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Resumo

Os Ciclos de Formação Humana constituem-se uma forma de organização do ensino fundamental,
implementada no Brasil, principamente a partir da década de 1990. As propostas de Ciclos tem sido uma
opção buscada por várias redes de ensino da educação básica. Nesse contexto, encontra-se Itabuna, cidade
localizada na região sul da Bahia/Brasil. Com o objetivo de analisar as práticas pedagógicas dos professores
que atuam nos Ciclos de Formação Humana, este trabalho apresenta como questão central: como se
caracterizam estas práticas que legitimam o modelo de Ciclos de Formação Humana na Rede Municipal de
Itabuna?
A metodologia constitui-se de uma análise bibliográfica dos documentos balizadores dos ciclos em Itabuna, o
Regimento Referência e a Proposta Político-pedagógica da Escola Grapiúna, intencionando discutir como estão
situadas as práticas pedagógicas dos professores.
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Abstract

Cycles of Human Formation constitute a form of organization of basic education, implemented in Brazil,
principamente from the 1990s. Tenders Cycles has been a sought by various schools of the basic education
option. In this context, is Itabuna city located in southern Bahia / Brazil. In order to examine the pedagogical
practices of teachers who work in cycles Human Formation, this paper presents a central question: how does
characterize these practices that legitimize the model cycles Human Formation in Municipal Network Itabuna?
The methodology consisted of a literature review of the hallmarks of cycles in Itabuna documents, the
Proposal Rules and Reference Political-Pedagogical School Grapiúna, intending to discuss how they are located
pedagogical practices of teachers.
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Não é tarefa das mais fáceis adentrar em uma seara onde se apresentam inúmeras divergências e sempre
que a temática tem como cerne a escolaridade em ciclos, a polêmica se faz presente. Em uma realidade
cercada por contradições, na qual o movimento é incessante, a escola enquanto instituição socializadora para
o homem e para o conhecimento pode adotar forma distinta de organização do ensino, diferindo-se do modelo
tradicional. Nessa vertente, as propostas de Ciclos tem sido uma opção buscada por várias cidades brasileiras,
diferindo-se do modelo de organização seriada.

Nesse contexto, encontra-se Itabuna, cidade localizada na região sul da Bahia. A sua população em 2012, é
de cerca de 205.885 habitantes, atualmente, o comércio, a indústria e a prestação de serviços se constituem
como as principais atividades econômicas. Em 1990, as políticas educacionais no município estavam imersas
em um contexto marcado pela crise da lavoura cacaueira, infectada pela “vassoura-de-bruxa”, o que
provocou a instabilidade da economia, pois o cacau, reconhecido como o fruto de ouro da região, exportado
por mais de um século, entrava em declínio. No âmbito educacional, a Rede Municipal de Ensino é composta
por 104 escolas, sendo 69 da zona urbana e 35 do campo, tem um quadro de 1.700 professores e atende a
uma demanda de 23.000 alunos, segundo dados disponibilizados pelo Setor de Informações Gerenciais da
Secretaria da Educação Municipal em 2011.

Em 2002, o governo do PT implanta os Ciclos de Formação Humana, uma nova organização do ensino
fundamental, até então organizado em séries. Os Ciclos de Formação Humana tem como documentos
legitimadores o Regimento Referência e a Proposta Político-Pedagógica da Escola Grapiúna – Ciclos de
Formação do Ensino Fundamental. São estes os documentos que subsidiam a análise no presente texto,
destacando-se as práticas pedagógicas que são situadas nestes ciclos.

A proposta de Ciclos de Formação Humana foi legitimada pelo Conselho Municipal de Educação – CME - no
ano de 2003, por meio da Resolução 020/2003, um ano após a sua implantação. Os Ciclos de Formação
completaram em 2012, dez anos de vigência em Itabuna, permanecendo nas gestões do PFL e dos
Democratas, a partir de 2005. O modelo de Ciclos de Formação Humana teve como referência a concepção de
Ciclos da escola Plural e da escola Cidadã, modelos implantados em Porto Alegre e Belo Horizonte,
respectivamente, desde 1990.

