Teachers´ Group), a respeito da contradição

vivida pelos professores sobre suas condições de trabalho. Enquanto as

instituições educativas afirmam que sua finalidade principal é preparar seus

alunos para a vida desenvolvendo suas capacidades de crítica,

questionamento, debate e autonomia para viverem dentro de uma sociedade

plural, à docência proíbem-se essas mesmas competências. Os professores

são considerados incapazes de juízos maduros; são avaliados apenas por

resultados considerados positivos para a instituição; a instituição restringe os

tipos de conduta aceitáveis aos professores; no discurso a instituição afirma
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priorizar uma sociedade pluralista e multinivelada, mas na prática estimula a

competitividade entre os diversos agentes educacionais; nas escolas públicas

exige-se dos professores cada vez mais atividades mecânicas e técnicas em

busca da democracia, o que é um contra-senso.

Giroux (1997), também aponta a desconfiança na capacidade dos

professores como pressuposto das reformas, pois estas chegam ao espaço

escolar ignorando completamente sua inteligência, desrespeitando sua prática,

seu conhecimento e suas necessidades. Os docentes são tratados como

incapazes de uma análise crítica das reformas educacionais.

Essa trajetória, para Gimeno Sacristán (1998), é guiada por ideologias

e atitudes que ocultam interesses corporativos e econômicos na luta pela

manutenção do poder social e político das classes dominantes. Os professores

se vêem obrigados a adotar e utilizar a linguagem e novos termos técnicos

impostos pelas reformas, sem que essas ações introduzam modificações

qualitativas na realidade escolar.

Os professores angustiam-se ao se verem obrigados a abandonar

práticas conhecidas e adotar novos modelos sem que tenham domínio deles e

criam um espaço para resistência ao reproduzirem o discurso oficial, porém

mantendo as ações pedagógicas praticadas antes da implantação de

determinada reforma.

Para Viñao Frago (2001) as reformas fracassam

“... porque, por sua mesma natureza ahistórica, ignoram a existência da cultura

escolar ou gramática da escola, desse conjunto de tradições e regularidades

institucionais sedimentadas ao longo do tempo, de regras de jogo e supostos

compartilhamentos, não postos, que são os que permitem aos professores

organizar a atividade acadêmica, ...” (p.31)

As reflexões de Pérez Gómez (2001) seguem na mesma direção, pois,

segundo ele, as reformas enfrentam uma radical ineficácia considerando que

são os docentes os responsáveis por implantar modificações superficiais na

forma, rotinas e linguagens, que não conduzem a nenhuma mudança

significativa. As mudanças chegam até a escola como sentenças que os

professores devem cumprir, sem discutí-las ou criticá-las, por isso mesmo

fadadas ao fracasso.
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As considerações de Torres (2000) sobre esse processo são as de que

há conflitos nas reformas, pois existe uma grande distância entre o perfil dos

docentes inseridos na escola e o perfil que se exige deles nas reformas, além

das medidas serem deficientes e incoerentes com os propósitos expressos. Em

muitos lugares se privilegia a capacitação em serviço, completamente

desligada da formação universitária. A capacitação adotada responde

fundamentalmente à urgência e necessidades instrumentais para executar a

reforma. As reformas movimentam diversos mecanismos de controle, avaliação

e exigências de trabalho tanto dentro (avaliação dos conhecimentos e

desempenho, requisitos de capacitação) como fora (controle dos pais de

famílias e da comunidade) da escola.

Dentre tais mecanismos acionados, autores como Apple (1989) e

Gimeno Sacristán (1998) são taxativos em afirmar que os professores

desenvolvem seu trabalho não a partir dos textos da reforma em si, mas

partem de outros documentos, fundamentalmente dos livros didáticos

predominantemente baseados nos parâmetros curriculares, sobretudo quando

as reformas trazem implicações para a área curricular.

De acordo com Gimeno Sacristán (1996) ao se implantar reformas

educacionais, estas vêm acompanhadas de novas técnicas para se entender a

prática pedagógica, além de incorporarem novas linguagens e procedimentos

para o desenvolvimento do novo currículo. No momento inicial da implantação,

os órgãos oficiais, em alguns países, concentram recursos e esforços na

organização de cursos de capacitação, subsidiados pela publicação de revistas

e livros especializados em divulgar e assim incorporar as novas terminologias

desconhecidas pelos professores. Com todo esse aparato técnico, a linguagem

pedagógica dos professores pode se alterar, porém isso não significa que a

realidade escolar seja modificada. A elaboração, difusão e confirmação dos

documentos curriculares determinados pelas reformas são tratados pelos

reformadores como se fossem textos sagrados que podem transformar o

mundo a partir de sua existência.

No texto de Dominique Julia, “A cultura escolar como objeto histórico”

(2001), o autor afirma que a escola deve ser estudada a partir das relações

pacíficas e/ou conflituosas que se estabelecem em determinados tempos e

espaços em conjunto com a cultura (religiosa, política, social, econômica) de

seus agentes, as normas que determinam quais conhecimentos ensinar e
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condutas a inculcar, relacionadas com o conjunto de práticas que permitem a

transmissão de determinados conhecimentos e a incorporação de

comportamentos.

Mediante tal perspectiva teórico-metodológica, estudos têm sido

realizados focalizando-se as propostas de mudanças nas escolas sob

diferentes ângulos. Em levantamento realizado em relação a teses e

dissertações há alguns que demonstram os processos de implantação de

reformas e seus impactos internos nas escolas pesquisadas: Dias-da-Silva e

Lourencetti (2002), Falsarella (2002), Guilherme (2002), Oliveira (2003),

Delgado (2004), Knoblauch (2004), Oliveira (2004), Pereira (2004). São

estudos que se referem à implantação de ciclos com progressão continuada

em espaços diferentes e distintos momentos da escolarização, focalizando o

mesmo objeto de análise neste estudo aqui relatado.

No estudo realizado por Guilherme (1998), sobre o ciclo básico e

dificuldades no processo de avaliação do rendimento escolar, realizado em

uma escola da cidade de Rio Claro, interior do estado de São Paulo, ao longo

do ano de 1996, a autora constatou que os documentos da Secretaria da

Educação não deixam claro “o que é verdadeiramente a progressão, qual é o

sentido pedagógico da proposta e como ela deve ocorrer na prática”. Se não

existe clareza nem nos documentos oficiais, detecta como é difícil para os

professores compreenderem os modos de trabalhar desse novo sistema.

Knoblauch (2004) buscou compreender a organização da escola

pública frente à introdução da reforma que implantaria os ciclos de

aprendizagem, eliminando as séries anuais. A autora afirma que a Secretaria

Municipal de Educação de Curitiba de certa forma incentivou a inserção dos

ciclos sem consulta aos professores. Conforme relatou a diretora de uma

unidade escolar, não havia o que discutir. Se a modificação fosse submetida à

apreciação dos professores esta não seria implantada, pois o único exemplo de

que dispunham era o de algumas escolas da rede estadual, em que essa

reforma não havia dado certo. Assim, numa reunião com o Conselho de Escola

definiu-se pela implantação do ciclo I em 1999, e no ano seguinte o ciclo II,

sem que houvesse a necessidade de envolver os professores nas discussões.

Analisa, então, alguns resultados dessa implantação e seu reflexo na

aprendizagem das crianças da fase inicial da escolaridade denunciando a

ausência de domínio da leitura e escrita desses alunos.
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Também as séries finais do ensino fundamental foram objeto de estudo

da pesquisa realizada por Oliveira (2003), sob o título “Implantação de Regime

de Progressão Continuada: Um Estudo sobre a Participação de Professores”.

Nele a autora aponta o fato de que os professores alegam despreparo para a

implantação de reformas na escola, e que a utilização da “capacitação como o

espaço do esclarecimento (ou convencimento) teórico no qual os equívocos

são desfeitos, e os argumentos científicos imbatíveis não deixam dúvida quanto

a validade do projeto, pode, ao contrário de criar condições, estar criando mais

dificuldades para o trabalho do professor” (p.82). Na análise realizada pela

autora, conclui-se que apenas a capacitação dos professores não resolverá os

problemas da educação brasileira; os docentes devem ser respeitados como

sujeitos detentores de conhecimento, devem participar da elaboração das

reformas e não serem vistos apenas como executores de decretos. Oliveira

(2003, p. 152), ao continuar apresentando sua análise, indica que os

professores não discutiam suas dificuldades, pois achavam que suas idéias

não teriam repercussão na escola; os que mais participavam atuavam de modo

próximo ao esperado.

Esse debate quanto à necessidade de inserir os professores como

sujeitos participantes nas discussões e definições das políticas educacionais e

não como simples executores das propostas, para não tornar as reformas

sempre inférteis, levou Dias-da-Silva e Lourencetti (2002, p. 24), a relatarem

dados na mesma direção, quando afirmam que a resistência ou incompetência

dos professores em implantar ou elaborar projetos ocorre porque os docentes

não são ouvidos e sua prática é desvalorizada. Reconhecê-los como sujeitos, é

fundamental para a construção de um trabalho docente crítico e reflexivo,

capaz de construir a cidadania a partir de seu trabalho dentro das salas de

aulas.

Sampaio, organizadora do livro “O cotidiano escolar face às políticas

educacionais” (2002, p.7 e 8), concorda com a idéia de que malogram todas as

mudanças impostas. Os professores precisam fazer parte da elaboração das

reformas desde sua concepção, precisam de tempo para conhecer e

desenvolver formas para melhor implantar reformas, uma vez que são eles que

conhecem e sabem o que deve ser modificado em sua prática, e vão tentar

minimizar as interferências que elas trarão para a vida das famílias, o trabalho

dos professores, enfim, todo cotidiano da escola.
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Quando o foco de análise é posto sobre questões de capacitação de

professores para medidas desse tipo são obtidos resultados similares. Ao

analisar os efeitos da capacitação de professores no Projeto das Classes de

Aceleração no Estado de São Paulo, Falsarella (2002) conclui que cada escola

adquire, em seu processo histórico, mediante a ação de seus diversos atores,

uma identidade própria e que este espaço e seus agentes não podem ser

considerados meros receptores e reprodutores de orientações vindas de

instâncias superiores.

Em estudo realizado por Torres (1997) sobre a mesma temática, em

Portugal, a autora aponta que as reuniões poderiam constituir um espaço para

se conhecer, esmiuçar e averiguar as várias orientações da legislação escolar,

para depois difundí-las. Porém a dinâmica no interior da instituição escolar

delega aos professores com mais experiência em gestão escolar a

incumbência de divulgar as novas orientações trazidas pela reforma, quando

estas intervêm nas práticas cotidianas.

De modo geral as pesquisas brasileiras mostram indícios de que no

plano empírico não há participação dos professores nas discussões e/ou

elaboração de reformas, as medidas impostas são inadequadas à realidade

das escolas, faltam informações aos professores ou elas são distorcidas, no

mínimo entendendo-as como ordens a serem cumpridas.

Em um breve texto relatador de síntese sobre resultados de pesquisas

que abordam perspectivas sobre e dos professores em conjunto de dados

relativos a processos de alteração interna das escolas que implantaram ciclo,

Marin (2004) traz a idéia de que os agentes da escola se movimentam diante

das propostas. Os professores reagem de modo diversificado e para sintetizar

aponta alguns eixos aglutinadores de tais reações: apropriação inadequada,

mudanças aparentes/apropriações defasadas e reações adversas e/ou

apropriações distorcidas. Ao lado de detectar vários dados sobre as realidades

escolares em processo de alteração, muitas dificuldades são percebidas:

• “Atender à heterogeneidade característica das turmas;

• Saber trabalhar com outros meios diferentes quando comparado ao ensino

simultâneo a todas as crianças, dando as mesmas atividades, usar a lousa;

• Ter pontos de partida e de chegada quanto aos conteúdos a serem ensinados e

aprendidos, pois são as balizas de seu trabalho;
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• Alterar a referência da organização da escola quanto às seqüências dos

conteúdos e do grau de facilidade/dificuldade das tarefas;

• Encontrar novos modos de realizar avaliações não classificatórias, novos modos

de corrigir as atividades e tarefas, selecionar o que premiar ou castigar;

• Ter acesso a novos modos de vigilância e controle dos alunos, fazer o

acompanhamento do cumprimento das ordens;

• Atuar em acordo com outros fundamentos e ter argumentos teóricos para

compreender as alterações.”

Ainda que possa haver um conjunto de outros elementos de mudança na escola

(organização de turmas, atribuição de aulas) e fora dela (livros didáticos para

escola seriada, por exemplo), as mudanças para efetivar os ciclos e a progressão

continuada recaem pesadamente sobre os professores desde o planejamento de

seu trabalho até a avaliação final dos alunos e do trabalho realizado com eles.”

(Marin, p.193)

Parte-se, então, da detecção desses pontos de divergência para

focalizar processos envolvidos na atividade pedagógica dos professores.  Se

os indícios trazidos pelas pesquisas e pelas reflexões sobre a complexidade

dos processos de implantação de modificações na vida das escolas, dos

professores e estudantes apontam para acúmulo na direção de sua não

efetivação, pergunta-se: como estarão as escolas, e principalmente os

professores, agindo ao vivenciarmos um período em que os alunos chegam ao

final do ciclo II do ensino fundamental? Terão os professores alterado seus

modos de ser e de trabalhar diante dessa nova realidade? É possível identificar

difusão das idéias e fundamentos teóricos e práticos das medidas que

procuram alterar as escolas e o dia a dia nas salas de aula a partir da

implantação dos ciclos e da progressão continuada?

Segundo o autor Bonnewitz (2003), Pierre Bourdieu contribuiu muito

para a renovação do questionamento científico, apresentando respostas muito

originais a perguntas que atravessam a história da Sociologia desde sua

origem principalmente sobre questões relativas às práticas sociais. Portanto

consideramos que cabe aqui apresentarmos alguns pontos da obra do

sociólogo, que delega aos estudos com suporte da Sociologia a incumbência

de desvendar quais mecanismos são utilizados para a imposição de idéias e

ações sobre os dominados, uma vez que Bourdieu concebe que a sociedade é

constituída de grupos sociais que lutam, em posições desiguais, pela

apropriação de diferentes capitais (econômico, cultural, social e simbólico).
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Para o sociólogo, enquanto pesquisadores temos a obrigação de fornecer

esclarecimentos sobre as mais simples operações realizadas pelas instituições

e seus agentes na direção da manutenção do funcionamento de tais

instituições com suas estruturas e dinâmicas hierarquizadoras. Este estudo

aqui relatado se refere ao funcionamento da escola no que tange às ações

docentes no dia a dia.

Os estudos de Bourdieu revelam que o indivíduo acredita que nasceu

com uma determinada maneira de ser, agir e reagir. Entretanto propõe

conceitos que permitem compreender que a leitura, julgamento e atitude

adotados no dia a dia são produto do habitus a partir de todas as relações

vividas pelos indivíduos na vida social:

“Os condicionamentos associados a uma classe particular de condições de

existência produzem habitus, sistemas de disposições duradouros e

transponíveis, estruturas estruturadas dispostas a funcionar como estruturas

estruturantes, isto é, como princípios geradores e organizadores de práticas e

representações que podem ser objetivamente adaptadas ao seu objetivo sem

supor a visada consciente de fins e o controle expresso das operações

necessárias para atingi-los, objetivamente ‘reguladas’ e ‘regulares’, sem ser em

nada o produto da obediência a regras e sendo tudo isso, coletivamente

orquestradas sem ser o produto da ação organizadora de um maestro.”

(Bonnewitz, p.76/77)

Segundo Bourdieu, as ações citadas são aprendidas pelo processo de

socialização, ou seja, pela incorporação do habitus de classe, “mecanismos

pelos quais os indivíduos realizam a aprendizagem das relações sociais entre

os homens e assimilam as normas, os valores e as crenças de uma sociedade

ou de uma coletividade”. (Bonnewitz, p.76)  Sobre o habitus primário, adquirido

nos círculos familiares, incorpora-se o habitus secundário que se liga e amolda-

se formando um conjunto único “que não pára de adaptar-se, ajustar-se em

função das necessidades inerentes às situações novas e inesperadas”.

(Bonnewitz, p.79). Bourdieu faz questão de salientar que, se o habitus, apesar

de ter como princípio a conservação, diante do inusitado “também pode tornar-

se um mecanismo de invenção e, conseqüentemente, de mudança”

(Bonnewitz, p.75)



25

Tais considerações levam a pensar que para haver alteração das

disposições docentes em relação aos modos de trabalhar deveriam ocorrer

fatos ou situações muito inusitadas levando-os a rever as práticas instaladas.

Em todos os tipos de sociedades as funções sociais são divididas

acentuando a dependência de um indivíduo para com os outros. Algumas

pessoas irão utilizar a violência para impedir que outros se apossem daquilo

que mantenha sua existência. Nessas circunstâncias podem ocorrer conflitos

entre diferentes grupos lutando por transformações nas estruturas sociais. O

modo como um indivíduo pensa e age está diretamente ligado às suas relações

com outros indivíduos. Tais modos de relacionamento entre as pessoas,

vigentes nos diversos locais e instituições, também estão presentes nas

escolas. Há hierarquias demonstrativas das estruturas internas representativas

das estruturas sociais, porém com suas marcas e características próprias, a

serem alteradas se algo muito marcante ocorre.

Essas idéias de autores diversos sobre as propostas para as escolas e

seus agentes e bases para compreender a conduta dos indivíduos levaram a

fortalecer a intenção de investigar o processo de implantação de mudanças nas

escolas após a proposta de organização das escolas em ciclos a ser analisada

segundo a perspectiva teórica da cultura escolar, na busca por responder

questões relativas à reprodução, ou não, de traços culturais ligados ao

desempenho dos professores em sala de aula, relativos a decisões ou

informações necessárias para atender o que é requerido pela proposta de

mudança implícita nos ciclos e progressão continuada.

Os estudos realizados e verificados até o momento permitem indicar a

existência de processos variados na implantação dessas mudanças e

identificam a manutenção de traços culturais por meio de práticas

sedimentadas. Outras pesquisas apontam alterações, principalmente quando

os próprios professores assumem pontos considerados positivos e criam

alternativas internas às suas salas de aula ou escolas. Se outras alterações

não ocorrem deve-se, segundo indicadores das pesquisas, às falhas na

informação, ao desconhecimento dos aspectos das reformas ou à reprodução

de traços culturais, difíceis de serem alterados. Segundo Gomes (2004)

Quando uma secretaria provoca mudanças, implantando inovações, não propõe

que os atores que atuam no espaço escolar reflitam sobre a sua prática e inovem.

Ao contrário, espera que, sem reflexão, a escola coloque em prática suas



26

diretrizes, pois desacredita o saber da escola. No entanto, há espaço para

resistência, porque, ao mesmo tempo que reproduz o discurso oficial, a escola

produz outros discursos, que atendem às necessidade do cotidiano pedagógico.

Com isso, em vez de se construir uma relação de parceria, mantém-se uma

limitada relação de poder, que se repete a cada governo.” (p.47)

As leituras realizadas permitem identificar problemas de ordem diversa

na implantação das ações que se propõem alteradoras da realidade escolar.

Vislumbra-se a existência de dificuldades na comunicação entre os agentes no

interior da escola e entre os agentes da escola e outras esferas das redes

públicas de educação, sobretudo quando se focalizam as relações políticas

realizadas na última década do século XX.

Compreendendo a escola como locus de reprodução normativa, que

dissemina uma cultura institucionalmente determinada, e, que constrói sua

cultura organizacional influenciada pelas especificidades de seus agentes, na

trama de suas relações sociais e profissionais, este estudo pretende abordar a

cultura escolar como entrada, especificamente facetas ligadas à atividade

docente no que tange às possibilidades de mudança nas ações pedagógicas.

O objetivo geral do estudo, portanto, foi o de compreender parte do

processo que configura os desencontros que teóricos e pesquisadores

estrangeiros e brasileiros vêm apontando na implantação de medidas de

mudança. Teve a intenção de revelar como se estrutura o processo de ensino

na escola buscando flagrar parcelas operacionais provocadoras das lacunas

entre o que o legislador propõe, as diretrizes divulgadas pelo sistema público

estadual e o que o docente deve realizar diante de uma proposta oficial

pretensamente alteradora da vida escolar na rede estadual em escolas da

cidade de São Paulo, após tantos anos de implantação em momento em que

os alunos estão terminando os ciclos propostos. Para operacionalizar esse

grande objetivo foram especificados outros, de menor alcance:

1. Identificar quais as ações adotadas no âmbito do sistema para que os

professores da escola conhecessem as medidas;

2. Localizar documentos, instrumentos e critérios utilizados pelas escolas para

divulgar e promover a compreensão de tais medidas, sobretudo no que se

refere à sala de aula;
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3. Verificar se houve na(s) escola(s) ações voltadas à educação continuada

dos professores para alterarem suas práticas;

4. Identificar como os professores se manifestam sobre a possível mudança

nas suas atividades diante da recepção de alunos que completam o ciclo II

após o período da proposta de mudança.

Segundo os estudos realizados foi possível pensar que uma hipótese

orientadora dos estudos se desdobrasse em duas faces: em uma delas se

reforçasse a idéia de que a escola tem processos culturais sedimentados de

realização do trabalho educativo. Em outra face considerou-se possível haver

situações de impacto sobre o processo, sejam oriundas da administração,

sejam por resultados dos alunos quanto ao rendimento e aprendizagem que

levassem os professores a alterarem facetas do seu trabalho nas últimas séries

do ensino fundamental.

No primeiro capítulo estão organizadas informações relativas aos ciclos

e progressão continuada e algumas implicações pedagógicas centrais para

compreensão do trabalho pedagógico nas últimas séries nesse processo de

mudança proposta acompanhado das questões centrais que nortearam a

pesquisa. Pauta-se em bibliografia e legislação.

O segundo capítulo relata o processo da pesquisa e os dados

organizados em eixos, caracterizando os professores sujeitos da pesquisa e

aspectos do processo pedagógico. Resulta de análise inicial a partir das

informações das entrevistas.

No terceiro capítulo estão análises mais aprofundadas cotejando com a

bibliografia e com as recomendações.

Por último estão as considerações finais.

Para tanto, desencadeou-se toda a busca de informações junto às

escolas e professores para compor o material empírico analisando que tensões

são estabelecidas e como ocorrem os momentos de rejeição, acordos e

consenso durante os encontros entre os diversos agentes envolvidos com a

educação pública estadual paulista.
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CAPÍTULO 1 - A PROPOSTA DO REGIME DE CICLOS
COM PROGRESSÃO CONTINUADA E
SUA IMPLANTAÇÃO NA REDE
ESCOLAR PÚBLICA ESTADUAL
PAULISTA

Neste capítulo são abordados aspectos relativos à proposta de ciclos,

em São Paulo, procurando especificar o que se refere às ações pedagógicas

da proposta e no que tange às implicações para a sala de aula. Para tanto

utilizo parte do levantamento bibliográfico e legislação sobre o tema.

1.1. Características gerais da proposta

A organização do sistema educacional em ciclos no Brasil não é

recente. Segundo Barreto&Mitrulis (2001), desde a década de 1920, seus

pressupostos são defendidos. Os ciclos têm sido associados a diferentes

propostas, mas principalmente ao combate à repetência e à evasão escolar e,

em conseqüência, associados, em princípio, à promoção automática e

posteriormente à progressão continuada. Foi, e vem sendo, abordada por

diversos estudos que resgatam a trajetória nas décadas anteriores à

implantação (Guilherme, 2002; Oliveira, 2003).

