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Introdução 

 

Pretendo, com esse trabalho, apresentar uma problemática, oriunda dos resultados da 

minha pesquisa de mestrado que se aprofunda no doutorado, acerca das relações, hábitos e 

valores que são formados a partir de sociabilidades diferentes, construídas e incorporadas fora 

da escola, antagônicas às suas expectativas. Ao tensionarem o exercício do direito à 

escolarização para todos, muitos jovens e crianças das classes populares, que moram ou que 

passam a maior parte do seu tempo nas ruas, são rechaçados não só em função da sua 

sociabilidade, mas principalmente, porque o processo existencial que vivenciam exige uma 

organização das práticas curriculares e da burocracia escolar diferente do modelo que vigora, 

que foi criado para a distinção social entre os que sabem e os que não sabem, ou porque não 

dizer, entre os que podem e os que não podem dominar os códigos que possibilitam acessos e 

mobilidade social.  

Enquanto meio de sobrevivência e aprendizagens, as ruas e as favelas são os espaços 

privilegiados de ensino-aprendizagem de muitos dos brasileiros mais pobres. É ali que as 

crianças e jovens das classes populares (faço, aqui, um recorte, me referindo àquelas que 

passam a maior parte do seu tempo nas ruas), aprendem a principal e imediata lição da vida 

deles: sobreviver. Entre táticas e astúcias (CERTEAU, 1994), com o cotidiano, vão 

entendendo que se não assumirem as rédeas do próprio destino, ele será traçado por outrem. E 

os finais das histórias, daqueles que não o assumem, são conhecidos e recorrentemente 

reforçados nas memórias das ruas. 

Assim, almejo problematizar as práticas burocráticas dualistas de distinção social que 

excluem os alunos que têm seus comportamentos e suas estratégias de sobrevivência 

informados por lógicas completamente diferentes das expectativas da escola.  

Uma das motivações que me levaram a essa proposta de pesquisa foram os próprios 

conflitos que vivencio na minha prática docente e as angústias que compartilho com os meus 

pares professores e professoras. Por isso, o texto que segue tem como ponto de partida uma 

situação observada e vivenciada na escola em que trabalhei, lócus da pesquisa, desde 2007, 

em que um jovem trabalhador e morador de rua tenta retornar à escola e encontra uma 
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recepção burocrática completamente hostil e avessa à sua condição existencial. Tal fato será 

comparado e analisado à luz de uma outra experiência de escolarização formal, vivenciada 

por mim, que, enquanto morador nascido e criado na favela da Rocinha, tive, no início da 

década de 1980, um processo de acolhida e permanência na escola semelhante ao vivido pelo 

jovem rapaz do primeiro relato.  

A intenção não é a de criar um conjunto de argumentos acusatórios em relação à 

escola, mas, sobretudo, demonstrar a distância, que ainda se mantém, entre os discursos de 

inclusão e as práticas excludentes. Pois, ainda que se possa admitir que através de muitas lutas 

históricas, as classes populares tenham conseguido entrar na escola, as mesmas ainda não 

consquistaram direito de ter acesso a uma escola de qualidade, que lhes possibilite uma 

formação para se tornarem, também, dirigentes (GRAMSCI, 2001) e não somente 

subalternos.  

 

“Sem endereço, não posso matricular!” 

 

Como foi dito acima, o ponto de partida da discussão que aqui trago foi uma situação 

vivenciada na escola em que trabalho, como professor das séries iniciais do Ensino 

fundamental. Tal situação permite problematizar um dos principais dilemas que cercam as 

tentativas de universalizar o acesso dos mais pobres à escola. Falo, portanto, da relação 

complexa entre burocracia escolar, que visa enquadramentos em modelos, e a tentativa, por 

exemplo, de um jovem, que um dia abandonou a escola, e, anos depois, a ela voltou para 

tentar fazer sua matrícula. O jovem em questão sobrevive nas ruas, sem muito se preocupar 

com os modelos de comportamentos convencionais. Mas, sobretudo, através das astúcias e 

táticas inventadas, e muitas vezes memorizadas, nas imprevisibilidades do seu cotidiano, o de 

um morador de rua, que constrói tipos de sistematização de ações que lhe mantém (sobre) 

vivendo.   

Segue o relato.  

Cheguei à escola, no turno da tarde, e me deparei com uma situação de conflito entre a 

coordenadora de turno e a secretária da escola. Vou descrever a situação para possibilitar ao 

leitor uma imagem, ainda que seja como reflexo de uma narrativa, mais nítida da cena e do 

cenário.  

Ao entrar no hall de atendimento da escola me deparei com algumas caixas de isopor e 

alguns materiais que sugeriam ser de um vendedor ambulante de rua, típico dos centros 

urbanos. Entre os materiais tinha, também, latinhas usadas e amassadas dentro de um saco e 
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outros objetos recicláveis. O volume dos materiais ocupava uma boa parte do corredor, o que, 

inevitavelmente, modificava o padrão cotidiano de uso daquele espaço. De pé, em frente à 

porta de passagem para o acesso administrativo da escola e a sala dos professores, estava um 

rapaz negro de, aparentemente, dezoito anos conversando, num clima tenso, com a secretária 

da escola e com a coordenadora de turno. Não pude deixar de ouvir o assunto em questão e 

passei a fazer uma escuta da discussão. 