Analisar as práticas pedagógicas numa perspectiva de qualidade do processo ensino-aprendizagem não se
revela tarefa fácil, sobretudo quando se trata de um processo que se pretende inovador no que tange a sua
organização por Ciclos de Formação Humana. Assim, com o objetivo de situar as práticas pedagógicas dos
professores que atuam nos Ciclos de Formação Humana, este trabalho apresenta como questão central: como
se caracterizam estas práticas nos documentos que legitimam o modelo de Ciclos de Formação Humana na
Rede Municipal de Itabuna?
Faz também uma breve investigação sobre como está situada a dimensão da cultura nos espaços e tempos
destes Ciclos.

Realizamos para tanto uma análise dos documentos balizadores dos ciclos em Itabuna, o Regimento
Referência e a Proposta Político-pedagógica da Escola Grapiúna, e o diálogo com autores como Giroux (1997),
Arroyo (1999; 2011), Altet (2000), Paro (1995), Gimenez (2007), Forquin (1993), Carvalho (2008), dentre
outros. As ideias abordadas sobre a qualidade do processo ensino-aprendizagem evidenciam a importância
que tem o professor para a concretização da uma educação e ensino de qualidade. Conforme Paro (1995, p.3)
“Pode-se aferir imediatamente que a qualidade, os efeitos da educação sobre o indivíduo se estendem, às
vezes, por toda a sua vida, acarretando a extensão de sua avaliação (docente) por todo esse período”.

O fundamento teórico para as propostas pedagógicas dos ciclos cujo princípio reside no fato de que os
sujeitos constroem seu conhecimento e, por isso, demanda diferentes ritmos e tempos para que aprendam.
Este argumento teórico aliado à ampliação do conceito de alfabetização e de letramento, à Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDBEN/96), que introduz mecanismos que referendam a implementação de ciclos,
conforme o seu Artigo 23, ao definir que a Educação Básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na
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competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo
de aprendizagem assim o recomendar. Em consonância também com os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN’s), que também propõem a organização em ciclos de dois em dois anos, faz com que ao final dos anos
1990, as justificativas teóricas e legais ganhem ainda mais corpo nas discussões educacionais brasileiras.

Tal proposta, em Itabuna, antecipou a ampliação de mais um ano de escolaridade para os alunos do Ensino
Fundamental quatro anos antes da implantação da Lei 11.274, que instituiu o ensino fundamental de 9 anos,
sancionada em 2006. As contribuições deste texto se darão a partir dos documentos que o legitimam.

1. As Práticas Pedagógicas no Regimento Referência e na Proposta Político-Pedagógica da
Escola Grapiúna

Os argumentos que diferenciam a organização por ciclos, da organização seriada, comumente a distinguem,
afirmando ser a primeira alicerçada em uma visão progressista e a segunda baseada numa lógica
mercantilista (ARROYO, 2011). A lógica da organização seriada é respaldada no cartesianismo, isto é, no
método, na linearidade, na construção de etapas com início, meio e fim, tudo compartimentado e engavetado.
Desse modo os sujeitos que não compactuam com essa forma de organização são considerados fora ou
aquém do processo, no caso dos alunos são, simplesmente, reprovados. A preocupação, então, é com o
conhecimento, o resultado, o produto, ao passo que o sujeito é secundarizado, porque o que importa é a
servidão ao sistema capitalista. A seriação configura-se como embrião da sociedade classista, reprodutora de
injustiças (LIMA, 2008).

Contrapondo-se à escola seriada, que tem os conteúdos como pressupostos das ações dos sujeitos no
processo de ensino e aprendizagem, como ponto central da ação pedagógica, na organização em ciclos de
formação humana, considera-se que o sujeito é o centro de toda ação pedagógica; não são desconsiderados
os conhecimentos sistematizados historicamente e o papel da formação, mas propõe-se a superação da
escola como empresa – mercoescola. Assim, a Escola Grapiúna, denominada “lugar de todos nós”, tem em
sua concepção a crença de que “todas as pessoas são sujeitos de direitos e que, na garantia destes direitos, é
possível a construção e um mundo melhor, de uma sociedade mais democrática, mais justa e mais solidária”
(REGIMENTO REFERÊNCIA DA ESCOLA GRAPIÚNA, 2004, p.5).