No estado de São Paulo, implantou-se o Ciclo Básico no início da

década de 1980, com o objetivo de evitar que ocorresse um grande número de

repetências na passagem da 1ª para a 2ª série do ensino fundamental. Muitos

estudiosos que se detiveram sobre a reflexão dos Ciclos já identificaram essa

proposta como uma forma de diminuir as altas taxas de retenção no primeiro

ano da vida escolar, garantindo principalmente às crianças das classes

populares, um tempo maior para alfabetização, conforme estudos de Guilherme

(1998) e Ferreira (2000).

A implantação do regime ciclos em todo o antigo 1º grau, porém, só

ocorreu em 1998, pois a repetência e a evasão escolar continuavam altas. A

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, assim descreve a

possibilidade de organização dos ciclos em seu artigo 23:

“A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais,

ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base
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na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de

organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o

recomendar.” (Brasil, 1996)

O sistema educacional do estado de São Paulo foi organizado em dois

blocos de ciclos de aprendizagem, sendo o primeiro de 1ª à 4ª série e o

segundo da 5ª a 8ª série, com o regime de progressão continuada, onde o

aluno do primeiro ciclo poderia ser retido na 4ª série e o aluno do segundo ciclo

na 8ª série. Os órgãos oficiais de ensino não utilizam a expressão “promoção

automática”, pois afirmam que o objetivo da proposta é o de fazer com que os

alunos aprendam cada vez mais, eliminando barreiras que interromperiam o

processo de aprendizagem, desconsiderando os conhecimentos construídos

por eles no decorrer do ano e obrigando-os a recomeçar do zero, repetindo

tudo que já haviam feito no ano anterior, desestimulando os estudos e

aumentando o sentimento de rejeição, exclusão e evasão escolar.

O Relatório da Indicação do CEE nº 08/97 assinala o fato de que as

transformações propostas visam trazer benefícios pedagógicos e econômicos.

Pedagógico por não estimular o rebaixamento da auto-estima dos alunos

provocado pela reprovação, e econômico, pois com a eliminação da

reprovação e decorrente diminuição da evasão, haverá sensível redução dos

recursos financeiros, proporcionando maior e melhor atendimento à população.

A evasão escolar e a repetência foram consideradas pela SEE uma fonte de

desperdício de preciosos e parcos recursos financeiros da educação paulista,

impedindo investimentos na estrutura física das escolas e nos salários dos

profissionais da educação.

Demo (1998), crítico da implantação do regime de ciclos e da

progressão continuada ou promoção automática, alega que a medida pode se

tornar apenas uma forma de escamotear o fracasso escolar dos alunos,

transformando-se num modo mais fácil e barato dos governantes melhorarem

os índices de escolarização do país. O autor rebate as idéias de que a

reprovação prejudica a auto-estima dos alunos com dificuldades de

aprendizagem e de que estes precisariam de mais tempo para aprender. Ele

afirma que a auto-estima não se constrói com uma farsa e recomenda que não

se pode esconder do aluno suas dificuldades de aprendizado. O regime de

ciclos oculta as deficiências de um sistema escolar incapaz de proporcionar
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aprendizado a seus alunos, principalmente àqueles oriundos das camadas

mais pobres da população.

Grande parte dos estudiosos brasileiros contemporâneos, no

entanto, é favorável ao regime de ciclos, defendem que a organização da

escola deve centrar-se no aprendizado do aluno, propiciando condições para a

melhoria permanente do ensino, capacitando continuamente os professores,

desenvolvendo novas concepções de avaliação e apoiando os pais e a

comunidade. (Barreto&Mitrulis, 2001).

Essas questões sobre avaliação ganharam centralidade nesse

processo de mudança, com várias normas regulando a ação avaliativa. A

indicação do Conselho Estadual da Educação de nº 22 de 17 de dezembro de

1997, assim descreve a progressão continuada em seu item 3, no que se refere

a avaliação dos alunos:

“A avaliação no esforço da progressão continuada tem um novo sentido,

ampliado, de alavanca do progresso do aluno e não mais o de um mero

instrumento de seletividade. Ela adquire um sentido comparativo do antes e do

depois da ação do professor, da valorização dos ganhos, por pequenos que

sejam, em diversas dimensões, do desenvolvimento do aluno, perdendo

absolutamente seu sentido de faca de corte. A avaliação se amplia pela postura

de valorização de qualquer indício que revele o desenvolvimento dos alunos, sob

qualquer ângulo, nos conhecimentos, nas formas de se expressar, nas formas de

pensar, de se relacionar, de realizar atividades diversas, nas iniciativas, etc.”

A Deliberação CEE nº 09/97 determina que dentro de cada etapa do

ciclo, os alunos que não adquiriram as competências e habilidades básicas

devem passar por períodos de recuperação de estudos de que modo a escola

deve organizar todas as fases de recuperação, quais sejam: a contínua, que

ocorre durante o desenvolvimento das aulas regulares, a paralela que se

desenvolve ao longo do ano letivo em horário contrário aos das aulas regulares

e a final a ser realizada no final do ano letivo.

Art. 1º. § 3º - O regime de progressão continuada deve garantir a avaliação do

processo de ensino-aprendizagem, o qual deve ser objeto de recuperação

contínua e paralela, a partir de resultados periódicos parciais e, se necessário,

no final de cada período letivo. (São Paulo, 1997)
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Essas normas foram complementadas pela Resolução SE 15/2005 ao

determinar que os conselhos de classe e série são os responsáveis por

encaminhar os alunos aos projetos de reforço e recuperação paralela, partindo

de avaliações diagnósticas, onde toda a equipe escolar esteja envolvida, desde

a direção, passando pelos professores coordenadores e os professores. O

acompanhamento do aluno deve ser realizado constantemente a partir da troca

de informações entre os professores das aulas regulares, os professores de

reforço e a coordenação pedagógica que, em conjunto, deverão fazer registros

sobre os encaminhamentos, progressos e dificuldades do alunado em fichas

individuais especificamente elaboradas para esse acompanhamento.

Artigo 6º - Compete aos educadores responsáveis pela implementação dos

projetos de recuperação paralela:

I - à Direção da Escola e à Coordenação Pedagógica:

a) elaborar, em conjunto com os professores envolvidos, os respectivos projetos,

encaminhando-os à Diretoria de Ensino para aprovação;

b) coordenar, implementar, acompanhar e avaliar os projetos propostos,

providenciando as reformulações, quando necessárias;

c) informar aos pais as dificuldades apresentadas pelo aluno, a necessidade de

recuperação, os critérios de encaminhamento e a forma de realização;

d) disponibilizar ambientes pedagógicos e materiais didáticos que favoreçam o

desenvolvimento dessas atividades.

II - ao docente da classe e/ou da disciplina, enquanto responsável pela

aprendizagem do aluno:

a) identificar as dificuldades de cada aluno, pontuando com objetividade as reais

defasagens diagnosticadas ao longo do bimestre ou bimestres;

b) propor a realização de atividades adequadas às dificuldades detectadas;

c) avaliar continuamente o desempenho do aluno, registrando os avanços

observados em sala de aula e na recuperação paralela.

III - aos docentes responsáveis pelas aulas de recuperação paralela:

a) desenvolver atividades significativas e diversificadas capazes de levar o aluno

a superar as dificuldades de aprendizagem;

b) utilizar os diferentes materiais e ambientes pedagógicos para favorecer a

aprendizagem do aluno;

c) avaliar os avanços obtidos pelos alunos e redirecionar o trabalho, quando as

dificuldades persistirem;
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d) participar das reuniões de HTPC e dos Conselhos de Classe/Série e de

capacitações promovidas pela Diretoria de Ensino. (RE15/2005)

IV - aos Conselhos de Classe/Série:

a) analisar as dificuldades de aprendizagem dos alunos, propondo o

encaminhamento para atividades de recuperação paralela;

b) avaliar o desenvolvimento dos projetos de recuperação paralela, sugerindo

alterações para o seu aprimoramento. (RE15/2005)

Para Omuro (2006) a principal dificuldade dos professores ainda está

relacionada à avaliação. A autora detectou, em sua pesquisa, facetas a favor e

contra o processo avaliativo. Um grande número dos professores está

convencido dos méritos da avaliação contínua e diagnóstica, mas ainda se

sente perplexo com a inexistência da reprovação. Eles sentem que estão

perdendo o controle sobre o processo de ensino. Muitos professores são

categóricos em afirmar que a avaliação não deve ser utilizada como arma

contra os estudantes, mas como uma nova oportunidade para aprender. Eles

acreditam que, em alguns casos, o aluno não conseguirá progredir nos estudos

com competência se o sistema lhe impõe a progressão sem o necessário

aprendizado.

Barreto&Mitrulis (2001) apontam que os pais também vêem com

restrições a não retenção de seus filhos, pois temem que os alunos possam

terminar o ensino fundamental sem entender o mínimo necessário para

seguirem para o ensino médio. Quanto aos alunos, estes sentem-se

desestimulados com o novo regime, uma vez que enquanto alguns dedicam-se

ao aprendizado outros vão à escola a passeio. Uma questão é comum aos

críticos do novo regime. O discurso oficial declara o fim da rivalidade e da

competição dentro dos muros das escolas públicas do estado de São Paulo,

porém o mercado de trabalho é cada vez mais competitivo e isto, por si só, é

altamente desestimulador para aqueles que viam na escola um meio para a

ascensão social.

Porém, alterar os processos avaliativos e tentar implantar projetos de

recuperação não são suficientes. Conforme afirma Oliveira (2004), reorganizar

o tempo escolar em ciclos não resolve o problema se ele não vier

acompanhado de outras medidas como, por exemplo, rever o currículo escolar

de modo a adequá-lo às diferentes idades, atendendo os diferentes níveis em
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que os alunos se encontram. Não basta abrir vagas e manter os alunos na

escola, é preciso que aprendam, que elevem seu grau de conhecimento e de

cultura, senão a escola dará apenas a impressão de cumprir um papel mais

democrático, o que, no entanto, apenas adia a exclusão, ou seja, reafirma a

discriminação.

Como afirma Grossi (2000) o elevado índice de repetência das escolas

públicas brasileiras

“Infelizmente, não se apresenta com um ônus tão pesado como devia, porque

atinge especialmente uma faixa da população, a pobre, que não financia

campanhas [eleitorais] e que equivocadamente, atribui os maus resultados

escolares dos seus próprios filhos à sua incapacidade hereditária de aprender (...)

com frases: ‘Em minha família, todos têm cabeça ruim’; ‘Este menino não está

aprendendo porque puxou pela mãe, que passou seis anos na escola e não

conseguiu aprender a ler’; ‘A gente tem as idéias fracas’”. (p. 46)

Para Demo (1998) a progressão continuada engana o aluno a respeito

de seu desempenho escolar; atende às necessidades do mercado globalizado

que visa o aumento da competitividade; o projeto faz com que a competência

formal prevaleça sobre a competência política, em que o aluno aprende a

pensar de forma criativa a fim de solucionar problemas rapidamente, tendo

como objetivo o aumento do lucro da empresa, enquanto a competência

política, relacionada com a cidadania, é ignorada.

 1.2. Implicações e conseqüências para o alunado que chega ao

ciclo II e alcança seu final

Alguns estudos realizados até o momento trouxeram dados relativos

ao desenrolar do processo educativo a partir da implantação dos ciclos e da

progressão continuada que os acompanhou. Alguns deles merecem destaque

neste estudo.

Pereira (2005) avalia que na escola objeto de sua pesquisa, o projeto

de reforço é analisado pelos professores com a noção de reforço e

recuperação, não havia distinção entre aula de reforço e aula de recuperação.

De modo geral os alunos eram encaminhados para retomar “... conteúdos não

assimilados em sala de aula proporcionando condições ao aluno de recuperar



34

sua nota e acompanhar o restante da sua turma.” (p. 164) Esse dado indica

que a escola cuida em “... demonstrar a realização prática de uma política

educacional preocupada com os altos índices de repetência que assolam o

país (...) não nascendo de uma preocupação genuína do meio escolar.” (p.

164/5)

A recente pesquisa de Souza (2006), sobre alunos de final de ciclo II

que precisavam de reforço nas escolas, esclarece que, do projeto elaborado

por uma unidade escolar para a realização da recuperação e reforço, quase

nada foi colocado em prática, apesar das condições materiais favoráveis da

escola. Muitos alunos que constavam das listas elaboradas pelos professores

não estavam freqüentando as aulas de recuperação e reforço por iniciativa

deles próprios ou de seus responsáveis familiares, cujos motivos a

pesquisadora elenca:

“- as aulas não aconteciam conforme o previsto: muitos alunos deslocavam-se

para a escola e, por algum motivo, não havia aula de reforço naquele dia – há,

por exemplo, o depoimento de uma mãe que afirma ter tirado, por conta própria,

o filho do reforço porque ele constantemente não tinha essa aula;

- há depoimentos de alunos que afirmam ter ficado praticando esportes nas

quadras da escola, no horário em que as aulas estavam acontecendo;

- alguns alunos consideravam que os conteúdos abordados no reforço eram muito

defasados em relação ao que estava sendo trabalhado no ensino regular;

- outros alunos alegam a ausência de condição financeira, por parte da família

(falta de dinheiro para a passagem de ônibus para aqueles que moram longe da

escola, por exemplo) para garantir sua presença no reforço, uma vez que as

aulas ocorriam em horários que não eram seqüenciais ao horário de aula regular

desses meninos e meninas, contrariando o que determinava o Projeto da escola;

- o horário do reforço chocava-se com o horário de trabalho de alguns alunos que,

acabaram por, simplesmente, não freqüentar a recuperação em conseqüência

da opção que tinham que fazer.” (p.86)

A mesma autora afirma que para os familiares “... o que se destaca é a

tentativa explícita de não responsabilizar os professores: ‘o professor não pode

adivinhar se o aluno não está entendendo a matéria’, ‘é muito grande o número
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de alunos por sala para que o professor dê conta das dificuldades de todos’,

parece que o tipo de ensino já vem estabelecido pelo governo e que o

professor deve cumprir as ordens que vêm de cima’.” (p. 89)

Omuro (2005), ao estudar a visão dos alunos sobre o processo de

recuperação de ciclo ao final do ciclo II destaca que os alunos entrevistados

responderam que gostam da escola, porém sem nenhum entusiasmo, “... que

as mágoas e as injustiças são dificilmente esquecidas, que nem sempre

gostaram ou gostam da escola, mas que não têm outras opções de vida

social.”(p. 137) Para eles o aprendizado escolar é “... pouco significativo.” (p.

137), “... para alguns alunos os conteúdos trabalhados pela escola parecem ser

totalmente dispensáveis.”(p. 138). A pesquisadora constata que as dificuldades

dos alunos são atribuídas a eles mesmos e não à escola “... porque eu sou

ruim.”, “na Matemática eu me complico.”, Inglês “não entra na sua cabeça.” (p.

143) Para a autora existe um total descaso das escolas estaduais paulistas,

com anuência das Diretorias de Ensino, com os projetos de recuperação

paralela e reforço, que descaracterizam e abandonam o processo.

Delgado (2004) afirma que a implantação do regime de progressão

continuada apresenta à sociedade um novo debate a respeito da exclusão do

aluno na escola:

“... uma exclusão que não seja, necessariamente, colocar a criança ‘fisicamente’

para fora da escola, mas uma exclusão que aconteça dentro da própria escola.”

(p. 61)

Para a autora, o saber escolar é completamente desvinculado da

cultura dos alunos e a avaliação é o elemento que verifica unicamente a

quantidade de domínio desse saber que não fazem o mínimo sentido para os

jovens; apesar dos alunos permanecerem na escola, não se apropriam do

conhecimento, porém as razões que os conduzem ao fracasso escolar estão

mais relacionadas à escola e ao sistema educativo do que ao desempenho dos

discentes. É imprescindível que os conteúdos trabalhados com os alunos lhes

faça sentido e que a avaliação classificatória seja substituída pela avaliação

diagnóstica que auxilia professores e alunos a aprimorarem o processo de

ensino-aprendizagem conduzindo-os ao sucesso escolar.
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“Não se pode pensar isoladamente sobre as práticas avaliativas desenvolvidas

em um contexto escolar. O processo avaliativo faz parte de uma teia de relações,

na qual estão alunos, professores, administradores escolares, famílias,

procedimentos didáticos, organização didático-pedagógica, projeto pedagógico,

contexto social, saberes adquiridos ou não, entre outros elementos que

interpenetram o cotidiano escolar...” (p. 87)

Na pesquisa realizada por Pereira (2005) sobre a implantação do

projeto de reforço e recuperação paralela a partir dos preceitos da LDB

9394/96 a autora constata “discursos contraditórios com relação à competência

para o encaminhamento desses alunos para o projeto de reforço e

recuperação.” (p. 162) Enquanto alguns professores responsabilizavam apenas

os professores de Língua Portuguesa e Matemática pelo projeto, outros

atribuíam também aos professores de História o compromisso pelo

encaminhamento e acompanhamento dos alunos no reforço e recuperação

paralela, ao passo que outros afirmavam que todos eles eram responsáveis.

Quanto ao projeto em si, a autora afirma que a escola mantinha

“esquemas tradicionais de avaliação em que a verificação do conteúdo era

central e ao desempenho do aluno se atribuía um conceito e uma menção.” (p.

162)

“A escola seguiu o proposto pela oficina pedagógica que, por sua vez, se orienta

pelas resoluções ... a organização de turmas com no mínimo 15 alunos e em

casos excepcionais no máximo de 20 alunos. Normalmente a escola dividia as

turmas por série e não por problemas de aprendizagem. As classes

multisseriadas normalmente ocorriam no caso de alunos excedente, os quais,

para completar as turmas de 20 alunos, eram agrupados todos numa mesma

turma independente da série.” (p. 161)

A autora constata, ainda, que não havia diferença entre o trabalho

desenvolvido nas aulas regulares em comparação às aulas de reforço e

recuperação paralela, cujo projeto foi transformado numa nova oportunidade

para que os alunos melhorassem suas notas. Para Pereira (2005) o

desenvolvimento do projeto com essas características. “está mais voltado para

o interesse de demonstrar a realização prática de uma política educacional

preocupada com os altos índices de repetência ... não nascendo de uma

preocupação genuína do meio escolar.” (p. 165) Citando Viñao Frago e
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Dominique Julia a autora atribui esse problema à política dos reformadores que

por meio da legislação impõem formas para solucionar problemas num curto

período de tempo, sem dar a devida atenção aos professores responsáveis

pelas desconhecidas práticas impostas.

Nas palavras de Omuro (2006) os alunos isentam a escola da

responsabilidade de seu fracasso escolar. Os discentes afirmam gostar da

escola e acreditar que o aprendizado obtido poderá ser útil no mercado de

trabalho. Porém,

“no desenrolar das entrevistas e na análise dos resultado de aproveitamento e

freqüência escolar, verifica-se que as relações entre esses alunos e a escola são

bem mais tensas. As lembranças negativas sobre o passado escolar são mais

fortes e presentes que as positivas. (...) os dados de freqüência das salas de

recuperação de Ciclo II, tanto os do estudo principal, ... apresentam elevados

índices de evasão que demonstram que a escola não está conseguindo atrair

esses alunos para o estudo, recuperando-os para o ambiente escolar.” (p. 171)

A autora constata que como a maioria dos alunos não vê sentido nos

conhecimentos escolares, muitos não alimentam planos para além do ensino

médio. Entendem a escola apenas como uma etapa que devem ultrapassar

sem qualquer objetivo específico. Os poucos discentes que afirmam almejar o

ensino superior, contraditoriamente não se envolvem com as atividades

escolares cotidianas, “... até porque a escola não consegue introduzir uma

nova relação entre esses alunos e os conhecimentos escolares.” (p. 172)

No estudo realizado por Souza (2006) a pesquisadora atesta que os

conteúdos trabalhados não são considerados importantes pelos professores, e

conseqüentemente não atrai os alunos, conhecimentos que poderiam despertar

o interesse de ambos “não encontram espaço para germinar” (p. 197), tornando

a relação inócua com o conhecimento. Outra constatação da pesquisa é a de

que a promoção ou retenção dos alunos no final do ciclo II ocorre sem nenhum

critério “O quadro de informações constituído pelos perfis dos alunos

investigados revela que ‘promoção’ ou ‘retenção’ parecem não representar,

formas objetivas de ‘sucesso’ e ‘fracasso’, respectivamente.” (p. 194) A autora

afirma que os alunos reconhecem nas ações do “Conselho de Classe” no final

do ano letivo que “o professor inventou nota” (p. 194) para promover um

colega. Um aluno “promovido” (p. 194) percebe que foi “empurrado” (p. 194) A
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pesquisadora afirma que a retenção ou promoção dos alunos não apresentam

critérios pedagogicamente justificáveis.

Em estudo realizado por Truzzi (2001) a análise dos dados revela que

as professoras da 4ª série reconhecem algumas dificuldades no processo de

alfabetização de seus alunos, principalmente no que tange à leitura e à escrita,

porém reconhecem que isso não pode ser considerado um empecilho para que

os jovens ingressem na 5ª série, pois consideram que o aprimoramento da

aprendizagem ocorre no decorrer de toda a vida acadêmica dos alunos.

Contudo os professores que atuam na 5ª série identificam imensas

dificuldades em trabalhar com esses alunos, pois reconhecem neles grande

fragilidade na aprendizagem a ponto de receberem “alunos que não

reconhecem as letras e nem ao menos sabem escrever o próprio nome.” (p.

128). Para a pesquisadora, o problema reside no fato de que:

“... é provável ... que os professores de 1ª a 4ª séries estejam alfabetizando os

alunos numa perspectiva diferente dos professores de 5ª a 8ª séries. O professor

de 4ª série pode estar exigindo/esperando um resultado, uma resposta dos alunos

bem diferente da que esperam os professores de 5ª série ... é provável que a

escola das séries iniciais ensine a criança a ler e escrever, mas ler e escrever

‘diferente’ ou ‘insuficiente’ para a continuidade das séries seguintes.” (p. 129 e

130)

Truzzi (2001) encerra sua dissertação com uma questão fundamental e

que merece grande destaque “AFINAL QUEM VAI ENSINAR ESSAS

CRIANÇAS?” (p. 135)

1.3 Implicações relativas às atividades dos professores
Pesquisas recentes demonstram a insatisfação dos professores com a

implantação do regime de ciclos, uma vez que esses profissionais e sua

experiência foram desconsiderados, sua competência colocada em dúvida, e,

sua responsabilidade pelos maus resultados dos alunos aumentou em

demasia. Os docentes descrevem seu cotidiano crivado de dificuldades. As

condições de trabalho mantiveram-se desfavoráveis, as jornadas de trabalho

são duplas, às vezes triplas; não têm tempo para estudar, refletir e avaliar a

prática da sala de aula. Muitos professores são enfáticos ao afirmarem que os
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conflitos e a violência entre os alunos são constantes, impondo mais

obstáculos à prática da profissão. Os HTPC´s são caracterizados como

ineficientes e ineficazes para a elaboração dos projetos pedagógicos, pois os

professores coordenadores vivem sobrecarregados de trabalho, assumindo

funções que descaracterizam o princípio da orientação do trabalho pedagógico,

transformando-os em meros “cobradores de relatórios”. Sob essas condições

desfavoráveis, progressos nas ações pedagógicas parecem muito distantes da

realidade da escola paulista:

(...)  Mais que angustiados, os professores das séries finais do ensino

fundamental parecem desnorteados... A cada ano mudanças foram sendo

propostas e implantadas sem que eles fossem ouvidos, ou construíssem outros

nortes para sustentar seu ensino. Os impasses detectados são minimizados... As

contradições evidenciadas em seu saber fazer tendem a ser negligenciadas ...