O que estava em debate era a decisão acerca da iniciativa do rapaz de matricular-se na 

EJA, daquela escola. O ponto central do conflito envolvia a necessidade burocrática, segundo 

a secretária da escola, do aluno ter um endereço dentro de um determinado padrão, para o 

preenchimento da ficha de matrícula. Ao ser perguntado, à guisa de preenchimento da ficha 

pela secretária: “qual é seu endereço?” O rapaz respondeu: “Eu moro na rua. Embaixo da 

marquise do Banco Itaú. Ali na rua Amaral Peixoto”. A secretária num súbito exaltar da voz 

disse: “Como assim? Você não tem endereço? Sem endereço, não posso matricular!” O rapaz 

insistiu: “minha senhora, eu moro na rua. Trabalho como ambulante vendendo bebidas na 

praia, catando latinhas etc. À noite eu durmo em frente ao Itaú. Estou vindo aqui porque quero 

voltar a estudar.” A secretária, enfaticamente, reafirmou: “Sem endereço, não posso 

matricular!” 

 Nesse momento a coordenadora de turno intervém e indaga a secretária: “o rapaz não 

disse aonde mora? Coloca o endereço de onde ele disse que dorme, em frente ao Itaú, na rua 

Amaral Peixoto. A secretária, ainda relutante, fez uma outra pergunta ao rapaz: “qual é o CEP 

de lá”? O rapaz olhou para mim e para a coordenadora e disse: “realmente, assim, fica muito 

difícil!” 

Trago esse relato para mostrar o quanto a proposição de escola comum para todos está 

distante de se tornar realidade e de dialogar com sociabilidades criadas nas entranhas do 

capitalismo (na sua versão mais cruel), porém, fora da ordem burocrática burguesa na qual 

essa mesma escola foi constituída. A escola que temos, pelo menos enquanto organização 

burocrática, ainda está, predominantemente, arraigada a um sistema seletivo que exclui os 

mais pobres.   

A concepção linear e unilateral de possibilidade de organização burocrática não 

contempla a cruel realidade dos debaixo. Tal concepção tem se perpetuado, com 

pouquíssimas alterações, e pode ser facilmente constatada a partir do que se tem produzido no 

campo da nossa historiografia educacional. Não é preciso ir tão longe para percebermos a 

permanência dos aparatos de exclusão do modelo de escola pública, para as classes populares, 

que nos é predominante.  À guisa de diálogo, e de exemplo, trago um pouco da minha própria 
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história, como estudante de escola pública e morador da favela da Rocinha – RJ, vivida na 

década de 80, para que possamos refletir acerca da afirmação de que a organização 

burocrática-dual-burguesa organiza a escola para manter as classes populares na subserviência 

e não os preparam para as dirigências.  

 

A questão da permanência subalternizada 

 

A minha relação com a escola está intrinsecamente ligada às condições de infância que 

tive. Que, aliás, foi muito boa e muito ruim. Brinquei bastante nos becos e vielas do morro, na 

favela da Rocinha, mas também presenciei momentos de muita violência e de perdas. Uma 

das coisas mais terríveis era o famoso “levantamento de plásticos”. Explico. Quando uma 

pessoa era assassinada, no início da década de 80, na Rocinha, o corpo ficava exposto na rua 

até a chegada do rabecão. Isso passava a ser um evento. Quase todo dia ouvia-se: “sabe quem 

morreu?” Algumas crianças tinham um papel fundamental nesses “eventos”, ou, quem sabe, 

rituais. Como, geralmente, os policiais faziam “a guarda” dos defuntos, os moradores ficavam 

ao redor esperando que alguém (atrevido) levantasse o plástico, para que se pudesse ver o 

estado do corpo (quantos tiros levou, onde pegou etc.), e, principalmente, saber, para poder 

contar depois, a história daquela morte. Esses “eventos” geravam os relatos e tais histórias 

alimentavam o imaginário coletivo por algum tempo, dinamizando a rotina cotidiana da 

maioria dos moradores. Eu era uma das crianças que, geralmente, levantava o plástico. 

 Um ponto extremamente positivo, ainda que polêmico, na minha infância foi a relação 

com o trabalho. Comecei a trabalhar muito cedo (engraxar sapatos, vender picolés na praia de 

São Conrado, e sacos de limão na feira da Rocinha), não porque passasse fome, mas, por pelo 

menos dois motivos: o primeiro, porque era uma forma de transitar por outros espaços e 

mudar a minha rotina cotidiana, conhecendo outras pessoas e, assim, aprendendo muitas 

coisas com os “fregueses” que moravam num conjunto luxuoso de São Conrado (nosso 

vizinho rico). Lembro-me de um médico que toda semana me arrumava uns vinte pares de 

sapatos para engraxar e, durante o trabalho, ficava horas me “politizando”, me ensinando 

acerca dos problemas sociais dos quais eu era vítima (hoje compreendo assim o que ele fazia). 