Os Ciclos de Formação Humana se estruturam em acordo com as fases do desenvolvimento humano, são
eles: Ciclos da Infância (6 a 9 anos), Ciclos da Pré-Adolescência (9 a 12 anos) e Ciclos da Adolescência (12 a
15 anos). Ao repensar a organização escolar e possibilitar a construção de uma nova representação de escola,
a escola organizada em ciclos de formação assinala rupturas em relação ao modelo tradicional de se conceber
o ensino e a aprendizagem, a formação e a prática pedagógica. Ao orientar sobre o que deve contemplar a
Proposta Político-pedagógica dos ciclos, diz o Regimento sobre as ações pedagógicas:

A Proposta Político-pedagógica deve expressar com clareza suas ações pertinentes
ao fazer pedagógico, possibilitando aos profissionais docentes e não docentes,
alunos/alunas, pais e mães se perceberem construtores e atores do processo
educacional, tendo como foco a qualidade da educação. Expressão essa que entenda
as relações de poder e conflitos travados no interior da escola como, muitas vezes,
necessárias para a convivência saudável a favor do bem comum. (REGIMENTO
REFERÊNCIA DA ESCOLA GRAPIÚNA, 2004, p.9).

O Regimento Referência é organizado com seguintes tópicos: Conhecendo o município de Itabuna
(levantamento situacional do percentual de matrículas, índice de evasão e repetência no ano de 2001);
Fundamentação (concepção de sociedade; eixos norteadores e princípios); Objetivos; Concepção de Plano
Político-administrativo-pedagógico e Gestão da Escola Grapiúna. De acordo com esse Regimento, educar
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reivindica dos professores novos compromissos com a ação pedagógica que se respalde em uma perspectiva
de totalidade e de organização integrada a um Plano Político-administrativo-pedagógico da escola, voltado
para o interesse das classes populares. O Plano Político-administrativo-pedagógico é indicado no Regimento
Referência como é referenciado como um plano global que deve ser desenvolvido por cada Unidade Escolar
que compõe a Rede Municipal de Ensino em Itabuna, e que servirá como parâmetro para a construção da
Proposta Político-pedagógica de cada unidade escolar.

Reconhecer a escola dessa forma implica reconhecer os professores como intelectuais transformadores, ainda
segundo Giroux (1997) encarar os professores como intelectuais também fornece uma vigorosa crítica teórica
das ideologias tecnocráticas e instrumentais subjacentes à teoria educacional que separa a conceitualização,
planejamento e organizado curricular dos processos de implementação e execução. Infere-se a importância
de salientar que os professores devem agir e materializar suas práticas pedagógicas, levando em conta que
os conteúdos estão imbricados com ideologias que assumem funções distintas. Nesse caso precisam
considerar o que ensinam, como devem ensinar e o que pretendem alcançar como condições que legitimam o
poder das esferas dominantes nas sociedades ou que contribuem para o seu desmascaramento.

Para seguirmos com a análise, algumas questões são propostas neste texto: O que se entende aqui por
práticas pedagógicas?
Como se caracterizam as práticas pedagógicas nos Ciclos de Formação Humana, nos documentos que
estruturam e legitimam os Ciclos na Rede Municipal de Itabuna?
Em que elas se distinguem, em tese, das práticas pedagógicas dos regimes seriados?
Se diferenciam de fato?
São todas essas questões que, buscaremos situar, a partir de agora, a fim de seguirmos com a análise.

É sabido que a compreensão que o professor detém de sociedade, mundo, educação e homem influenciam
diretamente na forma como estrutura o seu fazer docente e no tipo de condução que dará à sua prática
pedagógica, no que diz respeito as relações que estabelece com o educando. Assim, tanto ele pode ser um
mediador no processo de ensino e aprendizagem, como pode dificultar tal processo, ainda que não se
constitua sua vontade pessoal fazê-lo. Na acepção de Altet (2000) a tríade prática-teoria-prática se ancora
em saberes intermediários para interpretar as práticas, situações, interações pedagógicas, assimilação da
realidade produzida pela investigação, que se tornam saberes instrumentais.

