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Resumo

Refletir acerca do cotidiano escolar na organização por Ciclos de Formação Humana, valorizando as
contribuições dos professores e professoras que o integram na Rede Municipal de Ensino em Itabuna é
objetivo do presente artigo. Este texto integra a pesquisa sobre Ciclos de Formação, oriundo do mestrado em
Educação, Sociedade e Cultura da Universidade Estadual de Feira de Santana e aborda a relação entre o
cotidiano escolar dos profissionais que atuam nos Ciclos de Formação Humana, na Rede Municipal de Ensino
em Itabuna. Utiliza como metodologia as narrativas de professores e professoras que atuam na Escola
Grapíuna e se apresentam como reveladoras desse cenário, em que os docentes enfatizam de que forma
reconhecem e vivenciam o cotidiano da Escola Grapiúna, assim denominada em função de ser situada na
cidade de Itabuna, interior da Bahia.
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Abstract

Reflect on the school routine in the organization for Human Formation Cycles, valuing the contributions of
teachers who integrate the municipal schools in Itabuna is purpose of this article. This text integrates the
research on cycles Training, coming from the MA in Education, Society and Culture, State University of Feira
de Santana and discusses the relationship between the school routine of professionals working in cycles
Human Formation in municipal schools in Itabuna. Methodology uses as the narratives of teachers who work
in the school Grapiúna and presented as revealing this scenario, where teachers emphasize how recognize
and experience the daily life of the School Grapiúna, so named due to being located in the city of Itabuna
interior of Bahia.
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Introdução

Para realizar a empreitada de interpretar o desvelamento da subjetividade imbricadas às histórias de vida de
professores e professoras da Rede Municipal de Itabuna, em seus contextos formativos e profissionais,
busquei uma metodologia que me possibilitasse a apreensão do encadeamento de suas histórias. Vislumbrei
tal propósito ao aproximar-me da abordagem (auto)biográfica, por meio das narrativas dos colaboradores
desta investigação, as quais se inserem na vertente da pesquisa qualitativa e, mais especificamente, de uma
pesquisa narrativa segundo concebem (CLANDININ & CONNELY 2011).

A abordagem (auto)biográfica encontra-se na atualidade, com frequência nas investigações concernentes ao
campo da educação, sendo pertinente esclarecer de que forma se constitui a pesquisa biográfica. Desse
modo, a minha opção metodológica foi pela pesquisa (auto)biográfica, com ênfase nas narrativas das
trajetórias de formação e atuação profissional de professores e professoras que atuam nos Ciclos de
Formação Humana, no âmbito da Escola Grapiúna. Utilizando como dispositivos para a recolha dos dados as
entrevistas narrativas. Nesse sentido, narram sobre o cotidiano escolar os professores Roberto, Gustavo e as
professoras Estela e Helena[ii], docentes da Escola Grapiúna desde o ano de 2002, ano de implantação dos
Ciclos de Formação na Rede Municipal de Itabuna.

Ao buscar contextualizar como é o dia-a-dia da escola, por intermédio daqueles que o constroem, intenciono,
a exemplo de Alves (1998, p.14) “incorporar às redes que estes professores e professoras tecem para além
dos muros reais e imaginários, que existem, porque construídos pelo poder e pelas marcas que em nós
deixou”, quer dizer, entre a escola e os outros cotidianos. E assim, entender que:

Estas redes por serem tênues se rompem com facilidade e, continuamente, precisam
ser tecidas e tornadas a tecer. Por serem muito finas não são "vistas", a maior parte
das vezes, a não ser que a isto nos dediquemos. Este real/ imaginário é de onde se
precisa partir para construir o outro real/ utópico - o necessário, porque mais
humano e mais humanizante (ALVES, 1998, p. 14).

Trata-se de uma realidade escolar específica dos Ciclos de Formação Humana, a qual se referem os
colaboradores desta pesquisa, mais especificamente do contexto da rede municipal de Itabuna entre o
período de 2002 e 2013. Historicamente, a escola é apontada como um lugar em que a inovação passa
distante dos espaços e tempos que a compõem, este cotidiano lembrado muito mais pelos seus fracassos do
que pelas contribuições que oferece as colocações de que a escola, e mais, detidamente, a escola pública tem
fracassado é apropriada pelos pais de alunos e alunas, pelos próprios estudantes em discursos que se
tornaram recorrentes, a exemplo, nas reuniões de pais e mestres (LIMA, 2011).

Este mundo cotidiano da escola, por um lado, através de metodologias e práticas baseadas em concepções
conservadoras, podem retirar de seu contexto as relações afetivas, o fazer com, as relações de prazer,
conforme Alves & Oliveira, (1998). Todavia, por outro lado, pode-se constituir também nos espaços e tempos
escolares ‘amizades para toda a vida’, favorecer a criação de práticas pedagógicas versáteis de professores e
professoras que as desenvolvem. Pode-se valorizar as potencialidades e se reconhecer os bons trabalhos
desenvolvidos pelos seus profissionais e educandos.