O segundo motivo, diz respeito aos usos e mobilidades possibilitados pelo acesso ao dinheiro, 

na infância dos mais pobres. O dinheiro nas mãos de uma criança na favela tem, por exemplo, 

o poder de, entre muitas coisas, deslocá-la de uma posição a outra na estrutura da organização 

familiar, e, também, na lógica de relações entre os colegas. Com isso, reposicioná-la em um 
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outro lugar nas relações sociais. Conferindo-lhe um diferente “status”, ainda que 

circunstancial. Ou seja, o dinheiro possibilita um reposicionamento da condição de criança.  

Parece irrelevante, mas o simples fato de uma criança “colocar” mais dinheiro em 

casa, do que o próprio pai, ou do que os irmãos mais velhos, muitas vezes, faz com que ela 

receba atenção privilegiada na família. As conseqüências disso é a formação de uma atitude 

de comando, ou de altivez, em relação aos demais membros da família, ainda que estes sejam 

mais velhos. Posso refletir e analisar, hoje, a partir da convivência que tive nas casas de 

muitos amigos, na minha infância, como a criança que trabalha cria um outro fluxo de 

conflitos nas relações de poder e status, na estrutura de algumas famílias, na favela. E, 

principalmente, na subjetivação da idéia de infância. O que estou considerando e chamando 

de processo de adultização precoce.  

Nessa conjuntura, dá-se início ao meu processo de escolarização, que, como é possível 

imaginar, se dava muito mais fora da escola do que dentro. Os conteúdos (a Matemática para 

o trabalho, o Português para a comunicação necessária, as Histórias da favela, a Geografia dos 

becos e vielas e a Ciência da vovó), dos quais eu precisava, e aprendia, eram aqueles que me 

fossem necessários, práticos e que resolvessem meus problemas imediatos e cotidianos. A 

falta de compreensão, por parte da escola, dessas lógicas de construção e uso dos saberes 

oriundos das relações cotidianas com as ruas fez com que, como é de praxe, a parte mais fraca 

rompesse. Talvez por isso, tenha sido tão curta minha experiência com a escola fundamental. 

Pois fui convidado a me retirar de pelo menos cinco escolas públicas das adjacências da 

Rocinha. A justificativa era sempre a mesma (aliás, essas palavras ecoam em meus ouvidos 

até hoje, quando estou dando aula na quarta série do ensino fundamental público), “esse 

menino não tem jeito”. 

A questão fundamental a pensar é se o “jeito” esperado pelas escolas que passei não 

seria de subalternização dos meus saberes aos “conhecimentos relevantes” da escola. Ou seja, 

a resistência ao epistemicídio (SANTOS, 2004) e a não subserviência aos métodos e a 

organização curricular burocrática, unilateral, gera um conflito desestabilizante nas 

hierarquias e nas estruturas rígidas da organização escolar. Como as expectativas de 

organização escolar são pautadas em modelos de comportamentos esperados a priori, às 

infâncias que não cabem nesses modelos são criados mecanismos de descarte e de 

estigmatização. É claro que nas escolas por que passei encontrei algumas professoras 

comprometidas política e militantemente com essa problemática. Posso destacar a professora 

Maria Eugênia, da quarta série, na escola Luís Delfino, na Gávea. Tal professora acreditava 

nas relações interclasses na escola como possibilidade de transformação da sociedade. Ela 
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mantinha o próprio filho estudando na escola e, freqüentemente, levava alguns alunos para as 

festas de crianças no seu condomínio. A única exigência que nos fazia era “ vá do seu jeito, e 

se comporte do seu jeito, seja você mesmo.” Imagino, hoje, o que ela enfrentou, no início da 

década de 80, para afirmar esse posicionamento político.  Lembro-me, ainda, que ao entrar na 

quinta série (numa outra escola das adjacências) minha mãe, uma mulher pobre, analfabeta e 

moradora de favela, foi chamada várias vezes à escola para ser comunicada de que se ela não 

“desse um jeito” em mim, e eu continuasse com aqueles comportamentos, estaria fadado a 

tornar-me bandido. Jamais esqueci da postura da minha mãe que, na maioria das vezes, de pé 

e com a cabeça baixa, sempre respondia: “sim senhora”. “Não ter jeito” foi a resposta que a 

escola encontrou para aqueles que não submetia a lógica de uso dos conhecimentos dos 

mundos em que os mais pobres estão inseridos, às lógicas supostamente superiores da escola 

de baixa qualidade que é oferecida às classes populares.  

 

Sistema de Ciclos em Niterói: breve histórico  

 

Antes de discutir as práticas curriculares e a questão das lutas das professoras pelo 

espaço e pela autonomia de planejamento mútuo faz-se necessário inserir esse debate no 

contexto das Políticas Educacionais da Rede municipal de Niterói, em que a escola 

pesquisada está inserida. 

 A discussão sobre o Sistema Educacional Brasileiro tem, constantemente, colocado 

em pauta a questão da qualidade do ensino público. Nesse sentido, A proposta do Sistema de 

Ciclo em Niterói traz no seu discurso a idéia de que se faz necessária uma mudança no 

Sistema Educacional Seriado, que está consolidado por um paradigma moderno cientificista, e 

que tem sua raiz fincada na fragmentação do conhecimento. A justificativa está focada na 

questão do fracasso escolar. Acredita-se que a expansão do tempo letivo de aprendizagem, 

que no Sistema Seriado é de um ano e no Sistema de Ciclo varia de dois a três anos, pode 

reverter o quadro de evasão escolar, apontadas nas estatísticas por diferentes órgãos de 

pesquisas. 