O conceito de prática pedagógica que melhor se coaduna com a perspectiva defendida no modelo de Ciclos é
o defendido como “Um fazer ordenado que envolve professores e alunos no microsistema da sala de aula e
exige um momento de planificação, interação, avaliação e, finalmente, reflexão crítica da ação desenvolvida”
(NELISSE, 1997 apud CARVALHO, 2008, p.28). Apesar da postura do professor em sala de aula sofrer a
interferência de um conjunto de saberes pessoais e sensibilidades cultivadas ao longo da sua formação, a
mesma deve ser delineada segundo a ótica de um fazer orientado por meio do qual a prática pedagógica se
traduz numa ação avaliada e refletida do dia-a-dia tendo em vista alcançar melhores resultados. Conforme o
que preconiza o Regimento da Escola Grapiúna (2004) na relação dialética que precisa ser constituída entre o
ser social e o individual, concebe-se que apesar das determinações históricas que condicionam a existência
humana, há uma capacidade sempre presente de superar os limites desse condicionamento. Para tanto
apresenta como eixos:

• Construção de uma escola que possibilite o acesso ao conhecimento universal e regional;
• Construção de uma escola que considera a formação na sua totalidade;
• Escola como tempo de vivência cultural;
• Escola como experiência política de educação e participação coletiva;
• Escola capaz de redefinir seus elementos formadores;
• Escola capaz de assegurar a vivência de cada idade de formação sem interrupção.

Desse modo, o Regimento referência (2004, p.6), que estrutura os Ciclos de Formação em Itabuna, trata de
práticas que permitem a “ampliação do universo cultural do aluno, da aluna por meio da inserção no mundo
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letrado, como um dos instrumentos eficazes à inserção do mundo contemporâneo e de intervenção da
realidade”. Ao criticar a ideia de que a implantação de novas propostas educacionais exige uma formação
anterior do professor, Arroyo (1999) chama a atenção que faz parte do pensar mais tradicional afirmar que a
qualificação dos profissionais se imponha como um pré-requisito e uma precondição à implantação de
mudanças na escola e diz:

[...] Quanto tempo demoramos na preparação para a intervenção?
Faz parte de nossa tradição. Se pretendemos introduzir uma nova prática, nova
metodologia, um novo currículo ou uma nova organização escolar, a primeira
questão a colocarmos seria quem vai dar conta das inovações e como preparar,
capacitar os professores para as novas tarefas. Qual o sentido do tempo na escola?
(ARROYO,1999, p. 146).

Na Escola Grapiúna, torna-se explícito que o tempo é contínuo e deve se identificar com as práticas que
viabilizam a concretização da Proposta. Esta percepção do tempo escolar se respalda na ideia oposta a
concepção de teoria que precede a prática, ao que Arroyo (1999) identifica como escola tradicional. A
organização dos saberes é compatível com a perspectiva da práxis, em que professores e alunos são
considerados como sujeitos aprendizes. Freitas (2004, p.15) ao refletir sobre os ciclos, diz que “enquanto a
seriação tende a favorecer uma concepção lógico-enciclopedista, a progressão continuada fica próxima a uma
concepção prática ou instrumental e os ciclos aproximam-se mais de uma concepção cultural”.

Nesse sentido, Lima (2011), afirma que no Brasil a estrutura seriada, presente na maioria das escolas,
subsidia a aceitação da reprovação como se esta fosse a solução mais viável para tratar os alunos que
apresentam dificuldades para aprender e funciona como uma espécie de controle que barra a progressão
daqueles que não seguem o percurso escolar por não estarem no mesmo nível de aprendizagem. E completa
ao citar que cada vez mais aumentam os discursos que defendem a retenção do aluno, sob a justificativa de
que a repetição dos conteúdos é necessária para que o aluno aprenda. É este argumento uma falácia, visto
que a assimilação dos conteúdos ocorre do interesse, da percepção e da motivação deste aluno, cujo
desenvolvimento humano não retrocede, ao contrário, avança.

Consideramos, então, que tais atribuições respaldam uma concepção de homem e de mundo que se baseia na
centralidade do sujeito, em que o conhecimento amplia a sua formação moral, intelectual, social e histórica,
mas nunca se coloca como entrave para o seu percurso escolar. Como consequência, as práticas pedagógicas
presentes na escolaridade em ciclos não podem se constituir para atender aos interesses da competição
exacerbada, mas precisa se vincular a um currículo, conforme o que preconiza seu Regimento Referência
(2004, p. 23) como “uma prática coletiva que inclui a organização das ações pedagógicas e vivências,
mediante as quais o grupo assegura que os seus membros adquiram a experiência social, historicamente
acumulada e culturalmente organizada”.

