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RESUMO 

Este estudo qualitativo foi elaborado por meio de pesquisa bibliográfica de 

estudiosos do tema da avaliação do rendimento de alunos, como Luckesi (2005), 

Hoffmann (2003), Paro (2003), Hadji (1994) e Figari (1996), e de pesquisa de 

campo, com o objetivo de investigar como está ocorrendo a avaliação do ensino 

fundamental da rede pública paulista, na vigência do regime de progressão 

continuada. Considerando que os fundamentos da prática avaliativa distam quase 

sempre dos apregoados pela política educacional instituída e com o propósito de 

verificar se isto está ocorrendo com a política de progressão continuada, participei, 

durante um ano letivo, das atividades educacionais de uma escola pública da 

periferia da Grande São Paulo, observando, colhendo depoimentos e anotando 

cuidadosamente tudo o que vivenciei nesse período. Para empreender uma leitura 

dos dados coletados, busquei também o apoio no construto teórico de Michel de 

Certeau, para quem aos "produtos impostos" — códigos, leis, políticas culturais, etc. 

— rigorosamente organizados de forma a atribuir um lugar, um papel ao homem 

ordinário, contrapõem-se práticas construídas no processo de apropriação desses 

produtos. Por meio de suas "artes de fazer", os usuários reinventam o cotidiano. 

Utilizando-se de "táticas astuciosas", o usuário da cultura reapropria-se dos espaços, 

altera-lhes os códigos e deles faz uso "a seu jeito". Nesta pesquisa, que enfoca as 

relações dos protagonistas de processos avaliativos escolares, confirmam-se os 

postulados de Certeau, que não conferem ao consumidor da política um lugar 

passivo. Como já foi caracterizado por este instigante pensador, o usuário da política 

(o instituinte), enquanto portador de astúcias, move-se no campo espacial do outro 

(o instituído) e, taticamente, fazendo uso de práticas não previstas, escreve uma 

"outra história". O principal objetivo deste trabalho foi contribuir com reflexões que 

mostrem a importância de se analisar as tensões geradas por políticas educacionais 

impostas, desprovidas de sentido para aqueles que não participam de sua 

elaboração, o que tem provocado movimentos táticos de seus usuários, neste caso, 

os docentes, os quais, sem as condições objetivas necessárias para promover a 

política instituída, enunciada no discurso, utilizam-se do seu potencial instituinte de 

transformação, escrevendo uma "outra história". 

Unitermos: 1. Aprendizagem - Avaliação 2. Progressão continuada 3. Certeau, 

Michel de  4. Táticas (Professores)   
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ABSTRACT 

 

This qualitative study was produced by both bibliographical research, that concerns 

the evaluation of students in classroom, for instance, authors such as Luckesi (2005), 

Hoffmann (2003), Paro (2003), Hadji (1994) and Figari (1996), and field study. The 

main purpose of this research was to investigate the practice of evaluation policy in a 

public school of São Paulo, which has adopted a Continuous Progression Policy. 

This essay takes into consideration that the practice basis of evaluation keeps a 

distance to the official speech concerning education.  In order to understand better 

this issues, I took part on some educational activities in a public school of a periferical 

area of São Paulo. During one year, as a participant observer, I got some 

testemonies and carefuly registered them. The data analysis was also based on the 

Michel de Certeau theorical construct to whom the 'imposed products' — e.g codes, 

laws, cultural policies — established by rigor in order to confer a place, a paper to the 

"ordinary man", to counterwork the practices, that are built by the user during the 

appropriation process of these products. By their "acting arts", the users can reinvent 

the daily life. Using the "artful tacticians", the cultural consumer re-appropriates the 

spaces, changes their codes, making use of  them "by their own way". In this 

research, that is focused on the protagonists relationship in the schooling process 

evaluation, the postulates of Michel de Certeau can be confirmed, once this author 

doesn't confer to the political cultural consumer a passive place. As distinguished by 

this author, the cultural user by its process of instituting, can move inside the "other 

space" (instituted) and, tacitly, producing an unforeseeable practice, he can rewrite 

"another history". In my point of view, the main contribution of this study was to 

demonstrate the importance of understanding the effectiveness of an educational 

policy concerning its tension produced mainly by the users tactician movements; 

most of them as a consequence of imposing and meaningless policies. It is assumed 

that the realization of public policies in education depends to a large extent upon the 

participation of the main protagonist - the teachers, including giving them real 

conditions to execute it; otherwise, by using their instituting potencial, it would be 

possible to write an "other history". 

Key Words: 1. Learning - Evaluation 2. Continuous progression 3. Certeau, Michel de 

4. Tacticians  (Teachers)  
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INTRODUÇÃO: 

A PROPOSTA DE ESTUDO 

 

 

 

O objetivo deste trabalho de pesquisa é cotejar a política institucional 

sobre a avaliação dos alunos do ensino básico brasileiro (diretrizes, legislação, 

orientações) com a prática da ação avaliativa propriamente dita, desenvolvida por 

uma escola da rede pública da Grande São Paulo. A intenção é averiguar como está 

ocorrendo a prática avaliativa no regime de ciclos e de progressão continuada e a 

repercussão desta prática na qualidade do ensino, a partir da consideração de que 

há uma distância entre o estabelecido institucionalmente pelas políticas 

educacionais e o que de fato ocorre no cotidiano da escola. 

Ao empreender este estudo, parti de alguns conceitos da teoria de Michel 

de Certeau, a qual postula que aos produtos impostos, sejam códigos, sejam leis, 

políticas, etc., rigorosamente organizados de forma a atribuir um lugar, um papel ao 

homem ordinário, contrapõem-se as artes de fazer, a reinvenção do cotidiano por 

esse homem ordinário. Isto significa que, sistematicamente, o consumidor cultural, 

mediante táticas, reapropria-se do espaço e lhe altera os códigos, utilizando-se do 

instituído a seu jeito. 

Nesse sentido, não se confere ao consumidor das políticas culturais um 

lugar passivo, uma vez que — como já caracterizado por Certeau (2005) — lhe 

cabe, como portador de astúcias, coordenar e se mover no campo espacial do outro 

e, tacitamente, reescrever uma "outra história", diferente da que fora escrita 

originalmente por essas políticas. 

Guardadas as devidas proporções, entendo as políticas educacionais 

emanadas do Estado como "produtos culturais oferecidos no mercado dos bens”. 

(Certeau, 2005, p. 13) Por este motivo, pretendo buscar em tais políticas "os 

caminhos sinuosos que se percebem nas astúcias táticas das práticas ordinárias”. 

(Certeau, 2005, p. 13) 
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A baixa qualidade do ensino no País tem sido alardeada pela sociedade 

— na voz de pais e mães de estudantes, de docentes e demais profissionais de 

ensino, através dos meios impressos, falados e televisionados de comunicação de 

massa —, considerando-se como suas principais causas a organização da escola 

em ciclos e o regime de progressão continuada. É muito freqüente ouvir alegações 

que, sem reprovação, não é possível um ensino de boa qualidade. 

Acredito ser necessário aprofundar as reflexões sobre este tema, e meu 

estudo parte da questão de que a organização em ciclos em regime de progressão 

continuada (política educacional instituída oficialmente na rede pública paulista) tem 

sido tacitamente entendida por grande parte dos usuários da política (professores, 

diretores, coordenadores pedagógicos) como não reprovação, não avaliação e não 

ensino. Isto porque não estão dadas, do meu ponto de vista, as condições objetivas 

para a concretização das propostas de tal política educacional. 

Nesse sentido, partindo do ponto acima, creio que, no regime de ciclos 

em progressão continuada, há um afrouxamento das exigências de estudo nas 

práticas docentes desenvolvidas em muitas escolas e, em decorrência disto, um 

rebaixamento do ensino. Dentre as razões desse afrouxamento, destaco as 

possibilidades de interpretações equivocadas sobre o que significa organizar os 

tempos escolares em ciclos e o que significa considerar os avanços progressivos 

dos alunos, uma vez que os profissionais da educação não foram devidamente 

preparados para isto, como também não foram criadas condições institucionais que 

sustentem tais políticas. Como a organização em ciclos e o regime de progressão 

continuada no estado de São Paulo foram adotados por meio de legislações federal 

e estadual e outros dispositivos legais e institucionais, sem levar em conta as 

condições objetivas das escolas e dos profissionais de ensino para a sua 

implantação, pode-se inferir, com apoio em Certeau (2005), que "os usuários" de tais 

políticas utilizam suas "táticas" em uma tentativa de adequar suas possibilidades 

concretas às exigências impostas. 

A partir deste quadro de referências, formulei os dois blocos de questões 

a seguir, para as quais busquei respostas em um estudo etnográfico na escola 

pesquisada. 

• A progressão continuada que se ancora na avaliação diagnóstica, tal 

como se encontra posta na legislação do ensino fundamental, está 
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alcançando os objetivos ao qual se propõe? Possibilita aos educandos 

maior permanência na escola e, ao mesmo tempo, uma formação de 

qualidade? É possível dizer que há "desvios" que instituem uma outra 

prática, que não a institucionalizada, mas provoca conflitos e impede 

que os objetivos propostos sejam alcançados? 

• Qual é a concepção da política de organização da escola em ciclos em 

regime de progressão continuada dos professores e educadores, uma 

vez que, desde sua implantação, as inúmeras críticas a tais políticas 

surgiram principalmente deste setor, alegando ser a "promoção 

automática" o principal mecanismo responsável pela não aprendizagem 

dos alunos? Será que as críticas a essa política acobertam a intenção 

do retorno à reprovação e ao ensino seriado? Poderíamos considerar 

que, após 10 anos de implementação da progressão continuada nas 

escolas paulistas, a causa principal do insucesso da proposta é a cultura 

conservadora da escola, que defende vigorosamente a reprovação 

como condição à melhoria da qualidade do ensino? Este ideário é 

responsável pelas atitudes desviantes que vêm ocorrendo na prática 

avaliativa? 

Creio que as respostas a estas questões são fundamentais para se 

entender como se concretizam estas políticas na escola, principalmente ao 

considerarmos que a organização em ciclos e o regime de progressão continuada 

representam marcos em nosso estado, enquanto propostas de enfrentamento de um 

dos mais graves problemas do ensino fundamental, o fracasso escolar da maioria 

dos alunos oriundos das classes menos favorecidas. 

Apesar das inúmeras críticas que vêm sofrendo e das dificuldades de 

serem incorporadas à prática pedagógica, estas propostas têm se prolongado no 

tempo e se encontram atualmente em plena vigência legal em nossas escolas. Além 

disso, no que diz respeito à política de progressão continuada, constata-se, com 

freqüência, a ocorrência de acalorados debates, encaminhados por diversos grupos 

comunitários e pelos meios de comunicação de massa. Estes, desde a implantação 

da progressão, são portadores da opinião pública (de pais, professores, alunos, 

especialista, políticos) e refletem os momentos conflituosos registrados nos mais 

diversos momentos da discussão política. Citem-se, como exemplo, as últimas 



 

 

4 

 

eleições (2006), em que a política de progressão tornou-se uma das principais 

pautas de discussão dos candidatos à eleição presidencial, bem como objeto de 

propostas e encaminhamentos. 

Para responder a estas questões, desenvolvi esta dissertação de 

mestrado, que se compõe de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, cujo 

relatório se apresenta em três capítulos: "O proclamado", "O referenciado" e "O 

vivido". Antes do primeiro capítulo, exponho as questões metodológicas, de forma a 

contextualizar o teor da pesquisa e esclarecer os caminhos percorridos para a coleta 

de dados: a opção pela observação sistemática da prática cotidiana em uma escola 

pública do ensino fundamental do Estado de São Paulo, na qual participei, durante 

mais de um ano, de inúmeras atividades dentro e fora de sala de aula. 

No primeiro capítulo, "O proclamado", focalizo historicamente os 

acontecimentos que possibilitaram, no contexto brasileiro, a introdução do regime de 

ciclos e de progressão continuada. Dessa forma, serão abordadas as primeiras 

experiências com ciclos, assim como as tentativas efetivas de democratização do 

ensino público, a partir de meados da década de 80, período em que se iniciou a 

abertura política no País, após 20 anos de regime ditatorial. Tal abertura permitiu 

deflagrar algumas ações concretas para o enfrentamento dos elevados índices de 

reprovação e evasão, que ocorriam principalmente na passagem da primeira para a 

2ª série do ensino fundamental, então denominado de ensino de 1º grau. 

Neste estudo, serão evidenciadas as principais medidas educacionais 

implementadas no estado de São Paulo a partir do governo Montoro que visavam à 

superação do fracasso escolar: o ciclo básico de alfabetização (CBA), em 1985, e a 

reorganização curricular. 

Este capítulo tratará também da implantação do regime de ciclos (com a 

Lei de Diretrizes e Bases, a Lei n° 9.394/96) e, em seguida, da adoção do regime de 

progressão continuada. A título de elucidação das propostas de ciclos e de 

progressão continuada, buscar-se-á, com apoio em Freitas (2004), explicitar os 

parâmetros lógicos dentro dos quais foi concebida cada implantação, diferenciando, 

dessa forma, as propostas dos ciclos e a proposta posterior da progressão 

continuada. Freitas (2004) considera que há diferenças significativas entre as 

diferentes propostas, tendo em vista que cada política foi dinamizada por um grupo 

político, com específicas concepções de sociedade, as quais, por sua vez, 
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acarretaram implicações diversas no âmbito educacional, inclusive nos 

encaminhamentos dados à avaliação. 

O segundo capítulo, "O referenciado", é dedicado à discussão da 

avaliação da aprendizagem escolar, a partir da visão de alguns estudiosos 

brasileiros que têm, ao longo do tempo, problematizado esta questão, abordando-a 

nos aspectos sociológicos, políticos, educacionais e pedagógicos. Escolhi autores 

de produção mais recente, como Gérard Figari e Charles Hadji, e também autores 

clássicos do pensamento educacional brasileiro sobre o tema, como Cipriano Carlos 

Luckesi e Jussara Hoffmann, os quais representam dois enfoques diferenciados. 

Faz-se presente também a contribuição de Vitor Henrique Paro, que, embora não 

seja especialista em avaliação escolar, escreveu Reprovação escolar: renúncia à 

educação, obra lida em praticamente todos os cursos de formação de docentes, 

talvez pelo fato de contextualizar a questão da avaliação e do fracasso escolar no 

regime de ciclos, em pesquisa realizada em uma escola municipal paulistana. 

Para trilhar os caminhos tortuosos e instigantes da avaliação, procuro 

compreender sua gênese, objetivando resgatar as implicações profundas que nos 

apresentam as diferentes abordagens desde sua constituição, a fim de melhor captar 

a complexidade inerente à prática avaliativa. 

Abrem o capítulo considerações de Figari (1996) e Hadji (1994), que, 

dentre outros, vêm, mais recentemente construindo embasamentos teóricos sobre a 

avaliação formativa, colocando em evidência o nível das meso-estruturas. 

Figari (1996), por exemplo, a partir de fundamentos teóricos, elabora um 

método para a abordagem formativa cujo propósito é encontrar dispositivos 

educativos condizentes com os desafios apresentados à nova organização dos 

sistemas de educação (meso-estruturas), cada vez mais complexos no que diz 

respeito tanto às exigências de renovação técnica e profissional, quanto à criação de 

estratégias didáticas necessárias em um processo de estudos do cognitivo, que tem 

merecido a atenção de muitos estudiosos no sentido de aprofundar as reflexões 

sobre o tema. Hadji (1994), por sua vez, embasado nos conceitos "referido" e 

"referente", apresenta uma proposta avaliativa que consiste em uma leitura de 

inteligibilidade. Trata-se de uma leitura complexa, na qual se confrontam dados da 

ordem do referido e do referente. A intenção não é apresentar um método — uma 

vez que, segundo ele, devido à complexidade inerente à questão, não cabe a 
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construção de um referencial único e homogêneo, mas, mediante as noções de 

referido e referente, alcançar o sentido/significado da operacionalidade avaliativa. 

A seguir o capítulo traz considerações de autores brasileiros, como 

Luckesi (2005), que, em Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições, 

empreende um estudo interdisciplinar com a intenção de, por meio de uma 

abordagem crítica, compreender o fenômeno da avaliação da aprendizagem escolar, 

tanto em suas implicações sociológicas e políticas, como educacionais e 

pedagógicas. 

Hoffmann (2003), outra estudiosa que compõe o quadro de minhas 

referências teóricas, em seu livro Avaliação mediadora: uma prática em construção 

da pré-escola à universidade, nos conduz a uma leitura da avaliação sob perspectiva 

construtivista. Esta autora evidencia que a abordagem construtivista da 

aprendizagem e da avaliação apresenta saídas que permitem, na prática, reverter a 

avaliação classificatória resultante de um legado opressor e preconceituoso que se 

reflete ainda nos dias atuais em nosso cotidiano escolar. Embora a proposta dos 

ciclos não abranja necessariamente a questão do construtivismo (principalmente 

quanto à visão do erro, uma vez que esta independe dos ciclos), esta autora faz uma 

abordagem pedagógica no campo avaliativo que, no meu entender, é coerente com 

a política educacional dos ciclos. 

O capítulo fecha com a contribuições de Paro (2003) que contextualiza a 

reprovação dissimulada dos alunos no sistema de ciclos e chama a atenção para a 

forma como se desencadeia a lógica perversa da reprovação, o que procura 

demonstrar por meio de uma pesquisa etnográfica que desvela os desacertos da 

prática de avaliação nos espaços de uma escola de periferia da rede municipal de 

ensino da cidade de São Paulo. Este autor explora os aspectos constitutivos da 

reprovação e busca entender os determinantes que levam os docentes a uma ação 

"antipromotora", mesmo na escola em que se deu o foco do estudo, escola esta 

considerada anti-reprovadora, sendo gerida pelos princípios dos ciclos. Ancorado em 

quatro determinantes — socioculturais, psicobiográficos, institucionais e didático-

pedagógicos — que se constituem em fatores de resistência à promoção do aluno, 

traz à tona a gênese de nossa cultura escolar reprovadora. 

No terceiro capítulo, "O vivido", a partir do que foi observado na escola 

estudada (ou seja, uma escola pública da rede estadual, sob regime de progressão 
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continuada), procura-se evidenciar os elementos relevantes encontrados na prática 

avaliativa da aprendizagem escolar da instituição. 

O capítulo inicia-se com algumas concepções postuladas por Michel de 

Certeau, que serão utilizadas para a análise dos dados coletados no processo de 

pesquisa. Os dados que considerei mais significativos estão relatados em três 

episódios da prática cotidiana,1 referentes a aspectos avaliativos, vivenciados na 

escola estudada, a fim de evidenciar conflitos e "desvios" entre a política vigente e a 

prática vivida. 

Os conceitos propostos por Certeau a que me refiro são os seguintes: 1) o 

exercício da prática ocorre em um "espaço instituinte" (neste estudo, a escola, que é, 

portanto, o local efetivo do "possível"); 2) tal exercício, no caso da política 

educacional brasileira, enunciada legalmente e institucionalizada formalmente, parte 

do lugar denominado por Certeau como "lugar próprio" ou "instituído". Como se pode 

deduzir, prenuncia-se, segundo o aporte teórico deste estudioso, a existência de 

dois lugares: "um que é próprio, o instituído", e outro "que não é senão o lugar do 

outro, instituinte". A partir destes conceitos, faço uma leitura das práticas cotidianas 

da escola que se formalizam nos conceitos de Certeau (2005, p. 39) em 

"estratégias" e em "táticas", sendo as primeiras o lugar do poder instituído, da 

"produção racionalizada e expansionista além de centralizada, barulhenta e 

espetacular", e as segundas o lugar dos possíveis e dos desvios, da 

 

produção qualificada de consumo: esta é astuciosa, é 
dispersa, mas ao mesmo tempo se insinua ubiquamente, 
silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com 
produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os 
produtos impostos por uma ordem econômica dominante. 
(Certeau, 2005, p. 39) 

 

Estes conceitos de Certeau servirão de referência para uma reflexão 

contextual e parte dos dados coletados. Os três episódios vividos na escola, que 

escolhi para relato e análise, permitem captar alguns "desvios" na prática docente da 

                                           
1 Para fazer a análise dos episódios, apoiei-me na dissertação A (in)disciplina na escola: do Poema 
Pedagógico ao cotidiano da escola púbica, defendida por Kathy Cazelli Arenas na Universidade 
Metodista de São Paulo em 2003. Tendo como orientadora a profª drª Maria Leila Alves, Arenas 
analisa três episódios da obra de Makarenko, cotejando-os com episódios vividos por ela no cotidiano 
de uma escola pública da periferia da Grande São Paulo. 
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avaliação, assim como as "táticas" utilizadas pelos "usuários" da política educacional 

vigente, ou por não entendê-la ou por discordar dela, mas, principalmente porque 

atuam nas escolas em condições bastante adversas. Conforme alerta Jacomini 

(2004), no diz respeito às mudanças desencadeadas pelas reformas educacionais, a 

falta da inclusão do professor nas decisões e reflexões desencadeia um sentimento 

de abandono que se agrava com a pressão diária de que deve "dar conta do ensino" 

em cenário difícil, muitas vezes, reduzido às seguintes proporções: "falta de 

materiais pedagógicos adequados, o grande número de alunos por sala, falta de 

espaço físico adequado para aulas de recuperação paralela, pouco tempo para o 

trabalho coletivo." (p.408) 

No entanto, no intuito de efetuar uma análise contextual da avaliação da 

aprendizagem nos seus aspectos ideológicos e políticos, partirei de leitura dos 

teóricos da avaliação da aprendizagem que constam no capítulo "o referenciado" 

como Luckesi e Paro.  Apoio-me também em Freitas quando a partir dos elementos 

que se fazem relevantes nos episódios, se evidencia, na escola estudada, o regime 

de progressão continuada enquanto política vinculada aos princípios neoliberais, 

fortemente ligada às bases meritocráticas de uma sociedade que dissemina na 

instituição escolar a seletividade e a exclusão também pelos tramites da avaliação 

informal. 

Nas considerações finais, refletindo sobre o processo de estudo, procuro 

explicitar os limites da pesquisa e apontar as possibilidades para a sua continuidade. 
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QUESTÕES METODOLÓGICAS 

 

 

 

Esta pesquisa partiu da preocupação de compreender as múltiplas 

facetas nas quais se imbricam as práticas avaliativas, no contexto específico de uma 

política — neste caso, a política da progressão continuada, considerando seus 

acertos e desacertos, seus limites e possibilidades. 

Partindo desta intenção, fiz algumas escolhas teóricas que acredito 

estarem ligadas ao plano subjetivo e aliadas à visão e à concepção do pesquisador 

em sua articulação com o objeto de estudo. O olhar acionado tentou captar como, a 

partir do que lhes é dado objetivamente, os instituintes da pesquisa — os docentes 

— entendem e praticam a avaliação no interior da escola; ou seja: como agem frente 

a um lugar de poder instituído. Agem em conformidade com o que está estabelecido, 

ou outros fatores determinantes indicam uma não conformidade ou não docilidade 

em relação ao que está instituído? 

As políticas ditam suas normas e leis próprias, mas os enunciados nem 

sempre são entendidos pelos praticantes. Inúmeros fatores revelam o fato de que, 

para que essas políticas sejam apropriadas, devem se constituir, no seu conjunto, 

propostas críveis aos instituintes, pois, se isto não ocorre, o enunciado poderá sofrer 

alterações em conseqüência desta não-apropriação. 

As alterações são formas "ilegítimas" de atuar, se vistas pelo lado do 

instituído, mas "legítimas" sob o olhar dos instituintes. Afinal, como sobreviver à 

violência representada pela imposição de decretos da noite para o dia? Como os 

professores podem entendê-los, sem que se dêem as mínimas condições para que 

se tornem acreditáveis e factíveis? 

Por considerar que a credibilidade de um produto cultural a ser consumido 

é fator determinante para o sucesso de uma política é que fiz a opção de uma leitura 

das práticas avaliativas no contexto da progressão a partir do estudioso Michel de 

Certeau. Este autor confere lugar de relevo ao instituinte na sua análise teórica. 

Neste sentido, muda o foco da pesquisa, atribuindo um status às "artes de fazer" do 
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consumidor da cultura, que, movido pela criatividade, recorre às astúcias e às táticas 

de sobrevivência no cotidiano. 

Meu primeiro contato com este teórico ocorreu na disciplina Pesquisa em 

Educação, ministrada pela Profª Drª Marília Claret Geraes Duran, no Mestrado em 

Educação da Universidade Metodista. O conhecimento deste autor foi de extrema 

importância para este trabalho. Certeau postula a inventividade do cotidiano pelo 

homem comum: vale dizer que este homem não é um mero receptor, um consumidor 

da cultura, mas, antes, é um hábil portador de astúcias. Munido das táticas e 

astúcias é que este homem ordinário sobreviverá, em um cotidiano muitas vezes 

regido pela "violência das coisas". Por meio daquelas táticas e astúcias, este mesmo 

homem cria/recria uma nova realidade e modifica o que lhe é supostamente imposto 

pelo "lugar de poder". 

Entendo que o cotidiano expresso em Certeau serve como uma rica fonte 

para a análise das práticas escolares, considerando que dificilmente estas, em nível 

micro, refletem as políticas implantadas pelo nível macro. A complexidade cotidiana 

e a tentativa de captar os movimentos internos e externos do que ocorre dentro de 

uma instituição escolar, no que se refere às práticas, podem ser, se não desveladas, 

ao menos detectadas — se se considerar as astúcias cotidianas dos usuários das 

políticas educacionais. Explicando melhor: daqueles usuários que nos espaços 

escolares se inserem como instituintes tendo à frente o instituído, fortalecido 

estrategicamente pelo lugar de poder, formalizado nas legislações que regem cada 

instituição escolar. 

Busco identificar, ao menos em parte, o que ocorre frente às políticas 

educacionais (no caso, a progressão continuada) e como são entendidas pelos 

usuários, principalmente no que tange às questões das mudanças das práticas 

avaliativas.  Além de empreender uma reflexão em Certeau para as questões acima, 

também me preocupei em realizar, nos momentos de análise dos episódios que 

constam no último capítulo, uma leitura dos aspectos ideológicos que recaem sobre 

a política avaliativa no regime de progressão continuada, utilizando-me dos autores 

referenciados nos capítulos I e II, especificamente Freitas, Luckesi e Paro. Entendo 

que tais autores, pela profundidade de seus estudos, muito contribuíram para 

elucidar aspectos conflitantes da política de progressão continuada, tanto nos 

aspectos políticos - em Freitas, por exemplo, no seu encaminhamento às lógicas que 
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perpassam as diferentes iniciativas do regime em ciclos, desvelando as  implicações 

resultantes de uma política avaliativa que visa a "inclusão" dos alunos mas que, ao 

ser confrontada em sua substância, acaba por se constituir em uma política que 

promove a "auto-exclusão" do aluno bem como o conduz ao que designou de "papel 

de subordinação" a partir da própria função informal que se encontra atrelada a 

avaliação escolar; em Luckesi e Paro - elucidando as bases ideológicas que ainda  

perpassam a cultura escolar como a pedagogia do exame, a visão negativa do erro 

e a face punitiva que permeiam os critérios avaliativos. Com esse intuito, optei pelo 

desenvolvimento de uma pesquisa de natureza qualitativa, por entender que este 

seria o caminho mais adequado para este trabalho. 

A pesquisa foi realizada em uma escola estadual da Grande São Paulo. A 

fim de captar a realidade cotidiana desta escola, mergulhei em seus espaços, onde 

permaneci pelo período de um ano. Atualmente, ainda participo, como voluntária, do 

projeto "Escola da Família" nessa escola. No entanto, embora o foco desta pesquisa 

envolva observação sistemática da escola como um todo, busquei, em momentos de 

coletas de dados e registros, focar as 8as séries e as disciplinas de Língua 

Portuguesa. Estas opções condicionam-se basicamente a dois propósitos. O 

primeiro refere-se às escolhas das 8as séries, porque representam um "risco de 

reprovação", uma vez que, no regime de progressão continuada, demarcam a 

conclusão do segundo ciclo. A segunda refere-se à escolha da Língua Portuguesa: 

em primeiro lugar, trata-se de disciplina ligada a minha área de atuação e formação 

acadêmica, o que me oferece mais recursos para a análise; em segundo, se 

comparada às demais (com exceção das disciplinas ligadas à área de exatas), tem 

relevância no regime de progressão continuada, pela própria abordagem do 

programa, que a dispõe a partir de objetivos operacionais e de competências 

mínimas exigíveis a serem alcançadas pelos alunos. Foram estas características, do 

meu ponto de vista, que levou Freitas (2004) a apresentar a proposta do regime de 

progressão como uma proposta veiculada pela "concepção prática ou instrumental". 

Desta forma, a Língua Portuguesa ocupa espaço privilegiado na grade curricular. 

Durante o período de permanência como observadora participante, 

convivi com diferentes momentos que envolviam a prática cotidiana escolar. Com 

isto, tive a oportunidade de participar nesta instituição de atividades formais — 

conselhos de classes, reuniões de pais e professores, HTPs, aulas e 
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acompanhamento de processos avaliativos —, bem como de atividades informais: 

festividades, momentos de intervalos em sala dos professores, etc. 

Após o período de observações, que foram armazenadas em registros 

diários, iniciei a elaboração de três episódios que considerei significativos, pois deles 

emergem infinitas possibilidades para captar as astúcias e resistências dos usuários 

das políticas educacionais. Considera-se, sob este aspecto, que os elementos 

extraídos dos episódios  que se referem ao cotidiano de uma escola em regime de 

PC, com foco na prática avaliativa, constituíram-se também em fonte instigadora 

para a reflexão das questões ligadas à gênese e ao ideário escolar por qual 

perpassam o regime de PC, daí a escolha em agregar, neste contexto de análise 

dos episódios, as referências de estudiosos que abordaram especificamente o tema 

a avaliação da aprendizagem escolar. 

De forma a dar a substância ao enfoque avaliativo e maior pertinência ao 

trabalho de campo, pautei-me em estudo bibliográfico, no que se refere ao momento 

que aqui designei como "proclamado", ou "anunciado publicamente", uma vez que 

trata de políticas anunciadas ao público sob a forma de decreto; nestas condições, 

considerei importante situá-las no contexto histórico para maior compreensão e 

legitimidade da análise. Quanto à denominação "referenciado", assim o chamei por 

consistir de um momento da dissertação no qual me preocupei em apresentar 

abordagens referenciadas por teóricos que estudaram a avaliação em profundidade 

e que, portanto, ofereceram grandes contribuições para a formulação do quadro 

teórico. Foi sob o vértice do proclamado e do referenciado que empreendi a leitura 

certeauniana na análise dos episódios - sem, portanto, deixar de encaminhar  

conclusões no que tange aos estudiosos apresentados no capítulo 1 e 2. A 

triangulação se completa com o capítulo "vivido". Em seqüência busco apresentar 

nas considerações finais, as conclusões e limites desta dissertação. A seguir, 

detalho a condução desta pesquisa. 

Para o primeiro momento do estudo (ou momento "proclamado"), busquei 

resgatar as bases históricas das principais propostas e medidas acionadas na área 

de educação, no período de abertura democrática no País, que se referem às 

implantações das duas políticas públicas no estado de São Paulo. Trata-se, 

especificamente, do ciclo básico e do regime de progressão continuada, focos deste 
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estudo, por serem consideradas políticas de grande significado, pela repercussão 

que tiveram em âmbito estadual e nacional. 