O processo de implantação do Sistema de Ciclos em Niterói iniciou-se a partir de uma 

proposta pedagógica: “Construindo a escola do nosso tempo”, em 1999. Entretanto tal 

proposta é fruto de um processo histórico anterior. Em 1994, foi apresentada pela então 

Secretária Municipal de Educação, Professora Lia Faria, uma proposta de avaliação 

continuada para o núcleo de alfabetização. Essa proposta tornou-se documento oficial 



 7 

(Portaria FME 530/94), e referia-se apenas ao 1º segmento. Em 1995, à edição desta Portaria 

foi incorporada o 2º segmento. Estava, então, colocada para todo o antigo 1ºgrau. 

 Naquele momento os discursos propagados pela prefeitura da cidade apresentavam 

como meta aumentar a permanência das crianças nas salas de aulas e evitar a evasão escolar1. 

Mesmo sob esse discurso, somente em 1999 foi implantada na Rede Municipal de Ensino a 

nova proposta denominada: “Construindo a escola do nosso tempo”, instituindo, assim, o 

Sistema de Ciclos para todo o Ensino Fundamental.  

 O que balizou a justificativa da implantação do Ciclo em Niterói foi a constatação, por 

diversos núcleos de pesquisas, da grande evasão escolar que permeavam os Sistemas de 

Ensino Público, no Estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Em 1995, por exemplo, ano 

que teve inicio o processo de articulação política para a implantação do Ciclo (que só ocorreu 

em 1999, como já foi dito acima), a cidade de Niterói possuía 442.786 habitantes (IBGE) e 42 

escolas municipais, com 16.470 crianças matriculadas e 59.201 crianças matriculadas em 

escolas estaduais2. A partir desses dados o prefeito da época (João Sampaio), em entrevista, 

anunciou a meta de ampliar o número e a permanência das crianças nas escolas. Uma das 

propostas que surgiu em função dos dados e constatações, anterior ao Ciclo, mas que serviu 

de base para a sua implantação, foi a avaliação continuada (que ficou conhecida popularmente 

como aprovação automática). Essa proposição, segundo o documento da FME, possibilitou a 

organização da escola em ciclos, em 1999. Foi entendido que a situação de evasão constatada, 

não se restringia somente ao Município de Niterói, mas se estendia a todo o Brasil. Assim, a 

questão da distorção série-idade teve como principal ponto de relação à repetência. E esse foi 

o principal problema a ser enfrentado na época, pelas autoridades educacionais.  

 Nessa conjuntura, a Rede Municipal de Niterói, instituiu para o 1º segmento do ensino 

fundamental uma nova sistemática de avaliação. Essa nova proposta de avaliação, na prática, 

era uma transformação da antiga proposta de avaliação continuada, em “promoção automática 

compulsória”. O próprio documento da Rede (“Construindo a escola do nosso tempo”) 

reconhece que a estratégia de “promoção automática” gerou um outro problema. Surge a 

distorção nível de conhecimento/série, recaindo sobre o professor toda a responsabilidade 

para suprimi-la, sem que lhes fosse oportunizado a discussão e decisão a priori da implantação 

da proposta.  

                                                 
1 Ver Jornal O globo, 06 de agosto 1995. 
2 Dados retirados da nova proposta pedagógica para a Rede Municipal de Educação de Niterói, que foi 
apresentada em 2007, pela FME, à toda equipe pedagógica e aos professores (as) das escolas da Rede. 
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 Derivado das constatações feitas na experiência vivenciada chegou-se à conclusão de 

que a situação estava insustentável e que precisaria mudar o rumo. Ocorre daí, segundo a 

própria justificativa que está contida na proposta para 2007, no documento oficial divulgado 

nas escolas, a opção pela organização ensino em ciclos, para a Rede Municipal de Niterói. 

 A política educacional de Niterói continuou investindo na tentativa de avançar no 

debate sobre a concepção de ciclos e na sua operacionalização. Em outubro de 2005 chega às 

escolas da Rede o documento preliminar para a reorganização do ensino fundamental, no 

intuito de um novo debate sobre a proposta, visando um novo direcionamento para a 

configuração dos ciclos. Um dos aportes teóricos era a noção de construção de um “ciclo 

virtuoso”, que busca romper com o “ciclo vicioso”. 

 Os ciclos aparecem, então, como uma outra possibilidade estratégica e alternativa de 

organização do tempo e do espaço escolar. Nesse sentido, os ciclos são compreendidos a 

partir de dois princípios fundamentais: o desenvolvimento humano, entendido como ciclos de 

formação; e o desenvolvimento cognitivo, compreendido como ciclos de aprendizagem.   