O Regimento delimita ainda que os processos psicológicos, as relações interpessoais e os instrumentos
cognitivos de natureza simbólica completam esse currículo e, assim sendo, a prática pedagógica como fonte
decisiva do currículo que o mesmo seja efetivado, atualizado e reconstruído sempre que se fizer necessário. O
currículo da Escola Grapiúna não se organiza por disciplinas, mas por áreas de conhecimento, sendo assim
concebido nos anos iniciais do ensino fundamental: Línguas e Literatura, Ciências da Natureza e Matemática,
Ciências Sociais e Atividades Psicomotoras; e nos anos finais com a seguinte estrutura: Línguas e Literatura,
expressões Física e Artística, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Sociais. Os conhecimentos situados
nestas áreas devem ser trabalhados de forma interdisciplinar e expressos nas linguagens verbal, artística e
matemática. Tal organização curricular já denota uma mudança significativa em relação a seriação, que se
estrutura por disciplinas, ainda que proponha a interligação entre elas.
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Para consolidar tal organização curricular torna-se necessário a efetivação de práticas docentes que tornem
concreto o que é teorizado na Escola Grapiúna. Em sua Proposta Político-pedagógica (2004) afirma-se que um
professor que atue nos ciclos deverá conhecer as fases do desenvolvimento humano, mas também as
características pessoais e vivências culturais para saber quem é o aluno que está a sua frente. Considera
também que esta é uma prioridade pedagógica, pois tais investigações podem viabilizar um processo
interativo entre conteúdos e saberes determinados na matriz curricular e aqueles conteúdos e saberes que
integram a identidade pessoal do aluno.

A Proposta afirma ainda que essa maneira de conceber a escola e suas prioridades não significa que métodos
e conteúdos sejam abolidos, mas que a importância atribuída aos conteúdos a serem trabalhados como fins
em si mesmos, desloca-se para a relação dos educandos com o conhecimento e sua capacidade de lidar com
eles, de significá-los. Contudo, a própria Proposta questiona: ao romper com uma concepção de
ensino-aprendizagem acumulativa e transmissiva, o que afinal será ensinado na escola?
Mas, como trabalhar de acordo com as orientações da escola ciclada em Itabuna?
O documento revela que os projetos de trabalho aparecem como a única metodologia apontada como capaz
de realizar o que os Ciclos de Formação recomendam, situando-os como a forma mais eficiente de o professor
trabalhar com os conteúdos, levando em conta também o que o educando conhece, as suas experiências. A
Proposta diz que:

[...] o que se pretende é que os alunos sejam capazes de organizar seus próprios
conhecimentos e estabelecer relações entre eles para enfrentar novos problemas e
atuar no mundo. Esse processo exige que se ofereça aos alunos experiências de
aprendizagens ricas em situação de participação. Não se forma sujeitos participantes
e autônomos falando sobre democracia e autonomia e sim exercitando-as. É nessa
perspectiva que se insere uma proposta de projetos de trabalho que tem como eixo a
participação dos alunos em seu processo de aprendizagem, produzindo algo que
tenha significado e sentido para eles [...] (PROPOSTA POLÍTICO PEDAGÓGICA, s/p.
2004).

Desse modo, compreende-se que os projetos de trabalho são situados como a maneira legítima de garantir a
interação entre as áreas, pois permite a partir das tentativas de resolver situações problemáticas, que os
alunos dialoguem com o conhecimento acumulado pela humanidade, por seus pares e seus professores. Os
projetos de trabalho se estruturam em três momentos, assim enfatizados: a problematização, aqui percebido
como ponto de partida para expressar ideias, crenças e conhecimentos sobre o problema posto em questão; o
desenvolvimento, caracterizado como a etapa de criação de estratégias para se buscar as respostas às
questões e hipóteses levantadas na problematização, permite o confronto de pontos de vista, o levantamento
de hipóteses e a proposição de questões nova; e a síntese, identificada como a etapa de superação de
convicções iniciais, construções mais complexas que as anteriores que passam a fazer parte dos seus
esquemas de conhecimento. O que se objetiva com os projetos é a apropriação de novos conceitos, valores,
procedimentos e a construção de novos problemas e indagações por parte dos educandos.

Reconhecemos que, embora seja citado na Proposta como princípio metodológico mais importante dentro da
Proposta de Ciclos, não consta em seu texto, uma fundamentação mais consistente sobre a concepção teórica
que o orienta, ou sobre como materializar os projetos de trabalho na realidade da escola. Também não é feita
referência no corpo do texto sobre as contribuições do principal sistematizador dos projetos de trabalho na
atualidade, Fernando Hernandez, embora ele seja citado na referência da PPP.