Tais políticas repercutiram e ainda repercutem, uma vez que o regime de 

progressão continuada, em pleno vigor nas escolas da rede pública paulista de ensino, 

está organizado em regime de ciclos em todo o sistema educacional. A organização da 

escola em ciclos e o regime de progressão continuada, embora apresentem parâmetros 

de ação diferenciados — os ciclos visam garantir o continuum do grupo-classe no 

processo ensino-aprendizagem, e a progressão continuada visa garantir o crescimento 

progressivo de cada aluno em relação à sua própria aprendizagem —, têm em vista o 

enfrentamento do fracasso escolar. As duas formas de organização objetivam oferecer 

aos usuários do ensino fundamental da rede paulista uma educação com bases menos 

elitistas, bem como favorecer a permanência escolar daqueles alunos pertencentes às 

classes menos abastadas da população. 

O corpo teórico do capítulo, portanto, é composto de contribuições de 

pesquisadores e estudiosos de políticas públicas, que foram escolhidos tanto pelo 

rico conhecimento teórico na área de políticas educacionais, quanto pela atuação 

efetiva na implantação e implementação da política do ciclo básico, como Palma 

Filho, Alves e Duran (2003). As vivências destes profissionais da educação 

trouxeram, a meu ver, uma riqueza de detalhes relacionados aos acontecimentos 

ocorridos na época, sendo, por esse motivo, cruciais para a elaboração e a 

elucidação deste trabalho. Além disso, esses autores trazem as contribuições de 

pesquisas relacionadas à área educacional — como a psicologia, a lingüística, a 

sociolingüística, a antropologia e a sociologia —, que embasaram a construção de 

uma nova cultura da alfabetização. 

Além desses autores, a título de contextualizar a proposta do ciclo básico 

e as iniciativas com o mesmo teor, mas com nuances variadas em cada estado 

brasileiro que implantou a organização da escola em ciclos, trago também as 

contribuições de Barretto e Mitrulis (2002), que fazem um relato das experiências 

correspondentes, em âmbito nacional, e de Freitas (2004), que, além de discutir as 

lógicas inerentes aos regimes de série, de ciclos e de progressão, analisa-as 

distintamente a partir do teor conceptivo ao qual estão atreladas cada uma dessas 

propostas, procurando explicitar que os ciclos, a seriação e a avaliação, quando 

reduzidos a uma única questão, levam a um confronto das lógicas organizativas. 
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O segundo capítulo. "o referenciado", destina-se ao estudo bibliográfico 

da avaliação de aprendizado, que vem ancorado em pesquisadores como Cipriano 

Luckesi, Henrique Paro, Jussara Hoffmann, Charles Hadji e Gérard Figari, os quais, 

ao longo do tempo, têm se dedicado aos estudos e à análise dessas questões no 

contexto educacional. O pensamento e as formulações teóricas destes autores 

imbricam-se dialeticamente no complexo campo da avaliação, visando elucidar as 

diversas facetas da aprendizagem escolar a partir de um prisma comum, isto é, a 

relação desta com a instituição escolar. 

No meu entender, estes estudiosos, que compõem o corpo teórico desta 

pesquisa, são autores que não trataram a avaliação da aprendizagem apenas 

teoricamente, mas em suas pesquisas examinaram esta temática tanto em 

abordagem do microcontexto escolar, quanto em abordagem macro, retratando com 

rigor, em ambos os casos, as repercussões sociais em toda a sua complexidade, 

sem, no entanto, deixar de ofertar propostas e alternativas ricas em sentido e em 

significado teórico-prático. 

No que tange à abordagem meso, esta tem sido alvo de recentes 

discussões e encaminhamentos entre teóricos. Hadji e Figari, por exemplo, vem 

buscando estabelecer propostas de cunho avaliativo frente ao agravamento das 

manifestações de problemas que vem ocorrendo com os sistemas educacionais no 

aspecto das meso-estruturas, em meio à crise paradigmática do conhecimento. A 

preocupação tem incidência em campo educacional que se volta cada vez mais para 

o local das organizações e a urgência de descentralização destas, a fim de propiciar 

a seus participantes os meios de construírem as próprias estratégias de formação e 

ensino. Destaca-se o papel participativo que devem assumir os atores desta 

organização educacional, pautado no princípio da busca de soluções dentro da 

própria escola, a partir de projetos construídos pelos seus atores. 

Tanto para Figari, como para Hadji, porém, a organização escolar que 

está surgindo, para usufruir das conquistas a que se pretende — ou seja, a de 

projetar a grande massa de estudantes aos graus mais complexos do ensino e de 

formação universitária, por exemplo —, vai necessitar de um ensino individualizado 

com bases mais voltadas para novos caminhos didáticos, bem como da exigência de 

renovação das práticas de formação e ensino. Isto aponta a necessidade de 

concomitantemente ocorrerem profundas modificações também na prática avaliativa. 
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Finalmente, no terceiro capítulo, "o vivido", o trabalho culmina nos 

episódios já mencionados. Embasada pela leitura de Certeau (2005), busquei extrair 

de certos acontecimentos, apresentados em forma de episódios, algumas conclusões, 

que presumo serem reveladoras por conterem algumas respostas às questões 

levantadas, ou seja, que as práticas dos docentes na avaliação dos alunos podem 

refletir ou não a apropriação da política vigente e que os desvios gerados pelas táticas 

de seus usuários são indícios de que estão ocorrendo equívocos na sua interpretação, 

ou sua não apropriação é ocasionada por outros fatores, entre os quais destaco a 

inexistência de condições efetivas para que uma política, que envolve tantas e tais 

complexidades, se instale efetivamente na prática escolar. Essa falta de condições, 

como é de se esperar, se temos como referencial os aportes teóricos de Certeau, 

explicam a resistência em mudar práticas secularmente arraigadas. 

Elucidados meus caminhos da pesquisa e as opções realizadas, 

apresento a seguir os três capítulos que compõem esta dissertação. 
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CAPÍTULO I: O PROCLAMADO 

 

O CICLO BÁSICO E A PROGRESSÃO CONTINUADA: 

AS BASES HISTÓRICAS E LÓGICAS DE DUAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DA 

REDE PÚBLICA PAULISTA 

 

 

 

Ainda que algumas propostas da organização da escola em ciclos tenham 

sido introduzidas nas décadas de 50 e 60, foi durante a década de 80 que uma nova 

organização da escola sob esta concepção tomou fôlego no estado de São Paulo, 

resultando na criação do ciclo básico (CB). 

A implantação do CB ocorreu em um momento de abertura política do 

país, após longo período de regime de ditadura militar, instaurado pelo golpe de 

1964. 

No estado de São Paulo, em decorrência das eleições diretas para o 

governo estadual, foi alçado ao poder André Franco Montoro, que, frente aos 

compromissos eleitorais assumidos com a população durante a campanha, adotou 

uma série de medidas com vistas à redemocratização nas mais diversas áreas 

sociais, dentre as quais, no setor educacional, providências que implicavam a 

reorganização do sistema paulista de ensino fundamental. 

Neste capítulo, tentar-se-á resgatar alguns aspectos históricos que 

resultaram na implantação e na implementação do regime de ciclos no estado de 

São Paulo, levando-se em consideração as duas propostas desenvolvidas na rede 

estadual: a primeira, a proposta do CB, anunciada ao magistério público e à 

população paulista por meio do Decreto nº 21.833, de 28 de dezembro de 1983; e a 

segunda, a progressão continuada, instituída em São Paulo três governos depois, 

incorporada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), 

implementada no âmbito do estado pelo Conselho Estadual de Educação 

(Deliberação CEE nº 9/97) e adotada pela Secretaria da Educação. O regime de 
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progressão continuada permite que a organização escolar seriada seja substituída 

por um ou mais ciclos de estudo,2 o que prevalece até o presente momento. 

O CB previa a reorganização da escola pública e objetivava diminuir a 

distância entre o desempenho dos alunos das diferentes classes da população, bem 

como assegurar o direito de escolaridade a todos. Esta medida não tentou a 

desseriação do ensino de 1º grau como um todo, mas se propôs a eliminar o 

estrangulamento histórico existente da 1ª para a 2ª séries, estabelecendo um 

continuum denominado ciclo básico, que reunia as duas séries iniciais, excluindo-se 

a reprovação na passagem para o 2º ano de escolaridade, continuum. 

O CB teve duração de 12 anos na rede pública paulista, ou seja, no período 

de três governos estaduais subseqüentes em que foram eleitos os candidatos filiados 

ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Nesse mesmo período, 

outros estados adotaram o regime de ciclos nas duas séries iniciais, e este sistema de 

organização da escola em ciclos foi incorporado à legislação brasileira. 

Na gestão de Mário Covas, 14 anos depois da implantação do CB, foi 

instituído no sistema paulista de ensino o regime de progressão continuada (PC), já 

incorporado à LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — Lei n° 9.394 

de 20 de dezembro de 1996). Esta legislação facultava para o ensino fundamental 

estadual, com duração de oito anos, a organização em um ou mais ciclos. Em 1998, 

a Secretaria de Educação paulista implantou em todas suas escolas de ensino 

fundamental os ciclos de aprendizagem, que foram organizados em dois blocos, da 

1ª à 4ª séries e da 5ª à 8ª séries, respectivamente. 

Conforme Barretto e Mitrulis (2002), a fim de se captar as nuances de 

cada momento pelos quais passaram as tentativas de introdução de uma nova 

ordenação dos tempos e espaços escolares regida pelos ciclos, é importante levar 

em consideração, em primeiro lugar, a concepção de educação que foi assumida em 

cada período e em cada estado que a implantou. Em seguida, deve-se buscar 

conhecer as bases teóricas da aprendizagem (uma vez que estas repercutem nos 

componentes curriculares, na avaliação, na composição de turmas, entre outros) que 

fundamentaram e ainda fundamentam cada implantação e implementação desta 

                                           
2 Cf. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Progressão Continuada. Planejamento 98.  
Escola de Cara Nova. São Paulo, 1998. 
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mesma política. Enfim, explicitam as autoras, sem que se levem em consideração as 

características intrínsecas de cada proposta assumida no movimento temporal e 

circunstancial, não é possível a compreensão do significado das medidas, bem como 

a repercussão deste processo para os diferentes atores sociais. 

Estas pesquisadoras recuperam historicamente a organização da escola 

em ciclos e lembram que, ao final dos anos 60, os estados de Pernambuco, São 

Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais iniciaram a flexibilização da organização do 

currículo proposto para a escola primária. Era um meio de tentar impedir, ao longo 

da escolarização, elevados índices, tanto da repetência efetiva, quanto da 

"repetência branca" (esta última entendida como a repetência que se camufla em 

evasão) que duramente atingiam os estudantes, principalmente os oriundos das 

camadas mais pobres da população. 

Pernambuco, na época sob o influxo de uma proposta do movimento 

curricular norte-americano, adotou a organização por seis níveis, dos quais as 

crianças deveriam completar, pelo menos, quatro. Entendia-se que este tipo de 

organização permitia o desenvolvimento da capacidade de pensar de cada criança, 

uma vez que respondia aos interesses de cada aluno. Ao professor cabia diversificar 

seu trabalho, envolvendo pequenos grupos com temas centrais de sua livre escolha. 

Em São Paulo, também ao final dos anos 60, ocorreu a reorganização do 

currículo da escola primária, que englobou dois ciclos, intitulados nível I (que 

compreendia da 1ª à 2ª séries) e nível II (3ª e 4ª séries). Aplicavam-se exames de 

promoção na passagem do primeiro para o segundo nível e ao final deste; os 

alunos, na promoção de um nível para outro, deveriam atingir um mínimo 

previamente fixado, e aqueles que não o fizessem deveriam ser encaminhados às 

classes especiais, já chamadas de classes de aceleração. Ao professor eram 

oferecidos subsídios que continham um programa mínimo para cada nível, a fim de 

lhes permitir aprofundar e ampliar de acordo com as possibilidades e segundo 

metodologia que julgassem mais apropriada. A intenção desta implantação era a 

democratização do ensino e a oferta ao magistério, via reformas estruturais, de 

meios para construir caminhos possíveis. 

Minas Gerais também desencadeou seu processo de avanços 

progressivos no início dos anos 70, mas a implantação, decorridos três anos, foi 

encerrada. No entanto, foi em Santa Catarina que ocorreu a experiência mais 
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expressiva e duradoura de PC. Barretto e Mitrulis (2002) relatam que a experiência, 

iniciada em 1970, estabeleceu medidas de avanços progressivos na forma de 

avaliação contínua, inclusive com a abolição da reprovação ao longo das quatro 

primeiras séries e das quatro últimas, sendo que ao final da 4ª e da 8ª séries haveria 

classes de aceleração para os alunos que não tivessem alcançado o 

desenvolvimento no processo de aprendizagem. Esta proposta ancorava-se em 

justificativas de cunho tanto psicopedagógico, quanto econômico — principalmente 

nestas últimas, que se referem aos elevados custos sociais da repetência. 

Todavia, em meados dos anos 80, extinguiu-se o regime de ciclos em 

Santa Catarina, devido a fortes argumentos que sustentavam estar ocorrendo o 

aligeiramento do ensino no estado, agravando-se a situação com a insegurança dos 

docentes no que se refere à falta de um guia curricular que os encaminhasse nos 

procedimentos a serem adotados. 

No entanto, foi no período de 1983, de acordo com Barretto e Mitrulis 

(2002), que alguns estados, como São Paulo, Minas Gerais e Paraná, motivados 

pelos novos rumos políticos,3 adotaram uma série de medidas para a reestruturação 

dos sistemas escolares, cujo conteúdo também implicava a introdução dos sistemas 

de ciclos. Para as autoras, neste momento, em particular, havia uma motivação 

política que dinamizava a função social da escola e visava proporcionar o 

atendimento da grande massa de estudantes, que ao longo do regime militar ficara 

destituído dos benefícios do desenvolvimento econômico. 

Em São Paulo, a introdução do ciclo básico objetivou "diminuir a distância 

entre o desempenho dos alunos das diferentes camadas da população, 

assegurando a todos o direito à escolaridade". (Barretto e Mitrulis, 2002, p. 166). O 

CB partiu de motivações políticas e educacionais com vistas ao resgate da dívida 

social com as grandes massas, mas sua repercussão abrangeu as esferas 

administrativas, organizacionais e pedagógicas. Eliminou-se a possibilidade de 

reprovação ao final do 1º ano do ensino básico, ao mesmo tempo em que se buscou 

assegurar a flexibilidade curricular. 

                                           
3 Barreto & Mitrulis (2002) referem-se a este período como de transição do regime autoritário para o 
Estado de Direito, que se deu ao longo da década de 80. Foi uma fase em que se elegeram governos 
de oposição ao regime militar, nomeadamente filiados a partidos de oposição, o PMDB e o Partido 
Democrático Trabalhista (PDT). 
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Também foi possível, graças à orientação construtivista assumida nesta 

política, delimitar uma nova concepção avaliativa, concebida como diagnóstica e 

formativa, sendo esta concepção realmente condizente com o ideário dos ciclos, 

dado que em seu cerne residia a idéia de continuidade. 

Para aquelas autoras, reformas como a do CB 

 

não pretendiam ser menos exigentes em relação ao domínio 
dos conteúdos prescritos; apenas se propunham a 
flexibilizar o tempo e a organização da escola para que ao 
final de cada ciclo o conjunto dos alunos tivesse 
oportunidade de aprender as mesmas coisas. (Barretto e 
Mitrulis, 2002, p. 166) 

 

Em São Paulo, o CB foi uma proposta tida como modesta, pois objetivou 

apenas a desseriação nas duas séries iniciais, no sentido de se tentar eliminar o 

grande estrangulamento na passagem da 1ª para a 2 ª série. 

Quanto às medidas encaminhadas na adoção no CB (mesmo 

considerando os embates e descontinuidades sofridas no processo de 

implementação), pode-se constatar que geraram, pela consistência em que estas se 

efetivaram, uma cultura do CB. Esta cultura acabou prevalecendo em outras 

implantações, em redes municipais dentro de São Paulo, por exemplo, ou 

expandindo-se, com algumas variações, para outros estados. 

A década de 90 representou em momento de consolidação do regime de 

ciclos. Muitos estados assumiram esta proposta de ensino, mas cada qual com 

peculiaridades específicas na adoção das medidas. A implementação dos ciclos já 

vinha sofrendo, havia algumas décadas, variadas e numerosas modificações, 

sobrepujando as interpretações societárias de cada momento. 

Barretto e Mitrulis (2002, p. 174) observam que, naquela década, surgiram 

reformas educacionais radicais, fortemente vinculadas à proposta do regime de ciclos, 

uma vez que esta já se encontrava dinamizada em âmbito nacional: 

 

Valorizada no nível nacional, a proposta do regime dos ciclos, 
ao difundir-se mais amplamente no bojo das reformas 
educacionais, tem levado muitas administrações a retomarem 
e reelaborarem propostas experimentadas em outras 
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gestões, de diferente cor política e ou extração partidária, 
multiplicando iniciativas com características e ênfases 
semelhantes nas redes escolares de estados e municípios. 

 

Exemplos diversos surgiram principalmente quando a nova LDB reiterou o 

regime dos ciclos como uma das alternativas a organização do ensino básico. 

Argumentos encaminhados nacionalmente a favor do sistema de ciclos trazem a 

tona três eixos: a modernidade da sociedade, a competitividade e a necessária 

construção da cidadania. Valorizam-se os ciclos como resposta ao fracasso e à 

exclusão escolar, porque era crucial desenvolver cidadãos com habilidades 

intelectuais complexas, capazes de se organizar nas relações sociais e de trabalho, 

cooperativamente e com autonomia. 

À abertura quanto à heterogeneidade também parecia trazer uma nova 

lógica à dimensão pedagógica no que diz respeito ao currículo, pois agora se visava 

proporcionar uma escola que desse lugar ao aluno, reconhecendo-o desde a sua 

cultura local, agregando à sua dimensão cognitiva outras dimensões, como a social, 

a afetiva e a atitudinal. A confluência destas dimensões proporcionaria um 

desenvolvimento de individualidade, levando cada indivíduo a exercer sua 

autonomia de forma plena e cidadã. 

Para Barretto e Mitrulis (2002), no bojo desta implantação destaca-se, ao 

lado dos fundamentos de ordem político-social, a dimensão psico-pedagógica e 

também a da heterogeneidade que se contrapõe ao modelo de ensino centrado em 

tarefas uniformes, dirigidas a uma clientela homogênea em seus interesses, 

necessidades e possibilidades. Com base nestas orientações, implantaram-se em 

São Paulo os ciclos de aprendizagem organizados em dois blocos, da 1ª à 4ª séries 

e da 5ª à 8ª séries, adotando-se simultaneamente o regime de PC. Ao regime de 

ciclos organizados em quatro anos cada um — período muito longo para o 

acompanhamento dos alunos, mormente considerando-se que, a cada ano, a turma 

tem um professor diferente — somou-se a adoção concomitante da PC, interpretada 

como promoção automática sem garantia de aprendizagem.4 

                                           
4 Essa era a preocupação dos responsáveis pela implantação do CB em apenas dois anos, o que 
demonstrou o cuidado de a proposta não ser interpretada como promoção automática, tal como 
ocorrera em Santa Catarina. 
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O regime de PC encontra-se em plena vigência no estado de São Paulo. 

Atualmente, toda a rede do ensino fundamental é regida por este sistema5 a 

despeito das inúmeras resistências que vêm enfrentando no âmbito da sociedade 

em geral. Apesar de se ter atingido quase a universalidade, há claras evidências de 

distorções que impedem a melhoria da qualidade do ensino. 

No entanto, Freitas (2003) adverte que questões substancialmente 

diferentes, como ciclos, seriação e avaliação, têm sido entendidas como se nada as 

diferenciasse, não se levando em conta as diferentes lógicas que as definem. 

Segundo este autor, ao falar dos ciclos e das políticas públicas inspiradas nesta 

forma organizativa, deve-se buscar distingui-las de acordo com a concepção 

assumida frente a um específico grupo de intelectuais que as implantaram, bem 

como às lógicas que as regem. 

Freitas (2003) interpõe-se à lógica assumida pela proposta de PC enquanto 

lógica de "proposta ciclada". Segundo ele, há grande diferença entre a organização 

dos tempos escolares, tendo em vista "uma proposta global de definição dos tempos e 

espaços da escola" com base "em experiências socialmente significativas para a 

idade do aluno" (Freitas, 2003, p. 9), e propostas como a da PC, que visa "agrupar 

séries com o propósito de garantir a progressão continuada do aluno". Esta última tem 

um vínculo "instrumental", para "viabilizar o fluxo de alunos e tentar melhorar sua 

aprendizagem com medidas de apoio (reforço, recuperação, etc.)". 

O critério apresentado por este autor estabelece uma ruptura entre dois 

estilos de políticas públicas educacionais muito dinamizadas atualmente: a dos 

"ciclos de formação" e os de "ciclos de progressão continuada", sendo que esta 

última é entendida, equivocadamente, como uma proposta de ciclos. 

A partir desta diferenciação, entende-se que as bases intrínsecas da 

progressão vêm da concepção liberal que se movimenta pela perspectiva da 

eqüidade, ou seja, de que a função da escola é "ensinar com qualidade todos os 

alunos". Pensa-se que o papel da escola é o de conduzir todos os alunos a esta 

realidade e que para atingi-la bastaria "agregar fatores intrínsecos à escola — como 

recursos pedagógicos e escolares, tamanho da escola, estilo de gestão" (Freitas, 

2003, p. 17). Sob esta perspectiva, contudo, ficam de fora aspectos extrínsecos, 

                                           
5 Dados em Barreto e Mitrulis (2002) indicam que a rede estadual conta com quase 4 milhões de alunos sob este regime. 
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como os relacionados aos desníveis socioeconômicos que, por sua vez, conduzem a 

distribuição do capital cultural e social. 

Como demonstra Freitas (2003, p. 18), é insuficiente realizar apenas os 

aspectos intrínsecos à escola, deixando-se de fora a abordagem que visa à 

alteração dos rumos socioeconômicos, pois "há uma hierarquia econômica fora da 

escola que afeta a constituição das hierarquias escolares" — e que, para além disso, 

visa à competitividade exacerbada aos moldes neoliberais. 

Talvez aqui se reforcem os limites da introdução das novas lógicas 

proclamadas pelos liberais: afinal, é duvidoso conquistar um "ensino de qualidade 

para todos", quando a própria escola está vinculada à função social que estabelece 

e rege o fosso da desigualdade. 

As buscas liberais em ofertar um ensino de qualidade a todos foram 

pensadas, segundo Freitas (2003), de forma ingênua. Tentou-se reverter os efeitos 

perversos das condições sociais a partir de uma "compensação pedagógica", 

deixando de considerar que os diferentes ritmos de aprendizagem estão 

relacionados a uma sociedade que oferece oportunidades desiguais. 

O embate principal se estabelece nas salas de aula com as novas 

questões metodológicas que vieram a recair diretamente no papel da avaliação na 

escola, conduzindo-a a múltiplas implicações e resistências. 

A função tradicional da avaliação tem uma origem histórico-social: a lógica 

competitiva e elitista surgiu dos ditames de uma sociedade de produção capitalista. 

Na escola, sob conduta seriada do ensino (com vistas a acelerar o processo de 

formação e reprodução de mão-de-obra), a avaliação transformou-se em valor 

(enquanto mercadoria) muito bem manejado na forma "de uso e de troca". Tal 

mecanismo foi profundamente apropriado por todos os participantes da instituição 

escolar, e para se romper essas tramas a vontade política não é suficiente. 

Segundo Freitas (2003), mesmo com a nova lógica avaliativa (com 

medidas emancipatórias, no plano legal), ainda perdura a gênese da avaliação 

tradicional nas escolas, só que agora não se dá de forma explícita, mas implícita. 

De certa forma, os ditames da avaliação tradicional foram extintos na 

progressão, mas há ainda outra lógica a regê-la, o que foi considerado por Freitas 
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(2003, p. 49) como "forma de inclusão que assegura a auto-exclusão do aluno" e 

que perdura no sistema. 

Apesar de a PC ter gerado, no plano formal, mudanças no tratamento da 

avaliação, ainda se julgam os alunos da mesma forma que nas antigas bases 

seriadas de ensino. O que muda é que agora este julgamento se dá no plano 

informal, ou seja, no plano do juízo, onde se efetiva a decisão do professor quanto 

às possibilidades de investimento, ou não, em determinado aluno. 

Freitas (2003, p. 11) diz que a saída encontrada pela PC partiu de um 

grupo liberal que ainda encontra algumas convergências com concepções 

conservadoras. Para o autor, trata-se de uma "modernização conservadora", 

tendência presente no neoliberalismo e que nada mais é do que "uma junção de 

conservadores e liberais, que têm entre si divergências e convergências". 

Já o sistema de ciclos foi pensado por um grupo progressista, cujo 

interesse era proporcionar uma escola mais democrática, capaz de atender a todos 

com qualidade. A década de 90 foi palco de difusão de alguns destes princípios, 

mas também foi momento de contradições na escola. Para Freitas (2003), o 

desencanto da crise paradigmática que tomou e marcou o final do século XX, em 

marcante tendência de um "pós-modernismo ingênuo" acabou gerando a visão de 

um individualismo narcisista, permeado pela ênfase na diferença, que, por sua vez, 

impactou diretamente na política e desistência desta. A educação, como instituição 

social, não escapou desta sina: 

 

A educação não escapou a este movimento de 
desregulação/desconstrução. Como em outros campos, 
esta desconstrução significou transferir o controle do 
público/coletivo para as regras do mercado/indivíduo. 
(Freitas, 2004, p. 3) 

 

A idéia repercutiu em introdução de políticas públicas que refletiam as 

contradições acima. Por um lado, vê-se certo conformismo frente ao novo modelo 

neoliberal que pregava a despolitização com medidas voltadas às regras de 

mercado e de relevo individualistas (formado por grupos conservador-liberais). Por 

outro, segue a luta por comprometimento com a educação e os princípios de 

transformação social (grupos progressistas). 
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Enfim, o que se observa no plano conservador é uma forte tendência de 

sobrevivência frente à crise gerada pelo próprio capitalismo, pois é urgente 

concretizar modelos e abrir à escola às classes populares e à grande massa. Isto 

ocorre seja pela própria pressão destas classes e desta massa, seja pela própria 

necessidade do mercado no processo de acumulação. (Freitas, 2003) 

 

1.1. O cenário político da implantação do CB em São Paulo e suas principais 

implicações 

 

Em São Paulo, o CB foi estabelecido pelo Decreto nº 21.833, de 28 de 

dezembro de 1983, e visava integrar em um continuum de dois anos o processo de 

ensino e aprendizagem correspondente às duas primeiras séries do ensino 

fundamental. 

Esta medida objetivava excluir a reprovação no final do primeiro ano de 

vida escolar, uma vez que esse se constituía em um dos mais graves problemas do 

ensino fundamental paulista, sendo uma das causas dos alarmantes índices de 

retenção e evasão dos alunos. Após um ano de escolarização, barrava-se quase a 

metade das crianças que ingressavam no ensino básico. 

Dessa forma, ao organizar as duas séries em um ciclo de dois anos, 

buscava-se remover o primeiro estrangulamento histórico da exclusão escolar, 

principal entrave à democratização do ensino. 

O projeto do CB foi resultado de análise criteriosa por parte da Secretaria da 

Educação paulista, dos relatórios resultantes de ampla consulta aos profissionais das 

escolas, diagnóstico do ensino e propostas para a sua democratização. A síntese 

destes relatórios resultou no Documento 1/83, que explicitava muitas das causas da 

exclusão escolar, mas trazia no seu bojo o "marcante pensamento conservador da 

cultura pedagógica brasileira". (Alves, 2003, p. 138) 

Como exemplo disso, havia grande demanda pela volta ao exame de 

admissão ao ginásio, agora 5ª série. Também denominado "Documento preliminar para 

reorientação das atividades da Secretaria", de autoria de José Mário Pires Azanha, chefe 

de gabinete da Secretaria de Educação, e resultante da discussão junto aos educadores 
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da rede e à comunidade escolar em geral, foi o meio utilizado pela Secretaria para "criar 

canais de participação e comunicação com o conjunto de educadores que atuavam na 

educação básica". (Palma Filho, 2003, p. 21) 

A consulta à população escolar consistia em uma das seis ações que 

constavam da Proposta Montoro, cujo objetivo era integrar o professor como 

participante na elaboração da política educacional para o sistema de ensino, bem 

como vencer o ceticismo que permeava muitos setores desta categoria profissional. 

Segundo Palma Filho (2003), o encaminhamento do Documento 1/83 – 

com uma tiragem de 200 mil exemplares, documento este discutido por toda a rede 

de ensino — evidenciou que a consciência profissional dos educadores, frente às 

novas responsabilidades criadas pela expansão das matrículas no ensino de 1° grau 

e a natureza da nova clientela, era substancialmente conservadora. Boa parte dos 

professores mostrava-se muito saudosa da "antiga escola", que reprovava e 

selecionava, o que se comprovou pela análise dos relatórios enviados pela rede à 

Secretaria de Educação após as discussões em busca de oferecer elementos para a 

elaboração de propostas. 

Entretanto, nesta área de conflito havia muitos professores que clamavam 

por mudanças. Concordavam que era urgente adequar a nova realidade escolar 

resultante da expansão das matrículas e da nova clientela, oriunda das camadas 

mais desfavorecidas, que adentrava a escola pública. De acordo com Palma Filho 

(2003, p. 22), estas mesmas vozes reclamavam "uma nova reorganização didático-

pedagógica da escola e apontavam a necessidade de uma séria e profunda revisão 

dos conteúdos curriculares". 

Este foi o cenário que dinamizou a criação do CB. A forma arbitrária da 

implantação, por decreto, foi motivo de protestos na classe professoral, que havia 

muito se considerava alijada do processo de elaboração das propostas 

educacionais. No entanto, muitos educadores que participaram da implantação do 

CB, como Alves (2003), acreditam que este projeto jamais ganharia concretude se 

dependesse de consulta às bases. 

Esta medida foi entendida como necessária, pois, como ficara evidente 

nos relatórios das discussões da rede, a concepção conservadora e rígida, ligada à 

ideologia da classe dominante, vigorava fortemente no ideário educacional. Nesse 



 

 

27 

 

sentido, a Secretaria e seus dirigentes, por sua vez, compreenderam que não se 

romperiam estas tramas ideológicas tão facilmente, havendo necessidade de uma 

medida arbitrária de forma a atingir a todas as escolas e a todos os alunos do 

estado, principais interessados em uma efetiva escolarização. 

A proposta do CB visou atingir, segundo Barretto e Alves (1987, p. 11), "o 

conjunto das escolas, buscando alterar as suas relações fundamentais enquanto 

relações de ensino dentro da escola de primeiro grau". 

Diante disso, o CB significou uma proposta de desvinculamento das 

concepções tradicionalistas e práticas arcaicas, por tanto tempo internalizadas na 

educação, concepções que regeram e ainda regem um modelo educacional com 

vistas à manutenção e à conservação do status quo. Tal proposta política 

compreendia que as bases elitistas do ensino já não mais cabiam em uma sociedade 

que se pretendia compromissada com a educação das maiorias, o que significava a 

defesa do direito de todos ao acesso, à permanência e à aprendizagem escolar. 