  Os ciclos de formação consideram as fases de desenvolvimento humano. A formação 

inicial dos agrupamentos (antigas turmas) passa a ser organizada de acordo com as fases de 

desenvolvimento de cada aluno: infância, adolescência e juventude. Como medida de 

flexibilização é proposto que se considere as características pessoais, culturais e sociais dos 

estudantes. O ciclo alonga o período entre idades e possibilita uma inter-relação entre os 

interesses dos alunos, entendendo que isto é fundamental para a articulação do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 Outro pressuposto é o ciclo de aprendizagem. Esse pilar é entendido como 

possibilidade de alargamento do tempo, uma vez que um ciclo se estende de dois a três anos 

de escolarização num mesmo grupo de referência. Não há as reprovações de no ciclo, estas só 

acontecem, em caráter de retenção, entre ciclos.     

Assim, essa Rede de ensino entende que além de considerar a idade está, também, 

considerando as experiências, oriundas das vivências nas fases em que se encontram os 

alunos. O objetivo, contudo, segundo o atual Documento, é de identificar as marcas da Rede 

Municipal de Niterói, defendendo que: 

 

Se em um dado momento histórico a organização do ensino em séries 

pretendeu acolher as necessidades de uma determinada sociedade, hoje, nos parece 
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imprescindível avaliarmos as melhores estratégias para atender as demandas que se 

impõem à sociedade em que estamos inseridos.3 

 

Para a operacionalização da Proposta, à nova organização da escola foi estruturada a 

partir de dois conceitos-chaves: Agrupamentos e Reagrupamentos.  Para colocar em prática o 

primeiro conceito foi adotado com principal critério, para a organização do agrupamento, a 

noção de Grupos de Referências (GR). É a organização dos alunos respeitando a idade de 

cada um, na perspectiva de garantir os interesses pertinentes a cada faixa etária. 

 O segundo conceito está relacionado a construção de estratégias de apoio aos alunos. É 

uma possibilidade de rearranjo dos grupos durante o ano letivo, sem que fique preso aos 

aspectos burocráticos ou de uma decisão unilateral, durante o percurso dos alunos no ciclo. 

Essa possibilidade estratégica foi denominada Reagrupamento. Tal estratégia permite (mas 

não é obrigatória) reorganizar os alunos em outros grupos, desde o início do ano letivo, de 

várias formas, que podem ser decididas pelos professores e equipe pedagógica, tanto pela 

opção de reagrupar por potencialidades ou por níveis de conhecimentos de algumas áreas, 

quanto por não fazer ou parar num determinado período, de fazer os Reagrupamentos.  

 Para cada Grupo de Referência é destinado um professor de referência, que assume o 

grupo nos aspectos burocráticos de diário e, também, na relação mais constante e direta com o 

grupo. Porém, há a figura de um outro professor cuja denominação fica a critério de cada 

unidade escolar, mas que algumas tem chamado de Professor (a) Articulador. Este (a) tem a 

função de articular o desenvolvimento dos Reagrupamentos e, principalmente, participar de 

atividades em todos os grupos para que possa apoiar os Professores de Referência, com uma 

visão do macro e com um feedback do processo.  

 Um último aspecto relevante é o processo de avaliação. Nessa organização a proposta 

é a de que se componha um Conselho de Avaliação de Ciclo. Este Conselho é uma instância 

de reflexão e de deliberação sobre os aspectos que identificam os limites encontrados no 

decorrer do período letivo e que buscam elaborar estratégias especificas e sistematizadas para 

o trabalho do próximo período letivo.   

 

Ciclos em movimento: práticas, conflitos, frustrações, e, sobretudo, luta pelo 

planejamento mútuo entre as professoras          

 

                                                 
3 Retirado da Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Educação de Niterói, 2007. 
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A escola pesquisada situa-se na interseção de três favelas, cujas constantes disputas do 

tráfico de drogas e os enfrentamentos destes com a polícia refletem na dinâmica escolar. A 

escola está organizada em três turnos. A observação foi feita no segundo turno. Este turno é 

composto apenas pelo primeiro e segundo ciclo, num total de nove turmas, com faixa etária 

entre 7 e 13 anos. Nos outros dois turnos (manhã e noite) funcionam terceiro e quarto ciclos e 

EJA. 

Em 2007, a Rede Municipal de Niterói apresentou uma nova proposta para 

implementação do ciclo, incluindo reivindicações feitas no decorrer dos anos anteriores pelos 

professores e orientadores das escolas desta Rede. Esta nova tentativa gerou um grande debate 

logo no início do ano, visto que entre outras coisas seria necessária uma reestruturação de 

todas as turmas e todo o funcionamento organizacional da escola. O primeiro ponto de tensão 

foi a nova organização das turmas, que agora passou a ser denominada grupos. Tais grupos 

não poderiam mais ser organizados pela equivalência de conhecimento dos alunos e sim pela 

faixa etária. Isso causou um furor entre professores e equipe, visto que existia certo 

encadeamento natural de um ano para o outro. Essa nova organização agrupou alunos que se 

encontravam no primeiro ano de escolaridade junto com aqueles que estavam no quinto ano 

de escolaridade. Ancorados nos pressupostos teóricos, citados acima, a Rede impôs esta 

determinação.  