Diante do exposto, Hernandez (1998) no que diz respeito à sua compreensão sobre os projetos de trabalho e
de sua aplicabilidade na escola, afirma ser a utilização dos referidos projetos uma escolha educativa, e que é
preciso que se tenha um problema para iniciar uma pesquisa. Este pode ser sobre uma inquietação ou sobre
uma posição a respeito do mundo. O resultado é que se constrói uma situação de aprendizagem em que os
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próprios estudantes começam a participar do processo de criação, pois buscam resposta às suas dúvidas.
Discutimos, a partir de agora, como a cultura é situada nos Ciclos de Formação da Escola Grapíuna, por
entendermos que ela é um importante elemento de mobilização para a concretização das práticas
pedagógicas nesse contexto.

1. A cultura nos tempos e espaços da Escola Grapiúna

Tomamos de empréstimo o termo "cultura" na acepção de Giroux (1997, p. 167) “como as maneiras distintas
nas quais um grupo social vive e dá sentido às circunstâncias e condições de vida que lhe são dadas". Diz que
estas podem ser "inconscientes" ou não e são o produto de processos históricos coletivos e não de intenções
meramente pessoais. Então, as pessoas estruturam seus propósitos e intenções dentro das estruturas
fornecidas por seu repertório cultural. Ora, na escola esse processo não ocorre de forma distinta, também os
professores e alunos se organizam a partir de seus conhecimentos prévios construídos nos diversos grupos
dos quais participa. O autor traz à tona a compreensão de que a função social dos professores enquanto
intelectuais é ver as escolas como locais econômicos, culturais e sociais que estão atrelados às questões de
poder e controle.

Retomando as contribuições de Carvalho (2008) acerca da proposta de Ciclos de Formação, destaca-se que
ela é vinculada a uma concepção de aprendizagem e de desenvolvimento elaborada pela teoria
histórico-cultural do desenvolvimento humano, segundo a qual o ato de conhecer envolve várias funções
psicológicas. Para Vygotsky, estas funções, se denominam funções psicológicas superiores, são a memória, a
atenção volitiva, a percepção, a imaginação e o pensamento. Questiona-se, então, se além da especificidade
desta organização, também a concepção de cultura que o norteia se distingue das concepções que orientam
outras formas de organização de ensino. Ou seja, como a cultura é percebida e contextualizada nos Ciclos de
Formaçãom da Escola Grapiúna?

A Educação pode ser definida como um processo contínuo de formação dos sujeitos, que é transmitido,
reproduzido ou reinventado pelas gerações, enquanto a cultura como toda e qualquer produção material ou
simbólica dos homens que constitui, enriquece e melhor define a sua humanidade. Embora, possam ser
consideradas definições generalistas estas não destoam da compreensão da educação e especificamente a
educação escolar a partir de uma perspectiva humanista.

Ao posicionar a cultura como um tema de estudo essencial para a construção da educação como política
cultural Giroux (1997) explana que a relação das culturas populares e subordinadas com os modos
dominantes da escolarização influencia o modo como os alunos lidam com os conhecimentos socialmente
legitimados, tornando-se imprescindível ao professor reconhecer que a bagagem cultural do aluno se vincula
as experiências concretas do seu cotidiano. Giroux enfatiza que “Temos que enfrentar as implicações do fato
de que a experiência escolar dos estudantes está entrelaçada com suas vidas em casa e na rua” (p.167). O
autor complementa:

Para os educadores que repensam a escolarização contemporânea, a questão
importante que precisa ser enfrentada é: Que abordagem programática do ensino
acadêmico seria desejável?
Isto é especialmente importante a fim de que os educadores considerem o que terá
que ser levado em conta na formulação das práticas de ensino e organização que
poderiam opor-se ao discurso e ideologia dominante. Em nossa visão, tal abordagem
programática do estudo acadêmico no currículo seria aquela que compreendesse a
escolarização: (1) como uma entre muitas formas, (2) como local cultural e político
que incorpora um projeto de transformação e regulação, e (3) como uma forma
produtiva que constrói e define a subjetividade humana através do repertório de
ideologias e práticas que incorpora. (GIROUX, 1997, p. 166).
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Desse modo, assim como o conhecimento precisa obter sentidos para os agentes à quem o ensino é
ministrado, aquilo que se ensina precisa ser identificado em alguma vertente para aquele que ensina. Forquin
(1993) diz que:

[...] a cada geração, a cada “renovação” da pedagogia e dos programas, são
partes inteiras da herança que desaparecem da memória escolar, ao mesmo
tempo que novos elementos surgem, novos conteúdos e novas formas de
saber, novas configurações epistêmicos-didáticas, novos modelos de certeza,
novas definições de excelência acadêmica ou cultural, novos valores. Devemos
assim reconhecer o grande poder de seleção da “memória docente”, sua
capacidade de “esquecimento ativo” (FORQUIN, 1993, p.15).