O CB, conforme explica Duran (2003b, p. 61), foi uma política pública de 

enfrentamento de práticas de ensino arcaicas, historicamente fundadas na cultura 

elitista de letramento e em um modelo de ensino, na América Latina, com bases 

fortemente conservadoras. De acordo com esta autora, a implantação do CB se 

iniciou com algumas medidas estruturais que, basicamente, estabeleciam: a 

eliminação da possibilidade de reprovação do aluno; a oferta de duas horas diárias de 

apoio suplementar pedagógico às crianças com dificuldades de rendimento; horas 

extraordinárias para reuniões de professores; incentivos à realização de encontros, 

cursos de aperfeiçoamento e atualização de docentes bem como algumas 

recompensas na carreira de professores que optassem pela regência das turmas do 

CB. (Duran, 2003b, p. 62-63) 

As primeiras medidas do CB, pelo fato de se chocarem com o ideário 

educacional conservador que há tanto tempo vigorava na vida escolar, sofreram 

fortes resistências dos mais diversos setores da sociedade. 

 

Já no início de sua implantação, nas reuniões de 
apresentação, e divulgação da proposta, manifestou-se uma 
forte resistência dos professores, diretores e supervisores 
de ensino, além de críticas oriundas de diferentes áreas da 
sociedade. (Duran, 2003b, p. 63) 
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Destacam-se três questões às quais se articularam tais resistências: "o 

caráter arbitrário da implantação do CB, o perigo de rebaixamento da qualidade de 

ensino e a questão da avaliação do desempenho do aluno". (Duran, 2003b, p. 63) 

A avaliação foi marcadamente um dos pontos controversos no CB, fator 

de insegurança e incertezas nos professores, pais e alunos. Segundo Palma Filho 

(1994, p. 33), acreditou-se ser a avaliação "assunto que dizia respeito única e 

exclusivamente ao professor", sendo esta uma afirmação que comumente se 

veiculava nos debates e discussões da Deliberação CEE/SP nº 03/91, que tratava 

do rendimento escolar dos alunos. É possível observar que um dos aspectos 

norteadores do CB centrava-se nessa questão, vindo a sofrer inúmeras alterações 

em todo o processo de implantação do Projeto. 

Vinculada ao conceito de ciclos, projetava-se a idéia de respeito às 

diferenças individuais, sociais e culturais. Isto não significava, todavia, conceber uma 

escola pobre para os pobres, como entendiam alguns. O CB representava um 

compromisso com o conhecimento, de forma que este fosse concretizado por todos 

e não somente por alguns, o que representava basicamente considerar as 

diferenças, mas não abrir mão do direito de todos ao acesso à cultura elaborada. 

Este entendimento exigia a ruptura com a forma tradicional de avaliar. O 

tratamento pedagógico da avaliação foi um movimento complexo, pois mexia com a 

forte convicção — demonstrada não apenas pelos professores, mas também por 

dirigentes, coordenadores, pais e alunos — de que há uma relação direta causal 

entre reprovação e qualidade de ensino. Muitos argumentos foram articulados contra 

a desseriação no CB. Estes argumentos apoiavam-se em interpretações 

equivocadas de que o que se pretendia era estabelecer a "promoção automática", 

baseadas em justificativas que iam desde a manipulação de dados, para melhorar os 

índices estatísticos de aprovação da rede a serem divulgados internacionalmente, 

até a redução de gastos por meio da desobstrução ao fluxo escolar. Tudo isto sem 

deixar de se preocupar com o fato de que o CB levaria, do ponto de vista de seus 

opositores, ao rebaixamento da qualidade de ensino. 

No entanto, a tomada de medidas, dentre as quais a extinção da 

reprovação, implicava modificar uma concepção bastante enraizada em uma 

"vontade de reprovar", que "passa menos pelo zelo com a qualidade de ensino do 



 

 

29 

 

que pela idéia arraigada de que a reprovação pode ser benéfica ao aluno”. (Barretto 

e Alves, 1987, p. 15) 

Conforme Duran (1995, p. 63), ainda que de forma genérica, introduziram-

se "alguns dos princípios que comporiam a tomada de posição da SE com vistas à 

definição da sistemática de avaliação para o CB e em relação à definição dos 

chamados 'parâmetros' para a promoção dos alunos para a terceira série". 

Quanto à publicação do documento "Ciclo Básico e Reorganização do 

Ensino de 1° Grau. Sistemática de Avaliação", o qual continha a proposta da 

sistemática de avaliação no CB, transformada na Resolução SE nº 241/85, no Anexo 

da Resolução SE nº 241/85 e no Comunicado SE de 29/11/85, Duran (1995, p. 73) 

destaca dois aspectos neste estudo, que são "nucleares: mudanças na função da 

avaliação e adoção da avaliação por critérios". 

Quanto aos critérios e parâmetros adotados, afirma a autora: 

 

O estabelecimento de critérios da avaliação que, superando a 
arbitrariedade de julgamento do professor sobre o aluno com 
referência a uma programação ideal irrealizável na prática, ou 
à condescendência que leva à aprovação sem que o aluno 
tenha aprendido, buscava assegurar ao conjunto dos alunos 
o domínio de conhecimentos básicos considerados 
fundamentais, definidos através do que foram chamados de 
"parâmetros de avaliação". (Duran, 1995, p. 74) 

 

Para Duran (1995, p. 74), "o estabelecimento dos 'parâmetros' ao final do 

ciclo diminui o risco do fracasso explícito na aprendizagem da leitura e da escrita, 

permitindo elevar a qualidade da alfabetização". 

Barretto e Mitrulis (2002) afirmam que tais mudanças ocorreram sob a 

orientação construtivista e com ênfase na concepção diagnóstica e formativa, que, 

por sua vez, resultaram na própria necessidade de reorganização da instituição, a 

partir de iniciativas que recaíam diretamente na prática avaliativa. Nessas condições, 

 

levaram, por exemplo, à abolição de notas e conceitos 
proposta pelos professores, a qual serviu como orientação 
para o estabelecimento da sistemática de avaliação do ciclo 
básico na rede estadual paulista em 1986, que passou a se 
basear meramente em ficha descritiva. (Barretto e Mitrulis, 
2002, p. 167) 
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Em relação à avaliação, foram publicadas, no Diário Oficial, as alterações 

na ficha descritiva do rendimento do aluno e dos indicadores de avaliação. Em 1991, 

foi publicado pela Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas da Secretaria de 

Educação (Cenp/SE) o documento "Indicadores de Conteúdo — Língua Portuguesa 

— Ciclo Básico". Esta temática revelava ser um foco importante de discussão e 

reflexão no CB, apesar das questões avaliativas terem se constituído em "um dos 

aspectos mais contraditórios, gerando tensão, insegurança e incertezas entre os 

professores". (Duran, 1995, p. 63) 

Em Duran (2003b, p. 61), destacam-se quatro fases por que passou a 

implantação do CB e explicita os contornos de uma proposta de alfabetização "que 

estabeleceu ruptura com tudo o que vinha sendo feito até então nesta área". 

Na primeira fase, a proposta política (1983-1985) trazia medidas 

concretas para a reprovação escolar, a qual encontrava suporte em teorias de 

abordagem medicalizada e psicologizada, como a da "carência cultural ou do déficit 

cultural", reconhecidamente preconceituosas e responsáveis pelo remanejamento de 

muitos estudantes, principalmente os que pertenciam às classes menos favorecidas. 

Segundo Duran (2003b), a proposta tentou, ao abolir a reprovação, reverter um 

quadro em que era comum a concepção de que a reprovação podia ser benéfica, 

garantindo a qualidade de ensino e a idéia de que um ano era um prazo suficiente 

para a criança se alfabetizar. 

Entendeu-se que a linha de formação continuada do professor 

representava um veio importante para a disseminação da proposta e, no segundo 

semestre de 1984, a Secretaria da Educação, através do órgão responsável, a 

Cenp, desenvolveu o Projeto Ipê, que, por meio de uma sistemática que envolvia o 

ensino presencial e a distância, se propunha a gerar discussões e propiciar novos 

encaminhamentos conceituais para a alfabetização. 

Duran (2003b) lembra ainda que o Projeto Ipê foi propagado via sistema 

de multimeios — televisão, texto impresso e organização de telepostos. No intuito de 

subsidiar as discussões, produziu-se um conjunto de sete fascículos, com os 

seguintes títulos: 1) "Ciclo Básico — uma proposta de reformulação da escola de 

primeiro grau"; 2) "A integração social da criança na escola e a alfabetização"; 3) "O 

processo de alfabetização e as outras áreas; 4) "Avaliação do aluno no ciclo básico" 

(neste documento, preconizavam-se princípios que se constituíram na definição das 
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sistemática de avaliação para o CB e na definição dos chamados "parâmetros" para 

a promoção dos alunos para a terceira série); 5) "Discutindo problemas de 

aprendizagem"; 6) "A organização escolar e o ciclo básico"; e 7) "Revendo a escola 

pública de primeiro grau". 

Análise cuidadosa revela que os textos produzidos nesta fase (dentre os 

quais os mencionados) veiculavam "forte influência da psicologia diferencial e do 

referencial associacionista, em interação com a prática pedagógica", mas também 

esclarece que é possível observar "a natureza complexa da alfabetização" e "a 

abordagem dos determinantes sociais e políticos que a condicionam". (Duran, 

2003a, p. 87) 

O ano de 1985 foi um marco no processo de construção de 

alfabetização do CB, denominado por Duran (2003b) de fase da "proposta 

pedagógica" (1985-1988). Foi neste período que afloraram muitas discussões 

sobre os significados da metodologia aplicada ao ensino da escrita e nos encontros 

com a rede (cursos presenciais e à distância, documentos elaborados, orientações 

técnicas), as quais permitiram que estas questões se voltassem a uma reflexão 

crítica da visão simplista que se tinha até então da escrita como mera codificação 

do oral. 

Os equívocos desta concepção tradicional da aquisição da língua escrita 

começaram a surgir dentro do próprio movimento dos profissionais e especialistas, 

principalmente daqueles que estavam envolvidos com a formulação de uma nova 

alternativa para a alfabetização. Do esforço destes, resultou o desvelamento de 

algumas das causas da alienação do professor em relação à sua prática, 

principalmente quanto ao uso da cartilha. Foi colocada em xeque a idéia da 

prontidão para a alfabetização. Em uma perspectiva construtivista, não podia mais 

ser concebida a idéia de "pré-requisitos" para se aprender a ler e escrever, uma vez 

que as bases construtivistas expõem outra concepção de sujeito e do aprender, em 

que a criança é sujeito do conhecimento e de que o aprendizado é resultado da 

interação desta criança com o seu objeto de conhecimento. 

No artigo "Vinte anos da política do ciclo básico na rede estadual 

paulista", Duran, Alves e Palma Filho (2005, p. 96) referem-se àquele momento 

como um novo conceber para a alfabetização a partir de um referencial teórico 

embasado nas formulações de Ferreiro e Teberosky, as quais, "apesar das 
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resistências, tiveram o mérito de provocar impacto não só na prática dos 

alfabetizadores mas especialmente no adensamento da pesquisa na área". 

No que se refere à avaliação do aluno, a teoria construtivista, 

diferentemente das teorias de base associacionista, entendem o erro na escrita 

como preciosa fonte de informações para o professor, uma vez que informam sobre 

as hipóteses formuladas pela criança no momento de sua produção, o que permite o 

planejamento das intervenções pedagógicas. 

Duran (1995, p. 26), na tese Alfabetização na rede pública de São Paulo: 

a história de caminhos e descaminhos do ciclo básico, revela que o CB proporcionou 

questionamentos e mudanças quanto ao "núcleo da prática didática, a forma como a 

escola vem concebendo tradicionalmente sua missão alfabetizadora, missão que 

está na sua raiz social". Afirma a autora, naquele estudo, que "o Ciclo Básico 

correspondeu a uma clara opção pedagógica tendo como marco os anos 85/86, com 

a construção de uma nova proposta de alfabetização". 

A jornada única (1988-1991) representou a penúltima fase do CB, 

conforme se caracteriza em Duran (2003b). Foi uma proposta que ampliou para seis 

horas diárias a jornada do aluno. Estas seis horas foram distribuídas entre o 

professor alfabetizador e os professores especialistas de educação artística e de 

educação física. Outra providência da jornada única foi estender a jornada semanal 

do professor alfabetizador de 16 horas para 40 horas, distribuídas entre a regência 

de uma única turma de alunos, participação em reuniões conjuntas com demais 

professores e, participação em cursos de capacitação em serviço ou horas de 

trabalho pedagógico (HTP). Também instituiu, em cada escola, um professor-

coordenador para o CB, cujo objetivo era promover a integração do trabalho com as 

3as e 4as séries do 1º grau. 

Em Duran (2003b), tecem-se considerações sobre a forma como foi 

desenvolvida a jornada única, sinalizando pontos de estrangulamento ao longo dos 

três anos de sua vigência, tais como: falta de comprometimento de alguns diretores, 

resistentes às propostas pedagógicas; baixa produtividade das reuniões de trabalho 

(HTP), nem sempre acompanhadas pelo professor-coordenador de CB; posse, em 

meados de 1988, de novo secretário de Educação, que, norteado por outros 

propósitos, como a municipalização, provocou afrouxamento e até extinção dos já 

bem frágeis mecanismos de orientação e acompanhamento da Secretaria. 
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Dados de 1990 do Centro de Informação Educacional (CIE) indicavam 

"aumento global de 10% na aprovação de alunos de CB em jornada única em relação 

aos das classes sem jornada única — índice que é de 7,5% quando se consideram as 

classes de CB da Grande São Paulo". (Duran, 2003b, p. 74) 

No entanto, apesar de índices não muito significativos, tendo em vista os 

recursos viabilizados para a implantação, a jornada única possibilitou aos alunos 

permanecer mais tempo na escola e aos professores seis horas de trabalho 

pedagógico semanais fora de sala de aula, que criaram condições objetivas no 

tempo-espaço de interação e atuação conjunta na escola. Um levantamento exposto 

em Duran (2003b) revela que faltou uma política de formação contínua dos 

professores dentro da própria escola em que atuavam e maior articulação com 

materiais produzidos na própria rede, materiais subsidiários editados pelos órgãos 

centrais da Secretaria à época. 

No período 1991/94, o governo estadual de São Paulo, através da gestão 

de Fernando de Moraes na SE, criou o Programa de Reforma do Ensino Público, 

que, segundo Duran (2003b, p. 80), se relaciona como a última fase de uma 

proposta de alfabetização. Junto às outras, esta fase consolidou novo modelo de 

operar na escola, formatando "a cultura do regime em ciclos". 

A proposta central deste programa foi a implantação de escola-padrão, 

que, além das medidas instituídas no CB (1984) e na jornada única de trabalho 

docente e discente no CB (1988), veio a incorporar outras: a necessária autonomia 

da escola, possibilitando a cada instituição escolar a construção de seu próprio 

projeto pedagógico; e a reorganização do tempo escolar, com extensão da jornada 

de seis horas-aula para todas as séries e alteração da jornada e carga docente que 

incluía tempo específico para o trabalho pedagógico (HTP), planejamento e 

coordenação coletiva. O Programa introduziu também ampliação, reforma e 

readaptação da rede física, programa de recursos materiais e apoio pedagógico. 

Fica evidente, no CB, o embate de forças entre um grupo de educadores 

que o defendiam, ao mesmo tempo em que explicitavam em suas propostas uma 

concepção de organização social e formação para a cidadania, e que se chocavam 

com os defensores do modelo hegemônico de acumulação capitalista, que tem no 

Estado seu principal avaliador. 
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Os indicadores estatísticos da melhoria da permanência do aluno na 

escola foram significativos. De acordo com Barretto e Alves (1987, p. 14), seriam 

suficientes para evidenciar que "a alteração da proposta curricular e dos parâmetros 

de avaliação apontam para mudanças de qualidade no tratamento da alfabetização 

e demais áreas do conhecimento nas séries iniciais". Estas autoras apresentam o 

índice de ganho de quase 10% já na primeira fase de implantação do CB e afirmam 

que "não se tratava de um ensino para os pobres ou, pior ainda, de uma pobre 

proposta de ensino para os pobres" (Barretto e Alves, 1987, p. 15), mas, antes, de 

uma proposta de ensino que continha formulações mais avançadas de saberes, 

provenientes das mais diversas áreas (psicologia, lingüística, etc.) e que, por sua 

vez, objetivava agregar teoria e prática, considerando as características da clientela 

escolar e as condições objetivas da escola. 

 

1.2. O regime de PC: implantação e implementação em São Paulo 

 

Nas justificativas elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação de 

São Paulo pode-se ler que o cenário político da implantação da PC foi resultado de 

um processo legal que surgiu em resposta aos reclamos da população em defesa aos 

direitos essenciais da pessoa. Nessas justificativas pode-se ler que tal cenário abriga 

a promulgação, em 1988, da Constituição Cidadã que, por sua vez, gera os códigos 

de defesa do consumidor, o estatuto da criança e adolescente e, a nova LDB. 

Ao final da década de 1980 e início da década de 1990, o movimento de 

professores e comunidade educacional atuou incessantemente na formulação de 

propostas para a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O objetivo 

maior referia-se à necessária universalização do atendimento à demanda escolar, 

em todos os níveis, agregando-o ao oferecimento de um ensino de qualidade, com 

eqüidade, para todos os alunos da escola pública. 

A LDB, promulgada sob o N° 9.394 em 20.12.1996, dispõe nos parágrafos 

1° e 2° do artigo 32, na seção que trata do ensino fundamental, capítulo dedicado à 

educação básica, o seguinte: "1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o 

ensino fundamental em ciclos; 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão 

regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de PC, sem prejuízo 
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da avaliação do processo ensino-aprendizagem, observadas as normas do 

respectivo ensino". 

Com vistas a atender aos compromissos explicitados na nova LDB, 

acatando o princípio do inciso I do artigo 3° desta Lei ("igualdade de condições para 

o acesso e permanência na escola"), e ao que dispõe o artigo 208 da Constituição 

Federal (o dever do Estado será efetivado mediante a garantia de "ensino 

fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta para todos os 

que a ele não tiveram acesso na idade própria"), a Secretaria da Educação paulista 

considerou que as mudanças precisavam ser iniciadas "imediatamente, para que os 

resultados venham a ser mais palpáveis, pelo menos, ao final da primeira década do 

próximo milênio". (Indicação CEE 8/97, parte I, Relatório, p. 3). 

Foi instituído o regime de PC pela Resolução SE n.° 4/98, publicada no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 15 de janeiro de 1998. Nesta data, a SEE 

adota em todas as escolas de ensino fundamental, ciclos de aprendizagem, 

organizados em dois blocos, da 1ª à 4ª série e da 5ª à 8ª série. 

A implantação do sistema de ciclos, na rede estadual, não era uma 

novidade. Iniciativas como a do CB e, posteriormente a instauração dos ciclos pela 

Prefeitura de São Paulo desencadeada, na gestão de Luíza Erundina, com o 

professor Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação, criou no País uma 

cultura do regime de ciclos, que por sua vez, repercutiram e se reproduziram nas 

atuais reformas educacionais. Em Duran (2003b, p. 80), no que se refere ao CB, 

relata-se que foi no processo e dinâmica de sua implantação que "o ciclo básico, 

atravessando vários governos, criando seus caminhos e descaminhos, produziu uma 

cultura do regime em ciclos que vem se disseminando em todo o país". 

De acordo com o § 2º da Indicação CEE nº 08/97, em decorrência de 

algumas condições ofertadas anteriormente, tanto pelo CB, quanto pela experiência 

de ciclos ocorrida no município de São Paulo, tornava-se viável a implantação dos 

ciclos em todo o sistema paulista de ensino: 

 

O atual ciclo básico, formado pelos dois anos iniciais do 
ensino fundamental, já adotado na rede estadual e a 
estruturação de todo o ensino fundamental em ciclos 
experimentada pela Prefeitura de São Paulo constituem 
sinais evidentes de que tal mecanismo tem condições de 
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ser assimilado e implantado em todo o sistema de ensino do 
Estado de São Paulo. (Indicação CEE nº 08/97) 

 

Nas diferentes iniciativas de flexibilização do currículo, organizando a 

escola em ciclos,6 a intenção era "regularizar o fluxo de alunos ao longo da 

escolarização, eliminando ou limitando a repetência". (Barretto e Mitrulis, 2002, p. 

157). Como lembram estas autoras: 

 

Cada proposta redefiniu o problema à sua maneira, em face 
da leitura das urgências sociais da época, do ideário 
pedagógico dominante e do contexto educacional existente. 
Independentemente das tônicas de cada momento, o 
desafio essencial permaneceu, e, sobre não ser novo, 
reafirma a urgência de passar da universalização das 
oportunidades de acesso ao movimento de condições de 
permanência do aluno na escola garantindo-lhe 
aprendizagem efetiva e educação de qualidade. (Barretto e 
Mitrulis, 2002, p. 157-158) 

 

Para Barretto e Mitrulis (2002), cada uma das propostas de organização 

em ciclos mencionadas fez-se acompanhar de outras sugestões, como o formato do 

currículo, a concepção do conhecimento, a teoria da aprendizagem, o processo 

avaliativo, as oportunidades de reforço e recuperação, a organização das turmas e a 

ordenação dos tempos escolares. 

Em todas, no entanto, a avaliação classificatória e excludente foi 

questionada, buscando-se substituí-la por práticas orientadas por princípios 

educativos baseados nas mais recentes descobertas científicas das áreas que 

fundamentam a pedagogia. Nesse sentido, a produção teórico-metodológica da área 

incursionou para a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, a avaliação inclusiva 

e orientações congêneres, todas procurando superar a exclusão provocada, 

certamente, também pelas formas autoritárias de avaliar. 

                                           
6 Para Barretto e Mitrulis (2002, p. 158), "os ciclos compreenderam períodos de escolarização que 
ultrapassam as séries anuais, organizados em blocos cuja duração varia, podendo atingir até a totalidade 
de anos prevista para um determinado nível de ensino. Eles representam uma tentativa de superar a 
excessiva fragmentação do currículo que decorre do regime seriado durante o processo de escolarização. 
A ordenação do tempo escolar se faz em torno de unidades maiores e mais flexíveis, de forma a favorecer 
trabalho com clientelas de diferentes procedências e estilos de aprendizagem, procurando assegurar que 
o professor e a escola não percam de vista as exigências de educação postas para o período”. 
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A proposta da PC deslocou o foco da prática avaliativa, que, de acordo 

com as orientações contidas nos documentos Escola de Cara Nova (1998), dava-se 

basicamente no final do processo. Volta-se para uma perspectiva diagnóstica, de 

forma que esta se projetasse sobre os acúmulos obtidos durante o processo de 

ensino e no trabalho realizado pela escola em seu conjunto. Pressupõe-se também 

recuperação contínua e paralela, cujo objetivo é promover a progressão daqueles 

alunos de menor rendimento. 

À nova concepção avaliativa incorporaram-se os avanços das pesquisas 

educacionais, os quais enfatizam que a construção do conhecimento não ocorre, 

conforme se acreditava, por meio de acumulações sucessivas, mas em uma 

construção "espiralada". A concepção temporal do tempo linear, absoluto e 

quantitativo foi alterada por uma concepção cíclica. Sabe-se que o tempo de 

construção da aprendizagem significativa exige um tempo de reflexão, considerando 

ainda a necessidade de tempos diferentes para os diferentes aprendizes com 

rendimentos distintos num mesmo espaço de tempo. 

Conforme Camargo (1999, p. 169), "torna-se inadequado, deseducativo 

fixar um ano letivo para a aquisição de certa aprendizagem e transformá-la como 

critério de decisão sobre a vida escolar do aluno". Mediante os fundamentos acima, 

esta autora identifica dois aspectos centrais da proposta do regime de progressão: 

"a superação da idéia de seriação como terminalidade prevista ao final de um ano 

letivo e a priorização da aprendizagem do aluno". 

A PC visa garantir um ensino mais significativo, que elimine a reprovação 

e os efeitos da exclusão social pela educação, ofertando aos alunos uma progressão 

intra e interciclos. Como é exposto pela própria Secretaria da Educação no 

documento Escola de Cara Nova: Planejamento 98 (1998, p. 1), sob o título 

"Progressão Continuada": 

 

Essa medida altera radicalmente o percurso escolar e, como 
conseqüência, a forma através da qual os alunos nele se 
movimentam: se antes, ao final de cada ano letivo, 
aprovava-se ou reprovava-se os alunos com base no 
desempenho alcançado, espera-se, agora, que a escola 
encontre maneiras de ensinar que assegurem a efetiva 
aprendizagem de sua clientela e, consequentemente, seu 
progresso intra e interciclos. 
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Por força da legislação, o regime de PC está intrinsecamente articulado 

ao caráter contínuo da avaliação, sendo que compreende a necessária implantação 

de mecanismos para que se possibilite alcançar efetiva aprendizagem e melhoria no 

processo de ensino. Frente aos objetivos propostos, conforme expressa o 

documento acima citado, é necessário que a avaliação esteja articulada às diversas 

modalidades de avaliação — da aprendizagem, do desenvolvimento do aluno, do 

próprio ensino — e até às que se referem ao caráter institucional. Considerando a 

recuperação contínua como inerente ao processo de aprendizagem, segundo as 

orientações da Secretaria de Educação, modalidades alternativas de adaptação, 

reclassificação, avanço, reconhecimento e aproveitamento escolar, controle de 

freqüência e dispositivos regimentais pertinentes devem articular-se à PC. 

O art.3º da Deliberação CEE nº 09/97, sobre o regime de PC, determina 

que deverão ser especificados neste projeto educacional, mecanismos que 

assegurem: 

 

I — Avaliação institucional interna e externa; II — avaliações 
da aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a uma 
avaliação contínua e cumulativa da aprendizagem do aluno, 
de modo a permitir a apreciação de seu desempenho em 
todo o ciclo; III — atividades de reforço e de recuperação 
paralelas e contínuas ao longo do processo e, se 
necessárias, ao final de ciclo ou nível; IV — meios 
alternativos de adaptação, de reforço, de reclassificação, de 
avanço, de reconhecimento, de aproveitamento e de 
aceleração de estudos; V — indicadores de desempenho; VI 
— controle e freqüência de alunos; VII — contínua melhoria 
do ensino; VIII — forma de implantação, implementação e 
avaliação do projeto; IX — dispositivos regimentais 
adequados e X — articulação com as famílias no 
acompanhamento do aluno ao longo do processo, 
fornecendo-lhes informações sistemáticas sobre freqüência 
e aproveitamento escolar. 

 

O eixo do sucesso do projeto apóia-se na avaliação contínua. Para se 

atingir a contento um ensino de qualidade na PC, consta no Relatório I da Indicação 

CEE nº 08/97 que os instrumentos avaliativos institucionais (internos e externos) 

devem ser permanentes. Em sala de aula, por exemplo, a equipe escolar deverá ter 

claros os padrões mínimos de aprendizagem esperada para seus alunos, e a 
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proposta deverá prever e assegurar participação das famílias no acompanhamento 

dos alunos. Enfim, são medidas com vistas a chamar a escola, como também outras 

instituições — Ministério Público, conselhos tutelares e o Conselho Estadual (ou 

Nacional ou Municipal) dos Direitos da Criança e do Adolescente —, a assumir a 

responsabilidade pela aprendizagem (ou não aprendizagem) dos alunos. 

Este mesmo Relatório, ao abordar o caráter reprovador existente no 

ensino fundamental, declara que é preciso varrer a realidade da "pedagogia da 

repetência" e da exclusão e instaurar uma pedagogia da promoção humana e 

inclusão, eliminando-se qualquer possibilidade de reprovação. Ao final, a Indicação 

CEE nº 08/97 orienta a Secretaria de Educação a que estruture bem a implantação e 

a implementação da proposta, a fim de que ocorra ampla participação dos 

profissionais da escolas, bem como se proporcione esclarecimento à população. 

No entanto, conforme Jacomini (2004, p. 414), as sugestões elaboradas 

no Relatório não foram seguidas pela Secretaria de Educação, "que optou pela 

implantação do regime de progressão continuada sem consulta e sem participação, 

seja dos trabalhadores em educação, ou da comunidade usuária". O resultado desta 

medida autoritária gerou desconfiança nos educadores e na sociedade em geral, 

uma vez que, agravada pela condução burocrática de parte do governo estadual e 

aliada às precárias condições de desenvolvimento do trabalho docente, 

encaminhou-se uma idéia generalizada de que a proposta visava apenas melhorar 

as estatísticas sobre a reprovação para ser apresentada ao Banco Mundial. 

Outras medidas conflituosas promovidas no momento da implantação 

também foram fatores determinantes de resistência à política adotada. Cita-se, neste 

aspecto, o recadastramento dos alunos, cuja finalidade, segundo Jacomini (2004), 

era acabar com "os alunos fantasmas" e acarretou o enxugamento do número de 

salas, a demissão de centenas de professores não efetivos e aumento considerável 

no número de alunos por sala.7 

                                           
7 Em nota no artigo "A escola e os educadores em tempo de ciclos e progressão continuada: uma 
análise das experiências no estado de São Paulo", Jacomini (2004, p. 408) apresenta levantamento 
do World Education Indicators (WEI), divulgado pela Unesco em 2000: "O Brasil é o que tem o maior 
número de alunos por professor (35,6) no nível secundário da 7ª série do ensino fundamental à 3ª 
série do ensino médio. O Brasil fica atrás de países como Zimbábue (24,7), Paraguai (30,6) e 
Filipinas (34,1)." 
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Um outro fator que da mesma forma teve impacto direto sobre o ensino e 

gerou controvérsias nos anos 1995/1996 foi a reorganização da rede. Esta medida 

compreendeu uma ampla reforma, com vistas à otimização de recursos, 

 

tanto no plano dos órgãos mais centrais, como as antigas 
delegacias de ensino, re-estruturadas em Delegacias 
Regionais de Ensino, quanto no plano das escolas, 
reestruturadas em escolas que atendem crianças do 
primeiro ciclo do ensino fundamental (da 1ª a 4ª série do 
antigo sistema) e escolas que atendem o segundo ciclo (da 
5ª a 8ª série do antigo sistema) e, em alguns casos o ensino 
médio. (Jacomini, 2004, p. 414) 

 

Segundo a equipe da Cenp, em texto resultante do Fórum de Debates 

(Wey, 2002, p. 49), a ação que promoveu a reorganização da rede foi uma das 

muitas a "permitir uma série de condições para a melhoria do trabalho pedagógico 

nas unidades escolares". 

Sob o mesmo enfoque, o Jornal Escola Agora, manifesta-se em forma de 

pergunta sobre o que teriam representado "o tempo e espaço organizados a serviço 

do aluno": ''Será que a escola paulista está preparada para implementar o regime de 

progressão continuada?" 

 

A reorganização da rede física, aprovada por 80% de pais 
de alunos paulistas — de acordo com pesquisa realizada 
pela Unesp —, separou os prédios escolares destinados às 
crianças e aos jovens. Isso permitiu às equipes escolares 
melhor adaptar o espaço, o ambiente e a proposta 
pedagógica destinada às características de cada faixa 
etária. E mais: possibilitou que os alunos ficassem mais 
tempo na escola — cinco horas diárias — aumentando suas 
oportunidades de aprender. (SÃO PAULO [Estado]. 
Secretaria da Educação. Bases da Progressão Continuada. 
Jornal Escola Agora, 1998, p. 1) 

 

No entanto, Cortella e Barretto (2002, p. 81), referindo-se à cisão da 

escola de oito anos, revelam alguns inconvenientes, tanto pela forma drástica como 

esta se deu, quanto pelos dissabores provocados pelo deslocamento da população 

escolar, fruto da reorganização administrativa adotada: muitos pais viram-se 

obrigados a arcar com despesas de transportes dos filhos. Segundo esta autora, 

"essa cisão foi feita a um custo extremamente alto no estado de São Paulo". 
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Outro aspecto mencionado por Cortella e Barretto (2002) é o uso do 

espaço físico, que significou, principalmente na área metropolitana de São Paulo, a 

existência de prédios (que abrigam alunos da 1ª à 4ª séries) fechados à noite, 

enquanto se protagonizava uma enorme demanda de atendimento para o Ensino 

Médio, o que atingiu duramente os alunos deste bloco de ensino, principalmente os 

provenientes das regiões mais populosas de São Paulo. 