Para a implementação do trabalho na escola foram separados os grupos que atuariam 

nos ciclos distintos (primeiro e segundo ciclos). Para cada ciclo, com quatro turmas, foram 

designados cinco professores, destes um foi escolhido pelo grupo docente e pela equipe 

técnico-pedagógica para ser o professor denominado “articulador”. A função deste professor 

articulador, com experiência e matrícula nas séries iniciais, não estava definida no documento 

da Rede, o que abria um espaço (e esse era um dos objetivos da proposta da Rede) para se 

criar os elementos que caracterizariam tal função, a partir do cotidiano, o que, com isso, 

retroalimentaria a própria proposta dos Ciclos.   

 A tentativa de responder a esta questão fez com que todos os envolvidos no segundo 

ciclo repensassem a sua função dentro da escola. Como elaborar uma resposta metodológica 

para aquilo que ainda não conhecíamos? A primeira resposta que veio foi admitir que não 

sabíamos lidar com esta situação, imposta pela Rede, mas que estávamos acreditando na 

proposta e que iríamos “vestir a camisa”, porém, deixamos claro para os pais, que estávamos 

conscientes da responsabilidade que tínhamos com o processo de ensino-aprendizagem de 

cada aluno. Foi decidido entre os professores (as) que, para a implementação ocorrer de forma 

séria e comprometida politicamente com o direito das crianças serem ensinadas, seria 
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necessário resgatar uma reivindicação antiga e histórica da categoria: o espaço de 

planejamento mútuo e autônomo entre os professores (as). E, a partir daí, tudo seria registrado 

e historicizado, para que, dentro de um cronograma, todo o processo pudesse ser 

acompanhado. 

 Tal decisão gerou vários conflitos e longas discussões com a equipe pedagógica, que 

não entendia o espaço de planejamento mútuo entre os professores (as) como um momento de 

pesquisa, ensino, aprendizagem, e, principalmente, momento de planejar. Entendiam o 

planejamento mútuo como um momento de desvio de função, pois, na medida em que a 

experiência cotidiana e a reflexão sobre as práticas não demandavam, prioritariamente, 

nenhuma orientação hierárquica, da supervisora ou da orientadora pedagógica, isso alterava os 

posicionamentos funcionais e as classificações dos conhecimentos em disputa. Não necessitar 

de centralismo significava para a equipe não querer planejar, visto que, nessa concepção, só 

há planejamento quando orientados ou coordenados por aquelas que estão autorizadas a 

ensinar a planejar.      

 Preocupados com as indagações levantadas não só pelos pais dos alunos, mas por 

todos que estavam envolvidos no processo, principalmente no que diz respeito ao nível de 

conhecimento e conteúdos escolares de cada aluno foi decidido que iríamos utilizar uma 

estratégia pedagógica, proposta no documento oficial da Rede, denominada Reagrupamentos. 

 Estes Reagrupamentos foram uma forma de tentar dar conta das questões que nos 

preocupavam. Durante a semana, as turmas seriam reagrupadas, em “oficinas pedagógicas”, 

por níveis de conhecimentos, em dois dias distintos, já que a montagem das mesmas, no início 

do ano letivo, seguiu o critério de agrupamentos por idade.  Os estudantes, nos 

reagrupamentos, circulariam por vários espaços diferentes coordenados pelas professoras, 

mas, também, pelas supervisoras e as orientadoras, que modificaram a própria forma de atuar 

na escola e passaram, com isso, a desenvolver atividades diretamente ligadas às turmas. Para a 

operacionalização desta proposta foi feito um levantamento diagnóstico, pelas professoras, do 

nível de conhecimento escolar dos alunos, predominantemente nas áreas de linguagem e 

escrita. Feito isso, o professor articulador foi encarregado de mapear, por nível de 

conhecimento, os alunos do segundo ciclo. A partir daí foi constatado que a maioria dos 

alunos estava com idade desproporcional ao ano de escolaridade que estavam agrupados, 

apresentavam um alto déficit de conhecimento dos conteúdos escolares básicos para o 

segundo ciclo. 

 Para lidar com esse dilema histórico e tentar avançar nesta problemática, os alunos 

foram organizados por níveis de conhecimento. Cada professor deste ciclo assumiu um nível 
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de escolarização. Para o nível inicial foram designados os alunos em processo de 

alfabetização. Para o que foi chamado de nível intermediário foram incorporados os alunos 

que mesmo sem alcançarem os objetivos curriculares propostos pela Rede para aquele ciclo, 

ainda assim encontravam-se na média dos alunos do ciclo. E no último nível foram 

encaminhados os alunos que correspondiam às expectativas curriculares do segundo ciclo. 

   Os encontros visavam atender a dois eixos pedagógicos, em dois dias: às sextas-

feiras, a ênfase era nos conteúdos de leitura e escrita e os alunos em seus níveis eram 

acompanhados por uma professora de referência neste processo. A outra forma de 

organização, que acontecia às quartas-feiras, enfatizava os aspectos do desenvolvimento da 

oralidade e argumentação, do pensamento crítico e dos princípios de convivência coletiva e 

cidadã. Logo percebemos a extrema dificuldade desta tentativa de organização, pois os grupos 

nestes dias ficavam muito agitados, com alto índice de indisciplina e muitas reclamações por 

parte do corpo docente, que argumentava não estar conseguindo realizar as aulas. 