Diante de tais argumentos questiona-se o que é subjacente a tal memória seletiva, isto é, quais fundamentos
alicerçam a “escolha” docente sobre tais e quais conteúdos devem ser trabalhados no âmbito da escola?
Em quais tempos?
Em quais espaços?
O critério de nível de aprendizagem em nível similar, que é realizado no modelo seriado para realizar as
enturmações é bem distinto da forma como elas se organizam nos Ciclos de Formação Humana. A
organização do tempo escolar nos ciclos ocorre tendo como parâmetro as fases do desenvolvimento humano,
como já fora explicitado anteriormente no presente trabalho. Na PPP (2003) as orientações transmitidas aos
professores e professoras que atuam nos três Ciclos referendam na teoria de Psicogenética, conforme Piaget
(1993 apud Souza, 2008) e são explicitadas a seguir:

No Ciclo da Infância – CIN (6 a 9 anos) a criança transita do estágio pré-operatório para o estágio das
operações concretas e a sua característica dominante é superação do nível indutivo do pensamento. As
orientação para o trabalho dos docentes no CIN é o de que devem dar maior atenção aos recursos de
pensamento e habilidades exploratórias e valorizar as diferentes expressões como a escrita, oral, corporal e
os conceitos matemáticos. No Ciclo da Pré-Adolescência – CPA (9 a12 anos), por sua vez, este é um período
caracterizado pela fase das operações concretas, que é uma fase marcada por ricas aquisições intelectuais. Os
professores que atuam no CPA devem favorecer um conjunto de novos conhecimentos, tais como as noções
de cultura, o estudo geo-político-histórico, ampliando as noções próximas do meio para compreender ordens
mais gerais. No Ciclo da Adolescência – CAD (12 a 15 anos), o adolescente é um indivíduo que constrói
sistemas e teorias e efetua abstrações, formula hipóteses e testam sistematicamente. A maturação do instinto
sexual é marcada por desequilíbrios constantes. É um período em que investiga sua própria identidade e
necessita da identificação e aceitação dos grupos em que participa.

Compreendendo as implicações que esse novo modelo de organização ofertam, novos espaços são
organizados nos Ciclos que não se limitam a sala de aula. Em Itabuna, até ao ano de 2005, alguns projetos
da Secretaria da Educação funcionavam nas Unidades Escolares, subsidiando o trabalho nos ciclos. Dentre os
projetos existentes se destacam o Plano de Acompanhamento Didático – PAD – uma espécie de sala com um
professor específico para identificar e intensificar o trabalho com os alunos que apresentavam dificuldades de
aprendizagem. As aulas de “reforço” ocorrem no turno oposto ao turno regular do aluno.

Em 2007, a Rede passou a contar com o trabalho do Laboratório de Aprendizagens L.A, um projeto composto
por 42 profissionais que atendiam de forma itinerante os alunos da Rede, selecionados por suas dificuldades
de aprendizagem, composto por duas ações – o Acompanhamento Didático Pedagógico e o Acompanhamento
Psicopedagógico. Todas essas se constituem ações interventivas nos Ciclos, que só podem funcionar
adequadamente se estas existirem. Infere-se dai que as práticas pedagógicas na sala de aula e a qualidade
do processo ensino-aprendizagem diferentemente de outros bens e serviços cujo consumo se dá de forma
mais ou menos definida no tempo e no espaço.
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Conclusão

É sabido que os agentes (professores, professoras, alunos e alunas) se comunicam uns com os outros e
interagem impulsionadas pelas perguntas e respostas surgidas nos vários contextos os quais participa, tais
como a família, a igreja, as associações, os clubes, e outros locais que geralmente nos interessam. Instigados
por outras pessoas, pelos vínculos de amizade, de trabalho ou mesmo de formalidade, estabelecem relações,
dotadas de um sentido. O papel da escola, como instituição social, é viabilizar a socialização de informações e
de instrumentos culturais levando em conta as especificidades do desenvolvimento biológico e cultural dos
indivíduos em suas diversas fases do desenvolvimento humano. Um dos objetivos dos ciclos é garantir o
direito do educando de prossegui nos seus estudos e, ao mesmo tempo, assegurá-la com qualidade.