Nota-se que, a respeito das condições para implementação da PC na rede 

paulista, há, conforme Barretto e Mitrulis (2002, p. 181), grande "desencontro de 

expectativas entre a administração e as escolas a respeito da progressão continuada". 

No que tange às medidas de implementação, a Secretaria de Educação tem veiculado 

que as condições básicas já estão dadas. As autoras delimitam algumas: 

 

destacam-se escolas diferenciadas para crianças e jovens; 
extensão da jornada escolar; ampliação da equipe técnica 
das escolas com presença de professor coordenador em 
todos os estabelecimentos de ensino; horas de trabalho 
pedagógico coletivo; abertura para fazer face às 
dificuldades dos alunos mediante mecanismos de reforço e 
recuperação; distribuição de equipamentos e materiais 
pedagógicos; descentralização de recursos financeiros 
diretamente às escolas. (Barretto & Mitrulis, 2002, p. 181) 

 

Os professores, por sua vez, argumentam que as condições acima não 

são suficientes para atingir o que se propõe, ou seja, ensino de qualidade em que 

prevaleça a importância de um oferecimento da cultura básica aos alunos, 

compreendendo percursos individualizados em termos de ritmos, trajetórias e 

procedimentos. Citam inúmeros motivos, como o grande número de alunos por 

classe, que impede o acompanhamento individualizado, e a frágil estrutura física, 

pessoal e de capacitação docente, sendo que esta última é freqüentemente evocada 

pelos docentes como necessária para que se possa enfrentar os novos desafios. 

Além disso, questionam-se tanto a reorganização das escolas, quanto a longa 

duração de cada ciclo (quatro anos cada), uma vez que ambas remetem às antigas 

bases seriadas. Segundo Barretto e Mitrulis (2002), verifica-se que, na atual 

configuração dos ciclos na rede estadual, não se facilita a transição de um ciclo para 

outro, pois prevalece o mesmo formato seriado anterior, se não pior, uma vez que se 

encontram ainda mais separados o professor único do professor especialista e os 
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alunos menores dos mais velhos, que acabam recaindo em conflitos com os 

propósitos defendidos pela integração da escola de oito anos. 

Embates também foram travados no campo avaliativo na PC ao longo do 

período de sua implantação e implementação, embora a Secretaria de Educação 

tenha divulgado orientações. Em 1998, a SE encaminhou para os educadores uma 

publicação com os principais procedimentos da PC, como forma de solucionar 

problemas e clarear algumas dúvidas. O meio utilizado foi o Jornal Escola Agora, 

cujo conteúdo partia de dez perguntas elaboradas a partir das interrogações mais 

freqüentes dos educadores, cujas respostas visavam, segundo o próprio texto, 

encaminhar respostas para solucioná-las. 

Outro texto apresentado às escolas refere-se ao documento "Orientações 

às Escolas e Diretorias de Ensino sobre reforço e recuperação da aprendizagem e 

procedimentos relativos à avaliação e ao encaminhamento dos alunos ao final do 

ano letivo", de setembro de 2003. Tendo em vista a revogação da Resolução SE nº 

179/99 e a publicação da Resolução SE nº 84/2003, determinam-se as orientações 

das atividades de reforço e recuperação intensiva. O teor principal é que a 

recuperação contínua e a paralela "passam a ser os mecanismos colocados à 

disposição das escolas e dos professores para garantir aos alunos a superação das 

dificuldades de aprendizagem ao longo do ano, no decorrer dos bimestres letivos". 

(SÃO PAULO [Estado]. 2003, p. 2) 

Explicita também, neste documento, que as escolas deverão contar com o 

apoio e a orientação do supervisor de Ensino e programar as atividades de 

recuperação, para que atendam as necessidades imediatas dos alunos quanto à 

aprendizagem. Este propósito cabe ao Conselho de Classe/Série, que avaliará 

(bimestralmente ou reuniões extraordinárias, se necessário) e encaminhará o projeto 

de recuperação da escola, levando em conta que o atendimento seja adequado às 

necessidades dos alunos. 

Esta orientação traz sugestões quanto aos fatores positivos que possam 

ser considerados na decisão dos encaminhamentos, sendo que estes podem se 

constituir em elementos importantes: as mudanças atitudinais dos alunos quanto ao 

aprendizado, a participação e a interação do aluno em classe e grupo. O mesmo 

documento recomenda ainda que decisões e encaminhamentos estejam sempre 

permeados por caráter preventivo, jamais punitivo. 
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Outro fator refere-se aos registros escolares contínuos do desempenho do 

aluno. A escola deve assegurar o registro das avaliações em ficha individual, com o 

resultado quantitativo da avaliação em diagnóstico do aluno, além do seu progresso. 

Nesta mesma ficha deve-se contemplar o perfil do aluno, com suas mudanças 

atitudinais ao longo do processo de aprendizagem, a melhoria da auto-estima, bem 

como suas condições para a continuidade da aprendizagem. O documento em 

questão sugere que a "Ficha de Acompanhamento do Progresso do Aluno" sirva 

como instrumento de análise e diagnóstico nos Conselhos de Classe/ Série, 

propondo encaminhamentos adequados a cada caso. 

Apesar da proposição de muitas medidas avaliativas, com vistas ao 

diagnóstico e à superação das dificuldades ao longo do percurso do estudante, elas 

ainda não foram aceitas pela grande maioria dos docentes. Muitos professores ainda 

tendem a compreender estas medidas como indicadores da não-reprovação ou 

aprovação automática, apontando estas como as causas da desmotivação dos 

alunos aos estudos e, consequentemente, da indisciplina em sala de aula. 

Cortella (2002, p. 25), no que tange a estes mesmos aspectos, argumenta 

que não se pode aceitar o que designou de "seqüestro semântico" da PC, ou seja, 

"trabalhar a noção de Progressão Continuada a partir de uma série de conceitos que 

são absolutamente equivocados dentro da prática de muitos". Enfatiza este autor 

que a "finalidade dos ciclos não é facilitar a aprovação [...] é dificultar a reprovação 

burra, aquela que acontece por falha de nossa organização ou da nossa estrutura". 

(Cortella, 2002, p. 27) 

Ademais, os dois modelos de avaliação vigentes na escola — a avaliação 

diagnóstica e a avaliação externa —, se não agravam este quadro, pelo menos geram 

conflitos na área avaliativa, pois, efetivamente, "partem de matrizes teóricas que não 

se conciliam", como enfatizam Barretto e Mitrulis (2001, p. 134), o que constitui um 

dos questionamentos mais freqüentes da maioria dos educadores. Identifica-se nesta 

política educacional uma função inclusiva da avaliação, que acaba coexistindo 

ambiguamente com outra vertente avaliativa, denominada externa, a qual está regida 

pela função reguladora da avaliação, em moldes altamente competitivos. A avaliação 

externa institucional difere enormemente da função inclusiva que se destaca nas 

premissas avaliativas apresentadas ao longo da PC. 
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Busquei ao longo deste capítulo apresentar um panorama histórico de 

duas políticas educacionais — o ciclo básico e a progressão continuada —, que, 

sedimentadas nos sistemas regidos pelo ciclos, constituíram-se, na rede estadual 

paulista, em políticas públicas (efetivas e de caráter não experimental) norteadas por 

uma nova concepção dos processos avaliativos. No entanto, embora estas políticas 

convirjam no que se refere ao objetivo de superar a avaliação classificatória e 

reprovadora na escola fundamental, cada qual encaminhou as suas estratégias de 

organização da escola em ciclos de forma distinta, mas de acordo com o cenário 

sociopolítico de cada período em foco, com o CB articulado ao movimento de 

redemocratização pós-ditadura e a PC sob os auspícios das políticas neoliberais. 
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CAPÍTULO II: O REFERENCIADO 

 

AS CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM, 

NA PERSPECTIVA DE ALGUNS ESTUDIOSOS DO TEMA 

 

 

 

A avaliação da aprendizagem abordada nas perspectivas sociológicas, 

políticas, educacional e pedagógica de pesquisadores brasileiros como Cipriano 

Carlos Luckesi, Jussara Hoffmann e Vitor Henrique Paro têm refletido os avanços da 

produção teórica desta temática. 

A escolha desses autores para compor o corpo teórico sobre avaliação, 

neste trabalho, considerou, além da pluralidade de abordagens que apresentam 

esses estudos, o fato de que, ao enfocar aspectos diversos da questão avaliativa, 

captam dialeticamente a complexa realidade que a envolve. 

A título de agregar recentes abordagens téorico-práticas sobre a avaliação, 

este capítulo traz também contribuições dos teóricos Gérard Figari e Charles Hadji, 

ambos fundamentando as propostas pedagógicas no nível das meso-estruturas. 

Constatam estes autores a emergência de um olhar mais concentrado nas questões 

organizacionais da própria instituição escolar, bem como nas práticas que são reflexo 

dessas questões. Caracteriza-se a escola enquanto local efetivo das práticas — ou de 

formação e ensino — que cada vez mais vem sendo chamada a responder socialmente 

(e, portando, sendo responsabilizada) pelo encaminhamento dos seus alunos. 

Frente aos desafios postos pela sociedade tecnológica envolta pela 

emergência democrática e seus princípios, tem-se objetivado agregar novas 

propostas que dinamizem o ensino e a formação dos alunos. A avaliação pelas vias 

metodológicas incide no campo educacional como forma de prover a aceleração do 

tempo em um século dominado pela urgência de se dar respostas eficazes em 

tempo cada vez mais curto. Daí estes mesmos autores concluírem que, para se dar 

a guinada exigida, são necessárias mudanças nos encaminhamentos didáticos e 

reversão profunda na lógica que rege os fundamentos e as práticas de formação e 
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de ensino. Ambos se posicionam a favor de uma avaliação mais formativa, ainda 

que por caminhos diversos. Diferentemente da avaliação tradicional, a avaliação 

formativa busca alcançar a participação do aluno, levando-o a assumir a posição de 

sujeito participante no processo do conhecimento, assume um papel interrogativo no 

processo do aprendizado e conduz a uma reflexão sobre este. Segundo Abrecht 

(1994), a avaliação formativa parte do princípio de que a constituição do 

conhecimento se dinamiza sob uma trajetória e não se solidifica em um estado. 

Outro aspecto a favor da avaliação formativa é que esta pertence mais ao 

quadro atual das organizações dos sistemas de educação, que, em nossos dias, se 

apresenta sob uma complexidade inerente a seus processos, identificados por 

problemas e paradoxos que afetam o contexto social como um todo. É nestas 

condições e nas exigências pautadas na descentralização das instituições e na sua 

necessária evolução por caminhos próprios que novas propostas são lançadas, em 

busca de dispositivos mais condizentes com a renovação técnica e profissional e 

também as estratégias didáticas, tendo em vista os novos conhecimentos cognitivos. 

Para melhor compreensão deste capítulo, apresento inicialmente os 

teóricos Hadji e Figari, autores franceses que propõem a avaliação formativa, 

apresentando-a como método ou como recurso para a leitura da realidade dos 

processos do conhecimento. Ambos tomaram a avaliação como objeto de estudo 

sistemático, em busca de compreendê-la para a redirecionar, isto é, de refletir sobre 

os seus propósitos e intenções, para então conduzir adequadamente as bases de 

intervenção, que dificilmente se apresentarão em um modelo único. 

Em suma, de acordo com Estrela & Nóvoa (1993, p. 13), a avaliação, 

enquanto campo específico de estudos, de reflexões e ações, tem atingido 

diretamente os sistemas educacionais, que, em busca de respostas eficazes para 

suprir estrategicamente o campo educacional, remetem um olhar à "perspectiva 

macrossocial e um olhar interior à sala de aula e aos processos individuais de 

aprendizagem". 

Em seguida, apresento as contribuições dos pensadores Cipriano 

Luckesi, Jussara Hoffmann e Vitor Henrique Paro sobre as questões avaliativas no 

contexto brasileiro, considerando que estes pesquisadores utilizam categorias 

distintas para realizar suas abordagens analíticas: Luckesi explora aspectos 

ideológicos da avaliação; Hoffmann adota a perspectiva da avaliação construtivista; 
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e Paro contextualiza as práticas avaliativas em regime de ciclos e progressão 

continuada. 

 

2.1. A avaliação formativa: encaminhamentos de Hadji e Figari 

 

De acordo com alguns estudiosos da educação, o termo "avaliação" é por 

si só polissêmico. Dessa forma, é importante conhecer os diversos lugares em que 

se fala em avaliação. Nos estudos de Hadji e Figari, a avaliação é abordada de um 

espaço específico — o da avaliação escolar, o que já remete a outras avaliações 

que lhe são inerentes, como a avaliação institucional, a avaliação do aprendizado e 

a avaliação curricular, entre outras. 

Para esses estudiosos, a avaliação dentro do complexo espaço pedagógico 

está relacionada a uma série de outras variáveis, destacando-se dentre estas a 

concepção filosófica que se pretende assumir, antes mesmo de empreendê-la e torná-la 

ação, a articulação desta concepção com os diferentes paradigmas do conhecimento e 

o sistema estrutural e funcional no qual esta se encontra inserida, bem como os níveis 

que compreende (macro/meso/microssocial), tendo mesmo implicações profundas 

relacionadas ao campo psicossocial. A busca em se desvelar e clarificar cada momento 

da avaliação e seus determinantes é assunto para lá de desafiador. 

Hadji (1994) relata que, frente a estas múltiplas características da 

avaliação, há, ao menos no âmbito pedagógico, um "consenso: a de que a avaliação 

envolve indivíduos em uma situação de aprendizagem, que serão avaliados seja em 

sua globalidade, dimensão particular de uma competência ou ainda pelo seu 

trabalho ou produto". Segundo este autor, o que se espera basicamente desta 

situação é; verificar a presença de algo que se espera (conhecimento, competência); 

situar um indivíduo numa produção em relação a um nível; julgar (o valor). Ele afirma 

a dificuldade de se determinar o valor, uma vez que não se trata de operação 

simples, pois esta tramita em conceitos que ultrapassam e se entrecruzam nas vias 

do quantitativo (pela medida) e do qualitativo (norma ideal); no real (pelo próprio 

universo do objeto) e no ideal (o que se espera); na ética (o que é digno de apreço) 

e no mundo do desejo (permeados pelas imagens, elos imagináveis). 
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Neste intuito, o avaliador vai se deparar com uma complexa questão 

teórico-operacional que envolve a busca de fontes entre diferentes níveis da 

realidade, cuja finalidade será a de se tentar atingir um valor, mas que, por outro 

lado, sempre se verá implicado na distância que os separa. Distância esta sempre a 

marcar (por diferentes graus) o ato avaliativo na própria constituição operacional. 

Segundo Hadji (1994, p. 31), avaliação é 

 

ato pelo qual se formula um juízo de "valor" incidindo um 
objecto determinado (indivíduo, situação, acção, projeto, 
etc.) por meio de um confronto entre duas séries de dados 
que são postos em relação: dados que são da ordem do 
facto em si (objecto real a avaliar) e dados que são da 
ordem do ideal (expectativas, intenções ou a projectos que 
se aplicam ao mesmo objecto). 

 

Para se atingir uma leitura da realidade, Hadji (1994, p. 31) propõe a 

construção de dados, a partir dos quais dará a operação da avaliação. Este autor 

prevê uma dupla articulação no processo, a partir dos conceitos de referente e 

referido.8 Segundo ele, chamar-se-á "referente ao conjunto das normas ou critérios 

que servem de grelha de leitura do objecto a avaliar; e referido àquilo que desse 

objecto será registrado desta leitura". 

É com a articulação entre o referido e o referente que se pretende atribuir 

um "valor" (sentido, conforme Hadji), pois tal articulação prevê o confronto de duas 

situações — reais à luz de um desejo — dentre dois campos paradoxais, o da 

realidade concreta e o das expectativas. 

Neste ponto e partindo das considerações acima, verifica-se em Figari 

(1996) a utilização da mesma terminologia para definir o que designou por 

"referencialização" e o significado desta no processo de apreensão no "constructo 

da ação coletiva". Dessa forma, ele também parte dos conceitos referente e referido, 

mas os remete ao que designou de "referencialização" — ou "processo de 

                                           
8 Como pode-se observar, o termo referencial possui um sentido muito próximo do da lógica 
matemática (o referencial cartesiano) e do da lingüística (conotação e denotação). Resgatados pelas 
ciências da linguagem (a lingüística, por exemplo), designa Ardoino (1996, p. 16) por referente "uma 
coisa do mundo real à qual se relaciona um item lingüístico. Designa-se como referencial o que é 
suposto referir-se ao mundo real (objectivo). A referência, é por seu lado, aquilo que o signo reenvia 
e, correlativamente, aquilo a partir da qual a verdade dos enunciados pode ser validada". 
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elaboração do referente (articulado em torno das suas duas dimensões, geral e 

situacional"). Este processo se preocupa em buscar referentes pertinentes que irão 

elucidar e justificar a concepção e a avaliação de um dispositivo educativo. Não se 

trata da referencialização de um objeto predeterminado ou catálogo da norma em 

relação ao qual os elementos dos projetos educativos devem se situar. 

Porém, sob a dimensão do ambíguo e do complexo, cada autor busca 

alcançar, seja pela metodologia, seja pela construção de uma matriz de dados 

coerentes e inteligíveis, uma leitura da realidade, que pela ação reflexiva se faça 

compreensível aos diferentes atores da trama avaliativa. É o envolvimento que se 

espera dos participantes na dimensão concreta dos processos avaliativos, sem o 

qual torna-se inoperante qualquer mudança ou reforma. 

A partir destas considerações, levantam-se, nas linhas seguintes, 

algumas das novas abordagens das concepções avaliativas de conduta formativa, a 

fim de tentar captar as interpretações, bem como acompanhar os encaminhamentos 

empreendidos pelos autores Charles Hadji e Gérard Figari. 

 

2.1.1. Gérard Figari: da teoria à proposta metodológica da avaliação de 

dispositivos 

 

Figari (1996) destaca a tomada de um novo rumo nas questões 

avaliativas no contexto educacional. Cita particularmente a França, onde se vem 

constatando, cada vez mais, a preocupação quanto à renovação técnica — 

modificação das práticas de formação e de ensino (considerando as relações que se 

estabelecem ao nível das meso-estrututuras organizacionais e institucionais), a fim 

de, frente às urgências sociais, conduzir e reverter situações de analfabetismo 

funcional e criar soluções para carreiras sem saídas, novas qualificações, etc. 

Neste sentido, este autor empreende uma busca tendo em vista a 

questão "que referencial?", diante da qual ele visa elaborar uma metodologia no 

campo das meso-estruturas, local de ocorrência das grandes evoluções, que "toma 

forma diversas como a descentralização regional, os 'projectos de escola', os 

sistemas de formação cada vez mais integrados ao funcionamento das organizações 

locais"; nessas condições, constata a necessidade de "dispor-se de um sistema de 
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referências adaptado a um novo contexto e a dados cuja renovação se tornou 

permanente". (Figari, 1996, p. 37) 

Esclarece o autor que a proposta metodológica no campo avaliativo 

educacional vai ao encontro de um fundamento ou fundamentação. Dessa forma, 

 

qualquer juízo proferido no domínio educativo, quer seja ele 
sobre o indivíduo ou sobre o sistema, exige ser 
fundamentado sob a pena de se tornar insuportável e/ou 
inoperante, e porque só o método utilizado para proferir um 
juízo pode constituir um fundamento (Figari, 1996, p. 27) 

 

Já no caso da palavra referencial, para Figari (1993) evidencia-se uma 

pluralidade de interpretações, quer se trate de um adjetivo (com sufixo ial) ou 

substantivo. Ao assumir o sentido primeiro, entende-se uma propriedade ao nome 

que acompanha ou "tudo o que remete para..."; no entanto, na qualidade de 

substantivo, indicará a "idéia de actualização e evoca um aparelho constituído". 

(Figari, 1993, p. 151) A partir destas constatações, levantam-se duas hipóteses: 

 

ou o sistema de referências é dito como algo estabelecido, 
generalizável e normativo, comparável, com as devidas 
diferenças, ao programa escolar e à função de 
enquadramento, ou então a noção de referencial permanece 
fiel ao semantema comum a referente, referido, etc.: neste 
caso, a noção continua muito alargada, não indica de modo 
algum uma norma e chega a constituir o objecto de uma 
escolha. (Figari, 1993, p. 151) 

 

É neste ponto que Figari (1993, p. 152) parece se pronunciar quanto à 

noção de referencial para construir o conceito de referencialização, uma vez que 

indica ser este o próprio processo de escolha (portanto, um método) ou processo 

único que se destina a um "projecto específico de estabelecimento". Esse(s) 

processo(s) prevê(êm) a determinação dos critérios segundo os quais o "projecto 

poderá ser realizado e avaliado". 

Pelo fato de a palavra referencial ser dada a diversas interpretações, o 

autor distingue a referencialização (método) do referencial, uma vez que este se 

aproxima mais do entendimento de um "produto acabado". Prevalece, assim, o 
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primeiro termo para indicar a aplicação de um método com vistas à prática da 

avaliação dos dispositivos ou avaliação dos dispositivos educativos. 

Embora a formulação e a definição específicas da avaliação dos 

dispositivos estejam ainda em pleno debate por parte de inúmeros estudiosos, como 

J. Cardinet, Stufflebeam e Bonniol & Genthon, entre outros, é possível afirmar: 

 

A avaliação de um dispositivo preocupa-se tanto com os 
processos quanto procedimentos [...] e diz respeito a todos 
os actores que participam no jogo complexo da avaliação: 
trata-se, em particular, dos processos de utilização de 
informações por todos os parceiros de uma acção de 
formação na orientação das aprendizagens e procura de 
competências. (Figari, 1996, p. 34) 

 

O propósito desta abordagem, segundo Figari (1993, p. 152), não é o de 

tomar o lugar das abordagens quantitativas e comparativas: antes, deseja contribuir 

para uma reflexão prévia das operações de avaliação e das meso-estruturas, bem 

como insistir na definição do quadro de referências a partir do qual serão definidos 

os critérios indicadores que permitiriam a realização e a avaliação do projeto. 

Muito próximo desta leitura, J. Ardoino, prefaciador da obra de Figari, faz 

sua proposta da perspectiva "clínica", quando afirma ser este o tipo de 

encaminhamento que deveria ser dado às práticas avaliativas, uma vez que associa 

a escuta à observação, requerendo, porém a interpretação. Outro ponto enfocado é 

o papel comunicativo da avaliação. Este autor afirma, a este respeito, que 

 

na comunicação a intencionalidade própria de uns e de 
outros fica dependente dos jogos do desejo, dos elos 
imaginários, dos processos de transferências e das 
armadilhas inconscientes dos mecanismos de defesa de 
cada um dos interlocutores, ao mesmo tempo que essa 
intencionalidade obedece aos decretos mais gerais da razão 
prática. (Ardoino, 1996, p. 20) 

 

Este autor coloca em evidência a existência de dois referentes, internos e 

externos, e em movimento de referenciação (dados para construção de referentes 

externos) e referencialização (dados que envolvem a elaboração dos referentes 

internos). A questão da implicação do papel do avaliador é de grande relevância na 
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operação, pois não está só em questão um aspecto ou um referencial a analisar 

objetivamente. 

 

o olhar associado a uma escuta, implicados diferentemente 
porque provindo também do exterior, a eventual 
contribuição metodológica de uma pessoa-recurso, por mais 
úteis que sejam, não devem fazer esquecer a função auto-
referencial e reflexiva ligada, acima de tudo, ao grupo e aos 
indivíduos aos quais se refere, e associada, por conseguinte 
às suas respectivas produções. (Ardoino, 1996, p. 22) 

 

É a evidência de uma preocupação de outros elos a constituir uma 

intersubjetividade, uma explicação de que o avaliador, nas múltiplas funções 

assumidas, confronta-se não apenas com o objeto da operação, mas também com 

o(s) sujeito(s) nesta operação. A este respeito, Figari (1996, p. 178) convalida a 

prática da referencialização enquanto método no qual o avaliador assume o papel 

não de "inquisidor", ou "inquiridor", ou indivíduo "imprecativo", mas "apenas de um 

avaliador, individual ou coletivo, multiforme e intermutável, que é ao mesmo tempo, 

um técnico 'porta-métodos', com a incumbência de definir as regras do 

funcionamento da avaliação, e um técnico 'porta-referentes', encarregado de ajudar 

os 'actores' na interpretação dos resultados". 

A avaliação que se destina à análise dos dispositivos avaliativos 

necessariamente vai tramitar pelos referentes explícitos e implícitos na qual incidirão 

todas as operações de avaliação. É sob estes sistemas internos e externos que 

Figari constrói o quadro de referência, ou referente, ou referencial: terminologia que 

Figari (1993, p.149) afirma "utilizada no singular, mas sobretudo no plural em torno 

da noção de multi-referencialidade ou de referências múltiplos" — noção, continua o 

autor, em torno da multi-referencialidade ou referências múltiplas. São as múltiplas 

referências que contribuirão para a redefinição do objeto a avaliar e sob as quais se 

exigirá a criação de um processo específico de explicação ou a construção de um 

quadro de referências, recurso assim denominado por Figari de "referencialização". 
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2.1.2. Hadji: a avaliação formativa e a construção de um modelo de 

inteligibilidade 

 

Hadji (1994) afirma que não se pode falar em um modelo apenas de uma 

leitura que privilegia o "factual", uma vez que este modelo paira muito mais em plano 

ideal. Este é um modelo que surge no plano ideal; daí se abordar o referido mais 

como uma representação simplificada do nível a que corresponde, tratando-se de 

um conjunto de observáveis "julgados representativos" do objeto lido. 

Como afirma Hadji (1994, p. 32), "o olhar em que se foca o objecto está 

em relação com o que nele se procura", o que significa estar o objeto tanto envolto 

por uma idéia do que deveria ser (juízo), como munido de um conjunto de dados 

factuais relacionados à realidade daquele objeto. É segundo estas características 

que este autor determina a função mediadora do avaliador, ou seja, aquele "que se 

pronunciará sobre" a partir de uma matriz de referências, em um movimento que 

envolve a observação, a prescrição e a avaliação — sendo que a função da 

avaliação tramitaria no fazer referências a normas do dever-ser, que, diferentemente 

da prescrição, não procura dizer ao mundo o que deveria ser. 

A avaliação caracteriza-se pela incapacidade de se conhecer a realidade 

em profundidade e em exaustão e, portanto, pela impossibilidade de se prever com 

exatidão a evolução desta; o que não significa a impossibilidade de se criar um 

modelo a partir de escala de valores — sempre contestável, é claro, para se buscar ao 

menos "apostar" na evolução das coisas. A existência é um processo de evolução do 

qual, para ser ator dinâmico, exigir-se-á da parte do sujeito tomada de decisões, 

ações com referência a normas ou, conforme Hadji (1994, p. 42), um poder de intervir 

para "conceber um estado de coisas melhor, ou um estado preferível." 

Neste processo de mediação, a avaliação é um momento de 

distanciamento, ou de parada para se efetuar/julgar o ponto de situação do próprio 

processo, frente à(s) própria(s) ação(ões), às normas. Nesta transferência, o 

discurso está profundamente implicado, com a finalidade de criar um sentido ao 

destinatário. Este sentido dado à representação do que foi prescrito e observado, da 

essência e existência, dependerá de um pronunciamento claro e o menos discutível 

possível por parte daquele que se pronunciar. 
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A pertinência do enunciado, segundo este autor, faz o diferencial na 

avaliação. O nível de pertinência aproxima-se de dois pontos. O primeiro é uma 

apreciação anterior do objeto, ou seja, não é possível apreciar algo se não se tiver, 

pelo menos, uma idéia de sua essência, de como deve ser. O segundo refere-se ao 

próprio juízo do observador, em que é necessário apreender algo, de alguma coisa, 

para apreciar à luz das idéias, do belo ou do bom. 

A expressão acima traz alguns indicativos quanto à escolha de critérios 

mais claros possíveis para a realidade a ser dita/lida. Para Hadji (1994, p. 31), o 

referente é um "conjunto de normas ou critérios que servem de grelha de leitura do 

objecto a avaliar" e o referido é "àquilo que desse objecto será registrado através 

desta leitura". 

Porém, por estar articulado às intenções é que o referente se 

caracterizará por um modelo de inteligibilidade, não se tratando de elaborar "uma 

grelha de leitura para julgar, mas para compreender o sentido". Deduz-se a partir 

disto que tal modelo remete uma rede de significação. Trata-se de uma operação 

complexa e, para trilhar a avaliação formativa, primeiro deve-se estar alerta à tarefa 

arriscada, quando se visa apenas alcançar a mera medição de algo que, muitas 

vezes, está em plano opaco, uma vez que esta avaliação não se desenvolve em 

espaço mensurável, mas multidimensional. 

Cada proposta avaliativa apresenta tentativas de ambições e graus 

próprios quanto à mensuração mais objetiva e imparcial. O autor argumenta que a 

maior cilada de uma avaliação que se pretende objetiva, como a avaliação 

estimativa, é o alcance da objetividade, já vista como impossível principalmente se 

analisarmos a própria questão do observável. É possível observar toda a 

multiplicidade de fatores envolvidos nesta análise, ou será que algo sempre nos 

escapa? É possível conhecer a realidade exaustivamente e de forma exata para 

encaminhar propostas de evolução? Certamente, não. Por essa razão, o importante 

não é o conferir o que objetivamente ocorreu, mas clarificar exatamente o que se é 

necessário conhecer objetivamente. 

 

É aqui que o jogo pode ser colocado a favor do "jogo 
pedagógico" enquanto facilitador da aprendizagem quando 
não buscar atingir o aperfeiçoamento e a eficiência 
avaliativa através somente do rigor técnico (procedimentos), 
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sem se esquecer do rigor do "diálogo social" para 
possibilitar se conhecer/compreender (todos atores 
envolvidos) o que é importante realmente conhecer 
objectivamente. (Hadji, 1994, p. 96) 

 

O que está posto em jogo é a coerência do processo, que consistiria em 

estabelecer regras explícitas de procedimentos avaliativos de forma a definir uma 

prática mais segura. Não há dúvida de que, muitas vezes, esta prática está 

desfocada de uma realidade e crivada por pontos incertos e vulneráveis. Não basta 

para a eficiência da avaliação o aperfeiçoamento das práticas avaliativas. É preciso 

dialogicidade para fortalecer o diálogo social em que todos possam "fazer parte" do 

jogo, identificando conjuntamente o que se é importante conhecer, os objetivos a 

alcançar. 