 O corpo docente era formado por um grupo de professores com muita experiência e 

que já tinham vivido outras propostas de outros governos anteriores para a Rede Municipal e 

que por isso, tinham receio de participar de propostas de cunho eleitoreiro. Durante as 

reuniões de equipe foi estabelecido que acataríamos a proposta da Rede, desde que ao final do 

ano letivo, todos estivessem de acordo em elaborar um documento que apresentasse os 

resultados deste processo, discutindo os impactos do sistema de ciclos no cotidiano da escola 

e do processo de ensino escolar. 

 Ao findar do ano fizemos uma avaliação de todo o processo. Entendemos que os 

resultados foram positivos, porém, a problemática da qualidade da escola pública está para 

muito além da nossa potência. Entretanto é possível demonstrar, através dos dados a seguir, 

um mapeamento avaliativo de como se encontravam alguns alunos (as), que chegaram ao 

segundo ciclo, em 2007, com extrema defasagem de conhecimentos referente a este ciclo e, 

após um ano avançaram para o terceiro ciclo. 
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ESCOLA MUNICIPAL ... 

Ficha de acompanhamento avaliativo inter-ciclos 2008 (do 2º para o 3º ciclo)* 

Conceitos Referentes ao 1º Bimestre 
Realizado em 28/04/2008      
Turma: GR 2 -D (Profª Alfabetizadora Carla) em 
2007 (2º Ciclo)     
Turma: F6B em 2008 (3º Ciclo)      
       
 Profs. do 3º Ciclo em 2008  MARIA NADIA MARCOS MARTA ANTÔNIO 
Nº NOMES MAT PORT GEO HIST CIEN/BIO 
1 MARIA CLAUDIA 4 4 4 4 4 
2 MARCOS ANTONIO F 2 4 4 F 
3 CAROL SILVA 4 1 4 4 3 
4  PEDRO 3+ 3 3 2 2 
5 FERNANDA F 4 F F F 
6 ISABEL 4 4 F 4 - 
7 JOÃO 4 4 F 4 - 
8 LUCAS 4 3 4 3 3 
9 LAURA 4 3 (TRANSF) 4 F 

10 ROSA F F F F - 
11 MARCELO F 3 F F 4 
12 SOLANGE 2- 3 4 4 4 
13 VANDERLEI 3 4 4 3 F 
14 ADRIANA 3 2 3 3 2 
    MAT PORT GEO HIST CIEN/BIO 
  Total de Alunos(as) Avaliados 10 13 8 11 7 

  Alunos (as) com conceito 1 0 0 0 0 0 

  Alunos (as) com conceito 2 1 2 0 1 2 

  Alunos (as) com conceito 3 3 5 2 3 2 

  Alunos (as) com conceito 4 6 5 6 7 3 

  Alunos (as) faltosos 3 1 6 3 7 

       
Legenda dos conceitos      
(1) Alunos (as) que acompanham os conteúdo e as atividades para além da média das turmas 
(2) Alunos (as) que acompanham na média     
(3) Alunos (as) que acompanham com muitas dificuldades    
(4) Alunos (as) que não acompanham       
{Numero de Alunos(as) com acréscimo do + ou do -}     
       
OBS.  
1- Esse quadro é referente à primeira avaliação bimestral de 2008. Nessa turma, todos (as) estavam acima 
da idade prevista para o ano de escolaridade. Após diagnóstico feito no início do ano letivo de 2007 foi 
constatado que três desses alunos, que estavam cursando o quinto ano do ciclo, não sabiam ler nem 
escrever e o restante fazia pouquíssimo uso social da leitura e da escrita. No primeiro bimestre de 2008, 
após terem passado um ano no processo de ciclos, avançaram para o terceiro ciclo, mesmo sob protestos 
de alguns e concordância de outros (as). A professora de História fez a seguinte observação: “ Foi 
observado nas aulas de história que os alunos do 6º ano de escolaridade principalmente os da turma F6B, 
não sabem trabalhar com o livro didático, pois não conseguem ler os enunciados das questões. Atividades 
que exigem deles a leitura, e não conseguem fazer sozinhos. 
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É importante ressaltar que a maioria das crianças relacionadas no quadro acima 

freqüentaram várias escolas públicas por, no mínimo, 7 anos, até a presente data. Ou seja, o 

quadro mostra não somente o resultado de um ano de trabalho, mas, de trajetórias no ensino 

público. A turma foi organizada a partir do critério de idade, porém, no decorrer do ano de 

2007, integraram outras turmas, no processo de reagrupamentos. O desenvolvimento deste 

trabalho forçou-nos a refletir criticamente sobre os processos e as condições para a 

escolarização das classes populares. Muito positivo nesse processo foi a horizontalização nas 

hierarquias da escola. Orientadores, supervisores e a direção passaram a dialogar em paridade 

visto que, tudo o que se revelava com as pesquisas das próprias práticas curriculares era novo 

para todas as funções. Passamos a fazer uma nova construção das próprias funções da escola. 

Esta talvez foi e é uma das maiores potências da proposta dos Ciclos, no que diz respeito a 

uma possibilidade de gestão democrática para lidar com os graves problemas em que se 

encontram as escolas das classes populares. 