Raramente se questiona ou problematiza seus argumentos... (Dias-da-Silva e

Lourencetti, 2002, p.39).

Na prática, a progressão continuada tem sido entendida pelos

professores como promoção automática. Para Souza (2004) o principal sinal

de resistência dos professores com a implantação do regime de progressão

continuada reside “... no fato de que os alunos não podem ser reprovados”

essa expressão “... encontra-se disseminada na rede pública”. (p.52) O autor

avalia que para os professores, sujeitos de sua investigação, uma “avaliação

séria” (p.52) só existe se eles mantiverem nas mãos o poder de julgar o

desempenho dos alunos e decidir sobre a promoção ou reprovação dos alunos

no final de qualquer série, instrumento esse “considerado (...) como um

mecanismo fundamental para a consecução dos objetivos escolares” (p.52).

Souza (2004) destaca também que: “está arraigada a estrutura de tempo anual

por meio da organização curricular em séries com todos os desdobramentos:

afinal a promoção automática se dá de série para série e de ano para ano”

(p.53)

Uma interrogação é bastante comum entre os professores: “se

enfrentamos tantas dificuldades para realizar as propostas expressas na LDB

9394/96, principalmente em relação a avaliação,  como não realizar a

promoção automática?”



40

Em sua tese de doutorado sobre a implantação da Progressão

Continuada em escola estadual de ciclo I, Guilherme (2002), afirma que a

implantação do regime na rede de ensino paulista foi uma decisão vertical e

radical que não considerou a opinião e a cultura dos professores, nem forneceu

subsídios e capacitações que os preparassem para a proposta. Nesse sentido,

teve um violento impacto entre os docentes gerando desestabilização,

descontentamentos e inseguranças que se manifestaram de várias formas.

Segundo a autora, os professores utilizaram-se de “estratégias” e “táticas”

diferenciadas e não aceitaram passivamente as imposições do sistema. A

autora considera que a cultura manifesta na atividade docente não se altera a

partir de mudanças impostas externamente e observa que alguns discursos

vão sendo incorporados às velhas práticas e que as antigas crenças continuam

se perpetuando de formas mais ou menos dissimuladas: a referência à

seriação ainda é muito forte na identificação das classes; a avaliação

classificatória prevalece com menor grau de exigência.

Oliveira (2003) também constatou, em seu estudo, que a cultura

escolar se amoldou burocraticamente às propostas da SEESP sem alterar suas

práticas. A unidade escolar investigada pela pesquisadora foi indicada por uma

Diretoria de Ensino da rede estadual como sendo um bom exemplo, pois

apresentava um trabalho diferenciado no reforço escolar de alunos com

dificuldade de aproveitamento escolar. Entretanto, Oliveira concluiu que a

escola desenvolvia uma “cultura do amoldamento”, isto é, respondia às

demandas burocráticas dos órgãos do sistema, reproduzindo nos documentos

escolares o discurso oficial e ocultando os problemas e conflitos gerados pela

implementação da progressão continuada. Na realidade, a instituição

continuava mantendo as práticas tradicionais, sem problematizar suas

dificuldades e sem realizar um debate coletivo para encontrar alternativas para

a superação das dificuldades surgidas no cotidiano escolar.

A opinião de professores de Ciências de duas escolas estaduais de

ciclo II foi investigada por Ravagnani (2004). A autora afirma que poucos deles

compreenderam e aprovaram a progressão continuada.  Os docentes queixam-

se da falta de preparo e de orientação para implantar a nova proposta e das

difíceis condições de trabalho, especialmente do imenso número de alunos por

sala. Os depoimentos colhidos destacam que a verdadeira intenção do governo

é diminuir os gastos com a educação, copiando modelos dos chamados
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“países civilizados”. Os professores também se referem ao impacto negativo da

progressão continuada no aprendizado e no comportamento disciplinar dos

alunos. Para os professores entrevistados, o risco da implantação de um

sistema de avaliação como previsto no regime de ciclos e progressão

continuada, sem o devido preparo dos profissionais docentes reside no fato de

que a promoção dos alunos para séries posteriores possa ocorrer sem a

necessária compreensão e domínio dos conteúdos essenciais para o

desenvolvimento de suas trajetórias estudantis.

Brito (2001) investigou até que ponto o PEC esclareceu os professores

sobre a implantação do regime de progressão continuada no ensino público

estadual paulista, buscando a melhoria do desempenho escolar, a

transformação do cotidiano, a construção do projeto pedagógico da unidade

escolar e traçar o perfil de cada profissional. Seu estudo conclui que na região

pesquisada o programa de educação continuada não garantiu aos docentes as

competências e habilidades necessárias ao desenvolvimento do novo sistema,

pois privilegiou a capacitação dos Diretores (120 horas) e professores

coordenadores (120 horas), enquanto que aos professores ofereceu-se 96

horas de formação, e, nem todos os professores da rede pública tiveram

acesso a essa capacitação. Na cidade de Mogi das Cruzes, onde o estudo foi

realizado, “... cerca de 27% dos professores desse pólo não participaram do

processo de capacitação.” (p.69)

Diversas medidas, entretanto, foram sugeridas pela Indicação do

Conselho Estadual de Educação em 1997 (São Paulo, 1997). Parte dos

comentários a seguir apresentados se referem a tais sugestões.

“A avaliação no esforço da progressão continuada tem um novo sentido, ampliado,

de alavanca do progresso do aluno e não mais o de um mero instrumento de

seletividade. Ela adquire um sentido comparativo do antes e do depois da ação do

professor, da valorização dos ganhos, por pequenos que sejam, em diversas

dimensões, do desenvolvimento do aluno, perdendo absolutamente seu sentido de

faca de corte. A avaliação se amplia pela postura de valorização de qualquer

indício que revele o desenvolvimento dos alunos, sob qualquer ângulo, nos

conhecimentos, nas formas de se expressar, nas formas de pensar, de se

relacionar, de realizar atividades diversas, nas iniciativas, etc.”
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A alínea a) desse mesmo documento apresenta algumas

considerações relativas ao processo de acompanhamento e avaliação:

a) valer-se de diferentes formas de registro e acompanhamento da aprendizagem

dos alunos, inclusive com a garantia de mecanismo de auto-avaliação; (grifo

nosso)

Como se depreende dessas sugestões há implicações para a atividade

docente que significam atenção redobrada sobre avaliação durante o processo

de ensino. Algumas pesquisas trouxeram informações sobre o uso de novas

fichas de registro construídas e utilizadas pelos professores durante o período

prévio à implantação e com o início da vigência dos ciclos, porém com

resquícios de formalismo (Delgado, 2003; Pereira, 2004; Oliveira, 2004). Como

alteraram, de fato, suas ações neste particular, os professores que atuavam

antes dos ciclos e agora?

No que tange a outros aspectos do processo de ensino para o

enfrentamento da diversidade do alunado também foram feitas sugestões (São

Paulo, 1997):

b) organizar e usar tarefas suplementares adequadas para possibilitar variadas

formas de trabalho escolar; (grifo nosso)

c) desenvolver o trabalho pedagógico em sala de aula através de uma

combinação de atividades comuns e diversificadas; (grifo nosso)

Essas sugestões são essenciais e têm conseqüências para os

professores, pois necessitam alterar suas rotinas de trabalho construídas para

ensinar alunos de modo coletivo e homogêneo como já demonstraram diversos

estudos e as dificuldades de romperem com tais modos de atuar (Ferreira,

2002).

Ao analisar conjuntamente as sugestões das alíneas a), b) e c) se

verifica a necessidade de os professores estarem preparados para

acompanharem constantemente a aprendizagem dos alunos, por meio de

diferentes formas de registro, inclusive a auto-avaliação e, a partir desses

dados, organizar e usar meios comuns e diversificados de modo a suprir as

lacunas detectadas nos diferentes alunos. Essa, no entanto, é uma dificuldade
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dos professores há muito tempo, não se restringindo ao período de

implantação de ciclos, pois, conforme Dias da Silva (1997), ainda que existam

variações, há na escola um ensino centrado no professor, lousa e giz, livro

didático, a mesmice pedagógica apontada por Azanha (apud a autora). Como

estarão tais aspectos, hoje?

Além dos aspectos pedagógicos, as sugestões da Indicação (São

Paulo, 1997) abordam alterações na organização das escolas e nas suas

condições materiais de trabalho:

d) modificar a dimensão das turmas, os critérios de composição das mesmas, a

rigidez dos horários, dos programas e regulamentos, das formas de os alunos

trabalharem em grupos, e aperfeiçoar os ambientes e materiais de

aprendizagem; (grifo nosso)

f) dotar as escolas das condições necessárias (salas, materiais, orientação dos

professores etc.) para a recuperação paralela. (São Paulo, 1997) (grifo nosso)

Como se pode observar, a modificação de séries para ciclos tem

implicações amplas para a organização das escolas e nos modos de conduzir o

processo educativo. Na alínea d) é possível verificar que mudar a dimensão

das turmas, os critérios de composição e o tempo para as aulas tem

conseqüências diretas para a atividade docente que precisa passar por

alterações sensíveis no que se refere às tradições de aulas curtas (40 a 50

minutos), turmas compostas por seqüência de séries e com grande número de

alunos (45 a 50 alunos por classe). Além disso, já se prevê a organização dos

alunos para trabalhar em grupos e não mais só individualmente, alterando-se

os ambientes – foram criadas as salas-ambiente – e os materiais de

aprendizagem que garantam o aproveitamento para todos.

Como se vê, parece haver destaque para a aprendizagem em todas

essas alíneas assim como na apresentada a seguir:

e) criar ou reformular os serviços de apoio aos alunos com dificuldades

específicas de desenvolvimento e aprendizagem, que necessitam dedicação e

esforços especiais dos professores e oportunidade de interações com os

colegas; (grifo nosso)
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Como aponta Sampaio (2002) em seu estudo realizado na década de

1990, a escola e os professores dessa faixa de escolaridade - 5ª a 8ª série –

atuavam tendo a série como parâmetro para seqüência de pré-requisitos,

programas organizados por bimestres, regulando o trabalho docente e o

agrupamento dos alunos em classes por turmas. Nessa organização, com

currículo organizado por disciplinas dissociadas entre si embora o ensino

estivesse organizado, o processo de aprendizagem não necessariamente

favorece o acesso ao conhecimento, prevendo-se insucesso escolar.

As mudanças presentes nas sugestões anteriormente destacadas

prevêem rupturas em relação a esse quadro por ela sintetizado. A mesma

autora aponta as necessidades e conseqüentes problemas: perdem-se os

parâmetros de ordenação dos conteúdos e seqüenciamento no trabalho dos

professores, na organização das turmas e reagrupamento.

Como estarão, hoje, essas questões nas escolas que contam com

alunos encerrando o ciclo II?

Tais aspectos relativos à atuação dos professores constituem,

portanto, o foco a ser relatado nos próximos capítulos, verificando junto aos

professores, as similaridades e diferenças do processo pedagógico antes e

depois da implantação dos ciclos.
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CAPÍTULO 2 - A PESQUISA EMPÍRICA REALIZADA EM
ESCOLAS ESTADUAIS PAULISTAS:
DECISÕES METODOLÓGICAS, DIFICUL-
DADES E RESULTADOS.

Compreendendo a escola como lócus de reprodução normativa que

dissemina uma cultura institucionalmente determinada, e, como um lócus de

produção normativa, que constrói sua cultura organizacional influenciada pelas

especificidades de seus agentes, na trama de suas relações sociais e

profissionais, este estudo aborda a cultura escolar como entrada,

especificamente a cultura no que tange à atividade dos professores, relativas a

implantação dos ciclos e progressão continuada e a conseqüente implantação

dos procedimentos de reforço e recuperação dos alunos sujeitos a essa

reorganização.

Essas duas medidas, implantação dos ciclos e progressão

continuada, parecem centrais no conjunto das ações reformadoras do sistema

público de ensino e as mais disseminadas, sobretudo quando se focalizam

seus pretensos efeitos nos processos de organização da escola, do ensino e

da aprendizagem.

O desenvolvimento do estudo sobre esse tema tem o interesse de

desvendar como os professores se organizam em sua atividade diária para

atender o que prevê a legislação concernente à implantação dos ciclos e a

progressão continuada. A intenção inicial era a de focalizar os processos de

comunicação entre as instâncias da Secretaria da Educação – a própria sede

da SE, diretorias de ensino e diretorias de escola para chegar até os

professores – buscando compreender como ocorriam as atividades de

formação continuada para os professore enfrentarem as dificuldades do dia a

dia na implementação do ciclo II e progressão continuada.

Minha pesquisa iniciou-se com a visita a algumas escolas da cidade de

Osasco quando solicitei autorização de seus diretores para analisar e registrar

as correspondências que a Diretoria de Ensino havia lhes enviado convocando

os professores para ações de educação continuada sobre a implantação dos

ciclos e da progressão continuada. Apesar de me receberem de forma cordial

afirmaram que analisariam minha solicitação e posteriormente entrariam em

contato comigo. Não obtive nenhuma autorização. Em uma das escolas, a
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diretora foi de uma arrogância que me senti retornando ao período da Ditadura

Militar, confirmando minha desconfiança sobre o fato de que alguns gestores

da escola pública não atribuem nenhuma importância à pesquisa acadêmica e

em certos casos acreditam que estarão sendo inspecionados.

Em face dessas dificuldades resolvi buscar informações diretamente na

Diretoria de Ensino. Depois de várias idas e vindas não consegui conversar

com alguém que me fornecesse pistas sobre como obter os registros que

acreditava existirem. Consegui contatar a recém empossada coordenadora da

Oficina Pedagógica que muito gentilmente me instalou numa de suas mesas

com duas pastas de comunicados entre a Diretoria de Ensino e as Unidades

Escolares no período compreendido entre 1o de abril de 2005 a 20 de abril de

2006. Analisando um por um dos documentos, não encontrei nenhum que se

referisse ao tipo de ação que eu imaginava existir.

Diante disso, comuniquei à Coordenadora que precisava ter acesso

aos comunicados de anos anteriores. Então descobri que a Oficina

Pedagógica2 havia passado por uma reforma físico-estrutural e que seria

necessário procurar pelas pastas em locais fora da Oficina, pois os funcionários

que haviam feito as mudanças não se encontravam mais na Diretoria de

Ensino.

Numa tarde me encaminharam a uma sala de 2x2x3, onde

supostamente estaria guardada uma parte dos documentos que poderiam me

fornecer informações. Ao abrir a porta, encontrei várias mesas de computador,

umas sobre as outras, e muitas prateleiras repletas de caixas-arquivo e muitas

                                                
2 A Oficina Pedagógica integra a Assistência Técnico-Pedagógica da Diretoria de Ensino e é
composta por 11 docentes que atuam na Educação Básica como: Assistentes Técnico-
Pedagógicos (ATPs) do Currículo da Educação Básica designados pelo Dirigente Regional de
Ensino, nas seguintes áreas: Alfabetização; Linguagens e Códigos, compreendendo as
disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física;
Ciências da Natureza e Matemática, compreendendo as disciplinas de Ciências Físicas e
Biológicas, Física, Química, Biologia e Matemática; Ciências Humanas, compreendendo as
disciplinas de História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Psicologia. Esses têm como função,
entre outras: identificar as demandas de formação continuada, a partir da análise de
indicadores, propondo ações voltadas para as prioridades estabelecidas; prestar assistência e
apoio técnico-pedagógico às equipes escolares no processo de elaboração e implementação
da proposta pedagógica da escola; estimular a utilização de novas tecnologias na prática
docente, nas diferentes áreas do currículo, favorecendo a sua apropriação; orientar as equipes
escolares para a utilização e otimização dos ambientes de aprendizagem e dos equipamentos
e materiais didáticos disponíveis; promover ações que possibilitem a socialização de
experiências pedagógicas bem -sucedidas; divulgar e estimular o acesso dos professores ao
acervo da Oficina Pedagógica e auxiliá-los na seleção dos materiais disponíveis, incentivando-
os a produzir outros materiais pedagógicos; desenvolver ações a partir de demandas
específicas das escolas e ou propostas pelos órgãos centrais. (Resolução nº 12 de 11.02.05)
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fitas VHS. Sozinha, retirei todas as mesas do caminho e passei a abrir as

caixas analisando seus conteúdos. Após umas quatro horas havia aberto,

analisado e lacrado mais de trinta caixas sem nada encontrar para minha

pesquisa. Recoloquei-as no lugar, assim como as mesas. Deixei-as

exatamente como as havia encontrado. Talvez com um pouco menos de pó, já

que parte dele havia se instalado em minhas roupas.

Retornei no dia seguinte para mais uma tentativa e desta vez me

conduziram ao arquivo morto. Morto mesmo! Juntamente com um senhor muito

simpático, encarregado de transportar os arquivos para lá, procuramos durante

horas, mas nada foi encontrado. Saí de lá como se minha pesquisa tivesse sido

enterrada numa daquelas caixas do arquivo morto. Arrasada, chorei uma tarde

inteira. Como era possível imputarem aos professores a responsabilidade pelo

fracasso das reformas educacionais se na prática nem ao menos eram

realizadas ações educativas para que pudessem implantá-las?

Todo esse processo ocorreu durante os meses do final de 2005 e início

de 2006.

Depois de minha falta de êxito nas escolas, conversando com o

professor José Geraldo Silveira Bueno do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: História Política, Sociedade este me indicou uma de

suas orientandas, diretora de uma escola estadual na zona sul de São Paulo.

Entrei em contato com ela e marcamos uma reunião em sua escola. Ela foi

extremamente gentil. Passou uma tarde inteira comigo. Disponibilizou

documentos, fez um relato pormenorizado de ações realizadas logo após a

implantação da LDB 9394/96 com os diretores e coordenadores, pois eles

seriam os encarregados de prepararem seus professores nas respectivas

unidades escolares; me explicou como funcionava a comunicação entre a

Secretaria de Ensino, as Diretorias de Ensino e suas Unidades Escolares.

Partindo desse encontro descobri que as escolas não guardam

correspondências escritas por mais de 6 meses, pois toda comunicação é

realizada on-line e que efetivamente não foram realizadas ações específicas

sobre a implantação dos ciclos e da progressão continuada com os

professores.

Analisando a situação em uma reunião de orientação no meio do 1º

semestre de 2006 entendemos que, se depois de toda aquela epopéia pela

busca dos documentos nada havia sido encontrado, só poderíamos deduzir
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que eles não existiam para efeito de consulta. Decidimos pela redefinição do

projeto de pesquisa, embora mantendo o tema relativo aos ciclos e progressão,

alterando o foco para identificar possíveis alterações na atuação em sala de

aula. A perspectiva seria a dos professores de 8a série do Ensino Fundamental

II da Rede Estadual de Ensino Público com mais de 10 anos de experiência na

sala de aula. Ao invés de buscar documentos, iria colher dados junto aos

próprios sujeitos responsáveis por implantar as reformas e verificar como

atuam com alunos que completam o ciclo II.

No processo de elaboração da pesquisa, optei pela entrevista semi-

estruturada, que permitiria não apenas analisar os dados, como também

realizar uma comparação entre os discursos dos professores entrevistados.

Elaborou-se um esboço da entrevista que incluía questões sobre a

caracterização dos professores e as ações desenvolvidas no cotidiano das

aulas regulares e encaminhamentos sobre avaliações, reforço e progressão

continuada considerando serem esses focos centrais na argumentação teórica

que embasava a legislação e também pontos explícitos de normatização sobre

o tema conforme se viu no capítulo anterior. Com o objetivo de adequar esse

instrumento, contei com a avaliação de uma pesquisadora experiente e efetuei

uma entrevista piloto com uma professora com mais de 20 anos de experiência

em sala de aula. Após sua transcrição e análise, fiz as adequações

necessárias.

A obtenção de sujeitos para a pesquisa não foi um processo fácil, mas

ao final as entrevistas foram realizadas com dois professores de escolas

públicas estaduais da periferia da cidade de Osasco e com auxílio de uma

amiga do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História

Política, Sociedade obtive a indicação e o acesso a três professores também

da rede pública estadual, de uma escola da zona norte da cidade de São

Paulo.

Apenas no final do primeiro semestre de 2006 iniciei minhas

entrevistas. Primeiro, com os dois professores de Osasco. Um deles, num

domingo, recebeu-me para o almoço em sua casa e durante horas

conversamos sobre a educação brasileira. Outra professora osasquense me

recebeu em sua casa e, em meio aos cuidados com seu bebê, cedeu-me a

entrevista. Durante três dias, também no final do 1o semestre letivo de 2006,
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estive em uma escola da zona norte de São Paulo, aguardando a

disponibilidade dos professores e lá foram realizadas mais três entrevistas.

Essa etapa das entrevistas também não foi fácil, os professores

estavam retraídos, pois de modo geral, as escolas não estão se abrindo para a

pesquisa. As entrevistas aqui relatadas foram todas gravadas segundo a

orientação de Bogdan e Biklen (1994). Após a realização das entrevistas as

mesmas foram transcritas para análise.

Depois de várias leituras decidiu-se por agrupar as questões em torno

de alguns eixos indicadores dos pontos centrais representativos de eventuais

alterações no processo educativo conforme já apontado: progressão

continuada ou promoção automática; rotina de trabalho em sala de aula;

fracasso e sucesso escolar; avaliação; instrumentos de avaliação; rotina de

trabalho em dia de avaliação; registros sobre o desempenho dos alunos;

análise do desempenho dos alunos nas reuniões colegiadas; planejamento das

atividades de reforço e recuperação; acompanhamento dos alunos em reforço

e recuperação; desempenho dos alunos em recuperação.

A seguir estão dispostos os dados obtidos com as primeiras análises

que permitiram sua organização.
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2.1. Quem são os professores
Neste item estão agrupadas todas as informações sobre os

professores obtidas com as questões constante do roteiro do Anexo I.

QUADRO 1
CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES

Questões
dirigidas

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado

Identificação 1 2 3 4 5
Idade 50 anos 36 anos 45 anos 42 anos 51 anos
Sexo masculino feminino masculino feminino feminino
Cidade em
que leciona

Osasco
São Paulo

Osasco
São Paulo

Zona Norte
São Paulo

Zona Norte
São Paulo

Zona Norte
São Paulo

Disciplina que
leciona

Geografia História Educação
Artística

Educação
Física

Geografia

Situação
funcional

OFA efetiva efetivo efetiva efetiva

Jornada de
trabalho

26 horas 40 horas 40 horas 20 horas 30 horas

Tempo de
magistério

16 anos 13 anos 18 anos 16 anos 10 anos

Tempo de
magistério
nessa escola

9 anos 10 anos 12 anos 2 anos 2 anos

Número de
escolas que
lecionou

7 (sete) 4 (quatro) 4 (quatro) 9 (nove) 15 (quinze)

Ensino Médio Colégio Águia
Salvador/BA

EE “Major
Telmo

Coelho Fo”
Osasco/SP

EE
“Gonçalves

Dias” – Zona
Norte

São Paulo

EE “Octávio
Mendes” -
Zona Norte

São Paulo/SP

Colégio
Bernardino de

Campo –
Zona Norte
São Paulo

Ensino
superior FAE

São Paulo

Faculdade
Teresa
Martin

São Paulo

Faculdade
Mozarteum
São Paulo

Faculdade de
Educação
Física de

Santo André

UniSantana
São Paulo

Licenciatura Filosofia,
Estudos Sociais,

História e
Geografia

História Educação
Artística

Educação
Física

Estudos
Sociais

Lato- sensu
não

Cidadania e
Cultura

Unicamp

Gestão
Educacional

Unicamp

Administração
Escolar
Uniban

não

Como demonstra o quadro todos os docentes têm no mínimo dez anos

de experiência em sala de aula. A média de idade é de 37,2 anos, enquanto

que a média horária de trabalho é de 31,2 horas semanal. Todos lecionaram

em várias escolas públicas, no mínimo em quatro; têm formação universitária

com licenciatura em suas respectivas áreas de atuação profissional. Entre os

cinco entrevistados três fizeram lato-sensu e nenhum deles freqüentou curso

para obter título de mestre ou doutor.
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2.2.  As manifestações dos professores: resultados
organizados

Toda reforma educacional estabelece desigualdades de posições entre

quem propõe e quem deve executá-la. Retomando questões, objetivos gerais e

hipótese, me preocupei em verificar: como estarão as escolas, e principalmente

os professores, agindo ao vivenciarmos um período em que os alunos chegam

ao final do ciclo II do ensino fundamental? Terão os professores alterado seus

modos de ser e de trabalhar diante dessa nova realidade? É possível identificar

difusão das idéias e fundamentos teóricos e práticos das medidas que

procuram alterar as escolas e o dia a dia nas salas de aula a partir da

implantação dos ciclos e da progressão continuada? Para tanto, procurei

inicialmente, identificar quais as ações adotadas no âmbito do sistema para

que os professores da escola conhecessem as medidas; procurei ainda,

identificar documentos, instrumentos e critérios utilizados pelas escolas para

divulgar e promover a compreensão de tais medidas, sobretudo no que se

refere à sala de aula; me empenhei em verificar se houve na(s) escola(s) ações

voltadas à educação continuada dos professores para alterarem suas práticas.