Observa-se que, nesta tarefa, o foco se centra no nível da meso-estrutura 

educacional (nos estabelecimentos de ensino), local de embate e das ocorrências 

das investigações e da avaliação. É sob o âmbito de uma perspectiva local que vem 

se viabilizando a reorganização das instituições escolares. Tendência cada vez mais 

freqüente na atualidade é enfocar o interior das salas de aula, com o objetivo de 

conferir-lhes uma certa autonomia. A prática avaliativa coerente e defendida se dá 

no sentido de enfatizar a perspectiva das meso-estruturas, ambiente das relações 

tanto da aprendizagem dos alunos quanto da comunidade envolvente, a fim de 

viabilizar uma proposta educacional que se faz cada vez mais urgente e necessária. 

Em contrapartida, a perspectiva macro se funde às preocupações atuais e 

insere-se nas meso-estruturas. É sob esta perspectiva que também se desenvolvem 

as reorganizações dos estabelecimentos escolares em busca de níveis de regulação 

que, por sua vez, irão repercutir na ênfase dos processos avaliativos. Criam-se 

dinâmicas avaliativas com o objetivo de desonerar o Estado dos gastos excessivos e 

conseqüentemente viabilizar uma gestão mais eficaz do ensino. A problemática 

ligada a esta crise (iniciada nos anos 70 e intensificada nos anos 90, com ênfase do 

neoliberalismo) concedeu lugar expressivo aos processos reguladores avaliativos e 

à busca de dispositivos adequados; mas este esforço trouxe à tona outra questão: 

as políticas avaliativas, ao assumir uma concepção neoliberal de gerenciamento das 

organizações educativas, visando a pertinência e utilidade, poderiam também estar 

colocando em causa pessoas, instituições... 
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Refletindo sobre estas questões, se faz presente a necessidade de 

algumas mudanças no encaminhamento da avaliação. Debates teóricos e buscas de 

novos fundamentos avaliativos, que estão em pauta nas diversas áreas das ciências 

humanas, já indicam a exigência de novas abordagens que conduzam a práticas 

pedagógicas mais consistentes com a nova direção que se deseja dar à educação. 

A causa principal, de acordo com Hadji, é deslocar a problemática que antes era 

exclusiva de uma objetividade e que agora se pauta pela problemática da 

pertinência e a relatividade da nota. 

A nota não traduz fidedignidade, daí a primeira cilada da avaliação 

estimativa, que tende apresentar objetivamente e rigorosamente a condição do objeto 

avaliado a partir delas. Esta objetividade é uma pretensão, de acordo com o autor, e 

por inúmeras razões, "uma vez que avaliar, quer dizer aquilo que, convém pensar de 

uma realidade em função de uma grelha de leitura particular e construída para este 

efeito" (Hadji, 1994, p. 97), assim como a avaliação está impregnada pela "dimensão 

subjectiva (avaliador é insubstituível) no sentido que não se pode substituí-lo sem, por 

isso mesmo, modificar o discurso avaliativo". (Hadji, 1994, p. 97) 

Dessa forma, são sempre os sujeitos a interferir na leitura dos sujeitos-

objetos. Como exemplo, lembra Hadji que, a partir de estudos, revelaram-se 

diferenças significativas de leituras avaliativas, identificadas por aspectos relevantes 

a formar e caracterizar a relação avaliador-avaliado, como o aspecto ligado ao lugar 

da essência (características individuais), ao lugar das relações sociais (do lugar que 

se fala) e outros efeitos relevantes a atingir a leitura — lugar de origem. Vê-se nesta 

dinâmica a dificuldade posta pela exigência de fidedignidade. 

Um dos meios encontrados por Hadji (1994, p. 106) frente aos desafios é 

primeiro compreendê-los e conscientizar-se deles, para então transpô-los, e transpor 

estas dificuldades, no seu entender, é assegurar "a existência do referido léxico, ou 

de contribuir para a sua construção explicitando, com precisão, os domínios de 

referência em jogo". 

O processo de mediação da avaliação, para este autor, ocorre quando se 

explicitam os critérios a partir da condução do diálogo. O diálogo é que cria o campo da 

pertinência entre os pares envolvidos. Efetiva-se, portanto, na esfera da relação social: 
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A avaliação, como medição, só realizará a sua ambição de 
descrever as coisas como elas são, não por ser capaz de 
captar a essência de um produto e de dizer seu valor 
intrínseco, mas quando se esforçar por falar verdade, de 
acordo com a primeira das 'filosofias' descritas da relação 
social (Hadji, 1994, p. 108) 

 

Sem a negociação, sem o contrato a partir da relação social, corre-se o 

risco da deriva autoritarista, ou seja, pode-se contestar e/ou colocar em xeque a 

legitimidade da avaliação. A legitimação se dá pelo caminho da transparência do 

referente, de forma que, quanto mais for entendido, maior sua legitimidade e mais 

aceitável a operação. 

A tarefa do avaliador na aprendizagem escolar é acionar, no dizer de Hadji 

(1994, p. 115), a "pedagogia do desenvolvimento", perspectiva em que o "mestre é um 

auxiliar a colocar a sua atividade de controlo ao serviço do desenvolvimento do 

aprendente", ou seja, uma pedagogia a serviço do desenvolvimento daquele que 

aprende cujo propósito é o de "elaborar referentes claros para o aprendente e permitir 

a apropriação deste dos resultados de controlo a partir de informações que possam 

ser utilizadas no processo de construção do saber". 

O intuito tramita mais em uma autogestão do conhecimento, criando-se 

condições de mudanças (a partir de conhecimentos fundados nos referentes) que 

estimulem o aprendiz a construir o seu próprio caminho para o progresso do 

aprendizado. Para que o aprendiz se aproprie adequadamente dos resultados, é 

necessário estimular o conhecimento de todo o processo e não apenas o seu 

produto, e, para aquele que queira verdadeiramente mediar o caminho do 

aprendizado, é importante munir-se dos procedimentos pertinentes de formação. 

Porém, que procedimentos são estes? O fato de explicitar os limites da 

avaliação formativa é importante para a compreensão do próprio processo e da 

concepção que a norteia. 

Conforme o autor, na avaliação formativa se assentam três conceitos: os 

de critérios, os de diagnósticos e os de regulação. Cada qual se norteia por uma 

concepção, por limites e possibilidades. Por exemplo: a avaliação por critérios 

conjuga um pensamento com aqueles que acreditam que é suficiente a aquisição 

técnica de formulação de objetivos. Mas a questão do referencial (enquanto técnica) 

vai se debater com a inexistência de um modelo pertinente do conhecimento 
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cognitivo, ou seja, sabe-se que os objetivos funcionam em dois eixos — eixo 

concreto/abstrato e eixo funcional-estrutural (método e produto do pensamento) — 

que se distinguem em três objetos: conceitos/leis; operações intelectuais e tarefas 

significativas (competências locais). A dificuldade da avaliação formativa "é a de 

dotar-se de critérios que, para além do desempenho pretendido, meçam bem uma 

evolução positiva das estruturas e funções do aprendente". (Hadji, 1994, p. 120) 

A partir da inexistência de modelo acabado de progressão cognitiva, 

propõe-se ofertar uma melhoria dos produtos dos aprendizes a partir de critérios que 

só poderão ser analisados com base em produtos já realizados. Conclui-se que a 

avaliação formativa/formadora, por critérios, fica muito próxima da pedagogia por 

objetivos, contentando-se em avaliar e transmitir resultados. Aqui, a análise do 

percurso acaba se destinando ao próprio sujeito, que mediante o resultado do 

produto irá regular sua aprendizagem uma vez que só ele é capaz de conhecer os 

processos e de corrigi-los. 

 

2.2. Modelo social autoritário: a avaliação tradicional e a ideologia do mérito, 

uma abordagem a partir de Cipriano Luckesi 

 

Cipriano Luckesi enfoca, em sua obra A avaliação da aprendizagem 

escolar (2005), alguns aspectos constitutivos da avaliação na sua forma 

tradicionalista e elitista. Parte do papel social da avaliação na sociedade capitalista, 

centrada basicamente na prática da seletividade, no exercício da exclusão de muitos 

e da inclusão de poucos. Na escola, esta seletividade pauta-se no que este 

estudioso designou de "pedagogia do exame", que nada mais significa do que 

manter a todos sob a égide dos sistemas de notas e exames. (Luckesi, 2005, p. 21) 

A pedagogia do exame, segundo este autor, tem implicações pedagógicas, 

psicológicas e sociológicas. Explica ele que a prática da avaliação da aprendizagem 

disseminada na sociedade capitalista vem mediada pela utilização fetichizada que 

se faz dela. Fetichizada porque não se dá de forma objetiva e clara, mas velada. 

Luckesi (2005, p. 23) define fetiche como "uma 'entidade' criada pelo ser 

humano para atender a uma necessidade, mas que se torna independente dele e o 

domina, universalizando-se". Interpretando este conceito, pode-se afirmar que o 

fetiche, ao se expandir, cria um território próprio, o qual vem a dominar. O fetiche, 



 

 

59 

 

então, se torna um campo independente, e o que anteriormente fora gerado para 

atender a uma necessidade acaba por adquirir formato próprio e enviesado. 

Nessa direção, pode-se concluir que a avaliação do aluno tem 

conquistado sua independência no processo ensino-aprendizado, como se não 

fosse parte de um conjunto de atividades do qual depende e está envolvida. 

No que diz respeito à avaliação da aprendizagem e seu uso fetichizado, 

conseqüências profundas têm ocorrido nos âmbitos pedagógico, psicológico e 

sociológico. Na esfera pedagógica, implica uma supervalorização das notas, em 

detrimento do próprio processo de ensino-aprendizagem; na esfera sociológica, 

estimula o processo de seletividade social, pois, ao focar o ensino apenas em notas, 

com intenção de aprovar ou reprovar, dinamiza a seletividade escolar, ao mesmo 

tempo em que contribui para a seletividade social, seguindo a tendência 

normalizadora deste tipo de sociedade, que é excluir muitos e incluir poucos. No 

psicológico, acaba constituindo uma forma útil de controle social, na medida em que 

produz no sujeito, a partir da internalização de padrões, uma conduta de autocensura 

em que este "será uma presa em si mesmo", pois não é capaz de reconhecer os 

próprios interesses sociais desta autocensura. Estes mecanismos legitimam-se em 

um processo de inculcação, no qual "os padrões externos cerceiam o sujeito, sem que 

a coerção externa continue a ser exercitada”. (Luckesi, 2005, p. 25) 

São estes fatores que auxiliam predominantemente a disseminação da 

cultura pedagógica do exame, na qual se encontra estruturada a avaliação 

classificatória, cuja preocupação básica é se o aluno obteve ou não as notas para 

passar de ano. 

 

2.2.1. A constituição da seletividade escolar no contexto da sociedade 

capitalista 

 

A seletividade escolar pela avaliação tradicional assume um formato 

funcional reprodutivista em uma sociedade de classes. A seletividade escolar se 

constitui por meio de um modelo pedagógico conservador, cristalizado por uma 

concepção classificatória do ensino. Esta concepção destaca uma ideologia que, em 

muitos aspectos, enquadra-se nos moldes liberais, até mesmo auxiliando o sistema 
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a disseminá-la, conduzindo o destino de cada indivíduo e permitindo "a uns o acesso 

e o aprofundamento no saber, a outros a estagnação ou evasão dos meios do 

saber". (Luckesi, 2005, p. 37). Desta forma, dinamiza a própria distribuição social, 

onde apenas uma minoria conseguirá alçar as séries subseqüentes até o topo da 

pirâmide e, possivelmente, os altos escalões sociais —— minoria esta à qual 

pertencem os herdeiros dos bens culturais desta sociedade. Trata-se de uma forma 

muito sutil para manter a sociedade com está. 

Luckesi (2005) observa que, na perspectiva do modelo social atual, 

exacerbado por um regime capitalista de produção altamente competitivo, que 

estabeleceu um forte elo com o modelo jesuítico de avaliação (do qual herdou as bases e 

condutas avaliativas tradicionais e destas soube se apropriar a partir de vias ideológicas 

próprias), a mudança desta prática pedagógica classificatória, a favor, por exemplo, de 

uma prática mais democrática e inclusiva, poderia representar — ao menos para elite à 

qual está atrelada — uma grave ruptura com o modelo social vigente. 

No que se refere às perspectivas de transformação social, os pontos de 

vista divergem. Na perspectiva gramsciana, por exemplo, existe possibilidade 

concreta de transformação social, que pode ocorrer no movimento dialético do 

próprio sistema, que apresenta "brechas" nas quais novas práticas podem ser 

introduzidas. Para outros, mais radicais, uma mudança deste teor só pode ser 

conduzida por uma revolução social que rompa com a forma que lhe dá 

sustentabilidade. 

Conforme Luckesi (2005, p. 22), a pedagogia tradicional, via avaliação 

classificatória, provém dos séculos XVI e XVII e está atrelada à pedagogia jesuítica e 

comeniana: a jesuítica, com ênfase no ritual dos exames, com vistas à disciplina e 

ao enquadramento aos ditames da religião católica; a comeniana, utilizando-se dos 

subterfúgios psicológicos gerados com a aplicação dos exames, os quais bem 

servem para manter os alunos sob o domínio coercitivo do medo e "atentos às 

atividades escolares". Um exemplo disto seria o que pregava Comênio em sua 

Didática Magna, sobre o caráter utilitário do medo provocado pelos exames, 

funcionando estes como "meio de dinamização da aprendizagem" e constituindo-se, 

segundo sua concepção, em uma forma de se aprender "com muita facilidade, sem 

fadiga e com economia de tempo". (Luckesi, 2005, p. 23) Estas duas pedagogias, 

concentradas na disciplina e no medo, fortaleceram-se com o desenvolvimento dos 
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processos econômicos, sociais e políticos da sociedade burguesa, uma vez que 

serviam aos seus interesses. 

A classe burguesa, conforme afirma Luckesi, está regida pelos ideais 

liberais. O individualismo é a sua força motriz. Este tipo de sociedade prevê aos 

cidadãos os direitos de igualdade e liberdade e subentende, a partir deste aspecto, a 

possibilidade de cada indivíduo atingir seus objetivos e conquistar os bens a que tem 

direito (propriedade privada, por exemplo) pelo próprio esforço. 

Na escola, a valorização do aluno pelo esforço próprio, alimentada pela 

ideologia do mérito, encontrou na avaliação tradicional e nos exames um excelente 

meio de promover a reprodução social cujas bases estão em uma prática 

pedagógica com "tendências normalizadoras da distribuição social", que prevê a 

poucos a ascensão aos altos patamares. Esta pérfida seletividade encontrou eco no 

discurso liberal, o qual postula enfaticamente uma "suposta" igualdade, que se 

revela neste contexto bastante contraditória: 

 

Apesar de a lei garantir igualdade para todos, no concreto 
histórico encontram-se os meios para garantir as diferenças 
individuais do ponto de vista da sociedade. Os mais aptos, 
socialmente, permanecem na situação de mais aptos e os 
menos aptos, do mesmo ponto de vista permanecem menos 
aptos. (Luckesi, 2005, p. 169) 

 

Quanto aos princípios de fraternidade, liberdade e igualdade veiculados 

no discurso burguês e expressos na Revolução Francesa, afirma o mesmo autor: 

 

A liberdade e a igualdade foram definidas no limite da lei; 
evidentemente, no limite da lei burguesa. E a fraternidade 
permaneceu como palavra que o vento levou. Praticar a 
fraternidade seria negar as possibilidades da sociedade burguesa, 
que tem por base a exploração do outro pela apropriação do 
excedente do seu  trabalho. (Luckesi, 2005, p. 169) 

 

Neste sentido, impõe-se o caráter reprodutivo do ideário da burguesia, 

que não leva em conta as desigualdades sociais impostas aos indivíduos de 

diferentes classes. Ao não considerar a construção deste quadro de desigualdades 

sociais, o capital cultural é legado da classe social dominante (classe burguesa) e 
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acaba se atrelando, no campo pedagógico, a uma concepção arraigada à questão 

do mérito e da justiça individual, o que solidifica as bases ideológicas que compõem 

o próprio modelo social capitalista. Tendo em vista a prática avaliativa dentro da 

pedagogia que serve ao modelo social dominante, não é difícil constatar a sua face 

autoritária, quando contribui com o sistema capitalista e é fonte de ajuste e 

enquadramento social dos estudantes. 

Observa-se que a função autoritária da prática avaliativa classificatória 

conduz o estudante a assumir determinado papel dentro desta sociedade, cujas 

regras rígidas, aplicadas pelo poder máximo do professor, praticamente lhe 

impedem a mobilidade social. Um exemplo comum deste enquadramento regido 

pelo poder máximo dado ao professor, conforme denuncia Luckesi (2005, p. 36), 

refere-se ao ritual pedagógico concedido às médias do final do ano, que se tornam 

instrumentos meramente pontuais e estáticos, voltados à lógica reprodutivista, na 

qual "os que são considerados 'bons', 'médios', e 'inferiores' permanecerão nas 

mesmas posições, no seu final". 

 

2.2.2. A avaliação classificatória e os mecanismos seletivos 

 

É muitas vezes em nome da própria racionalidade que se impede o aluno 

de seguir o seu processo de transformação pessoal e social. Arbitrariedades mais 

diversas podem ocorrer, quando não se visa atingir a essência da avaliação, que é 

estabelecer objetivamente "um mínimo necessário a ser aprendido efetivamente pelo 

aluno" (Luckesi, 2005, p. 45), sendo as médias apenas representações deste 

mínimo. É comum averiguar que muitos alunos foram historicamente retidos e 

afastados das escolas por questão de décimos na nota. 

Na prática avaliativa classificatória, há outras formas arbitrárias, tão ou 

mais autoritárias, de se julgar o aluno, formas estas bem úteis para uma pedagogia 

domesticadora.9 O castigo aos indisciplinados, preparados argutamente pelo 

professor, em formas mais diversas de testes é um dos exemplos: 

                                           
9 Esta expressão, segundo Luckesi, foi definida por Paulo Freire e remete a um tipo de pedagogia 
com tendência à normatividade social, pelas vias do enquadramento do aluno. 
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A gana conservadora da sociedade permite que se faça da 
avaliação um instrumento nas mãos do professor autoritário 
para hostilizar os alunos, exigindo-lhes condutas as mais 
variadas, até mesmo as plenamente irrelevantes [...]. Então 
aparecem as "armadilhas" nos testes; surgem as questões 
para "pegar os despreparados"; nascem os testes para 
"derrubar os indisciplinados". (Luckesi, 2005, p. 37) 

 

Este contexto avaliativo se estabelece pelo caráter do "ritual" pedagógico 

veiculado dentro das instituições.10 Tais rituais se solidificam profundamente e 

inconscientemente, impedindo as ações das pessoas. A conseqüência é a 

supervalorização das provas e testes, em detrimento mesmo do próprio aprendizado 

e desenvolvimento dos alunos, como também a produção dos estigmas decorrentes 

desta supervalorização. Tais estigmas, fomentados no contexto do arbitrário, 

legitimam-se nas notas e conceitos, que, por sua vez, transformam-se em símbolos 

que acabam sendo formas legítimas de expressão de um valor, cujos registros 

imprimem na vida de muitos alunos um selo de perpetuidade. 

É dentro deste contexto do arbitrário que a avaliação conservadora 

exerce nos indivíduos um tipo de "violência simbólica", conceito introduzido por 

Bourdieu em sua obra A reprodução (de 1975). Esta violência já não se faz evidente 

apenas em seus aspectos físicos, mas nos aspectos morais que atingem o aluno de 

forma velada, mas nem por isso menos contundente. As formas veladas desta 

violência surgem não apenas nas notas baixas, mas também nas palavras que 

depreciam o aluno frente aos demais, no não dito, nos registros — enfim, em 

diferentes categorias simbólicas, que são fontes de ridicularização dos considerados 

"menos aptos", produzindo a autocensura e a autopunição naqueles que sofrem os 

ditames da exposição. 

A partir de subterfúgios, os símbolos também geram a necessidade, nos 

professores, de voltar às notas como forma de tentar, à primeira vista, obter 

resultados fidedignos e pontuais dos alunos, mas cuja intenção real (sendo que esta 

função encontra-se desconhecida enquanto "verdade objetiva", resultando em que,  

                                           
10Segundo o Dicionário Global da Língua Portuguesa, ritual refere-se a culto; também é relativo a 
ritos, conjunto de cerimônias religiosas.  



 

 

64 

 

quanto maior a disseminação de sua ocultação, maior a sua eficácia) é a 

perpetuação de determinado sistema educacional dominante e que, 

conseqüentemente, auxilia a promoção da classe que representa. O mecanismo da 

seletividade escolar (sob desígnios da classe dominante) vai promover a auto-

reprodução, tanto na instituição ao qual serve, quanto na instituição social. Assim, a 

escola, enquanto instituição que representa um tipo de sociedade (no caso, 

capitalista), tenderá a disseminar via inculcação cultural formas de garantir a sua 

própria permanência. 

 

2.2.3. Visão do erro na pedagogia tradicional: repercussões no ensino 

 

O erro na pedagogia tradicional é considerado extremamente negativo, 

algo que deve ser sempre punido e expelido de nossas existências. Tal pensamento 

tem seus resquícios na própria religião católica, que traz a face vil do erro no 

episódio bíblico em que Deus puniu Adão e Eva pelo erro cometido, expulsando-os 

definitivamente do Paraíso. 

A pedagogia tradicional, ao adotar este mesmo princípio, pune por meio 

de distintos mecanismos àqueles que nela não se enquadram, utilizando 

funcionalmente diversos instrumentos avaliativos. 

Esta visão classificatória tem tornado a escola bastante antidemocrática. 

Neste aspecto, Luckesi desvela as intenções da sociedade burguesa no que se 

refere à educação: "A sociedade burguesa procura por diversos mecanismos limitar 

o acesso e a permanência das crianças e jovens no processo de escolaridade”. 

(Luckesi, 2005, p. 63) 

Enfatiza este autor: 

 

Quanto mais ignorância e inconsciência, melhor para os 
segmentos dominantes da sociedade. Para eles, torna-se 
necessário controlar o montante de pessoas educadas 
atendendo às necessidades do modo de produção 
capitalista. Esse montante, se ultrapassar os limites de 
controle, poderá gerar desequilíbrio e processos de 
transformação. (Luckesi, 2005, p. 63) 
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A escola, tal qual descrita, não prevê a transformação do sujeito e muito 

menos o reconhece como sujeito histórico, atuando de forma elitista e 

antidemocrática. Para que se encaminhe outro tipo de educação, uma educação 

emancipatória e realmente democrática, Luckesi defende uma pedagogia que 

compreenda o sujeito, que valorize o seu pleno desenvolvimento, que vise à 

construção da autonomia do educando. Ao educador compete fornecer os meios aos 

alunos para que atinjam seus objetivos e alcancem essa autonomia. 

Essa nova pedagogia, designada por alguns como libertadora (Paulo 

Freire), por outros como libertária, ou ainda como pedagogia dos conteúdos 

socioculturais (Dermeval Saviani), apóia-se em princípios que rompem com a 

pedagogia tradicional. Segundo Luckesi (2005), mudanças nas práticas avaliativas 

são cruciais, pois, em uma pedagogia voltada para a humanização, não cabem mais 

formas autoritárias e pontuais de se avaliar. 

Para Luckesi (2005) é preciso resgatar a função diagnóstica da avaliação 

e torná-la um instrumento dialético do ensino voltado realmente à qualificação do 

educando, não à sua classificação. O modus operandi desta ação avaliativa deverá 

ser pautado por uma única finalidade, o desenvolvimento do aluno. Portanto, é um 

processo cuja intenção sempre será intervir para que se possibilite o aprendizado do 

aluno. O diagnóstico, momento crucial da avaliação, deverá sempre se nortear por 

critérios. Segundo este pesquisador, a avaliação diagnóstica deverá ser um 

momento no qual se busque identificar o nível qualitativo de aprendizagem do aluno. 

Esta qualidade necessitará voltar-se a um planejamento adequado do ensino. Desta 

forma, a avaliação será um instrumento de diagnóstico, e não mero instrumento de 

medida para aprovação ou reprovação do aluno. 

O caráter pontual e estático da avaliação tradicional, já o sabemos, só faz 

sentido em uma pedagogia conservadora e elitista. Porém, se o que se deseja é 

voltar verdadeiramente às práticas mais inclusivas e democráticas, é necessário 

atuar e nortear ações conscientes, dimensioná-las pelo contexto político. 

No entanto, repensar o modelo político atual e compreender o 

funcionamento de suas engrenagens é importante, mas não suficiente, pois é pela 

ação concreta que se transforma a sociedade. Não basta ser consciente das 

relações que existem entre educação e política, mas fundamentalmente é preciso 

saber conduzir novas práticas. Dessa forma, em Luckesi (2005), o planejamento no 
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cotidiano escolar tem uma vinculação estreita com o tipo de relação pedagógica 

dentro de uma instituição educacional. 

Na maioria das nossas escolas públicas, ainda o que se referencia é a 

pedagogia da domesticação voltada a um tipo de planejamento escolar neutro, como 

se a escola não fizesse parte do todo social. Raramente se pensa nas articulações 

da educação no âmbito político-social; recorre-se basicamente à busca de soluções 

imediatas para os problemas de aprendizagem; visam-se os meios e se esquece os 

fins, não interessando responder as perguntas: o que avaliar? Por que avaliar? 

 

Em síntese, o que se observa seja nas publicações, no ensino, 
ou na prática, é que o planejamento tem sido visto como uma 
técnica neutra de prever a administração dos recursos 
disponíveis de forma mais eficiente possível. Seja no nível 
teórico, ou prático, não se tem observado uma preocupação 
com as finalidades político-sociais do planejamento. 
Questionam-se os meios, não os fins. Contudo, ambos 
precisam ser questionados. (Luckesi, 2005, p. 110) 

 

Ocorre que qualquer ato pedagógico não deixa de ser um ato político, e 

mesmo a suposta neutralidade implicará favorecimento a um determinado contexto 

político-social. 

 

A atividade de planejar, sem que se esteja atento aos seus 
significados ideológicos, é um modo — dentre muitíssimos 
outros — de resguardar o "modelo de sociedade" ao qual 
serve este planejamento. Ou seja, é uma forma de 
escamotear a realidade, por não a questionar. (Luckesi, 
2005, p. 107-108) 

 

Assim, é fundamental a compreensão de que o ato de planejar o cotidiano 

escolar e a avaliação da aprendizagem subentende não apenas a dimensão técnico-

científica, mas também a político-social. Agindo neste sentido, "o ato de planejar, assim 

assumido, deixará de ser um simples estruturar de meios e recursos, para tornar-se o 

momento de decidir sobre a construção de um futuro". (Luckesi, 2005, p. 115) 

A avaliação da aprendizagem do aluno tem o papel de subsidiar o 

planejamento, encaminhando-o ao redimensionamento necessário. Assume uma 

posição analítico-crítica dentro do processo, para atuar na elaboração do projeto de 
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ensino, tendo em vista os objetivos propostos. Não é mera crítica; é uma crítica 

construtiva, a qual possibilita que todos (educadores, diretores, coordenadores) estejam 

envolvidos a favor do aluno e da sua aprendizagem. Luckesi (2005) afirma que, nestas 

condições, a avaliação será um ato verdadeiramente amoroso e cuidadoso — não no 

sentido piegas das palavras, mas no sentido de voltar-se, enquanto atos ou ações 

verdadeiramente compromissadas, para e com o desenvolvimento do educando. 

Porém, é impossível um projeto escolar ser bem sucedido apenas pelas vias 

individuais, pois é no conjunto de decisões e ações compartilhadas, pensadas e 

repensadas que se construirá um projeto. Isso não significa que não ocorrerão rupturas 

ou conflitos no processo; mas que a partir delas se estabelecerá o real 

comprometimento de todos para o redimensionamento das ações. É neste sentido que 

a avaliação crítica é um ato solidário, não um ato solitário, pois é um processo que 

depende do comprometimento de todos e cuja finalidade é detectar possíveis pontos de 

estrangulamento do projeto, a fim de criar novas alternativas para a sua viabilização. 

 

2.3. A proposta construtivista: a avaliação mediadora e a visão do erro, 

perspectivas e caminhos em Hoffmann 

 

Hoffmann (2003) discute a avaliação mediadora, princípio que defende e 

postura que assume a partir do compromisso de encaminhá-la da reflexão para a 

ação, numa perspectiva construtivista. Os caminhos percorridos pela pesquisadora 

seguem a trajetória de desmistificar um mito — o mito da avaliação —, 

principalmente por esta ter sido praticada, na maioria das escolas, sob forma 

repetitiva e rotineira nos moldes tradicionais, sem se fazer acompanhar de 

processos reflexivos, mas, pelo contrário, sofrendo o enrijecimento pelo tratamento 

burocrático institucional. Estes aspectos da avaliação têm mantido a maioria dos 

docentes envolvida em uma malha da qual parece impossível se desvencilhar. 

Hoffmann, em sua análise, no entanto, busca saídas e sugere novas formas de se 

avaliar, indicando a impossibilidade de se manter uma avaliação tradicionalista e 

elitista frente aos novos rumos que vem assumindo a educação. 

Para isto, questiona os motivos que levam os educadores a uma quase 

submissão às concepções tradicionais e conservadoras de avaliação. Segundo a 
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autora, as respostas a algumas indagações — que é avaliação? Por que avaliar? 

Quais são as principais conseqüências da avaliação classificatória? Pode-se colocar 

a avaliação a favor da aprendizagem? — podem levar à percepção crítica de como 

se formam as convicções sobre a avaliação, de forma a alçá-la a paradigmas mais 

coerentes com os objetivos da prática pedagógica. Esta seria uma forma de 

desmistificar algumas práticas que se encontram profundamente arraigadas no 

cotidiano escolar. 

Hoffmann afirma que, dada a insustentabilidade da situação em que se 

encontra a prática avaliativa, surgem as tentativas de modificá-la, abrindo um 

caminho para novas abordagens que podem levar a uma revolução na educação. 

 

As tentativas nessa direção ampliam-se gradativamente ao 
longo dos últimos anos. Há muitos e muitos personagens 
fazendo parte desta história, acreditando que é preciso 
trabalhar por uma escola que respeite o educando de todas 
as idades, que o acolha em suas desesperanças e 
desperte-lhe confiança no futuro. (Hoffmann, 2003, p. 8) 

 

Abrem-se novas perspectivas, mas muitos ainda se firmam em uma 

prática que já se sabe quase impraticável para uma sociedade que se pretende 

democrática e que cada vez mais se dedica à formação de sujeitos autores de suas 

próprias vidas, nos mais diversos âmbitos. Estes são dilemas para os quais se 

voltam muitos educadores e teóricos, os quais se empenham na busca de uma 

educação igualitária e realmente libertadora. 

Hoffmann  defende estes posicionamentos, quando afirma que se trata de 

um direito das crianças usufruir uma escola de qualidade que realmente as acolha, 

respeitando-as em seu universo e condições sociais, e as promova enquanto 

cidadãos e cidadãs participantes dentro da sociedade. 

 

O caminho para o desenvolvimento é uma educação 
igualitária, que acolha os filhos dessa geração em conflito e 
projete essa geração no futuro, consciente do seu papel 
numa possível transformação. Se essa criança desde logo 
for considerada como de um futuro impossível, não terá 
nem um tempo justo de provar o quanto poderemos contar 
com ela. (Hoffmann, 2003, p. 16) 
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Segundo esta pesquisadora, uma das maneiras de se imputar 

tragicamente às nossas crianças marcas que as acompanharão pelo resto de suas 

vidas é a abordagem negativa do erro. O erro, sob esta perspectiva, pelo próprio 

encaminhamento que lhe é dado na escola, em forma de provas e exames, cuja 

intenção é apenas classificar, e pelas correções dos certos e errados, sem qualquer 

reflexão sobre o processo de conhecimento vivido pelos alunos, traça o triste cenário 

em que se desenvolve a desigualdade social na sociedade capitalista. 