  

Breves considerações finais 

 

Excluídos das condições mínimas que possibilitam avanços significativos na 

escolarização, muitos alunos das classes populares abandonam a escola em busca de saberes 

que possam trazer resultados mais imediatos para sua vida. Essa estratégia de sobrevivência, 

não compreendida ou não considerada por muitos estudiosos, e, infelizmente, por muitas 

escolas, obstaculizam as iniciativas individuais daqueles que tentam adequar as exigências da 

escola à sua realidade. A pesquisa mostra a dificuldade de um ex-aluno, que tenta regressar, 

tempos depois, ao meio escolar. O relato demonstra que a produção do “fracasso escolar” cria 

mecanismos que mantêm os obstáculos de acesso e permanência dos mais pobres, para além 

do momento (ou época) em que eles abandonaram a escola.  

Nesse sentido, acredito que tentar compreender o Sistema de Ciclos, implementado em 

Niterói, pode nos trazer alguns sinais que ampliem os caminhos de investigação, na tentativa 

de compreensão deste labirinto complexo, que é o universo da relação escola-favela. Tal 

investigação permite perceber a permanência dos processos históricos de subalternização das 

classes populares, e as ideologias e burocracia burguesa incrustada na organização das escolas 

públicas.     

Tal escola ainda está organizada para não deixar entrar os trabalhadores das classes 

populares, ainda que sejam, estes, jovens, adultos ou crianças. Porém, quando deixam entrar, 

os colocam em um processo que tem o “fracasso escolar” destes, como elemento fundante das 
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relações de ensino-aprendizagem. Entretanto, só quando chegamos (as classes populares) ao 

doutorado é que entendemos que não tivemos escola pública de qualidade. Uma escola de 4 

horas, para as classes populares, é uma escola boa? Se fosse, os ricos desse país não 

colocariam seus filhos em tempo integral de estudos. Com agendas cotidianas que abrangem 

conhecimentos teóricos, viagens, acesso a arte etc. Quando um rico bota seu filho em uma 

escola privada, que considera de boa qualidade, ele tem uma intencionalidade. Ele quer seu 

filho formado para dirigir, para comandar, nos espaços em que for inserido.  

Assim, permanece a histórica e grande questão do nosso ensino público: qual escola 

pública queremos e lutamos? Aquela que mantém quem sabe com o saber e o poder de dirigir, 

e os que não apreendem os códigos de dominação sob o julgo do fracasso escolar?  

Pudemos perceber que a escola, na hora da matrícula, já está subalternizando as 

lógicas de sobrevivência dos mais pobres. Hoje, eu me pergunto, se fosse uma “madame” que 

quisesse matricular a filha da empregada naquela escola e quisesse colocar o seu endereço, 

como o da menina, seria ela questionada pela secretária da escola? E se minha mãe fosse de 

uma outra classe social seria informada, profeticamente, pela escola, acerca daquela 

predestinação do meu futuro?  

A lógica dessa sociedade é ainda mais perversa do que se apresenta, pois sempre deixa 

brechas para que alguns rompam as barreiras e sejam transformados em regras. Para que ela, 

enquanto sociedade capitalista, possa auto-afirmar-se democrática e manter a ideologia de que 

a meritocracia é uma lógica justa.   Homi Bhabha (1998) bem nos ensinou como o povo inglês 

era preparado e formado pela escola para se tornar os futuros burocratas dos países 

colonizados. Em uma escola que ensinava, e continua ensinando, o aluno a ser superior ao 

outro.  

A luta das professoras, aqui pesquisadas, demonstram as capilaridades (FOUCAULT, 

1979) do poder, e dos processos de subalternização, nas relações cotidianas da escola. Porém, 

também apresentam um espaço de lutas e resistências cotidianas dessa categoria. Ainda é 

motivo de luta, as reuniões pedagógicas, em que as professoras aprendem entre si. As mais 

experientes ensinam as mais novas. Refletem sobre suas práticas. As professoras transformam 

os “pacotes” que chegam da Secretaria Municipal, à escola. Não desistem das lutas históricas 

para garantir o espaço de planejamento mútuo, descentralizado e as aprendizagens com o 

coletivo.   

Por fim, estou consciente de que citar a minha própria história com a escola é 

importante, porém, muito perigoso. Pois, ela tanto pode servir para demonstrar as 

permanências dos processos de exclusão e os mecanismos de subalternização da escola para 
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com as classes populares, quanto pode servir para reforçar a ideologia meritocrática de que 

“quem luta, chega lá...” Cabe ao interlocutor a competência de ler corretamente este texto 

(FREIRE, 2000). 

 

 

Referências bibliográficas 

 

BHABHA, H. K. O local da cultura. Belo Horizonte: UFRJ, 1998. 

CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 2. Petrópolis-RJ: Vozes, 1994. 

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 

FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam, 39 ed. São 

Paulo: Cortez, 2000. 

_________ Pedagogia do Oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Proposta Pedagógica da Rede Municipal de 

Educação de Niterói, 2007 (mimeo). 

GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere – v. 1 – 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2001. 

SANTOS, B. S. (org). Por uma sociologia das ausências e uma sociologia das 

emergências. In: Conhecimento prudente para uma vida decente. São Paulo: Cortez, 2004. 

 