As práticas pedagógicas que se configurem como meio e não fins em si mesmas, não podem assumir uma
posição secundária do ponto de vista do que os ciclos propõem: a valorização dos educandos, como sujeito
aprendizes, em constante processo de desenvolvimento. Se em outros modos de organização de ensino
trabalhar as diversas vertentes da cultura, de modo flexível e dinâmico é um procedimento necessário, nos
Ciclos são condições imprescindíveis para favorecer o seu adequado funcionamento. Reiteramos que em
nossa análise, a concepção de projetos de trabalho, marcadamente explanados na Proposta da Escola
Grapíuna, como metodologia mais adequada aos ciclos de formação, é situada de forma incipiente e, por isso,
pouco contribui para a compreensão de como trabalhar com projetos de trabalho, por parte de professores e
professoras que atuam nos Ciclos, em qualquer de suas fases.

Tendo em vista o que afirma a Proposta (2004), as escolas que se organizam por Ciclos, seja no Brasil ou no
exterior, tem demonstrado que esse modelo promove um continuum no processo de ensino-aprendizagem
pela qual passa os educandos. Entretanto, compreende-se que a explicitação das práticas pedagógicas, neste
nestes documentos que organizam os ciclos, é deficitária.

Parece um tanto unilateral a colocação, entretanto, ela é feita para mobilizar a atenção dos educadores para o
fato de que, muitas vezes, a monotonia da sala de aula e o desinteresse pelos assuntos devem-se à forma
como são trabalhados, mesmo quando se utilizam metodologias interessantes, a concepção de educação que
norteia as práticas pedagógicas pode fazer a diferença. Portanto, a cultura imbrincada com o sentido do
simbólico é, por vezes, negligenciada e deixa de ser entendida como um conjunto de eixos simbólicos
presentes em uma sociedade. Ou, mais propriamente como defende Gimenez ao tratar da cultura (2007, p.
41) “a organização social do sentido, como pautas de significados historicamente transmitidos e encarnados
em formas simbólicas, por meio das quais os indivíduos se comunicam entre si e compartilham suas
experiências, concepções e crenças”. Aliás, é ai que o simbólico atua e se manifesta mais intensamente, o
simbólico se organiza como uma dimensão constitutiva de todas as práticas sociais e, por conseguinte, de
toda a vida social.

Assim, os documentos centram-se mais numa fundamentação filosófico-político que referendam princípios,
organização e concepção de homem, de mundo e de educação que defendem. Evidenciam também a relação
entre professor e aluno que deve ser dialógica e mediadora, mas pouco especifica o modo de
operacionalização para que isso ocorra.

De acordo com Forquin (1993) quer se conceba a educação em sentido amplo ou restrita ao campo escolar, é
importante reconhecer que toda educação é sempre educação de alguém por alguém, quer dizer, ela detém
um conteúdo permeado por conhecimentos, hábitos e valores. Dentre os problemas da educação, a partir dos
anos 60, “as que se referem à função de transmissão cultural da escola, são, ao mesmo tempo, as mais
confusas e as mais cruciais dizem respeito ao próprio conteúdo do processo pedagógico” (1993, p.9).
Interpela, nessa perspectiva, os professores quanto à sua identidade.

Não observamos como a identidade profissional é delineada. Fato é que para os professores é difícil
abandonar velhas práticas, das quais, inclusive tornam-se vitimados. Então o propósito da escola em ciclos é
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combater situações de exclusão que ocorrem nas escolas e permanecem apenas porque são menos
investigadas, como a própria configuração do tempo, a organização dos espaços, a retenção dos alunos, a
prioridade para o conhecimento em detrimento do sujeito, a supremacia da ciência em relação aos saberes do
cotidiano, a desarticulação entre a maneira como se concretizam as práticas pedagógicas na dinâmica da
escola e a concepção de educação humanizadora que boa parte dos educadores afirmam defender.
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