Diante da impossibilidade de continuidade nessa direção, como já relatado,

procurei então, identificar como os professores se manifestam sobre a possível

mudança nas suas atividades diante da recepção de alunos que completam o

ciclo II após o período da proposta de mudança. Dentro de todo esse contexto,

meu estudo buscou analisar que tensões são estabelecidas e como ocorrem os

momentos de rejeição, acordos e consenso durante os encontros entre os

diversos agentes envolvidos com a educação pública estadual paulista. Na

seqüência estão os quadros com as informações agrupadas pelos eixos

anteriormente descritos para análise posterior.

Considero que as manifestações dos professores expressas nos

Quadros 2 a 12, constituem as representações deles sobre seu trabalho. O

habitus dos agentes, sejam eles educadores ou tenham outra ocupação, se

manifesta pelas práticas sedimentadas ou pelas representações verbais em

que expressam sua percepção sobre o que se conversa, sua visão e

classificação no mundo. (Bourdieu, 1997) Os quadros constituem a expressão,

a manifestação deles sobre cada questão relativa ao tema dos ciclos e

progressão nos aspectos selecionados como centrais.
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QUADRO 2

Progressão Continuada ou a Promoção Automática?

Questões P.1 P.2 P.3 P.4 P.5
1 - O que se
implantou em
sua escola foi a
progressão
continuada ou
a promoção
automática?

Bom até o ano passado a
gente trabalhava com que o
aluno tentava saber, o que
ele sabia, o que ele tinha
prendido, o mínimo que é
pedido, né. Agora esse
ano, pelo que eu percebo,
eles tão tentando trabalhar
com a progressão
continuada diretamente,
quer dizer, na verdade eu
nem sei dizer o que acho
que é hoje. Eles estão mais
preocupados com a
quantidade de notas
vermelhas e azuis, porque
o novo diretor ta
trabalhando em cima dessa
situação mesmo, né,
porque é que tem tanta
nota vermelha, né. Se tem
muita vermelha, você tem
que saber porque é que tem
tanta nota vermelha, para
poder solucionar o
problema. Mas não se
apegar nas notas vermelhas
e colocar notas azuis,
simplesmente por colocar.
Você tem sentar e ver
aonde que o aluno a
errando, porque que ele
não a aprendendo e mudar
sua metodologia, pra ver se
o aluno aprende, ai sim,
pra ver o mínimo que o
aluno pode aprender e pelo
menos saber alguma coisa.
Porque a escola sempre
culpa o professor pela nota
vermelha. Então na
verdade joga toda a culpa
no professor porque “ele
que não consegue, ele que
não faz isso, que ao faz
aquilo”, tanto é que nós
tivemos um problema
seríssimo, apesar de que
foi refletido obre essa
situação, então temos
professores, que por
incrível que pareça, 100%
vermelha, e 100%
vermelha é anormal. Então
ta na hora dele rever.
Como é uma professora
nova que entrou agora,
com idéias novas, coisas
diferentes, co esse negócio
todo, ela não ta por dentro
ainda, tanto é que agora
que ta ela entrosando com
que é a educação de

Progressão
continuada.
Porém, hoje um
aluno só é
reprovado por
faltas, porque a
política do
governo foi
economizar as
despesas sem ter
aluno repetente.

Promoção
automática, por
falta de
conhecimento
das propostas.

Progressão
continuada.

Progressão
continuada,
né. De 5ª. a
8ª.
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verdade, como que ta
sendo, com avaliar o aluno,
o que avaliar, porque a
preocupação dela era mais
com conteúdo, aí foi onde
ela pecou.

QUADRO 3

Rotina de Trabalho em sala de aula

Questões P.1 P.2 P.3 P.4 P.5
2 - Descreva sua
rotina de
trabalho num dia
comum, desde
sua entrada na
sala, a recepção
dos alunos e o
encerramento da
aula, a
organização da
classe;
organização dos
grupos; critérios;
procedimentos
de aula;
utilização de
materiais;
encaminhamento
das atividades;
quantidade de
matéria;
seqüência do
conteúdo.

Bom, depende
muito, né!
Primeiro lugar,
Disciplina... Os
alunos ficam em
fileiras, ficam em
grupo quando vão
fazer atividade.
Escrevo o
conteúdo na lousa,
ou então, trago
material para ser
discutido em sala
de aula ou um
tema que surge
dependendo da
situação, porque
como existe o
tema transversal,
né, como por
exemplo, aquela
bendita revolução
aí do “Marcola”, o
tema foi em cima
disso, a gente
trabalha de acordo
com a situação
também, mas
geralmente é
lousa, debate na
sala de aula,
explicação e
textos.
Bom, as atividades
são
encaminhadas...
geralmente é mais
pergunta para ser
refletidas e
respondidas,
quando é trabalho
em grupo. Quando
é aula expositiva,
não. Aí a
participação é
diferente, né,
porque não existe
só uma pergunta
em si, sim uma
pergunta do
próprio aluno
também.

Os alunos se
organizam e
sentam em
grupos em
todas as
minhas
aulas,
entrego
pequenos
textos sobre
temas atuais
encaixados
com o
conteúdo da
sala, sempre
com uma
seqüência.
Faço aulas
expositivas e
atribuo nota
a tudo que
eles
produzem na
sala, senão
ninguém faz
nada.

Bom, eu em sala
de aula, quando eu
estou trabalhando
especificamente
de 5ª a 8ª, porque
eu dei aula
também para a 1ª.
e 2ª. Série do
ensino básico, eu
nunca trabalhei de
uma forma
convencional, é
sempre em “U” ou
em círculo, apesar
do trabalho que dá
para preparar, eu
sempre trabalhei
assim, que na
minha formação
eu achava um
pouco difícil
atender ou
acompanhar o
aluno, numa
situação de sala de
aula eu na frente e
eles... se eles tão
realizando, ainda
mais em Artes, né.
Eu sempre
modifiquei,
sempre tive a
necessidade de
variar. Apesar de
criticarem muito a
polivalência,
enquanto
metodologia de
trabalho, eu
sempre dividi
artes plásticas,
artes cênicas,
música, desenho
em bimestres,
isso me obrigava a
tratar o espaço
físico de maneira
diferente, então os
alunos já estavam
habituados, “a
professor só você
que se diferente”,

Eu vou até a sala,
faço chamada,
falo pra eles o que
nós vamos fazer
nesse dia e aí
venho pra quadra
e começo a aula
na quadra. A
rotina é essa,
quando eles vêem
aqui pra fora eles
já sabem o que
vão faze. Porque
senão fica difícil
aqui, fica muito
tumultuado.
Se a aula for de
basquete, eu
chego na sala e
falo hoje nós
vamos trabalhar
com passe com
drible e com
arremesso. Vou
dá figura 8, giro
com mudança de
direção, jamp,
vou dar alguns
fundamentos. Ai
explico: nós
vamos pra quadra,
vamos formar três
colunas, vai bate
bola e arremeça.
Então eles já
sabem, quando
você aqui pra
fora, eu do um
aquecimento
rápido, uma
corrida, uns
alongamentos... e
aí eu começo com
a aula... (...) Eles
já sabem, muito
fogem pelo
caminho, até
chega naquela
quadra, uns se
perdem pelo
caminho, é
realidade, tá.

Se tiver um
livro, eu mando
pega o livro,
leio o texto e
mando fazer as
atividades.
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Eu coloco o
conteúdo de
acordo com o que
é pedido mesmo
nos PCNs, então
você dá aquela
seqüência de
acordo com os
PCNs...
A escola tem um
material que a
gente utiliza
dentro da sala de
aula, mas os
alunos não podem
levar pra casa.
Não são utilizados
aula-a-aula, aula
sim, aula não ou
de acordo com a
necessidade do
assunto que têm
nos livros, porque
nem todos os
temas tem dentro
do livro, né.
Porque os livros
não têm uma
seqüência daquilo
que a gente monta,
não. A gente
precisa de outros
materiais.

em U, ai eu
chegava eles já
num outro
momento eles
estavam diferentes
em quatro
carteiras, já,
porque também
pra eu pode
acompanha era
mais fácil de
passear pela sala e
olhar o que os
alunos estavam
executando.
Agora em
momentos
esporádicos de
explicação até
mantinha o
convencional.
Mas o
convencional era
exceção. A regra
era varia mesmo,
principalmente
nas cênicas.
A avaliação a
gente considera o
processo do aluno
de realização, o
envolvimento que
ele tem na
atividade, a
percepção do que
ele realiza e auto-
avaliação a gente
considera muito.
Eu pelo menos
considero
bastante. Tenta
conscientizá-lo do
seu processo, da
sua execução e do
resultado, né.
Então ele vai
perceber que é
possível uma
qualidade melhor
ou maior a partir
do envolvimento e
do empenho que
ele tenha,
independente do
que ele diz de te
um conceito de
talento anterior, o
que é bastante
discutível, né.
Criatividade é
uma coisa que se
desenvolve, você
se prepara pra
esse tipo de
situação, então é
necessário que ele
também se dê o
direito de
experimentar e de
acreditar na

Alguns não
querem treinar, só
querem jogar.
Quando é uma
aula dirigida, aí é
mais difícil. Seu
eu vou dar jogo,
aí eles rápido
montar as equipe
(...) aí todo
mundo participa,
mas na aula de
fundamento... é
difícil.
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possibilidade.
Então, a avaliação
eu acho
importante. Os
formatos de
avaliação muito
rígidos, muito
fechados em
Artes, eles são...
bastante
questionáveis,
mas, é... eu
acredito no caráter
auto-avaliativo do
aluno. E... apesar
do meio não
favorecer, a gente
tenta é... indica
esse caminho
dentro da
atividade artística.
Normalmente os
procedimentos
dentro de
Educação
Artística eles são
bastante práticos,
ele (aluno) realiza
muitas coisas, ele
tem que te atitude,
então isso
favorece a
avaliação positiva
do aluno sempre,
por conta do
envolvimento de
grupo que é
sempre constante,
ele vai precisar do
outro, ele vai
precisar se
locomover, ele vai
precisar de
material, isso cria
uma dinâmica que
aproxima muito o
aluno e quando há
problemas
disciplinares, isso
também se
estabelece logo,
de imediato.
Então a gente
tenta lida com
essa questão
também, não é,
sempre
objetivando o
trabalho acima de
tudo, não é, nós
estamos aqui pra
isso, veja que essa
experiência é
interessante... Eu
tenho alunos que
depois de algum
tempo de estudar
voltam falando
“olha é tão legal, a
gente
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experimentava
tanta coisa e eu
não me apercebia
na época”. Agora
eu tenho até
alunos que estão
fazendo estágios
“era tão divertido,
a gente vivia
aquilo e não
percebia e
reclamava”. As
experiências em
Artes dão uma
dimensão pra
formação deles,
né, humanística,
intelectual, social,
por trabalhar a
história da
música, gêneros
musicais, história
da arte, auxilia na
Língua
Portuguesa, na
Literatura
propriamente dita,
e no momento o
aluno não se
apercebe disso, e
depois que passa o
processo ele vai
avaliando
positivamente,
Então quando nós
avaliamos em sala
de aula a gente
segue os critérios
da instituição, por
conta de que isso
é necessário
porque nós
estamos numa
educação formal,
numa escola
pública, temos
que entregar toda
a documentação
corretamente, mas
a gente faz
questão de frisar o
caráter da auto-
avaliação do aluno
para que ele se
aperceba dentro
do processo.
Porque se não,
tanto faz se ele faz
ou não, não. Nós
precisamos fazer
juntos, né, eu
proponho e eles
vão ta junto com a
gente caminhando
e percebendo e
questionando e
criticando, porque
ocorre, isso tudo
faz parte.
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3 - Quais são os
pré-requisitos
que você exige
de um aluno que
chega à 8ª série?

Tem. Pelo menos
que ter noção de
espaço de lugar,
das coisas que
estão acontecendo,
como por
exemplo, a
questão política,
pelo menos ter
uma noção do que
seja isso, não que
ele tenha que sabe,
mas que tenha
mais ou menos
uma idéia do que
seja, pelo menos a
geografia, qual a
função da
geografia hoje me
dia. Não chega
como muitos que
não sabem o que é
a geografia, nem
quem é o
professor de
geografia.

Que saiba
pelo menos
ler e
escrever.

Ele já deve ter um
conhecimento
básico no uso de
cores. Ele já deve
ter experimentado
atividades que ele
possa exercitar
sua coordenação
motora e afinar
isso, né, e
representa o
mundo de maneira
mais organizada.
Que ele seja capaz
de diferenciar as
linhas artísticas, o
que é artes
cênicas, o que é
artes plásticas, o
que é música, que
cada uma tem
uma linguagem
própria,, que elas
são parte de sua
própria cultura.
Esses conceitos
ele já deve ter
dominado na
oitava séria. E
deve ser capaz de
se expressar
plasticamente
através de
desenhos ou
representações ou
identificar essas
representações no
seu em torno e
interagir com as
atividades.

Olha, na
Educação Física,
ele precisa de
coordenação
motora, domínio
do espaço, um
pouco de posição
na quadra, deveria
saber as regras
dos quatro
esportes
(handbool,
basquete, vôlei,
futebol).
Chegando na 8ª
série, você deduz
que o aluno já
tenha visto tudo
isso.

Ele tem que
sabe faze
interpretação,
saber ler e
escrever.
Interpretar, eles
não sabem. É
mais
complicado pra
gente de
história e
geografia por
causa disso.
Eles têm uma
certa
dificuldade.

4 - Há dez anos
os pré-requisitos
eram os mesmos
para os alunos
que chegavam à
8ª. série?

Não. Olha,
dependendo, como
eu falei, quando eu
iniciei numa
escola, que eu já
trabalhava mais ou
menos com o que
tão trabalhando
agora, tudo bem
não precisava
tanto, como era
pedido naquela
época, que era
mais a decoreba, o
aluno tinha que
aprende aquilo que
era dado,
dependendo da
escola, ta?! Porque
nessa que eu
trabalhei, chamada
Radlas Seres, que
a Cida era a
diretora não, a
gente via como
um todo como é
visto agora. Mas
nas outras escolas,

Há dez anos
atrás,
podíamos
ser mais
rígidos.
Exigíamos
que os
alunos
soubessem
no mínimo
saber
interpretar e
elaborar
pequenos
resumos. E
eles sabiam.

Sim. Com certeza, não
tinha diferença. O
aluno sempre foi
encarado como
alguém que
precisava
conhecer e
dominar e aplicar
fundamentos
esportivos, que
são na verdade
ensinamentos
para a vida, como
conviver, saber se
relacionar e
respeitar.

Acho que sim.
Porque antes
também... você
dá uma
atividade e quer
que o aluno
aprende. Há dez
anos atrás, era a
mesma coisa.
Se eu to dando
uma atividade
para um aluno
eu quero... é o
que eu falo pra
eles, eu quero
que entenda
porque ta
fazendo aquilo,
o que está
acontecendo.
Tem que
entender o que
está
acontecendo,
não só ficar
decorando o
livro ou pega
um texto e fica
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não! Era... por
exemplo, ce tem
sabe que a Terra é
redonda que tem
24 fusos e que ... a
gente tinha que
mais na verdade
decora. Hoje por
incrível que pareça
a gente ainda
forma o aluno
crítico. Com toda
essa problemática
que existe, a gente
tem uma certa
abertura que deixa
com que o aluno
questione, mesmo
é...sendo difícil
pra nós prá alguns
professores não
aceita um
questionamento do
aluno, né. Hoje o
aluno é livre pra
saber se ta certo o
ta errado, porque
antigamente não
era, o professor
era o dono da
verdade.
Tanto é que eu
tenho isso na
minha cabeça
quando eu
estudava. Quando
eu estudava, até já
achei engraçado,
que a gente não
podia questiona
nada. Tanto é que
eu falei isso pros
meus alunos e eles
me perguntaram
isso, naquele
época era bom e
eu não vou dizer
que era, porque
não era. Porque
você decorava... A
única diferença
que existia
daquela época pra
hoje é que naquela
época existia, é...
o aluno já tinha
um compromisso
com o futuro,
porque você já
imaginava, os pais
já falava, estuda
pra ser alguém na
vida. Você terá um
futuro, uma
profissão, etc, etc.
Hoje em dia
estuda pra que...
Então tem que se
um outro tipo de
conscientização,

marcando
perguntas e
respostas.
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estuda pra aprende
pra própria vida,
pra transformar.

5 - Os alunos
que você recebe
têm esses pré-
requisitos? Em
que
porcentagem?

Olha, tem uns que
têm outros, não. A
porcentagem é
muito pequena, é
muito pequena dos
alunos que têm um
pouco de... que
têm alguma coisa,
eu diria que mais
ou menos, olha é
pequena mesmo,
olha se tiver 10%
é muito.

10% 90% A maioria tem.
10% não.

Não, 70% não
tem.

6 - Como você
trabalha quando
os alunos que
chegam à 8ª
série não
apresentam os
pré-requisitos
exigidos?

Primeiro lugar tem
que faze uma,
tenta faze uma
recapitulação
daquilo que foi
dado, pelo menos
daquilo que é
interessante que o
aluno entenda
alguma coisa do
que vai se falado.
Porque se o aluno
não tem, ce tem
que retoma. Esse é
o ponto chave, não
adianta, em todas
as séries. Porque
se você não
retoma, quando
que ele vai
aprende. Se ele
não tem pré-
requisito, ele tem
que te. Que eu
tento, né.

Encaminho-
os para o
reforço.

Primeiro, tentar
inseri-lo no
contexto da 8ª
série, nas
propostas que a
gente pra
desenvolver no
coletivo e de que
ele tenha
condições de
perceber através
de um diálogo
mais intenso sobre
as propostas,
esclarecimento
mais direto e
tentar contribuir
até com formas
alternativas para o
aluno se
desenvolver.
Porque se eu não
vou conseguir dar
todo um conteúdo
desde a 5ª série,
eu preciso que ele
pelo menos tenha
uma noção do
quanto aquilo é
importante e pode
contribuir pro seu
futuro, né. Então,
é tentar aproximá-
lo da proposta, de
uma maneira mais
individualizada, se
possível.
Se for uma
atividade de
pintura
impressionista, eu
vou apresentar um
pintor
conceituado,
culturalmente
reconhecido, para
que ele perceba
quanto que isso
tem de valor para
a sociedade, o que
aquela tela tem a
dizer para o
mundo, o quanto
de emoção aquilo

Ai eu tenho que
voltar. Vou dar
passe... Quando
você vê que
precisa dessa
aula, eu sou
obrigada a dar
essa aula, mesmo
os outros não
querendo fazer.
Falo não, hoje nós
vamos aprende a
bate bola, tem
aluno que não
sabe bate bola... ai
todo mundo vai...
Mas são poucos,
mais as meninas.
Porque as
meninas são
assim... ou ela
joga muito ou ela
tem vergonha
(isso deveria ser
tirado na 5ª série,
aquela menina
muito tímida que
o professor foi
deixando,
deixando,
deixando.. é
problema, porque
ela vai chegar na
8ª série e não vai
faze nada. Ela vai
só aumentando a
dificuldade). Na
verdade quando
ela chega na 8ª
série, você a
obriga a fazer “se
você não fizer a
minha aula, vai
ficar com nota
vermelha”. A
questão não é de
não saber, na
verdade ela tem
medo de se expor.
Ela tem vergonha
de arremessar,
errar e os amigos
rirem. É difícil.
Aula de Educação

Eu procuro
incentivar, fala,
converso com
eles que precisa
lê, entende.
Leio texto,
explico porque
que aconteceu
aquilo, como
ele tem que
interpreta. Do
como faz um
resumo. Como
faz uma
resenha.
Explico as
idéias
principais. Leio
o texto com
eles, qual a
idéia principal
do texto, o que
que ele ta
querendo dize.
Então tudo isso
a gente vai
tentando. Ajudo
a professora de
português. Mas
é meio
complicado,
porque essa
defasagem não
vem de agora,
vem lá de
baixo. Então
fica difícil.
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pode transmitir
para as pessoas, o
quanto aquele
contexto social foi
importante pros
seres humanos
naquele período
que ele viveu, por
isso que ele é uma
pessoa de valor e
que ele (o aluno)
tente, enquanto
pessoa, se colocar
também, ele não
precisa atingir
uma qualidade
igual (se ele
considera aquilo
de grande valor),
mas que ele tente
representar os
seus sentimentos,
a sua emoção a
partir daquele
estímulo, daquela
experiência que
ele está vendo, e,
normalmente o
aluno tenta
executar, porque
ele vai se
identificar por
proximidade, o
que tem de
humano com
outro. Então o
aluno precisa
levar isso da 8ª
série para o
Ensino Médio.
Porque senão,
como que ele vai
interagir com o
meio se ele não
reconhecer a
necessidade de um
conteúdo artístico,
que é desenvolver
linguagem e
expressão. Se eu
não fizer dessa
maneira, eu não
vou conseguir um
bom resultado, eu
preciso conseguir
essa interação
com o aluno, é
premente que se
consiga essa
relação em Artes
numa 8ª série. Eu
acho fundamental.

Física é difícil,
porque você tem
que tentar não
expor o aluno,
porque se você
expõe... marca
muito. Mas
mesmo assim
você tem que
expor, porque
sempre todos
estão olhando. Na
verdade esse
trabalho tem que
ser feito desde o
início, desde a
entrada da criança
na escola. As
vezes, os
meninos mais
altos não têm
domínio do
corpo... então eu
falo vamos jogar
ali de rodinha, ai
eu encaminho as
atividades dos
demais e volto
para aquele grupo
menor, ai eu
começo a dar
alguns
fundamentos pra
eles de soltarem.
Depois de 2
semanas eles já
conseguem jogar
no grupo maior,
eles vão se
soltando.
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QUADRO 4

Fracasso e Sucesso Escolar

Questões P.1 P.2 P.3 P.4 P.5
7 - Há dez
anos como
você
considerava
fracasso e
sucesso
escolar?