Esse erro acaba se cristalizando em cumprimento às exigências 

burocráticas institucionais e também efetivando a exclusão de grande parcela dos 

estudantes, já dentro da escola. Esta prática ritualística da avaliação (ritualística, 

uma vez que não se sabe bem o porquê se a pratica e por que se repete 

continuadamente) só vai encontrar seu ponto final após determinar as notas ou 

menções finais de cada aluno e lhe "selar um destino". 

Conhecer as hipóteses dos alunos que os levam aos erros vai exigir que o 

professor efetivamente faça uma reflexão teórica. Segundo Hoffmann (2003), esta 

ocorrerá quando o educador puder captar como se deu o processo cognitivo do 

educando, compreendendo-o a partir da construção de suas hipóteses. Na 

perspectiva construtivista, aliam-se o cognitivo e o socioafetivo. Aspectos cognitivos 

estão aliados à curiosidade, ao interesse da criança em enfrentar os desafios. No 

entanto, não se trata de quaisquer desafios, mas de desafios possíveis de enfrentar, 

e, por isso, adequados aos estágios de desenvolvimento dos alunos. 

Vinculadas a este processo, desenvolvem-se as questões socioafetivas 

da criança. Neste sentido, quando a prática do professor não se dá de forma 

responsável e coerente, considerando que muito das diferenças individuais dos 

alunos são resultantes do contexto social desigual, a relação didática acaba por 

interferir negativamente no seu desenvolvimento. 

Trabalhar na perspectiva construtivista, de acordo com Hoffmann (2003, 

p. 99), exige novas atitudes, atitudes de quem deseja voltar-se a uma educação 

inclusiva: "Trabalhar com as diferenças individuais no sentido de uma educação 

voltada à formação de jovens autônomos, críticos, cooperativos, é responsabilidade 

dos educadores no seu cotidiano". 
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Enfim, será mediante tais ações que se poderá planejar intervenções que 

possibilitem ao aluno a construção do saber. 

Hoffmann afirma que é preciso ressignificar o campo teórico avaliativo, 

uma vez que este ainda se encontra muito ligado, nos cursos de formação, à teoria 

das medidas educacionais. 

 

Ensinou-se muito mais sobre como fazer provas e como 
atribuir notas e médias, do que se trabalhou com o significado 
dessa prática em benefício do estudante e ao nosso próprio 
trabalho. Quando se aboliram as disciplinas de medidas 
(fazem ainda parte de muitos currículos), os estudos sobre 
avaliação tornaram-se exaustivamente críticos quanto ao seu 
caráter ideológico. (Hoffmann, 2003, p. 145) 

 

Ressignificar a avaliação significa dar-lhe o sentido original de que as 

ações avaliativas ocorrem constantemente em nosso dia-a-dia, sentido este bem 

diferente do que se dá nas escolas, pois "se falamos em avaliação dos nossos atos 

diários, da nossa situação financeira, isso significa refletir para mudar; para tentar 

melhorar as nossas vidas". (Hoffmann, 2003, p. 148) 

 

Ora, se é tal o sentido da avaliação na vida, esse não é o 
sentido da avaliação na escola. Através da formalização do 
processo, perdeu-se o bom senso em relação ao seu 
significado. O homem é o único ser provido de razão, 
portanto, capaz de refletir diante dos seus atos e agir 
diferentemente dos outros. Esse é o sentido de toda e 
qualquer reflexão. [...] Não há como separar o agir e o 
pensar. Mas não é assim que se imagina que aconteça na 
escola? Há o tempo de agir (dar aulas, explicações, fazer 
exercícios), separado do tempo de refletir, julgar resultados. 
(Hoffmann, 2003, p. 148) 

 

Essas noções pontuais e dicotomizadas impedem a visão global do 

indivíduo, ao mesmo tempo em que geram um efeito de terminalidade no processo: 

a avaliação fica fadada a um modelo positivista, baseada na tríade do "transmitir-

verificar-registrar". 

O pior deste processo são os efeitos de auto-exclusão que exercem em 

crianças e adolescentes, efeitos estes que vemos expressos diariamente no 
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ambiente escolar, quando os alunos se afirmam incapazes de aprender. Afinal, as 

médias são apenas registros que legitimam institucionalmente a vida escolar. 

Voltar-se aos princípios do acompanhamento e do diálogo é o que se 

pretende com a perspectiva da avaliação mediadora, proposta que envolve um 

desafio ao professor "em termos de contribuir, elucidar, favorecer a troca de idéias 

entre e com os alunos, num movimento de superação do saber transmitido a uma 

produção do saber enriquecido" (Hoffman, 2003, p. 114) 

Tais contribuições se estabelecem a partir de ações reflexivas, só 

possíveis, segundo a autora, se houver a exata compreensão dos termos "diálogo" e 

"acompanhamento". 

A relação dialógica não é uma relação que deva ser entendida no sentido 

behaviorista, que presume "o perguntar e o ouvir uma resposta", pois, se atrelada a 

este tipo de matriz epistemológica, afirma-se que o conhecimento se dá "na 

transferência de um conteúdo para posterior verificação", o que vê o educando 

"como um receptor passivo dos conteúdos que o docente sistematiza, suas falhas, 

seus argumentos incompletos e inconsistentes não são considerados senão como 

algo indesejável e um comprovante de sua reprovação". (Hoffmann, 2003, p. 117) 

Uma nova visão epistemológica, que se diferencie desse modelo 

positivista, compreenderá também um outro modelo de avaliação. Tal modelo deverá 

estar embasado em ações norteadas pelo diálogo, entendido aqui como uma 

"conexão", uma "reflexão" a ser mediada por uma nova relação entre professor e 

aluno com vistas ao "aprofundamento" do objeto do conhecimento e à "condução" 

para sua superação. 

Norteada pelo próprio sentido deste diálogo na relação aluno-professor, 

Hoffmann (2003, p. 117) introduz o princípio da avaliação mediadora: "Refletir em 

conjunto com o aluno sobre o objeto do conhecimento, para encaminhar-se à 

superação, significa desenvolver uma relação dialógica, princípio fundamental da 

avaliação mediadora". 

Junto ao diálogo proposto é imprescindível um trabalho de 

acompanhamento pelo professor. Este trabalho necessariamente deverá ser algo 

que represente o desenvolvimento do aluno ao longo de seu processo, com vistas 

ao encaminhamento e à superação das dificuldades. Hoffmann (2003, p. 103) 
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descreve que são estes os indicadores de "uma ação avaliativa mediadora que parte 

da observação à reflexão teórica e ao encaminhamento". 

Os relatórios podem constituir um bom caminho para a avaliação 

mediadora, mas para isso é preciso ressignificá-los. Se o relatório tramitar apenas 

no sentido comum do registro (como mero cumprimento burocrático), é bem possível 

que muitas utilizações equivocadas surjam deste contexto, que podem ir da 

superficialidade a um efetivo e terrível meio de classificar o aluno frente aos demais, 

estigmatizando-o pelo resto de sua vida. 

 

A evolução possível em relação a relatórios de avaliação 
ultrapassa apenas a forma de registro. Há exemplos 
sofríveis desses trabalhos que nos levam a preferir até 
mesmo a arbitrariedade das notas, pelo caráter de 
desrespeito ao aluno, aos seus familiares, à superficialidade 
de tais registros. (Hoffmann, 2003, p. 103) 

 

Estes equívocos podem mesmo assumir os mais diversos formatos, pois 

os relatórios, ao se constituírem roteiros pré-estabelecidos em que todos os 

educandos devem ser enquadrados, acabam se tornando apenas "pareceres 

descritivos", que, apesar de caminharem na contramão das propostas 

construtivistas, por vezes falam em seu nome. 

 

Alguns pareceres, embora persigam posturas construtivistas, 
negam os princípios básicos da teoria, porque não revelam a 
observação ou a compreensão do aluno em seus estágios de 
desenvolvimento, analisando suas possibilidades de se 
desenvolver, de ir além. Pelo contrário, classificam-no 
precocemente em capaz/incapaz, tornando-o e aos seus pais 
ainda mais inseguros, menos confiantes sobre a capacidade 
de superar novos desafios. (Hoffmann, 2003, p. 100) 

 

O relatório, como parte de um conjunto de ações pedagógicas, deve 

imprimir um sentido real de continuidade, de localização de um momento no patamar 

do conhecimento, para, em seguida, efetivar medidas que alcem o aluno a um 

patamar mais alto do conhecimento, até que este atinja a autonomia tão necessária. 

Este processo não é tão simples: significa desejo de transformação e não se dá em 

decisões isoladas. Estas ações dependem da iniciativa dos professores, das 
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instituições e das políticas educacionais, a fim de que efetivamente ocorra uma 

formação contínua do corpo docente. 

Conforme Hoffmann (2003), somente a partir de uma formação teórica 

consistente, privilegiando-se as duas dimensões, tanto a relacionada às teorias do 

conhecimento, quanto o próprio domínio das disciplinas específicas, é que se torna 

possível ao professor atingir uma prática coerente. E, para completar, utiliza-se o 

registro da prática, que é imagem do trabalho construído em processo. 

Este é um trabalho que envolve muitos aspectos, entre os quais um 

elemento fundamental é a conscientização. O papel revelador da conscientização, 

instigante e instigadora, capaz de envolver a todos (professores, pais, alunos) em 

uma reflexão profunda, ampla e global, pode fomentar as bases de uma prática 

avaliativa compromissada com o novo paradigma que tanto se deseja vislumbrar, 

paradigma realmente inclusivo quando direcionado ao favorecimento e 

fortalecimento da aprendizagem dos educandos. São estas as vias que 

possibilitarão ao educando se construir e se formar, tanto individual, quanto 

coletivamente. É no processo de construir-se que será possível lançar as sementes 

que frutificarão em uma sociedade mais digna e humana. 

 

2.4. Promoção ou reprovação? A avaliação no contexto do regime de 

progressão continuada, na visão de Vitor Henrique Paro 

 

No que concerne às questões avaliativas, conforme aborda V. H. Paro em 

seu livro Reprovação escolar: renúncia à educação (de 2003), um condicionante 

ainda bastante atuante em nossas escolas consiste em considerar a reprovação um 

recurso pedagógico indispensável à garantia da qualidade de ensino. Paro atribui a 

forte ligação que muitos professores fazem entre reprovação e qualidade de ensino 

ao desejo da volta do regime seriado reprovatório, que, segundo eles, seria o 

principal responsável pelos "melhores dias da escola pública”. 

Constata-se, segundo este estudioso, a imputação de culpa à política da 

progressão continuada pelas mazelas atuais da escola como falta de disciplina, falta 

de aprendizagem, desinteresse dos alunos, dentre outras. 
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Quanto aos alunos e pais, por sua vez, perdura neles uma "atitude 

credencialista", com a cobrança das "boas notas" e de "passar ou não de ano", 

cobranças estas corriqueiramente manifestas nos conselhos de classe, nas reuniões 

de pais, etc. 

Quando se restringe o valor do ensino apenas a aquisições de diplomas e 

certificados, a avaliação, sob tais circunstâncias, responsabiliza apenas o aluno pelo 

seu sucesso ou fracasso na aprendizagem, isentando-se a escola de sua parcela de 

responsabilidade. 

Conforme Paro (2003), avaliar é um ato corriqueiro em nossas vidas. O 

homem é um ser ético que cria valores, estipula objetivos e avalia continuamente 

suas atividades no trabalho, para garantir que estas se desenvolvam 

adequadamente. Daí o papel imprescindível conferido por ele aos processos 

avaliativos: 

 

É por isso que, no limite, os processos produtivos eficientes, 
ou os processos bem sucedidos de realização de objetivos, 
apresentam alta inclusão no próprio curso de ação, de modo 
que a avaliação se faz continuamente, alimentando 
permanentemente as decisões e ações orientadas para a 
correção dos rumos e superação dos problemas detectados. 
(Paro, 2003, p. 35) 

 

Um aspecto relevante da avaliação para se atingir um trabalho de boa 

qualidade é a sua função diagnóstica. No que se refere à avaliação da aprendizagem 

escolar, esta se faz ainda mais necessária, uma vez que, ao lidar com a formação 

humana, estamos lidando com o próprio futuro individual e social dos alunos. 

 

Por isso, a importância da avaliação é função direta da 
necessidade de se evitar a má formação do indivíduo, que 
lhe impõe marcas indeléveis que nunca serão detectadas 
pelos mecanismos convencionais da avaliação do produto, 
mas que poderão comprometer irremediavelmente sua vida 
e desempenho social. (Paro, 2003, p. 39) 

 

A avaliação tradicional, que promove a classificação e a retenção e que 

visa somente à aferição dos resultados da aprendizagem do aluno enquanto produto 

final, não poderá, jamais se constituir em indicativo da qualidade do processo de 
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ensino-aprendizagem. Esta avaliação visa apenas à averiguação do aprendizado a 

posteriori, que, além de introduzir o princípio de seletividade nas escolas, uma vez 

que classifica os alunos em uma escala de valores, produz na maioria uma 

sensação de fracasso individual, quando se trata com efeito de uma inadequação da 

abordagem. A lógica perversa da avaliação inadequada converte em culpados 

aqueles que na verdade são as próprias vítimas do sistema. 

Estes procedimentos avaliativos, que por longo tempo vigoram na 

sociedade brasileira, foram de certa maneira desestabilizados em 1983, em virtude 

de novas propostas de políticas públicas.11 Em uma nova concepção de ensino, o 

ciclo básico (CB) previa mudanças na antiga lógica proposta no ensino seriado, 

estabelecendo um continuum de dois anos no início da escolarização, como forma 

de impedir os altos índices de repetência que atingiam a passagem da 1ª para a 2ª 

série, sendo esta uma das principais causas do fracasso escolar. Dessa forma, o 

ciclo básico12 resultou na formatação de uma nova lógica nos tempos escolares de 

ensino que previa, dentre outras medidas, um continuum entre as duas séries 

iniciais, de forma a evitar a fragmentação. 

Foi com a lógica dos ciclos que muitas das mazelas do ensino tradicional 

ficaram evidentes, principalmente por meio da resistência dos profissionais de 

ensino. A política de organização de escola em ciclos e o regime de progressão 

continuada são pejorativamente designadas por pais e professores de "promoção 

automática". Ao serem assim designadas, subverte-se a idéia original da proposta 

progressista elaborada originariamente por Dante Moreira Leite, o qual previa um 

novo sistema de construção do conhecimento na escola, na medida em que a idéia 

trazia embutida uma transformação radical da escola, promovendo até mudanças de 

valores e aspirações que perpassavam o ideário da cultura escolar. Justificava-se a 

mudança pela urgência de se proporcionar às classes inferiores da sociedade, e 

portanto à grande massa escolar, oportunidades para que a aprendizagem de fato 

ocorresse, eliminando-se definitivamente qualquer estratégia elitista do poder 

avaliativo tradicional, um dos aspectos promotores, desde aquele tempo, da injustiça 

                                           
11 No fim do regime militar (primeiros anos da década de 80), formularam-se novas propostas por 
parte da sociedade civil, não apenas na educação, mas também em outras áreas sociais. Tais 
propostas, na área educacional, objetivavam a universalização do atendimento à demanda escolar e 
a permanência dos alunos na escola. (Duran, Alves e Palma Filho, 2005) 
 
12 Para mais detalhes ver Duran (1995). 
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social (Jacomini, 2004, p. 404). No entanto, ao inverter esta idéia e considerá-la 

como "promoção automática", os ciclos e a progressão continuada passam a ser 

concebidos como os responsáveis pela não-aprendizagem, pela passagem 

descomprometida de uma série a outra, sem que o aluno tenha adquirido os 

conhecimentos previstos no planejamento. 

Aqui se faz necessária uma ressalva, pois, ao imputar a culpa à forma 

avaliativa assumida no regime de ciclos e na progressão continuada, se esquece 

que, como afirma Paro (2003), "se o aluno não aprendeu, foi porque provavelmente 

não se ensinou" e que muitas podem ser as causas que permeiam a realidade do 

não aprender que nada têm a ver com a aprovação automática em si. Muitas lições 

podem ser tiradas daí, como explicita o autor. 

 

A lição que se pode tirar disso é que, se, por um lado, a 
aprovação expõe as inadequadas condições de ensino, 
reclamando por providências pedagógicas, por outro, 
quando essas faltam, a reprovação aparece como recurso 
para dissimular o problema e impedir que o analfabetismo 
seja exposto, mas não para impedir que ele se dê. (Paro, 
2003, p. 56) 

 

Na linha de pensamento de Paro, não creio que se deva imputar a essas 

novas políticas nem mesmo à promoção automática o fracasso escolar dos alunos, 

conforme comumente se veicula. Estas propostas prevêem a permanência escolar 

dos alunos a partir de medidas que determinam a não reprovação, mas não prevêem 

a eliminação do processo avaliativo. Ao contrário, o que se espera é que a avaliação 

ocorra efetivamente nas escolas, mas em uma dimensão realmente diagnóstica e 

inclusiva, isto é, contínua, processual, voltada a contribuir para a construção do 

sujeito individual e também social, apto a exercitar plenamente seus direitos 

enquanto cidadão em uma sociedade realmente democrática. 

Barretto e Alves, no artigo "Buscando a superação do fracasso escolar na 

rede estadual paulista" (de 1987), revelam os conflitos surgidos no processo de 

implantação do ciclo básico no sistema de ensino paulista quanto à nova sistemática 

de avaliação nas escolas. A proposta do CB de garantir a continuidade no processo 

ensino-aprendizagem conduziu os professores nele envolvidos à reivindicação de 

uma forma de registro da avaliação mais coerente com a proposta educacional 
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(Barretto e Alves, 1987, p. 12). No entanto, este processo, pela própria necessidade 

de redefinição da função da avaliação, acabou invertendo os termos do problema, 

quando a rede de ensino público detectou que as dificuldades de aprendizagem 

precisavam "ser mais assumidas pelo conjunto de educadores como problema seu, 

do que como problema exclusivo do aluno, que não pode continuar ser penalizado 

por não ter conseguido aprender". (Barretto e Alves, 1987, p. 13) 

Neste ponto, percebe-se que, desde a implantação do CB, inúmeros 

argumentos foram levantados nas escolas estaduais, expondo as preocupações quanto 

ao rebaixamento da qualidade de ensino público. Neste aspecto, afirmam as autoras: 

 

Na verdade a qualidade do ensino não se assegura através 
de uma guerra onde, logo no início da escolarização, 
metade da população escolar deve ser computada entre 
mortos e feridos pela evasão e retenção. Se a reprovação 
fosse garantia de boa qualidade, nosso sistema escolar 
estaria entre os melhores do mundo, tão elevados são os 
índices de retenção e evasão ao longo do ensino 
fundamental. (Barretto e Alves, 1987, p. 12) 

 

Pelo fato de ter se constituído a reprovação em um das estratégias mais 

utilizadas em nossas escolas por professores que inconscientemente classificam os 

alunos, colocando "cada um no seu lugar" na sociedade capitalista, os adeptos da 

didática tradicional atribuem a não aprendizagem dos alunos à ausência da 

reprovação. No entanto, os argumentos que sustentam essas estratégias revelam 

por si sós as suas próprias incongruências, se considerarmos a construção dos 

conhecimentos a partir de bases sólidas, que exigem aprendizagens conceituais, 

procedimentais e atitudinais. 

No estudo "Qué actividades y qué procedimientos utiliza e valora el 

profesorado de educación primaria", Garcia Barros e Martínez Losada (2001, p. 433) 

discutem a necessidade de ampliar o significado do termo conteúdo, de forma a não 

considerar apenas o âmbito conceitual, mas reconhecer também como conteúdo os 

procedimentos e atitudes. 

Da mesma forma, Maldaner (1996, p. 13) lembra que, na formação de 

conceitos científicos, é fundamental a organização, a sistematização e a 

intencionalidade de se atingir um conhecimento com determinadas características, 
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sendo que isto só é possível com o ensino e a instrução. Afirma que "os conceitos 

do cotidiano não guardam um significado preciso e constituem, segundo Vygotsky 

'pseudoconceitos' ou categorias vagamente definidas". Para este pesquisador, "a 

aprendizagem científica não é apenas uma mudança conceitual, pela qual o sujeito 

passa de um tipo de conceito para outro, mas é a passagem de um forma de 

conceituar para outra". (Maldaner, 1996, p. 13) 

No entanto, no que se refere à efetividade da política de ciclos e de 

progressão continuada, não compete unicamente aos educadores promover seu 

sucesso, pois este também depende da adoção de inúmeras medidas estruturais por 

parte dos responsáveis por sua implantação, como, por exemplo, a dinamização e a 

integração administrativa, institucional e pedagógica de seus princípios em cada 

unidade escolar, entendendo-as, conforme Paro (2003, p. 157), como "um conjunto 

de atividades mediadoras em busca de fins educativos". Tais atividades deveriam 

nortear, sempre que necessário, a correção dos rumos, a providência de recursos e 

a adequação de procedimentos, conforme explicita este mesmo autor: 

 

é no conjunto dos fatores constitutivos das práticas presentes 
no interior da escola que devem ser buscadas as causas de 
seus problemas e as fontes de sua solução: no montante e 
na utilização de recursos materiais e financeiros; na 
organização do trabalho; nos métodos de ensino; na 
formação, desempenho e satisfação do pessoal escolar; nos 
currículos e nos programas; no tamanho das turmas; na 
adequação dos edifícios; na utilização dos tempos e espaços; 
na distribuição da autoridade e do poder na instituição; na 
relação com os membros da comunidade e na importância 
que se dê a seu papel como cidadãos/sujeitos; no 
planejamento; na avaliação; no acompanhamento constante 
das práticas escolares; enfim, em tudo que diz respeito à 
estrutura e ao funcionamento da escola. (Paro, 2003, p. 99) 

 

Enfim, são inúmeros os fatores que contribuem para o sucesso de uma 

política educacional, e é necessário pensá-los em seu conjunto para que novas e 

constantes ações sejam tomadas no sentido de garantir seus objetivos. Políticas não 

podem ser consideradas proposições estáticas. Ao contrário, há necessidade de 

repensar e redirecionar muitas dessas medidas, para que se possa alcançar as 

metas traçadas. 
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CAPÍTULO III: O VIVIDO 

 

UMA REFLEXÃO SOBRE O CENÁRIO AVALIATIVO EM UMA ESCOLA EM 

REGIME DE PROGRESSÃO CONTINUADA. 

 

 

 

Como foi indicado, o projeto de pesquisa em pauta trata das práticas 

avaliativas no regime de progressão continuada (PC). Os estudos de Certeau se 

constituem em uma referência teórica consistente para a compreensão das práticas 

avaliativas desenvolvidas cotidianamente por uma escola pública da região 

metropolitana da Grande São Paulo.13  

Nesta pesquisa, intento refletir sobre as tensões ocasionadas no espaço-

tempo de uma política cultural. A discussão remete para o fato de que na relação 

que se estabelece entre o lugar de poder e suas estratégias – sempre a ditar suas 

regras, normas –  e o seu usuário, mormente "o mais fraco" e suas táticas - fundada 

nas artes de fazer, conduzidas de forma a 'marcar os produtos', fabricados de 

acordo com as necessidades' - há tensões, crises que colocam em xeque a suposta 

docilidade do consumidor. Dessa forma, sob a aparente primazia da organização do 

lugar, Certeau põe em relevo nos estudos do cotidiano, o homem ordinário e suas 

práticas. A disciplina e ordem impostas pelas políticas culturais, que acreditam 

homogeneizar o outro, se mostra frágil neste contexto, uma vez que, tendem a 

desconsiderar o potencial criativo do consumidor, suas referências e códigos quando 

impugnam uma nova ordem política. Ao não efetivar abertura ao diálogo com seus 

principais interlocutores, os organizadores do poder acabam por negligenciar e 

relegar a realidade que se faz presente nesta multidão inteligente, destituindo-a 

enquanto fonte de conhecimento essencial para a constituição do novo no processo, 

sendo este o ponto fundamental para firmar e concretizar as possibilidades na 

                                           
13 Participo do Grupo de Estudos e Pesquisas do Programa de Pós-Graduação — Mestrado em 
Educação da Universidade Metodista de São Paulo sobre Formação de Educadores/CNPq, 
coordenado pela Profª Drª Marília Claret Geraes Duran. 
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política, que  é uma das condições para uma sociedade mais justa norteada por 

princípios democráticos.  

Certeau, em sua obra A invenção do cotidiano (de 2005), confere ao 

consumidor da cultura "o lugar de instituinte", significando com isto que o 

consumidor se apropria do instituído e por meio de suas "artes de fazer" reescreve 

através delas o seu espaço cultural. 

Guardadas as devidas proporções, entendo as políticas educacionais 

emanadas do Estado, como "produtos culturais oferecidos no mercado dos bens" e, 

por este motivo, busco nelas, "os caminhos sinuosos que se percebem nas astúcias 

táticas das práticas ordinárias". (Certeau, 2005, p. 13) 

Para o enfoque da avaliação no cotidiano escolar, lanço mão da metáfora 

da caixa preta de Alves (2003, p. 63), que nos remete à "impossibilidade de se saber 

o quê, de fato, se passa dentro de uma escola". Para desvelar o cotidiano, esta 

estudiosa aponta para necessidade de o pesquisador praticar um olhar fino e 

rebuscado e estar disposto ao diálogo com as múltiplas teorias, não no sentido de 

captá-las ou superá-las, mas de encontrar o lugar de negociação. A autora lembra 

ainda a necessidade de utilizar o cruzamento de fontes, o que só é possível a partir 

da observação do que diariamente se passa na escola, incorporando ao estudo a 

dimensão das idéias de multiplicidade e complexidade, em que estão imersos os 

processos do cotidiano escolar. 

Tenho adentrado os espaços permitidos da cultura escolar, procurando, 

em constante negociação, conquistar um lugar que não é "o meu próprio", pois se 

trata "do lugar do outro". Isto porque não faço parte, como docente, da escola 

pública pesquisada. Sempre atuei na rede privada de ensino, embora tenha sido 

usuária do ensino público em minha trajetória na educação básica. 

Instigam-me os princípios que regem a avaliação dos alunos, por conta de 

bloqueios que muitas vezes têm sido criados pelos processos avaliativos a muitas 

pessoas. Nesse sentido, tenho forte ligação que ao mesmo tempo me une e me 

desune desta intrigante prática que é a avaliação escolar.  

É por conta também destas questões que, tendo a temática avaliativa 

como eixo de meus estudos, quero compreender este intrincado processo, em busca 

de vislumbrar também algumas saídas, apoiando-me para esta compreensão, nos 
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aportes teóricos de alguns estudiosos que elaboraram teorias consistentes no 

âmbito do tema avaliação escolar. Neste intento, busco  também realizar uma leitura 

da operação lógica da proposta avaliativa no regime de PC, da ideologia que a 

formata, escolhendo, para isto, elementos significativos que emergiram dos 

episódios relatados. A fim de dar relevo à pesquisa e, dessa forma, proporcionar 

uma reflexão política da PC no que tange a apropriação desta pelos seus usuários 

(os docentes), trago Michel de Certeau, outro teórico a compor este capítulo, 

considerando principalmente os seus conceitos de instituído (lugar do próprio e das 

estratégias) e de instituinte (lugar do outro e das táticas de resistência),. 

Explicando melhor: tendo como objeto de estudo os processos avaliativos 

do regime de progressão continuada, pretendo empreender uma reflexão destes 

lugares/espaços de força que invadem o ambiente escolar, buscando compreender  

possíveis manobras que seus usuários (docentes) utilizam para criar novas práticas 

ou abordagens que distam do que está posto na legislação e estrategicamente 

instituído na escola. A pesquisa, neste sentido, visa conferir qual é o status da PC a 

partir da credibilidade de seus usuários, considerando que o reconhecimento de uma 

política cultural só se legitima quando há um contrato a conciliar o corpo e o 

organismo de poder. Porém, o contrato é resultado de tensões na relação dialética 

que se movimenta na esfera do tempo-espaço. O tempo é o vetor das táticas e das 

estratégias, a articulação destas evocam o movimento, a tensão ou mesmo a 

relação "instituinte- instituído".  

O foco de pesquisa parte das táticas do suposto mais fraco na relação, ou 

os usuários da política. Há uma inversão do foco da pesquisa uma vez que privilegia 

o lugar não-próprio sob a perspectiva certeuaniana do mais fraco, ou seja, o 

consumidor e a introdução privilegiada de suas práticas cotidianas, os movimentos 

deste para 'fundar' sua geografia em um campo estrategicamente organizado por um 

outro. Creio que o consumidor ordinário, o professor, e os movimentos táticos são 

elementos relevantes para a compreender qual é o 'sentido' da Progressão 

Continuada para os professores, se esta se tornou crível ou se há tensão a impedir o 

"contrato". Entende-se que o ato de crer e as operações que fundam a credibilidade 

do consumidor cultural, se constituem em fatores determinantes ao equilíbrio para o 

reconhecimento de uma política. Afinal os usuários não são meros receptores ou 
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consumidores passivos nesta trajetória. Certeau os dispõem produtivamente na 

esfera do cultural, considerando também os seus códigos e as referências próprias. 

 Sob esta perspectiva, a articulação tática dos professores resulta do 

movimento e da tentativa de reconfigurar o lugar a partir das práticas cotidianas, 

podendo extrair que algo, muitas vezes, escapa na tentativa de organização de uma 

política educacional: resultando que, repensá-la seria considerar a necessária 

construção da legitimidade de uma política – principalmente no caso da PC, cujo 

discurso se volta à construção da democracia pelas vias educacionais, cuja 

viabilidade, no meu entender, só pode ocorrer pela dialogicidade e comunhão de 

todos elementos, sem a qual esta se torna inócua. Conforme Josgrilberg, "no 

'mínimo' a organização do poder depende do corpo para existir e, se este de alguma 

forma lhe escapa, há uma fissura no processo de controle, exigindo, assim, outras 

formas de poder. (2005, p.105).  

Para realizar a reflexão acima, atenho-me a relatar três episódios 

relacionados à prática avaliativa de professores de uma escola pública estadual da 

Grande São Paulo em regime de PC, episódios estes observados e anotados por 

mim com rigor e cuidado no processo de pesquisa. No que se refere à avaliação de 

aprendizagem no contexto da PC, busco dar relevo às questões que emergiram  na  

leitura dos episódios, e a este contento destaco autores como Freitas, Luckesi e 

Paro. Tais autores se tornaram relevantes para uma leitura tanto ideológica quanto 

política do regime em ciclos em PC. 

Esta dissertação foi construída a partir da observação do cotidiano 

escolar, em um estudo exploratório, com a descrição factual das prática ordinárias e 

dos movimentos táticos dos mais fracos. A busca recai no verossímel desta 

operações e se volta para a reflexão da experiência do crer destas artes. 