Olha, há dez anos
atrás... eu diria... da
forma que era a
educação... eu não
me lembro bem,
mas eu vou tenta
lembra, como era...
O fracasso da
educação era jogado
no desinteresse do
aluno, que o aluno
não queria estudar,
que o aluno não
tinha interesse pela
educação, em
aprender alguma
coisa. Hoje em dia
não, joga mais no
professor.

Fracasso
escolar era
um aluno
chegar a 5ª
série sem
saber ler e
escrever

Antes a gente
considerava
sucesso escolar o
aluno que atingia o
mercado de
trabalho
imediatamente,
que entrava numa
universidade
imediatamente
após o Ensino
Médio. A gente
considerava essas
duas características
fundamentais
como sucesso
escolar. É o que
nós estávamos
preparando o aluno
para essas duas
coisas
objetivamente.

Apesar da aula ser
fora do horário
escolar, era tudo
igual. Pro
professor eu acho
que não tem aluno
que fracasse em
educação física,
ele pode ter
dificuldade, mas
fracasso não.
Agora sucesso é
claro e daquele
aluno que joga
bem, que vai
participar do
campeonato e joga
bem. Agora o
aluno pode se
sentir fracassado
ou se sentir
discriminado, se,
por exemplo,
quando ele vai
jogar e ninguém o
quer em seu time.
Eu trabalho muito
com meus alunos
para que o
fracasso não faça
parte das
atividades.

Se não ta
aprendendo aqui
dentro eu acho
que tem que fica
retido. Porque o
aluno fica
deprimido.
Imagina. Eu...
estudei nunca
fiquei deprimida.
Repeti de ano
nunca fiquei
deprimida.
Aprendi mais
porque eu não
queria repeti de
novo. Hoje em
dia, mesmo os da
8ª eles não ligam
mais. Ficaram
retido o ano
passado e esse
ano ta a mesma
coisa. Há dez
anos atrás existia
mais
compromisso.
Pelo mesmo dá
pra você forçar
mais. Exigi mais
do aluno, então
eles ficam medo,
não sei. Porque
agora aluno de 5ª.
Série fala pra
mim assim “eu
não vou estuda,
eu passo”. Agora
você vai pega na
mão do aluno e
faze lição, não dá,
né.

8 - Hoje
você mudou
sua opinião
sobre
fracasso e
sucesso
escolar?

Porque o professor
não consegue
trabalhar, ele não
tem domínio da sala
de aula. O
desinteresse do
aluno, as vezes,
jogam nas nossas
costas e a gente não
sabe o que fazer. O
que fazer? Será que
é desinteresse nosso
ou deles. Aí vem
um questionamento,
né. Será que eu
trabalho demais e
não tenho tempo pra
fazer nada? Porque
na verdade é o
trabalhar demais.

Eu não
mudei
minha
opinião,
ainda
considero
fracasso
escolar um
aluno
chegar a 5ª
série sem
saber ler e
escrever,
não
acredito
que isso irá
mudar, mas
como está,
é muito
difícil

Hoje em dia a
gente também já
percebe que eu não
preciso ter como
resultado imediato
o acesso ao Ensino
Superior, se bem
que nós queremos
que ele tenha essa
possibilidade, que
ele saia pronto
para concorrer ao
Curso Superior,
seja numa
universidade
pública ou
particular. Nós
acreditamos que
isso seria bom e
desejamos que ele

Eu acho que hoje,
se você pensar no
fracasso escolar,
ele existe por
causa da estrutura
da escola.
Educação como
um todo. Eu acho
que a Secretaria da
Educação está
muito ruim, muito
mal estruturada.
Essa coisa de não
haver retenção, é
maravilhosa, mas
precisamos
encontrar um jeito
para que os alunos
dessem mais
valor. A gente

Da 5ª a 8ª série
eles falam assim
pra você “pra que
eu vou estuda, eu
sei que eu vou
passa”. Porque
para da 5ª até a
8ª. Então chega
na 5ª não sabem
nada e vai
passando com
vermelha, vai
indo... aí chega na
8ª para. É muito
complicado. Pra
dois anos não
pode. Então você
tem que mandar
pra frente.
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Eu diria que a culpa
é dos dois. Eu
conheço
professores, como
eu já trabalhei 15
horas por dia. Pra
poder se manter ou
pagar alguma
dívida. Então se
você trabalha, 8
horas, 11 horas, 15
horas por dia, é
humanamente
impossível dar uma
aula legal. Porque é
mesmo, né.

trabalhar. tivesse condições
de ascender como
um indicador de
sucesso. E a gente
percebe também
que no mercado de
trabalho tem toda
uma problemática
externa a escola
pública a formação
do adolescente e
que o mundo
mudou e que não
há mais trabalho
pra todo mundo e
que a indústria não
existe. Nós já
estamos com essa
percepção. Mas
nós temos um
diferencial aqui.
Nossos alunos são
absorvidos pelo
mercado de
trabalho,
principalmente a
partir do 2º ano do
Ensino Médio.
Mas a gente acha
que só isso não é
sucesso escolar.
Sucesso escolar é
quando o aluno sai
da escola e é capaz
de viver, interagir
e interferir na sua
realidade,
independente de
estar numa
universidade ou de
estar trabalhando,
né. E que ele tenha
opinião, e que ele
saiba dos direitos,
e que ele busque
melhoria da sua
família, e pessoal e
que ele caminhe
sozinho e seja
capaz de ter uma
perspectiva de
vida. Claro que
trabalho é
importante e
fundamental, mas
a gente sabe que
antes do 25 anos
alguns talvez não
tenham essa
possibilidade.

tirou a retenção,
mas o aluno
precisa ser punido
de alguma forma
por não fazer algo
que é exigido dele
na escola. A gente
precisa encontrar
uma forma para
que o aluno
valorize a escola.
Eu vejo como uma
desvalorização da
educação. São
poucos os alunos
que dão valor à
educação.
O aluno não tem
estrutura em casa
e ai ele vem pra
escola e não tem
estrutura
educacional. Eu
não sei te dizer
como resolver
isso. Eu consigo
ver o problema,
ma não consigo
ver a solução. A
falta de retenção
não resolveu
nenhum problema.
Quando eu era
estudante, nós
tínhamos
educação. Se o
professor
chamasse nossa
atenção a gente
não respondia,
ficávamos quietos.
Porque a minha
educação veio da
minha casa. Então
imagina que eu ia
levantar a voz para
um professor.
Hoje não existe
isso. Os alunos
chegam na escola
sem educação de
casa, não adianta
você querer... A
família transferiu
para a escola tudo.
Você é mãe,
psicóloga, irmã.
Você só não é a
companheira do
aluno, porque o
resto você é tudo.
Você tem que
entender que ele
não está bem, tem
que levantar a
auto-estima dele,
mas quem levanta
a sua? Como você
pode fazer alguma
coisa por alguém
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se ninguém faz
nada por você? As
crianças não
sabem dizer por
favor ou obrigada,
eles são
incapazes.. e você
tem que ensinar
isso... só que eles
não te respeitam
para aprender isso.
Ensinar isso para
35 alunos é
impossível!! Se a
mãe não consegue
ensinar isso para
um dentro de casa,
como nós vamos
ensinar para 35?
Tudo isso é bom
pra quem? Pro
governo que
economiza
dinheiro. Mas as
pessoas não vêem
isso. No passado
nós tínhamos 180
dias letivos, e mal
ou bem os alunos
aprendiam a ler e
escrever. Hoje
com 200 dias
letivos, os alunos
saem da 8ª série
sem saber ler e
escrever. A escola
de hoje favorece a
mãe que precisa
trabalhar e sabe
que pode deixar o
filho na escola
mais dias por ano.
Mas a escola não é
isso. A escola
perdeu o caráter
educacional.

QUADRO 5

AVALIAÇÃO

Questões P.1 P.2 P.3 P.4 P.5
9 - Como
você
avaliava
seus
alunos há
dez anos?

Não. Sabe porque?
Porque quando eu
aprendi, eu já aprendi
assim, por incrível que
pareça. Tudo que ta
acontecendo agora
dessa mudança, eu já
trabalha assim. Eu
tinha uma Diretora....
acho.... que.... em...
85, quando eu comecei
a leciona, que ela já
trazia temas atuais e a

Exigia
muito mais
deles, os
alunos
tinham que
saber
muito.

Eu não tinha a
dimensão clara, do
quanto que a forma de
avaliação era ...
limitava algumas ações,
dez anos atrás. Eu
sempre tive uma visão
diferenciada e um
aproveitamento bom em
artes. Nas estatísticas da
própria escola eu já
percebia isso. Artes e
Educação Física por

Eu sempre
avaliei meus
alunos
assim,
respeitando...

Era mais preso ao
conteúdo, não
precisa estabelecer
relações com o
momento atual.
Pergunta e
resposta. Decora
não, ele tinham
que entende. É o
que eu digo pra
eles, decora não
porque esquece.
Tem que entender
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gente já discutia toda
essa, essa, interdicipli-
nariedade, né, eu já
trabalhava assim...,
com temas, um
discutindo com o outro
a matéria, como por
exemplo, a professora
de português ia dá
literatura, então ela já
chegava e comentava
comigo, olha André to
falando de tal tema e o
pessoal vai pergunta
em história, porque
num entendo bem,
então você trabalha
isso também junto. Já
era interdisciplina-
riedade. Isso veio de
longe. Eu lembro na
faculdade que eu fiz, a
FAE, ela já me dava
essa abertura, porque
foi Filosofia, né. E
você quando vai avalia
o aluno, cê tem de
avalia o aluno como
um todo, e.. cada um
de acordo com seu
potencial, né.

causa da forma com que
nós trabalhávamos.
Agora em termos de
avaliação eu
quantificava muito. Eu
percebia que isso era
um critério que eu não
abria mão, por conta
também de uma
estrutura que era
quantitativa, bastante
quantitativa. A
quantidade de trabalhos
era imensa e alguns
resultados ficavam
prejudicados, porque na
época eu pensava que
isso era uma coisa
relevante. Tudo era
muito quantitativo. Eu
dava 20 atividades,
então o mínimo eram
10, então na
recuperação ele tinha
que fazer 10. E os
alunos questionavam
isso, “se eu estou
fazendo um trabalho
muito bom, 2 ou cinco,
pra que eu tenho que
fazer os 10”. Então a
gente discutia muito
isso na auto-avaliação.
O critério que eu tinha
elencado como
prioritário. Dentro da
instituição, o respeito a
sua pessoa enquanto
profissional adivinha de
cumprir critérios
quantitativos. Então
esses muito
humanísticos eram
considerados falta de
formação, de
conhecimento e descaso
com a educação. Era
assim que se pensava
mesmo. Nossos
parceiros de maior
tempo no serviço
público eles viam dessa
forma.

o que aconteceu,
aí tudo bem,
depois...

10 - Hoje
você
alterou seu
modo de
avaliar os
alunos?

Já. Essa alteração é
sempre. É igual a você
dar uma aula. Você
prepara uma coisa, aí
chega na sala de aula e
de repente eu não
preparei que ia
trabalhar assim,
porque aquilo que
você preparou para
trabalhar, não é
daquela forma que se
deve trabalhar naquela
sala, tem que muda a
forma e mesma coisa é
a avaliação. Ce pega
um material do aluno e

Sim. Hoje
se o aluno
fizer
qualquer
coisa tenho
que
considerar.

Hoje eu acho que há
maneiras diferentes de
perceber isso, e
processos já também
diferenciados. Eu intuía
que era necessário
mudar, mas continuava
cumprindo esses
critérios quantitativos.
A partir de 1998,
quando a gente
começou a entrar em
contato com algumas
experiências mais
avançadas, digamos
assim, né, algumas...
cursos de formação que

Não. Não. Eu avalio
mais pela conduta
do aluno. Se eu sei
que ele entende
alguma coisa. Se
ele tem condições
de melhora. Eu
incentivo. Não é
só pela nota. Pela
participação, pelo
modo do aluno em
sala. Tudo isso
que eu falei.
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quando você vai
avaliar, como já
aconteceu comigo, eu
olho assim e digo ei o
que está acontecendo,
alguma coisa
aconteceu errada, ai eu
tento relembrar como
foi dada essa aula, se
foi dada legal ou não.
Tenho que avalia e
reavaliar também a
minha pessoa.

a gente participo,
mesmo depois da pós-
graduação em
psicopedagogia eu
comecei a te uma
percepção diferente.
Nas orientações que nós
tínhamos elas vinham
prontas, né. O contato
que a gente tinha com a
LDB, com as alterações
do ensino Médio e
mesmo o Plano Decenal
que se discutia. A gente
participou do Plano
Decenal. Que eram
propostas para a
melhoria da educação.
A gente não tinha
exatamente assim...
clareza de metodologia
e de procedimentos não.
E as coisas vinham no
mesmo formato de cima
para baixo, dizendo que
havia... que tinha que se
mudar, mas ninguém
sabia... mudar o que ou
como. E nós temos
nossa bagagem, nossa
experiência e a nossa
percepção e a gente
aprendendo também
com a vivência dos
outros professores, mas
essa coisa do
quantitativo era
prioridade, né. Nós não
sabíamos como
justificar a questão da
qualidade, porque esse
não era o discurso
compreendido nem
aceito. Então foi
difícil... apesar da gente
agir, ainda continuava
com o discurso
quantitativo e a
documentação
quantitativa das coisas.
Bom a partir de
determinado momento,
acho que mais a pós-
graduação em
psicopedagogia, quando
eu fui entender a
alfabetização enquanto
processo de
conhecimento, porque
nós não fomos
educados na
universidade, não
fomos formados pra
trabalha com essa
questão. Então nós mal
distinguíamos o que
seria entre aspas um
aluno que tinha
condições normais de
um aluno com
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necessidades
diferenciadas, especiais,
o que fosse, isso não
existia na escola
pública. Muito menos
esse conceito de
diferenciado. Aí nós
começamos a nos
aperceber que a criança
começa a se alfabetizar
muito antes do que a
escola formal dizia que
era oficial, porque era
oficial, não podia entrar
antes. Comecei a
perceber que os
processos de
aprendizagem eram
bem diferenciado, que
alguns antecedem muito
em relação ao outros
processos... são
anteriores o
conhecimento, a
aprendizagem para
alguns, pra outros
demora mais, pra
alguns determinadas
áreas são facilitadas já
lá na pré-escola, outras
não. E aí a gente vai
entendendo que o ser
humano é um pouco
mais completo e que a
educação não
acompanha essa
complexidade, que a
educação ta um pouco
atrasada dentro do q eu
a psicologia, a
sociologia já pesquisou.
Que muitas
experiências
educacionais vão por
outros caminhos, a
estrutura física não
ajuda, não comporta.
Então a avaliação tem o
direito de ser repensada,
né. Então hoje em dia a
gente considera assim
que muitos os processos
têm níveis diferentes,
quer dizer pra aquele
aluno o esforço e o
empenho dele é muito
grande pra atingir
determinados resultados
e isso precisa ser
valorizado e
reconhecido como um
empenho. Em outros,
falta empenho e falta
dedicação e o potencial
é maior, a percepção de
mundo é maior, a
formação é melhor, pré-
requisito, a família
contribui e esse aluno
fica limitado a um
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senso-comum e a gente
precisa exigir mais,
sugerir mais opções,
exigir procedimentos
diferenciados, que ele
reflita sobre isso e que
ele se comprometa a
melhorar porque vai ter
condições de retornar
isso para a sociedade
posteriormente, com
maior competência.
Então a gente tem que
exigir mais também.
Então por um lado o
quantitativo facilitava
muito e chapava num
nível mediano as
pessoas e os alunos e a
própria educação. Hoje
em dia você pode ir
além do que é esperado
e incentivar isso na
escola pública. Se bem
que a estrutura não
favorece, ainda não
mudou a estrutura.
Discute-se muito:
transformações,
mudanças nos
procedimentos, mas a
estrutura funcional
ainda continua a mesma
de 50 anos, e não
deveria.

QUADRO 6

Instrumentos de Avaliação

Questões P.1 P.2 P.3 P.4 P.5
11 - Que
instrumentos
você utiliza
para avaliar o
desempenho
de seus
alunos?

A participação, né. A
responsabilidade, ai,
também o caderno do
aluno, se ele copia a
matéria, porque a
maioria não tem livro,
tem que te pelo menos
alguma coisa escrito.
Participação dele na
pesquisa, material que
ele trás para ser debatido
em sala de aula.

Prova oral,
escrita,
cartazes e o
caderno.

Caderno, para o
registro de
conceitos, mas
sobretudo telas,
papel, músicas,
coordenação
motora,
desenvoltura
oral, material
reciclado,
participação nas
atividades.

Avalio participação
em aula. Os alunos
que não participam,
eu vou anotando
durante o bimestre,
então ele sabe que
ta sem nota. “ó
você hoje não fez
aula de
fundamento, você
ficou sem essa
nota”, então no
final eu somo e
divido para ter uma
nota, vale de O a
10. E dou um
trabalho, também
valendo de 0 a 10.
(...) Eu não dou
uma prova como
para as demais. As
8ª são boas. Só
algumas meninas
tem nota 5 ou 5,5

Avalio
caderno,
seminário.
Quando eu
faço uma
pergunta na
sala quem
sabe
responde.
Prova.
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mas porque são
lentas, aquela coisa
empurrada, porque
tem que participa
pra não ficar sem
nota. Então essas
meninas eu deixo
com nota mínima
para não dar nota
vermelha, porque
elas estão todos os
dias na escola.
Como minha
matéria não repete,
é a freqüência que
conta. Se o aluno é
faltoso, ele não
pode ter uma nota
boa, só se ele for
muuuito bom.
Como é
participação em
aula e ele não
participou, ele não
pode ficar com a
mesma nota que os
outros. Agora tem
aquele aluno que
não faz o trabalho,
ai ele vai ficar com
uma nota mais
baixa. Agora a 8ª
E, que é
recuperação de
ciclo, tem notas
mais baixas,
porque eles não
querem fazer nada.
Nesse bimestre
(2º), eu pedi um
trabalho escrito à
mão, sobre gasto de
energia. Como
você gasta e repõe
energia. Então eu
dei uma tabela,
como por exemplo,
se você comer um
pratinho de
batatinhas, você
consome tantas
calorias, se você
praticar
determinado
esporte gasta tanto.
Pedi pra eles
montarem um
cardápio e registrar
o consumo. Então
eu tinha como
avaliar. Era só
somar e dividir.
Mas eles não
querem ter esse
trabalho de somar,
dividir e registrar.
Eles erram na
soma. Eles são
muito relutantes
pra registrar. Eles
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não dão valor para
o trabalho. Eles
sabem que não vão
repetir.

12 - Os
instrumentos
de avaliação
são os mesmos
para todos os
alunos da
sala?

Não. Olha aquele aluno
que consegue, assimila a
aula mais rápido e que
faz pesquisa, que sempre
está buscando alguma
coisa, você não pode
avaliar igual aos demais.
Tem aluno que é
totalmente
desinteressado. Tem
aluno que é interessado
mais... não tem pré-
requisito. E tem aluno
que é interessado e tem,
porque tem o preparo da
família que ajuda. Tanto
é que eu tive um
problema com uma mãe
que ela virou pra mim e
falou que o filho dela
sempre ia bem em
geografia, que tirava
notas boas, ai eu virei pra
ela e falei olha, a minha
forma de avaliar... como
eu to numa sala de aula
que mais de 80% dos
alunos não têm o mesmo
conhecimento que seu
filho tem, então eu exijo
mais dele nesta prova,
então como ele é muito
bom eu não posso avalia
ele como os demais.

Sim. Não dá
para varias
as
avaliações
dentro de
salas com
mais de 40
alunos.

Sim. Levando-
se em
consideração o
processo de
cada um.

Sim, mas
respeitando o
potencial de cada
um.

Sim.
Sempre.

QUADRO 7
Rotina de Trabalho em dia de Avaliação

Questões P.1 P.2 P.3 P.4 P.5
13 - Descreva sua
rotina de trabalho
num dia de
avaliação, desde
sua entrada na sala,
a recepção dos
alunos e o
encerramento da
aula; a organização
da classe;
organização dos
grupos; critérios;
procedimentos de
aula; utilização de
materiais;
encaminhamento
das atividades;
quantidade de
matéria;
periodicidade com
que aplica
avaliações.

Se avaliação é
individual, eles ficam
um atrás do outro, se
é em grupo não, aí é
diferente. Ela (a
avaliação) é preparada
em casa, mas não é
impressa uma folha
para cada um. Em
primeiro lugar, a
escola não tem... Aí
elas são passadas na
lousa, como são
dissertativas, cê dá 3,
4, 5 perguntas,
acabou, os alunos
respondem e
entregam, mas ela é
preparada em casa.
Essa correção é feita,
que nem na verdade a
gente tem vários tipos

Os alunos sentam-
se
individualmente,
por ordem de
chamada. A prova
tem duração média
de 50 minutos,
Não fazem
consulta. As
provas são
mensais, sobre o
conteúdo do
período. Levo
figuras, mapas,
recortes de jornais,
escrevo as
perguntas na lousa,
eles escrevem
numa folha do
caderno, depois
respondem e me
entregam.

A avaliação a
gente considera o
processo do aluno
de realização, o
envolvimento que
ele tem na
atividade, a
percepção do que
ele realiza e auto-
avaliação a gente
considera muito.
Eu pelo menos
considero
bastante. Tenta
conscientizá-lo do
seu processo, da
sua execução e do
resultado, né.
Então ele vai
perceber que é
possível uma
qualidade melhor

Eu observo os
alunos durante
todo o bimestre
e peço um
trabalho
escrito. Nesse
bimestre (2º) eu
pedi um
trabalho,
escrito à mão,
sobre gasto de
energia. Como
você gasta e
repõe energia.
Então eu dei
uma tabela,
como por
exemplo, se
você comer um
pratinho de
batatinhas,
você consome

Entro na
sala coloco
as perguntas
na lousa, os
alunos
copiam
numa folha
do caderno,
respondem e
entregam.
Sempre que
termino um
ou dois
conteúdos
faço uma
prova,
porque
senão fica
muita coisa
pra eles
estudarem.
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de alunos, né. Nós
temos alunos que têm
um potencial elevado,
outro que não tem, e
como a sala é mista,
você tem que levar
em consideração, a
participação do aluno
na sala de aula, pra
depois você tentar a
prova dele. Porque o
que acontece, tem
aluno que tem uma
condição de responder
as perguntas
maravilhosamente,
mas tem um que
consegue responder
uma ou duas
perfeitamente bem,
mas as outras não, eu
não posso avaliar
erro, em todas as
questões que foram
dadas, porque pode
ser que ele não tenha
entendido ou eu não
tenha explicado a
matéria legal na sala
de aula. Tanto é que
nós tivemos um
problema seríssimo na
Escola quando eu
falei sobre isso... Eu
digo gente, a gente
avalia a gente ou
avalia o aluno, porque
o que é uma avaliação
na verdade.

ou maior a partir
do envolvimento
e do empenho que
ele tenha,
independente do
que ele diz de te
um conceito de
talento anterior, o
que é bastante
discutível, né.
Criatividade é
uma coisa que se
desenvolve, você
se prepara pra
esse tipo de
situação, então é
necessário que ele
também se dê o
direito de
experimentar e de
acreditar na
possibilidade.
Então, a avaliação
eu acho
importante. Os
formatos de
avaliação muito
rígidos, muito
fechados em
Artes, eles são...
bastante
questionáveis,
mas, é... eu
acredito no
caráter auto-
avaliativo do
aluno. E... apesar
do meio não
favorecer, a gente
tenta é... indica
esse caminho
dentro da
atividade
artística.
Normalmente os
procedimentos os
procedimentos
dentro de
Educação
Artística eles são
bastante práticos,
ele (aluno) realiza
muitas coisas, ele
tem que te
atitude, então isso
favorece a
avaliação positiva
do aluno sempre,
por conta do
envolvimento de
grupo que é
sempre constante,
ele vai precisar do
outro, ele vai
precisar se
locomover, ele
vai precisar de
material, isso cria
uma dinâmica
que aproxima

tantas calorias,
se você praticar
determinado
esporte gasta
tanto. Pedi pra
eles montarem
um cardápio e
registrar o
consumo.
Então eu tinha
como avaliar.
Era só somar e
dividir. Mas
eles não
querem ter esse
trabalho de
somar, dividir e
registrar. Eles
erram na soma.
Eles são muito
relutantes pra
registrar. Eles
não dão valor
para o trabalho.
Eles sabem que
não vão repetir.
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muito o aluno e
quando há
problemas
disciplinares, isso
também se
estabelece logo,
de imediato.
Então a gente
tenta lida com
essa questão
também, não é,
sempre
objetivando o
trabalho acima de
tudo, não é, nós
estamos aqui pra
isso, veja que
essa experiência é
interessante... Eu
tenho alunos que
depois de algum
tempo de estudar
voltam falando
“olha é tão legal,
a gente
experimentava
tanta coisa e eu
não me apercebia
na época”. Agora
eu tenho até
alunos que estão
fazendo estágios
“era tão divertido,
a gente vivia
aquilo e não
percebia e
reclamava”. As
experiências em
Artes dão uma
dimensão pra
formação deles,
né, humanística,
intelectual, social,
por trabalhar a
história da
música, gêneros
musicais, história
da arte, auxilia na
Língua
Portuguesa, na
Literatura
propriamente
dita, e no
momento o aluno
não se apercebe
disso, e depois
que passa o
processo ele vai
avaliando
positivamente.
Então quando nós
avaliamos em
sala de aula a
gente segue os
critérios da
instituição, por
conta de que isso
é necessário
porque nós
estamos numa
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educação formal,
numa escola
pública, temos
que entregar toda
a documentação
corretamente,
mas a gente faz
questão de frisar
o caráter da auto-
avaliação do
aluno para que ele
se aperceba
dentro do
processo. Porque
se não, tanto faz
se ele faz ou não,
não. Nós
precisamos fazer
juntos, né, eu
proponho e eles
vão ta junto com
a gente
caminhando e
percebendo e
questionando e
criticando, porque
ocorre, isso tudo
faz parte.

QUADRO 8

Registros sobre o desempenhos dos alunos

Questões P.1 P.2 P.3 P.4 P.5
14 - Você faz
registros sobre o
desempenho do
aluno ao longo do
bimestre/trimestre?

Não. Não existe.
Não tem. Tam-
bém não tenho
tempo. Eu
observo. Porque
na verdade eu
tenho mais de...
acho que mais de
1000 (mil)
alunos. Então é
impossível eu
sentar e me
dedica... Dentro
da sala de aula a
gente observa só
e tenta fazer um
trabalho, porque
na verdade não
dá pra você faze
com mais de
1000 alunos, com
duas aulas por
semana,
impossível!

Escrevo
sobre eles no
fundo do
diário. Sobre
a falta de
educação,
quando são
mal-educa-
dos.

Eu sempre tive a
caderneta, né, o
diário escolar e um
caderno de acompa-
nhamento por série
de cada aluno, onde
eu vejo a realização
de cada um. Eu
sempre tive o hábito,
quando tinha sala
ambiente aqui, eu
guardava todos os
trabalhos e devolvia
no final do bimestre
para o aluno. Mas
havia espaço, eu
pedia pastas para os
alunos, porque eu
acho que é uma
maneira do aluno
perceber o seu pro-
duto, verificar a
seqüência e o quanto
que ele realizou.
Sempre um controle
de quem executou, o
que executou, se
executou no prazo, se
ele tem grande
dificuldade em desen-

Sim para
todos os
alunos.

Só aqueles
piores mesmo
que a gente
marca, porque
quando manda
chama a mãe
precisa. Só
para aqueles
que não têm
jeito mesmo.
Que eu já
conversei, já
falei e a pessoa
continua na
mesma. A
gente chama
os pais
conversa.
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volver aquele tipo de
atividade. Mesmo
porque quando você
recebe os pais, você
precisa argumentar
em função da prática
e não sobre o re-
sultado final da
avaliação e isso fa-
cilita.

15 - Você preenche
uma ficha de
avaliação no final
do bimestre /trimes-
tre?

No final a gente
preenche sim, pra
detectar aonde
está o problema.

Não. E dou
graças à
Deus por
isso. Não
adianta pré-
encher pa-
péis, fazer o
burocrático e
não ser um
bom profes-
sor.

Sim, uma ficha
padronizada que
todos os professores
preenchem.

Sim. É o coorde-
nador da sala
que faz isso.
Geralmente
aqueles [alu-
nos] que extra-
polam um
pouco a gente
já fala.

16 - Esses registros
são discutidos em
reuniões colegiadas?

Não. Infelizmente
não. Eles não são
discutidos. Tanto
é que nós
estamos com um
problema agora
com a questão do
SARESP. Porque
a gente tem que
vê aonde o aluno
erro pra tenta
sana as dúvidas
do aluno, porque
não pode deixa...
Como por
exemplo, nós
temos alunos até
no colegial que
não sabe escreve
direito, não sabe.
Então se ele não
sabe, ele está no
primeiro ano do
colegial ou está
na 8a. série, então
ele vai te que
saber, se ele não
sabe, quem tem
que ensina, o
professo! Então
se você pega o
SARESP, ce
descobre que tem
um problema e se
você não senta
pra discutir, pra
tentar resolver
esse problema,
onde está esse
problema? É isso
que está
acontecendo.
Então a gente não
senta de jeito
nenhum. Nem
nos HTPCs, viu.
Mas tem uma
mobilização,
tanto é que nós

Só na reunião
com pais.

No conselho de
classe/série, nós
temos uma ficha de
avaliação (a chamada
deliberação 11), onde
nós fazemos anotação
dos procedimentos do
aluno, se tem que ter
algum tipo de
encaminhamento,
então no conselho de
classe/série a gente
leva muito a sério
isso. Esses registros
são discutidos e
procedimentos são
adotados.

Sim, com os
outros
professores
de Educação
Física.

Sobre alguns
alunos, no
conselho de
classe.
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falamos esses
dias que foi
falado sobre o
SARESP, tanto é
que eu dei até
sugestão, se a
gente sabe aonde
ta o problema
vamos pega o
gráfico e vê
aonde que ta. A
maioria erro
numa questão X,
então se o aluno
erro nesta
questão, então
vamos vê se foi
interpretação,
porque na
maioria é
interpretação de
texto né, então
vamos trabalhar
mais texto.
Leitura. Nós
fizemos isso uma
vez no Paulo
Freire, ai quando
foi meu Deus do
céu, acho que tem
três anos atrás e
nós tivemos um
bom resultado,
viu! A gente se
empenhou, todos
os professores,
porque daí nós
tínhamos uma
coordenadora
legal, e ela falou
ó gente, nós
temos esse
problema aqui,
nós fomos mal no
SARESP, etc.
Mas...  é leitura, é
interpretação de
texto vamos
trabalha só em
cima disso ai, pra
ver se nossos
alunos aprendem
alguma coisa.
Porque se eles
souberem pelo
menos lê e
escreve ou lê e
entender, já ajuda
e nós
conseguimos um
bom resultado.
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QUADRO 9

Desempenho dos alunos nas reuniões colegiadas
Questões P.1 P.2 P.3 P.4 P.5

17 – Qual é
seu objetivo
ao discutir o
desempenho
dos alunos
nas reuniões
colegiadas?

Se isso ocorresse,
criar uma forma de
melhorar o
rendimento dos
alunos.

Não adianta
nada discutir,
nada vai mudar.

Encaminhar
medidas para
melhorar o
desempenho do
aluno. A gente
tenta. As vezes
não dá em
absolutamente
nada, mas as
vezes a gente vê
que consegue
salvar algumas
situações a
tempo.

Aprimorar o
desempenho. E
resolver
problemas de
indisciplinas.

Eu falo com a
professora de
português, né.
Porque daí
geralmente ela já
fez o diagnóstico
dela, né. Então
geralmente bate.

18 – Como
você
sistematiza as
informações
que serão
transmitidas
aos pais sobre
o desempenho
dos alunos?

Olha... primeiro...
quando eu vou
fazer uma reunião
com os pais eu
tento fazer um
trabalho de
conscientização,
mostrando pra eles
a importância do
aprender, porque
do aprender,
porque na
verdade... não só
com os pais, mas
com os alunos
também, falo pra
eles assim, se eles
estão ali pensando
como eu fui criado
na época de te um
bom emprego, te
um bom salário,
que ganha bem, de
te uma boa
profissão... tão
redondamente
enganados, porque
na verdade a gente
tem que fala pro
aluno, que é
importante, que ele
tenha consciência
dos seus direitos
como cidadãos,
pois com essa
conscientização
eles podem lutar e
melhorar a
situação. Porque do
jeito que ta é
impossível, porque
as pessoas... que
tem formação,
estudada que ganha
salário de fome.
Então ce vai dize
pro aluno ou pros
pais, olha seu filho
tem que se dedica,
não, então ce faz
todo um... trabalho

Descrevo o
comportamento
o aluno em sala
e suas notas.

Através dos
registros que
faço num
caderno que
cada aluno de
cada série e dos
trabalhos que os
alunos realizam
no decorrer do
bimestre.

Com meus
registros eu
tenho todo
histórico do
aluno durante o
bimestre, ai eu
consigo
mostrar pros
pais o que os
alunos fizeram
ou deixaram de
fazer.

Eu priorizo a
educação. Porque
é uma falta de
educação, ou seja,
começa por aí,
eles não
aprendem porque
não têm
educação. Se você
chama a atenção
eles te
respondem. E a
aprendizagem,
que os pais
também devia de
dá um... olhar o
caderno... se
empenha mais,
participa mais do
aluno na escola.
Pergunta, pros
professores, pro
coordenador,
“como é que ta”,
não precisa só no
dia da reunião. Eu
sinto falta disso,
porque eu acho,
que ta meio
deixado. Ah, ta lá
na escola, �a
bom. Eu acho que
é isso também,
não tem incentivo
em casa, porque
os que têm, que a
mãe acompanha,
não são assim.
Você vê que a
postura é
diferente… Se
você chama a
atenção ele pede
desculpa, é
diferente...
Porque hoje em
dia é uma falta de
educação sem
limite.
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com os pais
mostrando a
importância da
educação pra
própria vida do
aluno, não visando
que o aluno vai
ganha dinheiro, que
vai te uma boa
profissão, é assim...
pra depois tenta
conquista-lo pra
ver se eles
aprendem alguma
coisa ou ganhar o
apoio dos pais que
é muito importante
o apoio dos pais na
educação. E os pais
têm demonstrado
interesse, mas eles
não sabem como
fazer isso... Porque
eles têm interesse
que os filhos
aprendam, mas não
sabe, ele não
entende da
educação, ele não
sabe o que é a
educação, mas que
tem, tem. Não diria
90%, mas eu diria
uma boa
porcentagem, 70%
tem interesse,
porque eles tão
preocupados, tanto
é que o número de
pais é grande nas
reuniões... Como
você disputar com
a televisão? A
televisão é o auge
do momento. Na
outra escola em
que eu trabalhava a
diretora tava
preocupada em
todas as salas te
uma TV e um
vídeo-cassete, que
na época era vídeo-
cassete, né, agora é
DVD. Porque daí,
talvez, se tornasse
mais fácil, a
aprendizagem do
aluno, porque eles
são mais visuais...
quem sabe
melhoraria mais...
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QUADRO 10

Planejamento das atividades de Reforço e Recuperação
Contínua

Questões P.1 P.2 P.3 P.4 P.5
19 – Você
planeja
atividades de
recuperação
contínua e
reforço para os
alunos que não
atingiram o
desempenho
exigido?

Olha, eu vou dizer
pra você quando dá
eu faço isso, porque
na maioria do tempo
não dá, mas
geralmente tenta se
fazer isso. Mas não
dá o tempo, o tempo
não dá, são onze
horas por dia
trabalhadas.

Sim. Todo
bimestre tem
recuperação,
apesar da 8ª
série ser uma
série onde o
aluno só retido
por faltas.

Planejo. Durante as
aulas avalio
quem precisa
de reforço, por
exemplo, nos
fundamentos e
faço grupos
separados para
reforçá-los.

Planejo. Essas
atividades de
recuperação, eu
faço o que eles
já aprenderam.
Eu explico
novamente, dou
atividades,
mando faze.
Geralmente no
final do
bimestre. Do
jeito que a
maioria (dos
professores) faz
aqui.

20 – Como e em
que
circunstâncias
você planeja
atividades de
recuperação
continua e
reforço para os
alunos que não
atingiram o
desempenho
exigido?

Bom, primeiro como
eu falei que eu não
tenho tempo. Quando
dá eu tento buscar
dentro da sala de
aula, quando dá, e
que os alunos querem
aprender, na verdade,
porque existe um
desinteresse, talvez
inconsciente do
próprio aluno, né,
que é a própria
política em si reforça
isso, né, que
perspectiva ele tem,
então ele tem
totalmente
desinteresse em
alguma, na própria
educação. E esse
desinteresse reflete
também no professor,
principalmente
quando ele trabalha
11 horas por dia. Se
eu entro na sala de
aula e eu vejo que ele
tem interesse eu
trabalho legal, agora
se não tive interesse
o que que eu vou
fazer. Tenta eu tento
e daí. Aí quando
elabora, você pensa
também, vai te algum
retorno, não vai ter
algum retorno,
porque as vezes você
perde tempo, viu.

Eu costumo
usar umas
apostilas do
curso “ensinar
e aprender”
que saiu há
uns quatro
anos.

Nas aulas vagas,
as vezes em
casa, mas mais
na escola
através dos
registros que eu
faço.

Durante as
aulas.

No período da
recuperação eu
vejo o que eu já
dei e do de
novo.

21 – Como e em
que
circunstâncias
os alunos

Eles realizam em
casa, em sala de aula,
tanto individual,
como em grupo. Aí

Nas aulas
normais e nas
aulas de
reforço, fora

Elas são
iniciadas na sala
de aula, na
minha presença

Em grupos
menores,
separados dos
que já têm um

Na sala de aula.
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realizam as
atividades de
recuperação
contínua e
reforço?

elas são recolhidas,
são observadas e
anotadas, as vezes dá
para fazer uma
revisão, essa semana
por sinal deu pra
fazer uma revisão em
cima dos que eles
erraram. Mas as
vezes não dá não.

do horário de
aula normal.

para eu
acompanhar e
orientar e
encaminhadas
para que o aluno
termine em casa.

bom
desempenho.

22 – A partir de
quais princípios
você encaminha
seus alunos para
a recuperação
paralela?

Olha, quanto a
recuperação paralela
eu não tive nenhum
problema, dentro da
minha disciplina.
Porque como eu ti
falei, como eu avalio
o aluno como um
todo, mas na área de
português e mate-
mática, seria mais ou
menos a base. Porque
o que acontece, a
gente junta com os
outros professores, a
o aluno não consegue
interpretar, então ele
vai pro reforço não
em geografia, mas
em português, aí o
professor de portu-
guês vai lá e coloca
onde que ele tem
problema pra ele ser
avaliado, mas em
geografia não existe.

Não
encaminho. As
atividades são
realizadas na
minha aula.

Não encaminha. Não
encaminho.

Não encaminho.
As vezes
converso com a
professora de
português,
porque alguns
alunos não
sabem ler e
escrever.

QUADRO 11

Acompanhamento da trajetória dos alunos em reforço e
recuperação paralela

Questões P.1 P.2 P.3 P.4 P.5
23 - Você acompanha a
trajetória de seus alunos
ao longo do período de
reforço e recuperação
paralela? Como?

Não. Essa função
é da professora
de língua
portuguesa.

Não. A escola não
fornece esse tempo
para acompanhar o
aluno.

Não
encaminha.

Não
tem.

Não. É a
professora de
português que faz
isso.

24 - Você troca
informações com os
professores responsáveis
pelas aulas de reforço e
recuperação paralela
sobre o desempenho de
seus alunos?

Não. Eu indico para a
coordenadora os
alunos que têm mais
dificuldades.

Não
encaminha.

Não
tem.

Não, nós fazemos
comentários.
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QUADRO 12

Alunos enviados para Reforço e Recuperação Paralela e seu
Desempenho

Questões P.1 P.2 P.3 P.4 P.5
25 - Você participa
da decisão de
dispensar seus
alunos do reforço e
recuperação
paralela?

Não. Com certeza
não.

Não. Não
tem.

É a professora de
português que faz
isso.

26 - Os alunos que
participam das aulas
de reforço e
recuperação paralela
apresentam melhoria
em seu desempenho
em suas aulas?

Quando o aluno vai e tem
interesse, sim. Quando
ele vai e ele participa,
mas nem todos vão.
Tanto é que na nossa
escola, nós temos reforço
de leitura que é
justamente em cima dessa
situação. Mas a maioria
não participa. Porque é
fora do horário, né.
Apesar que esse ano está
dentro do horário. Como
agora são seis aulas, tem,
se eu não me engano, por
sala duas aulas de
reforço, que seria a
leitura, né.

Eles costumam
faltar muito no
reforço e a
escola não tem
o apoio da
família.

Não sabe
avaliar, pois
as atividades
de artes são
diferentes das
demais
disciplinas.

Não
tem.

Alguns
conseguem, mas
outros não tem
essa... Não sei é
falta de interesse.
Acho que é falta
de interesse. Só
vem pra escola,
pra dizer que
veio, tem essa
também.

27 - O que você
percebe sobre os
alunos que são
encaminhados para
as aulas de reforço?
Eles apresentam um
comportamento
diferente? Qual?

Olha eu não sei, viu.
Porque eu nunca observei
isso, não. Preciso
observar isso melhor.

Desinteresse,
muitos pais
mandam
recadinho para
dispensar do
reforço.

Não sei
avaliar, pois
as atividades
de artes são
diferentes das
demais
disciplinas.

Não
tem.

Não. Eu acho que
na sala do reforço
eles ficam
quietinhos, mas
na sala de aula é
normal.

Na seqüência serão realizadas as análises para compor o último

capítulo e posteriormente as considerações finais.

Empenhei-me para ir além das palavras que estão nos documentos

oficiais e nas respostas às entrevistas; ir além das primeiras impressões,

desvendando as manifestações implícitas em cada ação; flagrar nos dados os

modos de pensar e falar dos professores quanto ao seu envolvimento na

compreensão dos processos apresentados; perceber quais as relações entre o

que diziam e o que faziam desvendando esse processo; compreender, se, e

como ocorreu a veiculação de informações sobre a implantação da reforma

educacional, tentando flagrar como os professores se sentem nesse contexto

de modo a identificar facetas do habitus docente e possíveis alterações em

face das novas circunstâncias. A análise foi realizada articulando-se

informações obtidas na documentação oficial e nas entrevistas, pautadas pelo

apoio da bibliografia.
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CAPÍTULO 3 – DISTORÇÕES, DIVERGÊNCIAS E TOLE-
RÂNCIAS NOS DADOS COLETADOS NA
PESQUISA

A implantação do regime ciclos no antigo 1º grau, ocorreu em 1998. A

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, assim descreve a

possibilidade de organização dos ciclos em seu artigo 23:

“A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais,

ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base

na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de

organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o

recomendar.” (Brasil, 1996)

O sistema educacional do estado de São Paulo foi organizado em dois

blocos de ciclos de aprendizagem, sendo o primeiro de 1ª à 4ª série e o

segundo da 5ª a 8ª série, com o regime de progressão continuada, onde o

aluno do primeiro ciclo poderia ser retido na 4ª série e o aluno do segundo ciclo

na 8ª série. No ano de 2006 alunos estavam terminando o ensino fundamental

freqüentado integralmente na nova organização, constituindo a segunda turma

desse processo.

Para efeito de organização este capítulo retoma os dados dos quadros

do capítulo anterior sob outro princípio visando a articulação com o capítulo

inicial onde estão as implicações das mudanças para alunos e professores,

principalmente para estes. Assim, neste capítulo estão alguns itens com foco

na rotina de trabalho pedagógico e o que ela implica para o sucesso ou não da

mudança, questões sobre avaliação, acompanhamento da aprendizagem e seu

registro e questões relacionadas à reorganização da escola e condições

materiais de trabalho.

O processo de ensino e as rotinas de trabalho
Neste item foram focalizados os dados constantes no Quadro 3 em que

os professores se manifestaram sobre a pergunta: como os professores

descreveriam sua rotina de trabalho num dia comum, desde sua entrada na

sala, a recepção dos alunos, a organização da classe e dos grupos; critérios
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adotados para os procedimentos da aula e atividades; quantidade e

seqüenciamento do conteúdo e o término da aula, acrescidas de dados

esparsos em outras respostas.

A organização dos alunos em sala e sua recepção, parece ser variada

com manifestações mais sucintas e uma delas mais longa e detalhada.

Bom, depende muito, né! Primeiro lugar, Disciplina... Os alunos ficam em fileiras,

ficam em grupo quando vão fazer atividade. (prof. 1)

Os alunos se organizam e sentam em grupos em todas as minhas aulas. (prof. 2)

... eu nunca trabalhei de uma forma convencional, é sempre em “U” ou em círculo,

apesar do trabalho que dá para preparar, eu sempre trabalhei assim, que na minha

formação eu achava um pouco difícil atender ou acompanhar o aluno, numa

situação de sala de aula eu na frente e eles... se eles tão realizando, ainda mais

em Artes, né. Eu sempre modifiquei, sempre tive a necessidade de variar. Apesar

de criticarem muito a polivalência, enquanto metodologia de trabalho, eu sempre

dividi artes plásticas, artes cênicas, música, desenho em bimestres,  isso me

obrigava a tratar o espaço físico de maneira diferente, então os alunos já estavam

habituados, “ah! professor só você quer ser diferente”, em U, ai eu chegava eles já

num outro momento eles estavam diferentes em quatro carteiras, já, porque

também pra eu poder acompanhar era mais fácil de passear pela sala e olhar o

que os alunos estavam executando. Agora em momentos esporádicos de

explicação até mantinha o convencional. Mas o convencional era exceção. A regra

era variar mesmo, principalmente nas cênicas. (prof. 3)

Eu vou até a sala, faço chamada, falo pra eles o que nós vamos fazer nesse dia e

aí venho pra quadra e começo a aula na quadra. A rotina é essa, quando eles

vêem aqui pra fora eles já sabem o que vão fazer. Porque senão fica difícil, fica

muito tumultuado. (prof. 4)

Há a expectativa de organização dos alunos na sala de aula ou para ir

para a quadra: são alunos de 8ª série e captam essa expectativa dos

professores, como se verifica pelos comentários dos professores de Educação

Artística e Educação Física. A única que não se manifestou sobre o assunto foi

a professora de Geografia.

Quanto aos critérios adotados para os procedimentos da aula e das

atividades todos eles se manifestaram, embora a resposta da professora de

Educação Artística  esteja articulada com a organização da turma:
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... entrego pequenos textos sobre temas atuais encaixados com o conteúdo da

sala.(prof.2)

Se tiver um livro, eu mando pegar o livro, leio o texto e mando fazer as atividades.