Compreendo no caso do regime em PC que seus objetivos não poderão ser plena e 

satisfatoriamente alcançados se não houver condições concretas para que 

realmente isto ocorra (remetendo à idéia de que estas condições são essenciais 

para a credibilidade de seus consumidores — os professores) pois na ausência 

destas, lançam estes os movimentos táticos — colocando em tensão a relação, 

tensão esta na qual "o mais fraco busca" adequações das próprias referências em 

direção às referências do lugar de poder.  
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As intervenções táticas procuram reorganizar este Lugar, e diante disso 

este 'lugar próprio' depende do mais fraco para o equilíbrio e legitimidade de suas 

ações. A imposição do lugar de poder, o tecnicismo exarcebado deste, a 

impossibilidade de referências comuns entre autoridades e pessoas comuns, a 

exclusão do outro, geram contradições diversas, muitas vezes na forma de 

resistências, que conforme expressa Josgrilberg desencadeiam nos corpos dos 

indivíduos, devido a um processo excessivamente artificial, um "grito de dor" que 

mais que significar um domínio do outro, indica a exigência de novas articulações. 

Josgrilberg  (2005) nos diz a este respeito: "Ninguém é autonômo. Todos dependem 

do Outro". (p.71) 

Imersa como observadora no espaço dessa escola desde o ano letivo de 

2006, a partir de minhas anotações, cuidadosamente registradas em "diário de 

bordo", procuro responder às seguintes questões: o que é possível realizar em 

relação à avaliação do aluno, por parte dos professores, dentro de uma instituição, 

sob determinadas condições específicas humanas e materiais? Levando-se em 

consideração o que é peculiar à instituição, quais as condições objetivas existentes 

para que efetivamente se realizem e se alcancem os objetivos propostos na PC, 

instituída no estado de São Paulo pela Deliberação CEE nº 09/97? A PC que se 

ancora na avaliação diagnóstica, tal como determina a legislação do Ensino 

Fundamental, está alcançando os objetivos a que se propõe? Seria possível dizer 

que há "desvios" que instituem uma outra prática, que não a institucionalizada, 

provocando conflitos e impedindo que os objetivos propostos sejam alcançados? 

Refletindo sobre estas questões, penso que as políticas educacionais e, 

particularmente, a política da PC sofreu, pelas sutilezas e habilidades de seus 

usuários, transformações na proposta original organizada estrategicamente pelo 

poder instituído. Para Certeau (2005, p. 93), "sem sair do lugar onde tem que viver e 

que lhe impõe uma lei, ele (o usuário) aí instaura pluralidade e criatividade". As 

habilidades do usuário da cultura a que se refere Certeau são astuciosamente 

armadas no sentido de se criar "novas maneiras de fazer" a partir de um lugar que 

não é o seu, mas de outro. 

3.1. Caracterizando a Escola Quimera14 

                                           
14 Nome fictício. 
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Considero importante dizer que a Escola Quimera se situa em um bairro 

de classe média baixa da Grande São Paulo, sendo uma escola pública estadual 

que funciona em três turnos, tendo como usuários 1.500 estudantes. A entrada na 

escola se dá primeiramente por um grande portão de grades; depois, há mais um, 

bem maior, completamente fechado, aberto normalmente nos horários de entrada e 

saída para a passagem dos alunos. A entrada lateral é para pais e visitantes em 

geral e constitui-se de uma pequena porta que só se abre após identificação por 

interfone, ou pelo atendimento através de uma janelinha que fica perto desta porta. 

O edifício da escola é composto de dois andares. O inferior, onde ficam as 

salas da Diretoria, a Secretaria e um auditório. Também fazem parte deste piso, 

localizando-se na parte lateral, o refeitório, a biblioteca, a cantina e os banheiros. É 

por este piso que se tem acesso às quadras abertas de basquete e de futebol. Há 

ainda no terreno da escola a residência do caseiro. 

A parte superior destina-se às salas de aula, em um total de 18, todas 

equipadas com carteiras, com uma lousa pequena e uma mesa para o professor. Há 

cortinas velhas nas janelas. Entre as salas de aula, há a sala dos professores, com 

uma grande mesa ao centro, armários, um par de sofás nas laterais, quadro de 

avisos ao lado da porta e armários nos cantos da parede. Também há na sala, no 

canto lateral da parede, um ambiente para o café. Neste piso, há ainda um banheiro 

feminino e outro masculino. O acesso às salas de aula se dá pelas escadas. 

 

3.2. Episódio I: na sala dos professores 

 

O final do ano é época das provas finais nas escolas, e, para os alunos 

com notas insuficientes, é o momento oficial da recuperação final. Na Escola 

Quimera, a recuperação final ocorreu em um período que totalizou duas semanas. 

Eu me encontrava na sala dos professores, no último dia da recuperação. 

Havia grande burburinho fora da sala. Alunos transitavam pelos corredores, alguns 

em busca dos professores para a entrega dos trabalhos. Na sala, quando cheguei, 
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estavam três professores, dentre os quais uma professora de Geografia. Sentei-me, 

aguardando o sinal para a próxima aula de Língua Portuguesa, aula que eu iria 

assistir, tendo para isso solicitado anteriormente a autorização da professora dessa 

disciplina. Cumprimentei os professores que já estavam na sala e iniciei uma 

conversa com a professora de Geografia que estava ao meu lado, perguntando-lhe 

havia quanto tempo estava lecionando na Quimera. Ela me informou que já 

lecionara antes naquela escola e agora retornava. Fazia bastante tempo que 

lecionava a disciplina de Geografia. Então, indaguei o que achava dos ciclos e da 

PC. Ela me disse, informalmente, que aprovava a ambos, ao mesmo tempo 

afirmando que ninguém, nem os professores e muito menos os pais e os alunos 

estavam de fato preparados para as mudanças avaliativas da proposta dos ciclos e 

da PC. Em seguida, disse-me que a maior parte dos estudantes, desde a introdução 

da PC, se tornara muito “resignada" com a situação. Não se interessavam mais em 

tirar boas notas, "ser aluno nota dez". O que lhes interessava era, disse-me ela, "tirar 

no mínimo, um 'cinquinho' só para passar" (o mínimo exigido na escola é nota 5,0). 

Em seguida, perguntei-lhe se iria dar aula de recuperação naquele dia. Ela me disse 

que, na verdade, estava em aula, mas tinha deixado os alunos sozinhos para 

finalizar um trabalho que lhes tinha passado na aula anterior àquela. Como não 

haviam feito o trabalho ainda, deixou-os em sala para terminar a tarefa. E finalizou: 

"Bem-feito! Agora terão que terminar o trabalho aqui mesmo." Perguntei, a seguir, o 

que lhes tinha dado como tarefa de recuperação, e ela me disse que deveriam 

"pesquisar" no próprio livro didático, o qual me mostrou, alguns temas como 

diversidade/globalização, escrevendo em seguida um texto sobre o tema escolhido.  

Nesse momento, entrou na sala um aluno desta professora e perguntou-

lhe se poderia ir embora. Ela, por sua vez, indagou se havia terminado; o aluno 

respondeu que sim, entregando-lhe o trabalho. Ela, então, passou-me o trabalho e 

disse em voz baixa: "Veja se posso considerar este um trabalho digno de final de 

ano." O trabalho se encontrava amassado e quase ilegível. 

Outros alunos entraram na sala para falar com outro professor, que 

passou a lhes explicar determinado exercício. O aluno do trabalho de Geografia 

decidiu permanecer ali. Parecia prestar atenção ao que dizia o outro professor, 

quando a professora de Geografia pediu a ele que se retirasse, pois aquele lugar 
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não era para alunos. Ele se voltou para ela, dizendo "Eu não estou falando mais com 

você", e ali permaneceu, atento a tudo o que o outro professor explicava. 

 

3.2.1. Algumas considerações sobre o episódio I 

 

Na conversa anterior ao episódio, a professora mostrou-se, todo o tempo, 

muito ligada ao que estava proposto na PC, afirmando até que havia "pego" a 

política desde o seu início e que, apesar de tudo, fora uma tentativa de melhorar o 

ensino com as novas idéias metodológicas. No entanto, via que ainda não "dera 

certo": os alunos estavam muito resignados, pois acreditavam que não precisavam 

mais se dedicar como antes à aprendizagem, que bastava um "cinquinho" para 

passar e que o resto não importava. Assim, contraditoriamente, a professora, após 

elogiar a PC, passou a descaracterizá-la a partir de seu ponto chave, ou seja, a 

partir da questão da não-reprovação, ligando-a ao que ocorria de fato com os alunos 

de 8ª série, sendo esta uma das poucas séries com caráter reprovador. A sua 

prática concreta, no entanto, nada demonstrou ou revelou de inovadora ou 

progressista, se comparada à prática recomendada pelas diretrizes da PC. Apesar 

da aparente docilidade e aceitação ao que está posto pela política da PC, pude 

perceber que a professora resistiu às recomendações, ao mesmo tempo em que 

imputava novas características ao processo avaliativo, tornando-o um caminho 

árduo a ser trilhado – principalmente pelo aluno que se encontra ainda dependente. 

A professora, em vez de estar em sala, procurando contribuir para o aprendizado do 

aluno, permanecia na sala dos professores, assumindo uma atitude burocrática e 

tratando o processo de recuperação como mera formalidade. A tensão provocada 

pela introdução de uma nova política, cujas bases não alcançaram um sentido para 

este professor se faz presente neste episódio - observa-se uma ligação mais 

burocrática com a avaliação, com vistas a atingir a formalidade requerida e cobrada 

pela política avaliativa. Apesar de a professora relatar o entendimento da política, 

pode-se dizer, no quadro contextual deste episódio, que a sua prática ainda dista 

dos princípios apregoados, pelo menos nos termos oficiais e legais, da política 

avaliativa da PC. Pode-se afirmar que os equívocos cometidos durante o processo 

de avaliação dos alunos se prendem ainda a uma idéia conservadora deste 

processo, uma vez que considera que o processo avaliativo é questão a ser 



 

 

87 

 

cumprida apenas pelos alunos, impugnando a eles um certa culpa pelo ocorrido: 'o 

erro era estarem resignados pela compreensão que boas notas não são mais 

necessárias'. Denotam também que as atividades da recuperação, diferentemente 

de uma abordagem progressista enquanto meio de superação do saber, se 

constrõem mais sob a ótica do 'cumprimento final da tarefa',  sem que haja a  

'predisposição interlocutora' com o processo avaliativo.  Enfim, a preocupação 

centra-se mais na entrega do trabalho que seus resultados.     

Quanto aos alunos, diferentemente do que havia dito a professora, 

concluo após este episódio que aquele aluno, em especial, não se mostrava nem um 

pouco resignado. Ao contrário, achei-o curioso, corajoso e inteligente. Soube muito 

bem articular o que queria com a professora, entrando no espaço da sala dos 

professores sem qualquer constrangimento e ali permanecendo quando sentiu 

interesse, atenção e consideração vindas de outro professor. Observei que o aluno 

só saiu da sala dos professores quando lhe foi conveniente, ou seja, quando o 

professor terminou sua explicação, mesmo após ter sido convidado a se retirar 

daquele espaço. Além disso, o aluno não se mostrou alheio às explicações do 

professor, mas, sim, à professora de Geografia em específico, cuja atitude mostrou-

se distante de qualquer compromisso docente.  

 

3.2.2. Algumas conclusões sobre o episódio I 

 

Apesar de o instituído no Projeto Político Pedagógico da escola, que se 

pauta no documento da Secretaria de Educação "Orientações às Escolas e 

Diretorias de Ensino sobre reforço e recuperação da aprendizagem e procedimentos 

relativos à avaliação e ao encaminhamento dos alunos ao final do ano letivo" (de 

2003), o produto avaliação apresenta-se aos "dóceis usuários instituintes”, no caso o 

professor protagonista do episódio, inserido em um cenário de não-conformação. 

Devido a fatores tais como a possível não crença no que é veiculado, a visão da 

inviabilidade de se colocar em prática o regime de PC, por falta de suporte teórico-

metodológico, e a falta de recursos materiais ou institucionais, a professora de 

Geografia organizou-se taticamente, criando, dentro do espaço do jogo, novas 

"maneiras de fazer" que acabaram por gerar uma prática mesclada de condutas e 
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valores que podem ser considerados, à primeira vista, como inadequados ou 

descompromissados com a aprendizagem do aluno. No entanto, é necessário 

transpor a mera tendência em encontrar culpados, que normalmente recai no lado 

'mais fraco' da relação. É importante refletir que esta é uma relação desigual para o 

professor, e não se pode afirmar que seria ele o único responsável pela condução 

do 'bem-ensinar'. Dessa forma, as circunstâncias deste episódio remetem a 

questões complexas, o que não poderia deixar de ocorrer, quando se norteia uma 

política apenas pelo ponto de vista de seus idealizadores e organizadores, 

esquecendo-se do necessário processo de envolvimento com seus pares, os 

professores, principais protagonistas da história, que serão justamente os que 

executarão esta política na concretude escolar. Sabemos que, muitas vezes, o 

professor se vê em um campo minado nesta relação e, em posição menos relevante, 

ficam-lhe restritas as opções: resistir, ou obedecer. Afinal o que está em jogo é a 

própria necessidade de sobrevivência em ambiente imposto e em posição de mando 

supostamente inferior.  

Entendo que neste episódio, a tática não pode ser considerada uma 

resistência no sentido consciente, como "vou resistir, e lutar". A tática perpassa mais 

o inconsciente, pois o professor relata ter se apropriado da política de PC. No 

entanto, ao adotar atitudes progressistas e conservadoras, apresenta uma mescla 

que nos leva a indagar o status desta política após 10 anos de sua implantação:   

distante em ser incorporada à realidade de seus principais protagonistas na 

concretude do cotidiano escolar. Parece-me que os aspectos burocráticos e técnicos 

que a norteiam, colocam ainda mais em tensão a conciliação entre os discursos 

oficiais e a realidade concreta, o que permite aos praticantes, as tentativas de fuga e 

as manobras para a 'sobrevivência'. 

Se de um lado, no discurso, este professor, ao concordar com a política 

de PC, defende a avaliação diagnóstica, por outro lado, na prática, não consegue se 

afastar dos procedimentos da avaliação tradicional cobradora e classificatória. 

As incongruências e tensões que perpassam a PC, vem sendo 

constatada por outros estudiosos, como Paro (2003, p. 129), por exemplo, quando 

afirma: "A implantação dos ciclos parece não ter conseguido romper com a seriação. 

[...] Os depoentes, quando falam do sucesso ou fracasso do sistema de ciclos 

deixam transparecer a concepção de ciclo seriado." Estas afirmações do 
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pesquisador geradas pelo relato de uma coordenadora pedagógica evidenciam as 

contradições da política proposta quando afirma que não adianta ter o ciclo se o 

professor continua pensando seriadamente. "A gente tá fazendo o ciclo, mas o 

tempo todo você tem que lembrar." (Paro, 2003, p. 130) 

Esta discussão de Paro nos leva a refletir que um dos grandes impasses 

da política de ciclos é o fato de ela não ter ainda atingido a credibilidade dos 

professores o que a torna vulnerável a possíveis manobras. 

Josgrilberg (2005, p. 93), citando Certeau, observa: 

 

Os procedimentos que organizam o que é recebido (le reçu) 
demandam um tempo (a lei de duração/durée) para definir 
quem pode falar e o que pode ser falado (o enunciado), e 
um tempo para assegurar a coerência, suas conseqüências 
e suas relações com outros enunciados [...]. O problema 
hoje é que tais organizações de autoridade estão 
disseminadas. 

 

Dessa forma, é necessário observar que o sucesso de determinada 

política deve se apoiar na credibilidade dos seus usuários e só pode ocorrer quando, 

como afirma Josgrilberg (2005), a instituição, ao assumir um caráter enunciativo e 

revelar o papel de um grande locutor, der coerência e sentido ao que é enunciado. A 

coerência no caso da PC, só pode se construída, no meu entender, paulatinamente 

pelas vertentes do diálogo com todos os segmentos escolares, em cursos realmente 

compromissados com a formação do professor, pela desburocratização, e também 

por maior autonomia das instituições escolares. 

No que diz respeito às questões avaliativas, conforme acima expresso, 

parece que ainda perdura uma abordagem tradicional. Se o discurso da professora 

traz elementos de intencionalidade progressista, traz também indícios de uma 

prática avaliativa tradicional. De acordo com Freitas há um elo histórico a configurar 

esta prática e a importância que se dá às notas na escola. Este é um elo que se 

constituiu e se fortaleceu no concreto histórico, onde as notas foram utilizadas como 

valor de uso e troca, ou se 'aprendeu para trocar por nota' (Freitas, p. 28). Torna-se, 

a nota, a principal ancoragem do ensino, na forma que a conhecemos até então, 

desde o aparecimento da instituição escolar. Em contexto no qual motivadores 

externos substituem 'os motivadores naturais', o ensino torna-se artificial e frio. 
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Isolados da vida real, os alunos muitas vezes indagam o que estão aprendendo, 

questionando mesmo o sentido do que aprendem. É peculiar que este retrato ainda 

perdure: no inconsciente tanto de professores quanto de pais, regula-se o 

aprendizado e o interesse do aluno pela nota e 'se não se importam mais com notas, 

tudo se perdeu, ficou sem sentido'.  

A lógica da PC, tende oficialmente a reverter a gênese avaliativa, pela 

extinção da reprovação e novos processos recuperativos. No entanto, não basta 

romper as tramas da vida escolar, incorporando novidades ou mudanças por meio 

de decretos. As novas regras do jogo que resultem em práticas concretas deveriam 

ser construídas considerando os principais protagonistas, professores, pais e 

comunidade, enfim remetendo o coletivo na elaboração e constituição das políticas, 

o que parece não ter ocorrido na introdução dos novos conceitos avaliativos da PC. 

Dar condições concretas de realização de uma nova proposta, significa respeitar o 

cabedal de conhecimento de seus usuários. A história particular, as referências e a 

identidade dos diretamente envolvidos são elementos cruciais no processo de 

constituição dialética de uma política, pois são estes os elementos a gerar 

possibilidades de sua concretude e realização. Desconsiderá-los significaria 

abandonar a própria coerência do processo, destinar a política ao fracasso. A 

transformação de práticas que resultem positivas para as políticas, que se norteiam 

por princípios fraternos e solidários, só pode ocorrer sob a "paciência histórica" 

fundada em desejo pelo "devir", resultado de um longo processo de reflexão-ação-

reflexão que envolve a necessária construção da criticidade, sem a qual não se 

formam indivíduos conscientes, capazes do exercício de sua cidadania. 

Isto vale não apenas para as políticas avaliativas, mas para qualquer 

outra política educacional, pois fica evidenciada a importância de se analisar o 

espaço escolar a partir das perspectivas de seus usuários (supostamente passivos) 

e de se identificar os mecanismos táticos pelos quais movimentam as mil práticas 

inventivas em busca da reinvenção do cotidiano escolar. 
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3.3. Episódio II: recuperação final, disciplina de Língua Portuguesa, período da 

manhã, 8as séries 

 

O período de avaliação na Escola Quimera durou de 2 a 16 de dezembro 

de 2005. Esta observação ocorreu em uma aula da disciplina da Língua Portuguesa 

em 13 de dezembro daquele ano, no período da manhã. 

Quando cheguei à escola, segui até a sala em que se dava a 

recuperação. Naquele dia, estavam presentes um total de 13 alunos, alguns das 8as 

séries e outros do 1º colegial, todos na mesma sala pelo fato de a escola não dispor 

de mais horários e locais para separá-los em séries distintas. A aula se iniciou com a 

apresentação de algumas questões colocadas na lousa pela professora para que os 

alunos as respondessem por escrito e lhe entregassem as respostas posteriormente. 

Para isso, os alunos deveriam se guiar pelo livro didático. O prazo para entrega dos 

trabalhos foi marcado para o dia da prova final, a qual ocorreria no último dia de 

aula, 16 de dezembro. 

Após escrever na lousa os exercícios propostos aos alunos de 8as séries, 

a professora sentou-se para marcar a presença dos alunos. Aproximei-me dela, que 

passou, então, a me explicar como procedera com a turma do 1º colegial, pois só 

para esta turma ela havia trazido cópias do material da recuperação. Além disso, 

também se utilizava de uma apostila, que havia preparado para aqueles alunos 

durante o ano letivo. 

Não detalharei a proposta avaliativa para as turmas do 1º colegial, pois a 

minha intenção é focar, particularmente, as 8as séries, escolha explicitada na opção 

metodológica. 

Abaixo faço uma descrição dos exercícios propostos, a serem resolvidos 

individualmente e entregues até dia 16 de dezembro, segundo a proposta de 

recuperação para as 8as séries, tendo como base o livro didático Português 

Linguagem & Realidade, de Roberto Melo Mesquita e Cloder Rivas Martos, utilizado 

no decorrer do ano letivo. Transcrevo a seguir as tarefas solicitadas, da forma que 

foram escritas na lousa. 

"Metas:  

1) Orações Coordenadas - pg. 38 (exercícios 1-2) 
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2) Leitura do texto 'O sobrado', de Érico Veríssimo - pgs. 40 a 42 (exercícios 1-13 - 

pg. 44) 

3) Orações subordinadas adverbiais - pg.58 (exercícios 1-2; pgs. 58 e 59) 

4) Leitura do texto 'Sempre juntas, sempre fortes', de Rose Guirro - pgs. 60 a 62 

(exercícios 1-10; pg. 63) 

5) Orações subordinadas adjetivas - pg. 68 (exercícios 1,2 e 4; pgs. 68 e 69) 

6) Texto 'Aula de Português', de Carlos Drummond de Andrade - pg. 71 (exercícios 

1 -11; pgs. 72 a 73) 

7) Orações subordinadas substantivas – pg. 76 (exercícios 1 a 3; pg. 77)" 

 

Após a disposição dos exercícios, iniciou-se a aula propriamente dita. A 

turma ficou calada e parecia atenta, enquanto copiava o trabalho. Só se ouviam 

alguns sussurros, mas também percebi, do meu lugar, certa inquietação. Logo, 

alguns alunos passaram a recorrer a formas de escapar dali, pedindo para sair para 

beber água, grampear folhas, etc. Qualquer rumor mais alto, a professora já 

intervinha com um "Psiuuu! Fiquem quietos!", de forma que, na maior parte do 

tempo, os alunos se mantiveram sentados e disciplinados. Durante a aula, conversei 

com a professora e pedi-lhe algumas informações sobre o trabalho e a prova; ela me 

atendeu prontamente. Perguntei-lhe sobre o processo de recuperação: que critérios 

vinha utilizando para encaminhá-los à recuperação e como procedia para sintetizar o 

conteúdo de um ano todo? Ela me explicou que só retivera alunos que já haviam 

estado em recuperação nos bimestres anteriores, ou seja, que já tivessem passado 

por três recuperações seguidas, sem qualquer sucesso. Disse-me também que os 

tópicos selecionados referiam-se ao conteúdo do ano todo, mas duvidava que 

naquela altura fosse possível recuperar um déficit que vinha de quase um ano. 

Falou-me da política da PC e ficou feliz quando lhe disse que estava ali 

com o intuito de observar como ocorria a prática avaliativa dentro da política da 

progressão, pois, segundo ela, eu poderia ver por mim mesma os prejuízos 

causados pela "promoção automática". Acrescentou que, no seu caso, mesmo que 

viesse a reprovar o aluno, este ainda poderia "passar" no momento do Conselho de 

Classe; por isso, julgava estarem os professores em uma situação absurda, ao 

terem alunos em séries não condizentes com o aprendizado exigido. Indaguei-lhe 

como eram tiradas as possíveis dúvidas dos alunos naquele processo de 
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recuperação, e ela me informou que eles deveriam procurá-la com a dúvida para que 

a sanasse. Logo em seguida, um aluno do 1º colegial, observando que nossa 

conversa estava girando sobre o assunto recuperação, virou-se para mim e disse: 

"Professora, nós estamos aqui porque somos burros." A professora de Português 

acenou afirmativamente com a cabeça. Ele, passou-me, com um sorriso, a apostila 

que a professora de Português lhes havia preparado durante o ano letivo. Agradeci e 

examinei a apostila. Esta trazia diversos textos selecionados referentes aos 

diferentes períodos literários: Trovadorismo, Barroco, Arcadismo, Parnasianismo... 

A apostila, segundo a professora, era necessária, porque os livros 

didáticos não traziam de forma ampla e detalhada alguns aspectos importantes 

destes períodos literários. Ao final da aula, devolvi a apostila ao aluno, e este me 

disse que, no próximo ano, iria se esforçar mais e que naquele momento estava 

lendo um filósofo muito famoso, que negava a existência de Deus. Perguntei-lhe 

qual, e me disse: "Ah, é Nietzsche!" (disse-me que o conhecera na aula de Filosofia). 

E foi assim que a aula terminou naquele dia. 

 

3.3.1. Algumas considerações sobre o episódio II 

 

Observei que o professor parecia manter a classe em perfeita ordem e 

silêncio durante a aula de recuperação. Sem dúvida, a calmaria não demonstrava a 

turbulência vivida internamente pelos alunos. Ao olhar com mais rigor os detalhes 

dos exercícios propostos, percebi-os repetitivos, todos já antes realizados em sala, 

sem qualquer mudança! Não se pode, do meu ponto de vista, considerar a mera 

repetição de exercícios como motivadora, como um desafio para os alunos, 

dinamizando a sua aprendizagem, uma das metas expressas no Projeto Político 

Pedagógico da escola. Até os textos a serem lidos eram os mesmos. 

Outro aspecto a destacar é a posição clara e segura da professora ao 

exprimir a sua descrença no processo de recuperação, tal qual posto pela PC, a qual 

considera um fator de impedimento da aprendizagem do aluno. No meu entender, 

essa postura reflete uma não ruptura com a prática tradicional. Ao considerar a PC 

como promoção automática, ela demonstrou que esta política não orientava a sua 

prática. Pelas "artes de fazer" (Certeau, 2005), enquanto usuária da política, recriou 
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naquele espaço, com a sua compreensão da realidade, uma outra lógica, uma lógica 

possível de se viver naquela difícil realidade. Afinal, foi imposta a ela a recuperação 

de alunos de dois ciclos diferentes (8as séries e 1º colegial), num período 

extremamente curto, sem que se lhe tenham sido oferecidos durante todo o ano 

letivo os recursos necessários para que ocorresse efetiva aprendizagem dos alunos. 

Conforme me relatou, fora preciso preparar em casa, com o seu próprio material, a 

apostila a ser utilizada durante o ano pelos alunos do colegial, pois a escola não 

possuía livros/material condizentes com aquele nível de ensino. Acrescente-se mais: 

a biblioteca não possuía material necessário para oferecer suporte pedagógico aos 

professores; além disso, não havia bibliotecário responsável, pois o único professor 

que exercia esta função estava em licença médica, não tendo sido substituído até 

aquele momento. É importante ressaltar a preocupação desta professora em tentar 

oferecer o melhor para seus alunos. Por outro lado, é possível dizer que a não 

compreensão da proposta avaliativa do regime de PC, gerada por inúmeros fatores, 

como falta de formação que conduzisse a um comprometimento com a proposta, 

aliada ao abandono a que está relegada a instituição e também o ensino, pode ter 

ocasionado as atitudes desviantes da prática desse docente. 

Quanto ao aluno, fica claro que o sentimento de culpa em relação a estar 

de recuperação é ainda é um fato, mesmo na progressão continuada. O ideário do 

mérito se faz presente neste aluno que parece pensar que é o único a estar em 

recuperação, e que isso se deve ao fato de ele não ter se esforçado o bastante 

durante o ano. "Quem sabe no próximo ano, não é?" O assentimento do professor é 

também uma confirmação daquilo que o aluno acredita, inclusive comunidade 

escolar em geral. Quando afirma "Faltou-lhe esforço, garra, pois ele é um bom 

aluno!", está se reproduzindo a ideologia da meritocracia, que não é apenas 

fenômeno da cultura escolar. Afinal, além dos pais, alunos, professores, 

coordenadores esta ideologia se encontra bastante disseminada na sociedade 

capitalista. Trata-se, na verdade, da principal função da ideologia, uma função social 

conservadora, praticada principalmente pelas escolas enquanto parte do todo social. 

 Luckesi aborda a gênese desta cultura que se perpetua na sociedade 

neoliberal. As vias competitivas e a meritocracia se tornam a chave da manutenção 

e reprodução social, pois ao assumir que foi o aluno que falhou, não toda estrutura 

que o forma, as instituições se colocam a parte neste processo do fracasso escolar. 
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Ao criar esta expectativa, o aluno passa também a aceitá-la como fato concreto — e 

assim, perfidamente, se reproduz nele a impossibilidade de alçar novos patamares 

do conhecimento e as conseqüências selam por si só uma sociedade que discrimina 

e seleciona — introduzindo tais desigualdades no campo social. 

 

3.3.2. Algumas conclusões sobre o episódio II 

 

Alguns aspectos se destacam neste episódio e merecem ser discutidos. O 

primeiro é a resistência da professora e sua plena convicção da impossibilidade do 

sucesso da progressão continuada, a qual associa à "promoção automática". 

Se analisarmos o proclamado no discurso da legislação e nos 

encaminhamentos oficiais da política de PC, podemos observar que, contrariamente 

à crença da professora, é possível verificar o direcionamento e a atenção 

pedagógica que deve ser desenvolvidos com os alunos em um processo contínuo a 

fim de se proporcionar a aprendizagem significativa.  

As bases desta política se constroem a partir da concepção de que todo o 

aluno é capaz de aprender, sendo a escola responsável para que a aprendizagem 

concretize. O conteúdo das diretrizes explicita que se faz necessário romper com o 

que vinha ocorrendo no antigo sistema seriado, principalmente no que diz respeito à 

reprovação como recurso pedagógico. Sai de palco a reprovação, dando lugar aos 

mais diversos aspectos da avaliação diagnóstica, de forma a assegurar a 

aprendizagem dos alunos. A proposta concebe a educação em ritmos diferenciados, 

sendo estes aceitos como um "dado natural". Freitas (2004, p. 9) expressa 

adequadamente os dois pilares da progressão: "1) respeito ao ritmo da criança e 2) 

recursos pedagógicos apropriados para o desenvolvimento da criança." A questão, 

no entanto, é que esse discurso não se incorpora à prática da professora. Quais 

seriam os motivos desta resistência à política de progressão? Qual a percepção que 

a faz unir a PC à promoção automática? 

Refletindo sobre as questões, é possível deduzir que os entraves na 

concretude da prática se dão principalmente pela ausência de cursos voltados à 

formação contínua, capazes de inserir o professor no contexto das mudanças a 

permitir-lhe direcionar sua prática critica e reflexivamente, possibilitando-lhe a 
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condução coerente e substancial nas mais diversas questões e teorias que 

envolvem o desenvolvimento da avaliação contínua e formativa. Este foi, no meu 

entendimento, um dos indicadores da tensão encontrada neste episódio. 

Conscientemente a professor relata a não possibilidade de efetizar a avaliação 

contínua naquela escola, nos moldes propostos pelo discurso oficial. Ela percebe 

nitidamente o não sentido da política avaliativa e as próprias incongruências do que 

lhe era pedido. O desabafo resulta em denúncia das alarmantes condições que lhes 

são impostas e as táticas, neste caso de resistência, visam  restituir o sentido àquele 

cenário. Pelo movimento enunciado no episódio podemos concluir que a política não 

efetivou o equilíbrio necessário para a sua credibilidade.  