(prof. 5)

Escrevo o conteúdo na lousa, ou então, trago material para ser discutido em sala

de aula ou um tema que surge dependendo da situação, porque como existe o

tema transversal, né, como por exemplo, aquela bendita “revolução” aí do

“Marcola”, o tema foi em cima disso, a gente trabalha de acordo com a situação

também, mas geralmente é lousa, debate na sala de aula, explicação e textos.

Bom, as atividades são encaminhadas... geralmente é mais pergunta para ser

refletidas e respondidas, quando é trabalho em grupo. Quando é aula expositiva,

não. Aí a participação é diferente, né, porque não existe só uma pergunta em si, e

sim uma pergunta do próprio aluno também. Eu coloco o conteúdo de acordo com

o que é pedido nos PCNs, então você dá aquela seqüência de acordo com os

PCNs... (prof. 1)

Se a aula for de basquete, eu chego na sala e falo hoje nós vamos trabalhar com

passe com drible e com arremesso. Vou dá figura 8, giro com mudança de direção,

jamp, vou dar alguns fundamentos. Ai explico: nós vamos pra quadra, vamos

formar três colunas, vai bate bola e arremessa. Então eles já sabem, aqui pra fora

eu dou um aquecimento rápido, uma corrida, uns alongamentos... e aí eu começo

com a aula... (...) Eles já sabem, muito fogem pelo caminho, até chega naquela

quadra, uns se perdem pelo caminho, é realidade, tá. Alguns não querem treinar,

só querem jogar. Quando é uma aula dirigida, aí é mais difícil. Seu eu vou dar jogo,

aí eles rápido montar as equipe (...) aí todo mundo participa, mas na aula de

fundamento... é difícil. (prof. 4)

Verifica-se que os professores têm critérios diversificados sobretudo

em função do conteúdo a ser ministrado: articulação com outros temas,

assuntos da realidade momentânea, fundamentos ou treino, tipo de linguagem

expressiva.

Mas as questões de material aparecem também nessa questão e nas

demais partes articuladas com seqüência do conteúdo:

A escola tem um material que a gente utiliza dentro da sala de aula, mas os alunos

não podem levar pra casa. Não são utilizados aula-a-aula; aula sim, aula não ou de

acordo com a necessidade do assunto que têm nos livros, porque nem todos os
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temas tem dentro do livro, né. Porque os livros não têm uma seqüência daquilo que

a gente monta, não. A gente precisa de outros materiais. (prof. 1)

... sempre com uma seqüência. Faço aulas expositivas. (prof. 2)

... os procedimentos de Educação Artística são bastante práticos, ele (aluno)

realiza muitas coisas [...] ele precisa se locomover, ele vai precisar de material

(prof. 3)

É claramente possível identificar no discurso docente, situações em

que a ação pedagógica organiza-se de maneira individualizada e seriada, em

função da ausência de um planejamento construído pelo grupo de professores,

pois não se referem uns aos outros. Ao entrar na sala de aula o professor age

como se não houve um mundo fora daquelas quatro paredes.

O livro didático assume importância como organizador do currículo,

quanto à seleção dos conteúdos, sobretudo no que tange à atuação dos dois

professores de Geografia pois o de História trabalha com pequenos textos e os

demais utilizam outros materiais.

Cada professor encarrega-se de escolher um livro didático cuja

relação vem determinada por políticas públicas apoiadas pelas relações com o

Banco Mundial que, segundo Torres (1998), vê o investimento, nesse tipo de

material, como algo mais rentável e promissor na implementação de reformas,

do que a formação docente. Para Torres:

“Na classificação realizada pelo Banco Mundial quanto aos insumos educativos

que incidem sobre a aprendizagem, o livro didático aparece em segundo lugar, e

os professores (seus conhecimentos, experiência e salário), entre os últimos.”

(1998, p. 178)

Para a situação da professora 5 (Geografia) cabe o comentário de

Torres (1998, p. 178) que destaca ainda, que o livro didático “torna-se cada vez

mais fechado e auto-suficiente, mais detalhado nos conteúdos e até na didática

de atividades, com que a própria intervenção do professor fica reduzida ao

mínimo”, pois a professora 1, também de Geografia não segue tão rigidamente

a seqüência do livro.
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Gimeno Sacristán (1998), afirma que o livro didático é o verdadeiro

tradutor de propostas curriculares oficiais, tornando-se um instrumento de

controle sobre o currículo desenvolvido pelas escolas.

Identificamos, assim, que o livro didático não é o único instrumento

utilizado pelos professores no processo pedagógico, mas é o recurso usado

pelos docentes, tornando esse instrumento, de certo modo, organizador do

processo de ensino e aprendizagem.

Outra questão que nos remete às práticas tradicionais refere-se à

exigência dos professores para que os alunos que chegam à 8ª série tenham

determinados pré-requisitos, apesar da legislação ditar que a avaliação deixou

de ser um elemento de seletividade para tornar-se um instrumento de

valorização de qualquer indício que revele o desenvolvimento dos alunos. O

relato dos professores confirma a exigência deles em relação aos pré-

requisitos, mesmo tendo todos eles afirmado durante a entrevista que sua

maneira de avaliar os alunos se modificou:

Tem. Pelo menos que ter noção de espaço de lugar, das coisas que estão

acontecendo, como por exemplo, a questão política, pelo menos ter uma noção do

que seja isso, não que ele tenha que saber, mas que tenha mais ou menos uma

idéia do que seja, pelo (...) qual a função da Geografia hoje me dia. (prof. 1)

Que saiba pelo menos ler e escrever. (prof. 2)

Ele já deve ter um conhecimento básico no uso de cores. Ele já deve ter

experimentado atividades que possa exercitar sua coordenação motora e afinar

isso, né, e representar o mundo de maneira mais organizada. Que ele seja capaz

de diferenciar as linhas artísticas, o que é artes cênicas, o que é artes plásticas, o

que é música, que cada uma delas tem uma linguagem própria e que faz parte de

sua própria cultura. Esses conceitos ele já deve ter dominado na oitava série. E

deve ser capaz de se expressar plasticamente através de desenhos ou

representações ou identificar essas representações no seu em torno e interagir

com as atividades. (prof. 3)

Olha, na Educação Física, ele precisa de coordenação motora, domínio do espaço,

um pouco de posição na quadra, deveria saber as regras dos quatro esportes
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(handbool, basquete, vôlei, futebol). Chegando na 8ª série, você deduz que o aluno

já tenha visto tudo isso. (prof. 4)

Ele tem que saber fazer interpretação, saber ler e escrever. Interpretar, eles não

sabem. É mais complicado pra gente de História e Geografia por causa disso. Eles

têm uma certa dificuldade. (prof. 5)

Verifica-se que as manifestações dos professores sobre os pré-

requisitos incidem sobre conteúdos, tal qual apontou Sampaio (2004) para as

escolas dos anos 90 do século passado, com menor ênfase a resposta das

professoras de História (prof. 2) e Geografia (prof. 5) que apresentam

habilidades básicas da escolaridade: ler e escrever. Entretanto, nem isso elas

têm tido a garantia de encontrar pois têm percebido dificuldades. Para atender

a certas condições relatadas pelos professores eles supõem que os alunos já

tenham adquirido noções e competências antes de chegar à 8ª série, seja em

Educação Artística, seja em Educação Física ou nas já citadas.

Quando se analisa as respostas deles à essa questão dos pré-

requisitos nos anos anteriores verificam mudanças no caso da prof. 1

(Geografia) e de História (prof. 2). Dez anos – de 1998/1999 para cá alteraram

alguns pontos nesse particular conforme afirmam. O professor 1 (Geografia)

alterou sua forma de expectativa pois anteriormente esperava-se memorização

por meio da “decoreba” embora ainda valorize algumas noções básicas “saber

que a Terra é redonda, que tem 24 fusos...”. Mas manifesta a necessidade de

questionamento apontando a mudança no papel da escola frente à vida em

sociedade.

Já a professora de História (prof. 2) aponta decréscimo de exigências,

rigidez maior sobretudo em competências quanto à leitura e escrita, resumos

dominados pelos alunos que chegavam à 8ª série. Os demais mantêm as

expectativas em relação ao que o aluno precisa ir adquirindo ao longo da

escolaridade, exatamente como antes.

Apesar de manterem a mesma visão anterior os professores dizem que

os alunos não apresentam os pré-requisitos com proporção variada entre eles:

“olha, tem uns que têm, outros não. A porcentagem é muito pequena dos alunos

que têm um pouco de ... que têm alguma coisa [...] olha se tiver 10% é muito

(prof.1)
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“10%” (prof. 2)

“90%” (prof. 3)

“A maioria tem. 10% não” (prof. 4)

“Não. 70% não tem” (prof. 5)

Verifica-se que as disciplinas em que os alunos mais atendem aos pré-

requisitos são Educação Artística e Educação Física. História e Geografia são

as disciplinas em que menos os alunos atendem aos pré-requisitos, que na

verdade nem são os específicos do conteúdo, mas leitura, escrita,

interpretação de textos.

Apesar de serem tão pequenas as exigências e terem tantos alunos

que não cumprem as exigências a professora 2 (História) encaminha os alunos

para reforço, e os dois de Geografia “tentam”, buscam retomar mas consideram

uma situação difícil.

Esses são impactos que podemos considerar fortes no processo

pedagógico quando se comparam as manifestações de antes e agora.

Entretanto, nem esses impactos têm levado os professores a alterarem suas

exigências.

Dentre os cinco professores das suas escolas apenas os professores

de Educação Artística e de Educação Física se referem as tarefas variadas na

forma de trabalhar e nenhum deles se refere às tarefas suplementares para

atender a essa diversidade do alunado que está chegando à 8ª série. Se os

professores já tinham essa dificuldade anteriormente no que tange à

diversificação das atividades elas permanecem ou até se ampliam. Não se

verificam as oportunidades de combinação entre atividades comuns e

diversificadas segundo o depoimento deles (professores 1, 2 e 5).

Avaliação, instrumentos, rotinas e registros
Os quadros 5 a 8 apresentaram os dados integrais a respeito de

aspectos da avaliação.

Nas questões de avaliação parece haver alterações, segundo as

manifestações dos professores, sobretudo o de Geografia (prof. 1) e a de

História (prof. 2) e de Educação Artística (prof. 3).
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A ação avaliativa dos professores foi bem descrita em uma das

respostas:

Se avaliação é individual, eles ficam um atrás do outro, se é em grupo não, aí é

diferente. Ela [a avaliação] é preparada em casa, mas não é impressa uma folha

para cada um. Em primeiro lugar, a escola não tem... Aí elas são passadas na

lousa, como são dissertativas, dou 3, 4, 5 perguntas, acabou, os alunos respondem

e entregam, mas ela é preparada em casa. (...) Nós temos alunos que têm um

potencial elevado, outro que não tem, e como a sala é mista, você tem que levar

em consideração, a participação do aluno na sala de aula, pra depois você tentar a

prova dele. Porque o que acontece, tem aluno que tem uma condição de responder

as perguntas maravilhosamente, mas tem um que consegue responder uma ou

duas perfeitamente bem, mas as outras não, eu não posso avaliar erro, em todas

as questões que foram dadas, porque pode ser que ele não tenha entendido ou eu

não tenha explicado a matéria legal na sala de aula. (prof. 1)

Os alunos sentam-se individualmente, por ordem de chamada. A prova tem

duração média de 50 minutos, Não fazem consulta. As provas são mensais, sobre

o conteúdo do período. Levo figuras, mapas, recortes de jornais. Escrevo as

perguntas na lousa, eles escrevem numa folha do caderno, depois respondem e

me entregam. (prof. 2)

Normalmente os procedimentos dentro de Educação Artística são bastante

práticos, ele [aluno] realiza muitas coisas, ele tem que ter atitude, então isso

favorece a avaliação positiva do aluno sempre, por conta do envolvimento de grupo

que é sempre constante, ele vai precisar do outro, ele vai precisar se locomover,

ele vai precisar de material, isso cria uma dinâmica que aproxima muito o aluno e

quando há problemas disciplinares, isso também se estabelece logo, de imediato.

Então a gente tenta lidar com essa questão também, não é, sempre objetivando o

trabalho acima de tudo, não é, nós estamos aqui pra isso. (...) Então quando nós

avaliamos em sala de aula a gente segue os critérios da instituição, por conta de

que isso é necessário porque nós estamos numa educação formal, numa escola

pública, temos que entregar toda a documentação corretamente, mas a gente faz

questão de frisar o caráter da auto-avaliação do aluno para que ele se aperceba

dentro do processo. (prof. 3)

Eu observo os alunos durante todo o bimestre e peço um trabalho escrito. Nesse

bimestre (2º) eu pedi um trabalho, escrito à mão, sobre gasto de energia. Como
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você gasta e repõe energia. Então eu dei uma tabela, como por exemplo, se você

comer um pratinho de batatinhas, você consome tantas calorias, se você praticar

determinado esporte gasta tanto. Pedi pra eles montarem um cardápio e registrar o

consumo. Então eu tinha como avaliar. Era só somar e dividir. Mas eles não

querem ter esse trabalho de somar, dividir e registrar. Eles erram na soma. Eles

são muito relutantes pra registrar. Eles não dão valor para o trabalho. Eles sabem

que não vão repetir. (prof. 4)

Entro na sala coloco as perguntas na lousa, os alunos copiam numa folha do

caderno, respondem e entregam. Sempre que termino um ou dois conteúdos faço

uma prova, porque senão fica muita coisa pra eles estudarem. (prof. 5)

Verifica-se que os professores de Geografia (prof. 1) a de História

(prof. 2) e a de Geografia (prof. 3) mantêm um esquema tradicional de prova

na sua rotina avaliativa, seja dissertativa, seja por meio de questionário.

Entretanto o processo avaliativo de todos eles não se limita a essa rotina de

provas.  Os excertos de depoimentos exemplificam essas outras formas de

avaliar acompanhando:

Avalio caderno, seminário. Quando eu faço uma pergunta na sala quem sabe

responde e atribuo nota a tudo que eles produzem na sala, senão ninguém faz

nada. (prof. 5)

A participação, né. A responsabilidade, ai, também o caderno do aluno, se ele

copia a matéria, porque a maioria não tem livro, tem que ter pelo menos alguma

coisa escrito. Participação dele na pesquisa, material que ele trás para ser

debatido em sala de aula e a prova.(prof. 1)

Prova oral, escrita, cartazes e o caderno. (prof. 2)

Caderno, para o registro de conceitos, mas sobretudo telas, papel, músicas,

coordenação motora, desenvoltura oral, material reciclado, participação nas

atividades e as provas que são exigência da instituição. (prof. 3)

Avalio participação em aula. Os alunos que não participam, eu vou anotando

durante o bimestre, então ele sabe que ta sem nota. “ó você hoje não fez aula de
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fundamento, você ficou sem essa nota”, então no final eu somo e divido para ter

uma nota, vale de O a 10. E dou um trabalho, também valendo de 0 a 10. (...) Eu

não dou uma prova como para as demais. As 8ª são boas. Só algumas meninas

tem nota 5,0 ou 5,5 mas porque são lentas, aquela coisa empurrada, porque tem

que participa pra não ficar sem nota. Então essas meninas eu deixo com nota

mínima para não dar nota vermelha, porque elas estão todos os dias na escola.

Como minha matéria não repete, é a freqüência que conta. Se o aluno é faltoso,

ele não pode ter uma nota boa, só se ele for muito bom. Como é participação em

aula e ele não participou, ele não pode ficar com a mesma nota que os outros.

Agora tem aquele aluno que não faz o trabalho, ai ele vai ficar com uma nota mais

baixa. Agora a 8ª E, que é recuperação de ciclo, tem notas mais baixas, porque

eles não querem fazer nada. (prof. 4)

Verifica-se, nesses depoimentos, a presença de mais de um

instrumento para avaliar os alunos em que procuram captar indícios de

aproveitamento ao longo das aulas. Avaliam desempenho no que tange à

aprendizagem, mas focalizam outros aspectos, aqueles que cada uma

valoriza: produções nas atividades (cartazes, caderno com a matéria),

participação nas pesquisas, nas aulas, presença em Educação Física. Tais

ações dos professores parecem estar em concordância com os fundamentos

educacionais invocados na Indicação nº 22/1997 do Conselho Estadual de

Educação descrito no capítulo 1: valorização de qualquer indício que revele o

desenvolvimento dos alunos sob qualquer ângulo.

No entanto essas manifestações parecem se esvaziar quando se

analisa o que foi dito sobre os registros dos desempenhos dos alunos. Neste

item as respostas são as mais variadas:

Não. Não existe. Não têm. Também não tenho tempo. Eu observo. Porque na

verdade eu tenho mais de... acho que mais de 1000 (mil) alunos. Então é

impossível eu sentar e me dedicar... Dentro da sala de aula a gente observa só e

tenta fazer um trabalho, porque na verdade não dá para você fazer com mais de

1000 alunos, com duas aulas por semana, impossível! (prof. 1)

Escrevo sobre eles no fundo do diário. Sobre a falta de educação, quando são

mal-educados. (prof. 2)

Eu sempre tive a caderneta, o diário escolar, e um caderno de acompanhamento

por série de cada aluno, onde eu vejo a realização de cada um. Eu sempre tive o
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hábito. Quando tinha sala ambiente aqui, eu guardava todos os trabalhos e

devolvia no final do bimestre para o aluno. Mas havia espaço, eu pedia pastas para

os alunos, porque eu acho que é uma maneira do aluno perceber o seu produto,

verificar a seqüência e o quanto que ele realizou. Sempre um controle de quem

executou, o que executou, se executou no prazo, se ele tem grande dificuldade em

desenvolver aquele tipo de atividade. Mesmo porque quando você recebe os pais,

você precisa argumentar em função da prática e não sobre o resultado final da

avaliação e isso facilita.( prof. 3)

Sim para todos os alunos. (prof. 4)

Só aqueles piores mesmo que a gente marca, porque quando manda chamar a

mãe precisa. Só para aqueles que não têm jeito mesmo. Que eu já conversei, já

falei e a pessoa continua na mesma. A gente chama os pais conversa. (prof. 5)

Nesses relatos é possível identificar que mesmo quando o professor

faz registros o objetivo central não é o diagnóstico do desempenho cognitivo e

sim comportamental, os registros são utilizados como instrumentos de pressão

sobre o aluno e referência para os pais.

Além disso, percebe-se que os professores tentam responder

afirmativamente, porém há resquícios de observar com mais atenção os alunos

que já são os que chamam atenção por sua conduta ou por seu desempenho

em que os professores precisam se armar com argumentos para uma

avaliação negativa.

Quanto ao preenchimento da ficha diagnóstica, os professores

declararam que:

No final a gente preenche sim, pra detectar aonde está o problema. (prof. 1)

Não. E dou graças à Deus por isso. Não adianta preencher papéis, fazer o

burocrático e não ser um bom professor. (prof. 2)

Sim, uma ficha padronizada que todos os professores preenchem. (prof. 3)

Sim. (prof. 4)

É o coordenador da sala que faz isso. Geralmente aqueles [alunos] que extrapolam

um pouco a gente já fala. (prof. 5)
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Apesar da ficha de avaliação ser oficial, segundo a Deliberação

11/1996 do CEE, dois dos cinco professores entrevistados não a utilizam e

aqueles que a preenchem o fazem sem qualquer relação com a avaliação

diagnóstica ou de discussão com o Conselho Escolar incumbido de encaminhar

alunos para o reforço e/ou recuperação paralela; o documento é tratado como

mais um papel que satisfaz a exigência burocrática do processo.

Sobre o fato de se utilizar os registros realizados ao longo do período

letivo em reuniões colegiadas, nos foi revelado que:

Não. Infelizmente não. Eles não são discutidos. Tanto é que nós estamos com um

problema agora com a questão do SARESP. Porque a gente tem que ver aonde o

aluno errou pra tentar sanar as dúvidas do aluno, porque não pode deixar... Como

por exemplo, nós temos alunos até no colegial que não sabe escreve direito, não

sabe. Então se ele não sabe, ele está no primeiro ano do colegial ou está na 8a

série, então ele vai te que saber, se ele não sabe, quem tem que ensinar, o

professor! Então se você pega o SARESP, você descobre que tem um problema e

se você não senta pra discutir, pra tentar resolver esse problema, onde está esse

problema? É isso que está acontecendo. Então a gente não senta de jeito nenhum.

Nem nos HTPCs, viu. Mas tem uma mobilização, tanto é que nós falamos esses

dias que foi falado sobre o SARESP, tanto é que eu dei até sugestão, se a gente

sabe aonde ta o problema vamos pega o gráfico e vê aonde que ta. A maioria errou

numa questão X, então se o aluno errou esta questão, então vamos ver se foi

interpretação, porque na maioria é interpretação de texto né, então vamos trabalhar

mais texto. Leitura. Nós fizemos isso uma vez no “Paulo Freire”, ai quando foi meu

Deus do céu... acho que tem três anos atrás e nós tivemos um bom resultado, viu!

A gente se empenhou, todos os professores, porque daí nós tínhamos uma

coordenadora legal, e ela falou ó gente, nós temos esse problema aqui, nós fomos

mal no SARESP, etc. Mas...  é leitura, é interpretação de texto vamos trabalha só

em cima disso ai, pra ver se nossos alunos aprendem alguma coisa. Porque se

eles souberem pelo menos lê e escreve ou lê e entender, já ajuda e nós

conseguimos um bom resultado. (prof. 1)

Só na reunião com pais. (prof. 2)

No conselho de classe/série, nós temos uma ficha de avaliação (a chamada

deliberação 11), onde nós fazemos anotação dos procedimentos do aluno, se tem

que ter algum tipo de encaminhamento, então no conselho de classe/série a gente

leva muito a sério isso. Esses registros são discutidos e procedimentos são

adotados. (prof. 3)
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Sim, com os outros professores de Educação Física. (prof. 4)

Sobre alguns alunos, no conselho de classe. (prof. 5)

Os depoimentos são bem díspares quanto ao uso efetivo de registros,

principalmente nas atividades colegiadas. Seria de se esperar tal diferença se

considerarmos os dados anteriores, quanto aos registros dada a disparidade

das informações.

De todo modo há que se considerar que tais disparidades podem ser

decorrência de aspectos culturais tanto relativos à função docente com práticas

sedimentadas quanto a esse aspecto e ainda a diversidade de traços culturais

entre as disciplinas e as escolas posto que dentre os cinco professores temos

variação de disciplinas e escolas.

Esses dados permitem que se analise a incompatibilidade de

procedimento de parte dos professores em relação ao esperado teórica e

normativamente. A Indicação nº 22/1997 do CEE referenda dados teóricos da

área avaliativa ao considerar a necessidade de se atribuir novo sentido, o

comparativo do antes e depois da ação docente no que tange ao desempenho

do aluno. Normativamente isso deve ser feito de modo a que a progressão seja

continuada no rumo do desenvolvimento do alunado algo só possível de ser

identificado por meio de registros constantes cotejados com os professores

para identificar os ganhos nas diferentes dimensões do mesmo alunado, como

um todo.

Retomando o estudo de Brito (2001) podemos concluir que o programa

de educação continuada não garantiu aos docentes as competências e

habilidades necessárias ao desenvolvimento do novo sistema de avaliação,

pois privilegiou a capacitação dos Diretores (120 horas) e professores

coordenadores (120 horas), enquanto que aos professores ofereceu-se 96

horas de formação, e, nem todos os professores da rede pública tiveram

acesso a essa capacitação. Na cidade de Mogi das Cruzes, onde o estudo foi

realizado, “... cerca de 27% dos professores desse pólo não participaram do

processo de capacitação.” (p.69)

Os desdobramentos da implantação da LDB 9394/96 impuseram aos

professores a obrigação de adotar e utilizar nova linguagem e novos termos

técnicos, porém essas propostas não incorreram em modificações qualitativas



93

na realidade escolar, como podemos constatar por meio das respostas dos

docentes sobre os instrumentos avaliativos adotados.

Recuperação, reforço e seus desdobramentos
A recuperação e o reforço foram duas medidas essenciais para

possibilitar, de fato, que os ciclos com progressão continuada trouxessem os

efeitos da não seletividade em busca do progresso de todo o alunado.

Para a existência e o funcionamento de ambas houve desdobramentos

regulamentadores.

Nas considerações realizadas pelo Secretário da Educação de São

Paulo sobre a Resolução 15 sobre a recuperação paralela, o mesmo afirma

que:

• “... cabe à escola garantir a todos os seus alunos oportunidades de aprendizagem que

possam promover continuamente avanços escolares;

• ... a recuperação constitui parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem e tem

como princípio básico o respeito à diversidade d características, de necessidades e de

ritmos de aprendizagem de cada aluno;

• a necessidade de assegurar condições que favoreçam a implementação de atividades de

recuperação paralela significativas e diversificadas que atendam à pluralidade das

demandas existentes em cada escola;” (São Paulo, 2005)

Diversos estudos relatados no capítulo 1 já demonstram problemas na

implantação e implementação de ambas, quer no que se refere ao

desenvolvimento do processo quer no que tange aos resultados para o

alunado. E o que os professores dizem?

A mesma Resolução 15/2005 em seus artigos 5º e 6º determina que

os conselhos de classe e série são os responsáveis por encaminhar os alunos

aos projetos de reforço e recuperação paralela, a partir da análise das

informações registradas nas fichas de avaliação diagnóstica, onde toda a

equipe escolar esteja envolvida, desde a direção, professores coordenadores e

professores regulares. Porém, analisando as respostas dos professores

entrevistados sobre o procedimento adotado em relação ao encaminhamento

dos alunos às aulas de reforço e recuperação paralela, observamos que os

registros sobre o desempenho do aluno ao longo do bimestre não se tornam
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objetivo de análise colegiada, e no que se refere ao encaminhamento dos

alunos à recuperação paralela, os docentes afirmam que:

Olha, quanto a recuperação paralela eu não tive nenhum problema, dentro da

minha disciplina. Porque como eu ti falei, como eu avalio o aluno como um todo,

mas na área de português e matemática, seria mais ou menos a base. Porque o

que acontece, a gente junta com os outros professores, a o aluno não consegue

interpretar, então ele vai pro reforço não em geografia, mas em português, aí o

professor de português vai lá e coloca onde que ele tem problema pra ele ser

avaliado, mas em geografia não existe. (prof. 1)

Não encaminho. As atividades são realizadas na minha aula. (prof. 2)

Não encaminha. (prof. 3)

Não encaminha. (prof. 4)

Não encaminha. Às vezes converso com a professora de português, porque alguns

alunos não sabem ler e escrever. (prof. 5)

No quadro 9 é possível recuperar a idéia central desse desdobramento

– encaminhamento pelos colegiados – pois na há discussão sobre o assunto e

se apresentam, ainda, visões diferenciadas sobre o objetivo de análise de

desempenho caso elas ocorressem: melhorar o rendimento, nada vai mudar,

resolver problemas de indisciplina, melhorar o Português.

É possível evidenciarmos por meio das respostas coletadas que os

professores consideram a recuperação paralela uma responsabilidade dos

professores de Língua Portuguesa, uma vez que é recorrente a afirmação de

que os alunos não apresentam dificuldades conceituais, mas sim de

interpretação e compreensão de texto. Portanto, delegam ao professor de

Língua a exclusividade de encaminhar os alunos às aulas de recuperação

paralela ou reforço.

Isso fica bem evidenciado quando respondem que planejam atividades

de recuperação paralela e contínua quando dá tempo, geralmente no final do

bimestre, faz o que os alunos já aprenderam.

Quando questionados novamente sobre o assunto focalizam a situação

quando um de seus alunos não atinge o desempenho exigido os professores

entrevistados respondem da seguinte maneira à pergunta sobre o
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planejamento de atividades para recuperação contínua e as circunstâncias em

que os alunos realizam as atividades:

Bom, (...) não tenho tempo. Quando dá, eu tento buscar dentro da sala de aula,

quando dá, e que os alunos querem aprender, na verdade, porque existe um

desinteresse, talvez inconsciente do próprio aluno, né, que é a própria política em

si reforça isso, né, que perspectiva ele tem, então ele tem totalmente desinteresse

em alguma, na própria educação. E esse desinteresse reflete também no

professor, principalmente quando ele trabalha 11 horas por dia. Se eu entro na sala

de aula e eu vejo que ele tem interesse eu trabalho legal, agora se não tive

interesse o que eu vou fazer. Tentar eu tento e daí. Aí quando elabora, você pensa

também, vai te algum retorno, não vai ter algum retorno, porque as vezes você

perde tempo, viu.

Eles [os alunos] realizam em casa, em sala de aula, tanto individual, como em

grupo. Aí elas são recolhidas, são observadas e anotadas, as vezes dá para fazer

uma revisão, essa semana por sinal deu pra fazer uma revisão em cima dos que

eles erraram. Mas as vezes não dá não. (prof. 1)

Eu costumo usar umas apostilas do curso “ensinar e aprender” que saiu há uns

quatro anos.

[Os alunos realizam as atividades] Nas aulas normais e nas aulas de reforço, fora

do horário de aula normal. (prof. 2)

Nas aulas vagas, as vezes em casa, mas mais na escola através dos registros que

eu faço. Elas [as atividades] são iniciadas na sala de aula, na minha presença para

eu acompanhar e orientar e encaminhadas para que o aluno termine em casa.

(prof. 3)

Durante as aulas. Em grupos menores, separados dos que já têm um bom

desempenho. (prof. 4)

No período da recuperação eu vejo o que eu já dei e do de novo. [Os alunos

realizam as atividades] Na sala de aula. (prof. 5)

Outro aspecto do desdobramento das duas medidas se refere a

questões sobre o acompanhamento da trajetória dos alunos encaminhados à

recuperação paralela ou ao reforço; o contato entre professores regulares e os

professores de recuperação paralela e reforço; a participação dos professores

regulares na decisão de dispensar os alunos das aulas de recuperação

paralela ou reforço e se os professores regulares percebiam melhoria no
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desempenho e mudança de comportamento desses alunos. Esses pontos

foram questionados e todos os professores entrevistados são claros ao

afirmarem que a responsabilidade sobre o processo dos alunos nas salas de

recuperação paralela e reforço é da competência dos docentes que ministram

aulas nessas classes, ou seja, dos professores de Língua Portuguesa ou

Matemática, uma vez que nenhum dos entrevistados está envolvido nesse

projeto, a escola não os remunera com tempo para isso. Quanto aos alunos

apresentarem desempenho melhor e comportamento diferenciado após as

aulas de recuperação paralela ou reforço, os professores asseveram que não

há alteração em nenhuma das duas questões durante as aulas regulares, às

vezes fazem comentários, às vezes indica para a coordenadora.

Do mesmo modo, a omissão, quanto à dispensa do reforço ou

recuperação paralela fora da sala, é total. Os professores não têm o mínimo

envolvimento com essa decisão, assim como os depoimentos são bem

lacônicos quanto ao resultado positivo na melhoria do desempenho, assim

como na observação de alteração de comportamento.

Diante desses dados cabe comentar o desencontro entre o conteúdo

das manifestações dos professores e as recomendações oficiais assim como

os argumentos teóricos que lhes dão base.

A escola, como um todo, não tem garantido aos alunos todas as

oportunidades que poderia para oportunizar aprendizagem aos discentes. A

recuperação não vem sendo atendida como parte fundamental integrante do

processo de ensino. O princípio teórico básico de respeito à diversidade, às

necessidades e ritmos de aprendizagem não é atendido, e não são

asseguradas pelos professores as condições para isso, pois sequer sabem

diferenciar reforço de recuperação como já apontava Pereira (2005).

Além disso, há problemas perceptíveis nas entrevistas relativos a

outros aspectos da realidade do trabalho desses professores diante do

programado para as mudanças.

Em quase todos os depoimentos encontram-se pistas, indícios de não

alteração na organização das escolas como já vem sendo denunciado em

outros estudos. Percebe-se, nas manifestações, a inalteração no tamanho das

turmas, na rigidez dos horários que fragmentam o tempo em aulas curtas,

programas pré-fixados, ambientes de trabalho e condições materiais

desfavoráveis. São alunos que não têm condições para compra de material e
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que a escola não tem para fornecer para aulas e para provas, professores que

têm que trabalhar com cerca de mil alunos, organização seriada e ausência de

apoios para sanar dificuldades e obter orientação contínua para o

enfrentamento da realidade, órgãos oficiais escolares que não cumprem as

funções estipuladas.

Verifica-se, ainda, ausência de relações entre os professores para

trabalho coletivo e uma relação ambígua com a atividade docente ora

manifesta com entusiasmo, ora com desânimo e apatia diante da realidade.

Diante dessas análises resta a questão que permita que entendamos

um pouco mais profundamente esse momento da vida das escolas. Como eles

se referem à progressão e ao fracasso/sucesso escolar?

A partir dos dados dos Quadros 2 e 4 é possível identificar o modo de

pensar dos professores sobre esse dois suportes do processo educativo,

originadores da proposta no que se refere aos ciclos com progressão

continuada. Vejamos como se referem à progressão:

 (...) na verdade eu nem sei dizer o que acho que é hoje. Eles [direção] estão mais

preocupados com a quantidade de notas vermelhas e azuis, porque o novo diretor

está trabalhando em cima dessa situação (...) porque é que tem tanta nota

vermelha? Se tem muita vermelha, você tem que saber porque (...), para poder

solucionar o problema. Mas não se apegar nas notas vermelhas e colocar notas

azuis, simplesmente por colocar. (prof. 1)

Progressão continuada. Porém, hoje um aluno só é reprovado por faltas, porque a

política do governo foi economizar as despesas sem ter aluno repetente. (prof. 2)

Promoção automática, por falta de conhecimento das propostas. (prof. 3)

Progressão continuada. (prof. 4)

Progressão continuada, né. De 5ª. a 8ª. (prof. 5)

Essas respostas permitem verificar as distorções interpretativas por

falta da análise aprofundada por falta da análise aprofundada da proposta e

dos encaminhamentos feitos ao assunto no interior das escolas que ainda

trabalham com notas, por exemplo. O que se veiculou sobre a proposta não foi

suficiente para alterar o que já vinha sendo feito.



98

Quanto às manifestações sobre sucesso e fracasso escolar, os

professores foram mais prolixos.

No período anterior à implantação dos ciclos eles manifestaram

diferentes argumentos caracterizadores do fracasso e sucesso escolar:

culpabilização do aluno; chegar à 5ª série sem saber ler e escrever; não

ingressar no mercado de trabalho ou na universidade; não participar das

atividades de Educação Física por rejeição dos colegas; não aprender, ficar

retido é positivo, leva a mais estudo.

Após a implantação dos ciclos os professores disseram que hoje

pensam que a culpabilização é atribuída aos professores pelo fracasso ou

desinteresse do alunado; continuam considerando fracasso o fato do aluno não

saber ler e escrever na 5ª série; diminuição de expectativa de acesso do

alunado ao ensino superior ou ao mercado de trabalho, mas alteração quanto

ao que pensa como sucesso (viver, interagir, interferir na realidade, que tenha

opinião, saiba dos direitos); fracasso continua existindo, é preciso haver algum

tipo de punição na ausência da retenção que não auxilia em nada; alunos vão

passando de uma série para outra sem rendimento suficiente até chegar à 8ª

série, e os alunos sabem disso e não valorizam o estudo; professores ampliam

o índice de tolerância baixando as exigências.

A análise de dados obtidos nas entrevistas permitiu obter renovadas

manifestações de visões dos professores, seu envolvimento, sua organização e

suas ações cotidianas quanto à implantação da proposta de reforma

educacional no tangente aos ciclos e a progressão continuada. Foi possível

identificar as desigualdades de posições entre os sujeitos que propuseram as

reformas e os que deveriam executá-la. Um dos desafios concernente a

pesquisa foi a análise comparativa das respostas, uma vez uma questão

respondida poderia desdizer outra. Permitiu também verificar divergências

entre professores e escolas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retomando os objetivos que conduziram esta pesquisa, constatamos

que os professores não alteraram significativamente seus modos de pensar, de

ser e de trabalhar na perspectiva da LDB 9394/96, apenas incorporaram novos

termos técnicos impostos pela reforma, sem que essa prática tenha introduzido

modificações qualitativas na realidade da sala de aula.

No princípio da pesquisa buscou-se encontrar documentos que

comprovassem a capacitação dos professores para a posterior introdução da

reforma instituída. Durante o contato com diversos setores e funcionários de

vários escalões de Diretorias de Ensino e Escolas, concluiu-se que não

ocorreram capacitações que instrumentalizassem os professores para

assumirem a implementação das novas práticas reformistas, ampliando para

essas regiões as conclusões de outros estudos. Este foi um dos aprendizados

deste estudo.

Diante dessa constatação houve a necessidade de redirecionar a

pesquisa buscando dados juntos a professores que tivessem percorrido todo o

processo da implantação da proposta de reforma educacional desde a criação

dos ciclos no ano de 1998 até os dias atuais, com o objetivo de investigar como

os docentes organizam seu trabalho educativo para atender os estudantes que

terminavam a 8ª série do ensino fundamental. Este foi outro aprendizado, qual

seja, o de que a pesquisa pode ser redirecionada no mesmo tema.

Os primeiros contatos com dirigentes, gestores e professores não

foram fáceis. Todos se mantinham na defensiva e não dispostos a fornecer

informações sobre sua prática cotidiana. Foi necessária a intervenção de

pessoas conhecidas que intermediaram meu contato com professores que se

dispuseram a me fornecer entrevistas. Este foi o terceiro aprendizado

reiterando dificuldades já sentidas por muitos com a pesquisa.

A análise dos dados colhidos nas entrevistas revelou que utilizando os

meios de comunicação de massa o governo anunciou a implantação da

reforma educacional, com o objetivo de demonstrar seu desejo de modernizar a

educação preparando seus alunos para a vida, desenvolvendo suas

capacidades de crítica, questionamento, debate e autonomia para viverem

dentro de uma sociedade plural. Porém, aos professores se coibiu essas

competências; dos docentes, a escola pública exige cada vez mais atividades



100

mecânicas e técnicas, devido à impossibilidades oriundas do descumprimento

de medidas necessárias para a implementação do proposto.

Os professores se vêem angustiados ao serem obrigados a abandonar

práticas conhecidas e adotar novos modelos sem que tenham domínio sobre

elas. Esse contexto criou um espaço para divergências nas visões, distorções

nas interpretações, pois os docentes reproduzem parte do discurso oficial,

porém mantêm visões e ações pedagógicas historicamente praticadas.   Sendo

assim, a reforma, no que tange aos ciclos e progressão continuada, imposta

em 1998 enfrenta uma absoluta ineficácia uma vez que as mudanças

chegaram até a escola como sentenças que os professores deveriam cumprir

sem discussão ou crítica, e, além de tudo sem conhecimento sobre seus

pressupostos.

A capacitação restringiu-se fundamentalmente à urgência e

necessidades instrumentais para colocar a reforma em prática. Outra questão

importante a ser evidenciada é o fato de que os professores não tomaram

conhecimento da reforma a partir dos textos da reforma em si, mas

essencialmente por meio de alguns livros didáticos predominantemente

baseados nos parâmetros curriculares, porém ainda organizados por séries.

Dessa forma, a linguagem pedagógica dos professores alterou-se em parte,

porém isso não determinou que a ação pedagógica tenha sofrido modificações,

nem mesmo nas manifestações, pois os docentes não entenderam qual o

sentido pedagógico da reforma e como ela deve ser desenvolvida na prática,

como se verificou nos vários aspectos analisados nos capítulo 2 e 3.

As condições de trabalho dos professores mantiveram-se

desfavoráveis, as jornadas de trabalho muitas vezes são triplas (manhã, tarde

e noite), eles consideram a necessidade de tempo para estudar, refletir e

avaliar suas práticas pedagógicas; alegam que os colegiados são ineficientes e

ineficazes para a elaboração e condução dos projetos pedagógicos, para a vida

da escola.

Retomando cada um dos objetivos específicos, penso que foi possível

cumprí-los. De fato, ao buscar identificar as ações reconhecí-as pela negativa,

pelo não cumprimento, na escola, de oportunidades para conhecimento do

tema, pois não foram localizados documentos, instrumentos nem critérios para

divulgar e promover a compreensão de tais medidas: não se verificaram
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informações sobre ações de educação continuada de modo a auxiliar os

professores na alteração de suas práticas consolidadas.

Foi possível, entretanto, focalizar de modo mais intenso a maneira pela

qual os professores se manifestam sobre possíveis mudanças diante da

recepção dos alunos que completam o ciclo II após todo um período de

funcionamento dessa medida.

Seguindo a concepção de Gimeno Sacristán (1998), de fato não

tivemos, até o momento uma reforma na organização das escolas estudadas

por meio dos depoimentos desses professores; não houve troca de paradigma,

não houve a seqüência proposta por ele.

Observou-se divergências entre os fundamentos e normas relativas ao

tema e o que os professores manifestaram, não houve reflexões de trajetória

de acordos conforme as reflexões de Viñao Frago (1996) e sim conflitos como

aponta Torres (2000).

Ao retomar a hipótese orientadora deste estudo algumas

considerações também devem ser feitas.

Na primeira face foi possível, de fato, reforçar, na realidade brasileira, a

idéia de processos culturais sedimentados de realização do trabalho educativo,

pois as manifestações dos professores nos permitiram cotejar suas visões

sobre seu trabalho antes do ciclo e depois e não se verificaram mudanças

substantivas na direção de favorecimento do alunado da escola pública. Com

pequenas nuances na manifestação diferenciada entre os professores nota-se

um eixo mantenedor da política de desqualificação da escola pública pelo não

atendimento com subsídios necessários e os deslocamentos da culpabilização

para os professores que se vêem aturdidos.

Essa condição de impacto, nesses professores, advém menos da

administração – embora esteja presente como se verificou quanto às notas e

necessidade de aprovação constante – e mais do rendimento e ausência de

condições de aprendizagem do alunado. Entretanto, em lugar de provocar

alterações nas disposições que geram pensamentos e ações no habitus na

direção de busca de alternativas de mudança ou invenção, essa condição

inesperada – ter alunos com baixas condições de pré-requisitos para o ensino

e aprendizagem nas 8ªs séries levou-os a desenvolver modos de pensar e agir

segundo o eixo estrutural já sedimentado, pois relatam a existência de ações e

suas manifestações permitem identificar o acirramento do processo seletivo



102

escolar que subjaz nas entrelinhas de todos os depoimentos. Eles alteram seus

modos de pensar em pequenos pontos, mas na direção de diminuir a rigidez e

exigências anteriores, porém ampliando a tolerância que não beneficia os

alunos. Estas são implicações para os alunos, decorrentes das implicações não

atendidas ou mal atendidas pelos professores.

Concluiu-se, portanto, que, por enquanto, as escolas, os professores e

os alunos não estão melhores do que estavam antes da implantação dos

ciclos, embora essa tivesse sido a intenção.
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ANEXO I

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES DE 8ª. SÉRIE DO
ENSINO FUNDAMENTAL II

DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PÚBLICO PAULISTA
QUE TÊM MAIS DE 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA

I - Dados Pessoais
Nome:

Idade:

Sexo:

II – Experiência Profissional
Escola(s) em que leciona:

Disciplina(s) que leciona:

Situação funcional:

Jornada de trabalho semanal:

Tempo de magistério nesta(s) escola(s):

Tempo de magistério:

Número de escola em que lecionou:

III - Perfil de formação

Formação no Ensino Médio
Local:

Instituição:

Início:

Término:

Ensino superior (   ) completo  (   ) incompleto (   ) em curso

Licenciatura:

Local:

Instituição:

Início:

Término:
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Lato- sensu ( ) completo  ( ) incompleto ( ) em curso  ( ) não fez

Tema ou Título:

Local:

Instituição:

Início:

Término:

Mestrado ( ) completo  ( ) incompleto ( ) em curso  ( ) não fez

Dissertação:

Local:

Instituição:

Início:

Término:

Doutorado ( ) completo  ( ) incompleto ( ) em curso  ( ) não fez

Tese:

Local:

Instituição:

Início:

Término:
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ANEXO II

ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA AS ENTREVISTAS

1. O que se implantou em sua escola foi a progressão continuada ou a

promoção automática?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2 Descreva sua rotina de trabalho num dia comum, desde sua entrada na

Sala, a recepção dos alunos e o encerramento da aula, a organização da

classe; organização dos grupos; critérios; procedimentos de aula; utilização

de materiais; encaminhamento das atividades; quantidade de matéria;

seqüência do conteúdo.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3 Quais são os pré-requisitos que você exige de um aluno que chega à 8ª

série?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4 Há dez anos os pré-requisitos eram os mesmos para os alunos que

chegavam à 8ª. série?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5 Os alunos que você recebe têm esses pré-requisitos? Em que

porcentagem?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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6 Como você trabalha quando os alunos que chegam à 8ª série não

apresentam os pré-requisitos exigidos?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7 Há dez anos como você considerava fracasso e sucesso escolar?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8 Hoje você mudou sua opinião sobre fracasso e sucesso escolar?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

9 Como você avaliava seus alunos há dez anos?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10 Hoje você alterou seu modo de avaliar os alunos?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

11 Que instrumentos você utiliza para avaliar o desempenho de seus alunos?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

12 Os instrumentos de avaliação são os mesmos para todos os alunos da

sala?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



113

13 Descreva sua rotina de trabalho num dia de avaliação, desde sua entrada

na sala, a recepção dos alunos e o encerramento da aula; a organização da

classe; organização dos grupos; critérios; procedimentos de aula; utilização

de materiais; encaminhamento das atividades; quantidade de matéria;

periodicidade com que aplica avaliações.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

14 Você faz registros sobre o desempenho do aluno ao longo do

bimestre/trimestre?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

15 Você preenche uma ficha de avaliação no final do bimestre/trimestre?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

16 Esses registros são discutidos em reuniões colegiadas?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

17 Qual é seu objetivo ao discutir o desempenho dos alunos nas reuniões

colegiadas?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

18 Como você sistematiza as informações que serão transmitidas aos pais

sobre o desempenho dos alunos?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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19 Você planeja atividades de recuperação contínua e reforço para os alunos

que não atingiram o desempenho exigido?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

20 Como e em que circunstâncias você planeja atividades de recuperação

contínua e reforço para os alunos que não atingiram o desempenho

exigido?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

21 Como e em que circunstâncias os alunos realizam as atividades de

recuperação contínua e reforço?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

22 A partir de quais princípios você encaminha seus alunos para a

recuperação paralela ou reforço?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

23 Você acompanha a trajetória de seus alunos ao longo do período de

recuperação paralela ou reforço? Como?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

24 Você troca informações com os professores responsáveis pelas aulas de

recuperação paralela ou reforço sobre o desempenho de seus alunos?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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25 Você participa da decisão de dispensar seus alunos da recuperação

paralela ou do reforço?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

26 Os alunos que participam das aulas de recuperação paralela ou reforço

apresentam melhoria em seu desempenho em suas aulas?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

27 O que você percebe sobre os alunos que são encaminhados para as aulas

de reforço? Eles apresentam um comportamento diferente? Qual?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