Certeau (1995, p. 214) afirma que "a política não garante a felicidade nem 

confere significado às coisas. Ela cria ou recusa condições de possibilidades, 

interdita ou permite: torna possível ou impossível". O sentido de determinada política 

é o "carro-chefe" graças ao qual esta deve se movimentar, o que significa, no caso 

da política de PC, que as mudanças no discurso não garantem que ocorrerão as 

mudanças na prática. É necessário criar condições para se construir o sentido da 

política com todos os seus usuários. O instituído depende da aceitabilidade do 

usuário instituinte para que a política proposta se concretize. É sob a articulação 

construída a partir de sinais de reconhecimento que se pode atingir a legitimidade da 

autoridade. Duran (2006, p. 20) adverte que, "uma vez anunciada uma política e 

assumida a sua implantação, são oferecidas condições de possibilidades que são os 

'sinais de reconhecimento', os 'acordos feitos acerca dessas condições de 

possibilidades' para que se desenvolva". É neste duplo acordo que se possibilita a 

abertura de espaços e a inauguração da nova credibilidade. 

Enquanto não atingir o crível, nenhuma política, ou "produto a ser 

consumido", pode ficar imune à ocorrência de movimentos "astuciosos" daqueles 

que supostamente são os seus usuários ou os seus "dóceis consumidores". As 

táticas, a título de resistências, portanto, são indícios de que a nova lógica alardeada 

oficialmente pode não estar operando como se deseja ou se espera. 

Neste episódio, talvez a resistência do instituinte indique a fragilidade de 

uma política que ainda não alcançou de fato a sua credibilidade. Alguns aspectos, 

como o abandono da escola e do professor, expressam essa fragilidade . Se no 

texto elaborado oficialmente as condições de sucesso da política estão postas, 



 

 

97 

 

naquela escola estas condições não estão dadas: a escola não possui salas de 

recuperação, material de apoio pedagógico, livros adequados, suporte pedagógico 

voltado à recuperação. Não há dentro da escola grupos de estudos, projetos em 

desenvolvimento de caráter interno (apenas o Projeto Escola da Família, mesmo 

assim pouco divulgado junto aos alunos e à comunidade). Não há quaisquer 

incentivos ao professor, que, na sua fala, parece se sentir abandonado pelo sistema 

educacional vigente: as salas são lotadas, tornando impossível a dedicação 

individualizada ao aluno conforme estipulado no discurso oficial. Também não são 

dados aos professores cursos que os encorajem a mudar a sua prática, 

considerando a sua própria realidade. Nenhum curso foi oferecido dentro daquela 

escola, pelo menos no ano em que ali permaneci. Nestas condições, não fica difícil 

ao professor levantar argumentos contra a progressão continuada nem lançar mão 

de táticas que o levem a recriar o projeto. A constituição do homem comum em 

sujeito da história se dá, pois, no movimento de apropriação das políticas sociais. Os 

usuários das políticas "utilizam-nas a seu jeito e de acordo com suas 

potencialidades, fazendo uso de astúcias que lhes permitem usufruí-las, ao mesmo 

tempo em que resistem a elas, rejeitando os seus cânones, adotando alguns e 

transformando outros". (Alves, 2006, p. 36) 

Quanto aos processos avaliativos, constatam-se similaridades com a 

antiga prática seriada e tradicionalista. A única mudança ocorreu em relação aos 

aspectos "formais" da avaliação, mas nada além disto. Conforme Freitas (2004) 

manteve-se o elo com o sistema seriado — os dois longos ciclos impostos não 

facilitaram a introdução dos princípios da PC —, como também outros fatores 

impediram que esta acontecesse de fato. A lógica avaliativa que impera na PC foi 

designada por Freitas (2004, p. 22) como novas formas de exclusão ou de "auto-

exclusão entre ciclos". 

Conforme este mesmo autor, a política de PC se constrói sobre o princípio 

da inclusão: mantém um maior número de alunos dentro da escola e, neste ponto, 

contrasta com o ensino seriado, que expulsava a maioria dos alunos logo nas séries 

iniciais. Porém, as formas de exclusão escolar que dantes atingiam explicitamente a 

massa de alunos passaram a vigorar implicitamente nas salas de aula. Por esta 

razão a avaliação ainda é o veículo mantenedor da exclusão na educação quando 

passa a reger o ambiente escolar em sua função informal. 
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Encontraram-se os meios de manter os alunos sob o jugo do poder da 

avaliação, mesmo quando se tirou do professor o poder de reprovar. Agora, pela 

função informal, continua-se a julgar os alunos, forma assumida pelos subterfúgios 

interiorizados dentro dos espaços escolares, que acontecem ao sabor dos juízos de 

valor que se formam no plano da imagem construída de cada aluno e do seu 

aproveitamento escolar. Freitas resume a nova mecânica da avaliação no regime de 

progressão continuada: 

 

as novas formas de exclusão atuam agora por dentro da 
escola fundamental. Adiam a eliminação do aluno e 
internalizam o processo de exclusão, permitindo maior 
tempo para a formação de atitudes de subordinação e 
obediência, típicas das estruturas historicamente 
construídas na escola. (Freitas, 2004, p. 22) 

 

Dentro deste novo sistema, os alunos permanecem mais tempo na escola 

para construir o seu "futuro papel de subordinação e submissão". Foi a forma 

encontrada pelo neoliberalismo para manter a aparência democrática de abertura 

escolar a todos e de constituir a sociedade, aparentemente democrática, sob os 

mesmos moldes liberais. Nos trâmites das interações com a avaliação informal, 

consciente ou inconscientemente, os professores moldam as representações de 

seus alunos e decidem o investimento escolar a ser feito em cada um. Sobre estas 

mesmas bases é que os alunos incorporam a condição de fracassado ou vitorioso. 

Conclui Freitas (2004, p. 20): "É nessa informalidade que se joga o destino das 

crianças mais pobres." 

Neste episódio, os estigmas da antiga avaliação tradicional persistem, 

pelo menos nos aspectos informais. Refletindo sobre a conversa entre a professora 

e o aluno do 1º colegial, pode-se perceber que o aluno tem uma imagem altamente 

negativa de si e de sua capacidade, quando afirma que estava ali, em processo de 

recuperação, porque é "burro". A professora, por sua vez, ao parecer concordar com 

este fato (acenou afirmativamente com a cabeça), traz o julgamento anterior e 

interiorizado que parece possuir sobre o aluno em questão: é como assentisse para 

si mesma que a situação daquele aluno se deve unicamente a ele, pela sua 

incapacidade e pela falta de esforços e dedicação. Parece já estar selado o destino 

deste aluno, dentro de um processo de recuperação que por si só se codifica no 
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plano do irrecuperável. Evidências do que foi caracterizado por Freitas como "auto-

exclusão dentro dos ciclos". 

A avaliação, na forma em que ainda hoje a encontramos na escola, 

resulta de um constructo histórico-social. A função tradicional da avaliação surgiu 

para a manutenção da sociedade capitalista, pois era preciso, na sua fase anterior, 

ofertar mão-de-obra pouco qualificada para o desenvolvimento do sistema de 

produção. A lógica de seriação anual do conhecimento com vistas a acelerar o 

ensino foi a forma encontrada para se atender esta demanda. À avaliação foi dado 

um papel exclusivo: o de selecionar os alunos melhores e mais competentes, nos 

quais a escola investe seus recursos pedagógicos, relegando aos demais um ensino 

aligeirado. Neste sentido, a avaliação passou a ser a ancoragem de todo o sistema 

educacional, utilizada socialmente como valor de mercadoria. 

No ideário social e educacional, criou-se um vínculo forte entre o conceito 

de meritocracia e de avaliação, pois, através desta, descobrem-se e se selecionam 

os que merecem participar da elite social e os que desta devem ficar à margem. 

Freitas (2004) traz esta questão da seletividade para o ensino regido pela PC, 

apesar de não se embasar na função seletiva em si, ainda que esta se manifeste 

nas escolas pela função informal, quando os professores munidos das convicções 

de bases meritocráticas — das quais se apropriaram ao longo do tempo e das quais 

ainda não conseguiram se desvencilhar — exercem o pré-julgamento dos alunos 

investindo ou não em sua aprendizagem durante a jornada escolar. Estas tramas 

são significativas no processo de análise das táticas certeaunianas de resistência, 

pois, pelo fato de não ter se desvencilhado das premissas tradicionais, o professor 

vai recriando a realidade e inserindo, pelas artes de fazer, a sua própria lógica na 

lógica posta pela política educacional. 

Os desvios e as criações anônimas fundadas nas práticas permitem ao 

homem ordinário produzir as micro-resistências e fundar as microliberdades, 

deslocando as fronteiras de dominação. Sob esta nova perspectiva de análise e de 

teoria das práticas a partir dos "meros usuários da política cultural" é que Certeau se 

encaminha para a relevância do estudo do cotidiano. Neste caso, no estudo do 

cotidiano escolar, emerge a importância de entender os caminhos escritos pelos 

usuários, os professores, a partir da compreensão e do significado que estes 

possuem da política de PC. 
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É no caráter dialético da vida cotidiana e nas reflexões sobre esse caráter 

que é possível extrair os elementos elucidativos que operam em cada proposta 

política, bem como entender e revelar as suas contradições e os seus limites. 

 

3.4. Episódio III: a prova final! 

 

O episódio em questão foi observado em 16 de dezembro de 2005, na 

disciplina de Língua Portuguesa, e se refere à avaliação final das 8as séries da 

Escola Quimera. 

Naquela data, no primeiro horário, os alunos encontravam-se na sala para 

a avaliação. Estavam dispostos disciplinadamente em fileiras. O silêncio era 

absoluto, quando a professora passou a distribuir as provas que já estavam 

digitadas e grampeadas. De repente, percebi que, conforme entregava as provas, 

ela também recolhia algumas moedas. Logo descobri que os alunos pagavam pelo 

xerox das provas. A professora comentara com eles que não podia arcar sozinha 

com as despesas das provas. 

Feito este recolhimento e a entrega das provas (todos pagaram e 

receberam suas cópias), iniciaram-se as tarefas daquele dia. A professora veio até 

onde eu estava e me entregou uma prova, detalhando-me como procedera. Disse-

me que aquela prova estava baseada em avaliações que os alunos já haviam feito 

em "provões" anteriores, tendo ela, inclusive, mantido o mesmo enunciado e as 

mesmas características dos exercícios. Dessa forma, todos já conheciam as 

questões que aquela prova continha. Perguntei-lhe o que significavam os "provões", 

e ela me disse que eram provas bimestrais que os alunos realizavam e que 

envolviam as disciplinas de cada série. Pedi-lhe se podia ter alguma como modelo; 

ela me disse que providenciaria isso. 

Enquanto conversávamos, a professora precisou interromper o colóquio 

para pedir silêncio aos alunos. Percebi que alguns estavam nervosos e inquietos, 

provavelmente pelo caráter reprovativo da 8ª série, final do segundo ciclo. 

Ao observar o conteúdo da prova, percebi que esta começava com um 

texto de Eugênio Bucci, retirado do jornal Folha de S. Paulo, de 28 de abril de 2002, 
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cujo título era "Nem mesmo a mínima ética". Perguntei à professora com que 

critérios havia escolhido o texto, bem como o lugar de onde o retirara. Ela me disse 

que não se lembrava muito bem de onde o retirara, juntamente com as questões que 

o acompanhavam, mas que, provavelmente, fora de testes de concursos ou 

vestibulares, pois costumava proceder desta forma. Afinal, concluiu, tinha que 

prepará-los para os testes que teriam que enfrentar. 

Esgotado o tempo, todos entregaram a prova, e assim terminou o período 

de recuperação, daquele ano, na Escola Quimera. Já indo embora, fiz-lhe uma 

última pergunta: como iria avaliar os alunos? Ela me disse que seguiria dois critérios: 

o primeiro seria a avaliação das tarefas realizadas em classe durante a semana; em 

seguida, consideraria, para a média, a nota da prova final. Indaguei se ela achava 

que, após este processo, haveria reprovados. Ela me respondeu que isto dificilmente 

ocorreria, pois, mesmo que viesse a reprovar, o aluno teria a chance de ser 

aprovado pelo Conselho de Classe, o que em geral acontece. 

 

3.4.1. Algumas considerações sobre o episódio III 

 

O primeiro aspecto a considerar, neste episódio, diz respeito aos 

antecedentes da prova em si, os quais considero importantes. 

A prova foi formulada a partir de outras avaliações, cujos contextos são 

contrastantes e mesmo divergentes em seu propósito: afinal, ocorreram em 

momentos e situação de vestibular, exames de seleção bastante diferenciados. 

Explico-me melhor. Aquela prova provinha de testes de concursos ou vestibulares 

que continham questões de múltipla escolha, sendo que muitas induziam os alunos 

a erros, uma vez que se tratava de situação de natureza competitiva: selecionar, 

dentre o número de inscritos, os primeiros, que deveriam corresponder ao número 

de vagas. Este não poderia ser o objetivo dos testes avaliativos da aprendizagem 

escolar, principalmente em uma situação de avaliação final de alunos em 

recuperação e, muito menos, em uma situação regida pela concepção de PC, cujo 

sentido é perceber os avanços dos alunos, incentivando-os a aprender sempre mais. 

Por outro lado, acredito que não se deva culpabilizar a professora, pois é 

evidente sua preocupação em preparar os alunos para a vida, conforme suas 
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palavras: "Preocupo-me com eles [os alunos] e busco prepará-los para a vida, para 

os exames que terão que enfrentar no seu dia-a-dia." A preocupação desta 

professora é compreensível no quadro competitivo e massacrante da sociedade 

capitalista, na qual o sucesso de poucos se ancora no insucesso de muitos. Mas fica 

difícil crer que a "pedagogia do exame" surta efeitos positivos em sala de aula. O 

aluno precisa acreditar na sua capacidade de aprender de forma a enfrentar com 

segurança qualquer método avaliativo. Ao resolver provas e testes baseados em 

"pegadinhas", o aluno se sente inseguro, pois este procedimento aposta contra o 

aluno, não a seu favor. Corre-se o risco de remeter estes mesmos alunos a um 

"campo minado" de revolta, apatia, ódio e aversão, sentimentos que poderão criar e 

fortalecer a rejeição dos alunos aos estudos pelo resto de suas vidas. 

É no espaço escolar que a atitude credencialista resiste fortemente às 

mudanças. No que se refere à concepção da PC, persiste, na visão dos professores, 

a descrença na proposta. Daí encontrar, nestes espaços que lhes são confiados, 

atitudes que não se coadunam com o que foi disposto no campo formal da 

legislação. As razões para a incredibilidade podem ser inúmeras; no entanto, não 

dissociar o conceito de testes avaliativos da aprendizagem escolar, que ocorrem em 

uma dada situação/momento — no caso, o tempo focado em um ciclo escolar — que 

envolve conteúdos específicos, em um local, a Escola Quimera, com uma cultura 

específica, do conceito de testes externos, orientados por outros objetivos, constitui 

fator de impedimento do sucesso da política da PC. 

Estes dilemas, que atingem a maioria dos docentes, devem ser 

analisados a partir do que ocorre nos espaços que lhes são confiados, para se 

compreender as táticas empregadas por eles. Como se pode observar neste 

episódio, é quase impossível ao professor protagonista cumprir uma tarefa inserida 

numa política que não compreende, não podendo ele facilmente se desvencilhar de 

suas convicções, de uma hora para outra, se não lhe forem dadas condições de 

construir outros referenciais mais coerentes com os novos princípios. 

Para que isto ocorra, pensando na política da PC, faz-se necessário, no 

meu entender, criar abordagens elucidativas, fortalecidas em processos de formação 

continuada, de forma que o professor se aproprie da nova concepção de ensino. A 

implantação de qualquer política pública, principalmente a da PC, que traz em si 

aspectos tão conflitantes e inovadores, exige um tempo de amadurecimento e 
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integração para atingir resultados efetivos. Afinal, trata-se de concretizar uma 

proposta de ciclo e de progressão, baseada em princípios democráticos em uma 

sociedade fortemente marcada pela ideologia da meritocracia, do individualismo e do 

consumismo. O paradoxo existe, mas, por isso mesmo, deve a educação escolar 

pautar-se na perspectiva desta difícil concretude e objetivar iniciativas em busca da 

transformação social. 

 

3.4.2. Algumas conclusões do episódio III 

 

Neste episódio, pode-se perceber que a idéia de recuperação tem 

profunda ligação com a antiga forma de recuperação seriada. Os detalhes 

minuciosos desta recuperação são reveladores disto: na esfera temporal, ficou bem 

implícito que o tempo a ela destinado constituía-se em um período muito restrito 

para que a recuperação dos alunos tal como programada, pudesse ocorrer. 

Além disso, a recuperação parecia ser também a última chance para 

aqueles alunos que haviam enfrentado três recuperações seguidas, pois aos que 

tiveram uma ou duas recuperações permitiu-se a passagem para o ciclo seguinte. 

Mas, após tantos insucessos, estes alunos teriam confiança em si mesmos para 

concluir com sucesso aquele ciclo? A esta pergunta, agrego outras: quais os motivos 

por que estes alunos não se recuperaram após três recuperações seguidas? Como 

recuperá-los em menos de 15 dias? Enfim, se isto fosse possível a cada provão 

bimestral seguido de recuperação, por que os alunos não se recuperaram? 

Infelizmente, nem todas as perguntas poderão ser respondidas nesta 

dissertação. Mas as faço, para que possam instigar as discussões no que diz 

respeito à qualidade de ensino desenvolvida no regime de PC. Pode-se constatar 

que, quanto ao número de períodos de recuperações, este aumentou na escola 

dentro do regime de progressão. Se compararmos com a sua freqüência no antigo 

sistema seriado, poderemos verificar que, neste, havia normalmente uma 

recuperação por semestre. Na Escola Quimera, o processo recuperativo, em regime 

de progressão, foi introduzido em cada bimestre. O problema é que ainda se 

mantêm os equívocos sobre o que significa recuperar. Muitos alunos, ainda, 
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chegaram à última recuperação praticamente no mesmo estágio de conhecimento e 

escolaridade que apresentavam antes das recuperações. 

Apoiada em Certeau (2005), é possível compreender o paradoxo expresso 

nesse espaço confinado da recuperação, no qual professor e alunos devem cumprir o 

determinado pela sistemática instituída da PC (espaço controlado). Em suas artes de 

fazer, diante de uma política que lhes é imposta, seus usuários criam por meio de 

práticas astuciosas mais adequadas aos ditames da realidade escolar "outro lugar": o 

espaço como lugar praticado. Este "outro lugar", de acordo com a teoria certeauniana, 

não é categorizado por meio de juízos de valor (bom ou mau, melhor ou pior), mas 

como o lugar possível, dentro de determinadas circunstâncias. 

Isto significa que não se pode caracterizar a nova proposta de 

recuperação como um "mal em si", a partir das constatações deste episódio, mas 

constatar que há disparidades enormes entre o discurso e a prática. Disparidades 

que parecem atingir duramente os propósitos da política de PC, descaracterizando-a 

e tornando-a inócua ou pior, tornando-a uma política que, intencionalmente ou não, 

se coloca contra os alunos. 

Se tomarmos como veículo de análise o discurso posto nas diretrizes da 

PC, vemos que este agrega princípios condizentes com as principais questões 

educacionais, postas em discussão na busca de garantir o acesso e a permanência 

de crianças e jovens pertencentes às classes populares nas escolas, propondo 

medidas para concretizar esta política. É inegável o avanço das novas proposições 

frente ao proposto anteriormente no sistema educacional elitista. No entanto, isto 

não basta para garantir as mudanças que se pretende. 

Conforme Certeau (2005), a estratégia de organização busca garantir a 

permanência do grupo no poder, a partir da busca do não movimento, da reprodução 

das estruturas e da condição de estática temporal, instituída em um lugar de poder. 

No entanto, o lugar praticado, fundado na criatividade do outro (supostamente o 

mais fraco nesta relação), nem sempre compreende a lógica imposta pelo lugar de 

poder, buscando atender a sua própria lógica. Isto gera o movimento tático a partir 

do interior de um lugar que lhe é confiado enquanto usuário cultural. Apesar de a 

política ser o lugar do poder, seus espaços são utilizados pelos usuários, que, longe 

de serem dóceis, buscam a partir de movimentos táticos a recriação desta política. 

As táticas são, pois, elementos cruciais para a análise do entendimento de um 
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produto cultural pelo seu usuário. Quanto maior a geração de táticas, maior o grau 

de probabilidade de constatação dos desvios. Os desvios são indicativos de que o 

produto cultural não foi legitimado aos olhos do usuário, do praticante da cultura. 

A coerência se dá quando atingir acordos entre ambas as partes, do lugar 

controlado e do lugar praticado. Aí, sim, pode-se afirmar que ocorreu a apropriação 

de uma determinada política. 

As táticas identificadas nesta pesquisa indicam que o usuário (o docente) 

da política de progressão está longe de entendê-la, podendo-se tirar algumas 

conclusões sobre isto. A primeira conclusão é que não lhe foram dadas condições 

concretas para a construção de uma prática, condizente com o que foi legitimamente 

posto, pelas diretrizes da política de PC. O usuário, ao não encontrar os recursos 

necessários para concretizar a proposta, movimentou-se para criá-los, frente ao que 

tinha como possível e real. 

No episódio, as recuperações inter e intraciclos ocorreram formalmente, mas 

não se pode dizer que atingiram as metas propostas no discurso: qualidade do ensino 

para todos. Os mesmos alunos passaram por vários processos de recuperação sem se 

recuperar. O projeto pedagógico privilegiava o aprendizado do aluno, mas a leitura dos 

textos ocorreu dentro de determinada escola (local do possível) que, mediante sua 

realidade, sofreu movimentos táticos dos professores que reorganizaram o lugar de 

acordo com as suas potencialidades. Em busca da articulação com o que estava posto, 

procuram atingir as diretrizes determinadas. O Conselho de Classe priorizava a 

passagem entre os ciclos ao final do processo, e os alunos conseguiam permanecer na 

escola sem reprovação, mas também sem aprender. 

As incongruências relatadas entre a prática e discurso, produzidas pelas 

táticas dos professores, indicam a necessidade de se efetivar acordos mais sólidos 

com os usuários da política, inserindo-os como participantes do processo, 

considerando-os como elementos fundamentais para se atingir os propósitos. Isto 

significa oferecer ao professor reais condições de crescimento na condução do 

processo de escolarização, levando-o a adquirir a criticidade necessária para essa 

condução. Parafraseando Freitas (2004, p. 30), "a qualidade é um processo de 

reflexão compartilhado e coletivo que implica em que sejam assumidos 

compromissos locais com ela. Portanto, a qualidade é uma construção permanente 

que avança compromisso a compromisso" 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Esta dissertação foi desenvolvida com a intenção de compreender por 

que a prática avaliativa no regime de progressão continuada dista sobremaneira do 

seu discurso, de seus postulados, diretrizes e regulações. Em busca da superação 

do olhar do senso comum, em busca do rigor metodológico, encaminhei a pesquisa 

a partir de dados coletados no cotidiano da prática escolar, propondo-me, em 

primeiro lugar, a realizar uma reflexão sobre o tema acima, apoiada no teórico 

Michel de Certeau. De outra parte, a fim de empreender uma  leitura quanto aos 

aspectos da avaliação escolar, que emergiram nos episódios, referenciei-me em 

autores como: Luckesi, Paro e Freitas. 

Michel de Certeu, constrói o seu paradigma analítico a partir de dois 

conceitos distintos: as táticas e as estratégias. Considera, portanto, a existência de 

um lugar de poder que visa organizar estrategicamente as políticas culturais e o 

consumo destas. Certeau também constata, porém, que este mesmo lugar não 

detém a primazia do controle absoluto sobre as práticas, uma vez que, frente a 

determinada política cultural, se estabelecem as táticas empreendidas pelos seus 

praticantes, ou usuários desta política. Os usuários, potencialmente criativos, 

munem-se de táticas para construir um outro lugar, pelo menos um pouco mais 

compatível com a realidade que enfrenta em seu difícil cotidiano. 

As táticas, diferentemente das estratégias, são marcadas por um não 

lugar e ocorrem muitas vezes ao sabor das circunstâncias cotidianas. Para Certeau 

(2005, p. 100), a tática "opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita das 

ocasiões e delas dependem". Por meio das táticas, habilmente, transforma-se o 

lugar postulado. Muitas são evidências dos desvios e das resistências a 

determinadas políticas culturais, impostas aos supostos usuários sem quaisquer 

constrangimentos. 
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Com o objetivo de estudar a prática avaliativa na política de progressão e 

captar como esta é compreendida e, conseqüentemente, como é efetivada pelos 

docentes e alunos (seus usuários), iniciei meu itinerário, vivenciando o cotidiano de 

uma escola estadual da Grande São Paulo. Mesmo considerando os limites de um 

estudo qualitativo em uma instituição escolar, foi possível tirar as conclusões 

expostas a seguir. 

Quanto à constatação de desvios, pode-se afirmar que existem e que a 

política não foi devidamente apropriada pelos usuários. Pelo fato de não ter 

granjeado a credibilidade entre seus usuários, tal política sofreu profundas 

transformações na prática. Pode-se constatar que as transformações ficaram ora 

sob a opacidade de uma prática camuflada em progressão continuada — quando, 

no primeiro episódio, a professora parece assumir uma postura progressista que, 

desvelada, põe a nu preceitos conservadores e tradicionalistas —, ora sob a 

evidência cristalina da resistência à progressão continuada, quando, nos dois 

últimos episódios, as professoras resistem ostensivamente ao que está posto pela 

política, unindo dois princípios contraditórios como se significassem coisas 

exatamente iguais: progressão continuada e "promoção automática". 

Nos três episódios, a avaliação não ocorreu como processo diagnóstico, 

muito menos exerceu a função diagnóstica nem ofereceu subsídios para o professor 

intervir no sentido de que os alunos conseguissem superar as dificuldades, 

permanecendo estes na mesma condição após três recuperações sucessivas. Outra 

constatação é a de que a avaliação não prevê a superação das dificuldades nem a 

real recuperação dos alunos, mas se baseia nas representações que os professores 

têm do aluno, o que favorece a função informal da avaliação, conforme nos ensina 

Freitas. Estas representações têm se pautado em preconceitos e estereótipos sobre 

os alunos, que os relegam, muitas vezes, a um lugar sempre à margem no processo 

de aprendizado. Isto ocorre principalmente quando se trata de adolescentes das 

classes mais pobres, os quais são considerados, muitas vezes incapazes de 

aprender. 

Para entender os desvios das práticas, é preciso também pensar no que 

os ocasionam. Não se trata de procurar culpados, mas de compreender os 

elementos intervenientes que debilitam as políticas educacionais. 
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Um dos motivos da política de progressão continuada não ter alcançado 

os seus propósitos fica evidente neste estudo: a não apropriação dessa política 

pelos profissionais de ensino, principalmente os professores. A não apropriação é 

gerada por múltiplos fatores, como a falta de condições concretas para que a 

apropriação se efetive, ou seja, ausência de recursos na formação continuada dos 

professores da instituição que foi palco desta pesquisa, de investimento físico e 

humano na escola, que envolve tanto as questões materiais (livros adequados, 

computadores, salas ampliadas, devidamente equipadas e realmente apropriadas 

para a recuperação), quanto a parte humana, relativa à contratação de professores, 

além de mais salas de aulas com menor número de alunos. Ademais, medidas 

estruturais de redução do tempo dos ciclos deveriam acompanhar a progressão 

continuada. Isto permitiria maior freqüência de possíveis intervenções, possibilitando 

a alunos, professores e pais o acompanhamento do processo de aprendizagem. 

Entendo que estas são medidas cruciais para o sucesso da progressão continuada, 

que devem ser pensadas a partir de uma análise criteriosa do que vem ocorrendo. 

Caso contrário, corre-se o risco sério de continuarmos com "uma escola pobre para 

pobres", na qual os mecanismos de "auto-exclusão dentro dos ciclos" imperarão 

perfidamente sob princípios da inclusão. 

Retornando às questões formuladas no capítulo que compõe a Introdução 

desta dissertação, no que se refere à proposta de PC e a política avaliativa cujo 

discurso se ancora na avaliação diagnóstica, evidenciou-se que, os objetivos não 

foram alcançados, ou seja, que a qualidade de ensino, ao menos na escola 

estudada,  não atingiu espaços concretos.  O que se deve ao fato do não 

entendimento dos procedimentos da avaliação diagnóstica. A concepção da 

progressão continuada em "promoção automática" talvez seja um dos sintomas. A 

avaliação tornou-se condescendente com o aluno, em qualquer circunstância, 

mesmo no não aprendizado.  

A avaliação diagnóstica, no entanto, prima pelo aprendizado e se 

preocupa com este: o que é essencial nesta concepção é realizar avaliação contínua 

para enfrentar o fracasso escolar, corrigindo rumos quando necessário e  efetuando 

diagnósticos constantes. A preocupação é proporcionar o desenvolvimento do aluno 

sempre, em todas as situações.  Neste sentido, a avaliação diagnóstica ficou mais 

no plano formal do discurso enquanto a prática avaliativa foi conduzida, na maior 
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parte do tempo, pelos princípios da avaliação tradicional - embora também 

modificada, mesclada.  Não é possível afirmar que o ideário do professor ainda se 

expressa da mesma forma conservadora de antes da introdução do regime dos 

ciclos. O que é possível dizer é que a avaliação conservadora se reflete em algumas 

falas e posturas, apesar de não se expressar explicitamente no discurso. Afinal o 

ideário conservador, aos moldes da competição desigual, a fim de cumprir a 

seletividade social, não é questão apenas escolar, mas social. E em uma sociedade 

que se expressa em nome de valores como o individualismo exarcebado, dinamiza 

seus veios pela competição, pelas desigualdades e pela discriminação social. 

Reflete-se, portanto, os valores neoliberais no seio de suas instituições, significando 

com isto que a instituição escolar não foge às regras impostas pelo mercado, 

sofrendo com as intervenções e desconstruções políticas de um Estado que se 

mostra cada vez mais ausente. Conclui-se que os entraves desta política não se 

deve apenas ao ideário conservador do professor, mas ao de toda uma sociedade, 

permeada pelos princípios da exclusão, seleção, que aliada à forte crença 

credencialista, resulta nas contradições relatadas neste estudo. 

Outra característica desta dissertação, é a reflexão sobre as táticas dos 

professores. O propósito foi proporcionar um olhar para os movimentos táticos a 

partir de Certeau, a fim de captar o sentido do tensionamento de algumas práticas 

frente ao movimento estratégico do lugar de poder. A tensão existente neste espaço 

indicou a não-apropriação desta política pelos seus principais protagonistas. Sobre 

esta questão, conclui-se que, as mudanças proporcionadas apenas ao plano oficial 

não são suficientes, e que para se atingir as esferas concretas das práticas, os 

professores ( principais usuários) deveriam ser considerados pelos elaboradores de 

políticas, os 'intelectuais transformadores', ou seja, aqueles que potencialmente são 

os agentes a torná-las críveis. No caso da PC, para a construção de uma política 

realmente comprometida com os princípios democráticos, seria relevante tomar 

medidas que valorizassem o professor, dentre as quais destaco: dinamização de 

cursos de formação continuada, que resultassem em planejamentos efetivados no 

compromisso constante com o professor, que voltados à realidade, visassem 

construir um processo no qual o professor pudesse ser participante ativo, reflexivo e 

crítico. Dessa forma, talvez o professor possa cumprir o papel mediador e 
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emancipatório que lhe concerne no processo de constituição dos projetos 

educativos.  

Apesar de estarmos vivendo tempos de desalentos, como diz Freitas 

(2004), a contribuição que podemos dar neste momento é continuar "a luta histórica 

pela educação crítica". 
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