As práticas cotidianas estão na dependência de um grande conjunto, difícil de delimitar e que, a título
provisório, pode ser designado como o dos procedimentos. São esquemas de operações e manipulações
técnicas (CERTEAU, 1994, p.109). Definir tais procedimentos é desvendar o seu funcionamento em relação ao
adquirido (o habitus em Bourdieu) como enuncia o próprio Certeau (p.109) “[...] o que se acha em jogo é o
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estatuto da análise e sua relação com o objeto. Como numa oficina ou num laboratório, os objetos produzidos
por uma pesquisa resultam de seu aporte, mais ou menos original, no campo onde ela se tornou possível”. E
continua:

Remetem, portanto, a um “status quaestionis”, isto é uma rede de intercâmbios
profissionais e textuais, à dialética de um trabalho em curso (se por dialética se quer
designar, como no século XVI, movimentos de relações entre dermaches diferentes e
um mesmo cenário, e não o poder conferido a um lugar particular de totalizar ou
“superar” essas diferenças). Vendo as coisas desse ponto de vista, os “objetos” de
nossas pesquisas não podem ser destacados do “comércio intelectual e social que
organiza as suas distinções e seus deslocamentos (CERTEAU, 1994. p. 110).

Ao refletir sobre as demandas de sua profissão, ou sobre como se sentem na condução desse cotidiano, de
suas práticas é que os docentes construíram suas narrativas.

Sobre o cotidiano nos Ciclos de Formação Humana o professor Roberto narra:

Bom, o cotidiano... Bom, vou colocar uma experiência na escola de tempo integral,
ok. Então, geralmente, o aluno chega na escola às 7h, ele tem três tempos,
diferente de cinco aulas, ou cinco horas de aula, então, ele tem três tempos, a aula
começa às chega 7h da manhã e encerra as 11h e 30 min, ok! É depois, tem o
intervalo nesse ínterim ai, 9h e 50 min, um momento para os alunos e ai no final,
11h e30 min os alunos ficam na escola e até 12h e 30min ele almoça nesse espaço.
Ai a tarde, geralmente, são oficinas que são realizadas, oficinas de Letramento em
Língua Portuguesa, letramento em Matemática, oficinas de dança, né, oficinas de
leitura, sala de leitura, inclusive, é um espaço que foi criado. Geralmente nas
escolas da Rede Municipal essa questão do turno matutino é toda igual, o diferente
é que nas escolas de tempo integral há esse diferencial com as oficinas no turno a
tarde. Essas aulas elas são aulas do currículo obrigatório, regular, é, mantém
língua portuguesa, matemática e tal, com alguns acréscimos, como meio-ambiente
que também acontece, é há, há também algumas disciplinas relacionadas ao
comportamento que foram criadas, justamente, para tentar fazer uma mudança na
construção e constituição do sujeito, a questão do espeito, enfim, mas o currículo é
semelhante ao currículo de uma escola regular que não seja do ciclo. (Professor
Roberto, Entrevista Narrativa, 2013).

Ao se referir ao cotidiano em sua narrativa Roberto estabelece, a princípio, uma relação com o tempo (numa
dimensão cronológica) e o espaço escolar, o que pode denotar que a sua compreensão de cotidiano é atrelada
à rotina que se estabelece no contexto da escola, pois, enfatiza os acontecimentos do dia-a-dia da escola,
desde o primeiro horário de aula da escola, o intervalo, e o trabalho realizado com os alunos nos ambientes
da escola. Se reporta ao funcionamento da escola em tempo integral, também as disciplinas do currículo
obrigatório, destaca as disciplinas que trabalham o comportamento dos alunos “justamente, para tentar fazer
uma mudança na construção e constituição do sujeito, a questão do respeito”, que percebo como sendo
identificado como a disciplina dos estudantes, geralmente, percebida como problema nas escolas brasileiras,
em função do que é percebido, muitas vezes, como desrespeito ao professor e aos profissionais da escola.

Refere ainda que o currículo da escola em que leciona é semelhante ao currículo de uma escola cuja forma de
organização não seja ciclada. É válido destacar que os autores que pesquisam e debatem sobre a escola em
tempo integral chamam atenção, justamente, para essa dinâmica da escola em relação a forma como
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organiza as disciplinas e a própria rotina escolar, uma vez que a escola deveria evitar a compartimentalização
do tempo em disciplinas do currículo formal em um turno e atividades lúdicas ou extra-curriculares em turno
oposto, a fim de não produzir estereótipos, tais como: atividades formais e atividades recreativas, não raras
as vezes, confundida como sendo atividades de menor importância, conforme .

No excerto da narrativa do professor Gustavo é possível encontrar uma aproximação da narrativa do
professor Roberto no que concerne a se referir a escola em tempo integral, para situar o cotidiano da escola.
Entretanto, a ideia de Ciclos atrelada à progressão continuada torna-se tão presente na sua memória que a
sua percepção imediata do cotidiano da sua escola é associada a questão da avaliação dos alunos e da
reprovação escolar.

Hoje, enquanto professor de uma escola de tempo integral, né, eu entendo que os
Ciclos ele tem sido deturpado, no sentido de que para o estudante a ideia que chega
dos Ciclos é que ele é um espaço onde ele vai ser aprovado independente dele ter
alcançado ou não das metas propostas para cada série, então o aluno, ele mesmo
insiste, ele diz isso repetida vezes, que de que ele não precisa fazer nada, que ele
será aprovado, eh, automaticamente. Então, do ponto de vista é, quer dizer, do
caráter pedagógico ficou essa lição ruim, o estudante ele percebe que ele não precisa
estudar dentro dos Ciclos, ele vai ser aprovado e sendo aprovado para que ele vai
estudar?
Isso, inclusive, tem gerado algumas discussões, junto a alguns professores, no
sentido de mudar na escola, ainda que a SEC não vote a mudança, ou venha
implantar uma discussão no sentido de retirada dos Ciclos, ou, senão da retirada do
seu melhoramento, os professores querem fechar a ideia de colocar sim a
reprovação não como meta, mas como uma possibilidade, dado que numa escola o
aluno tem metas a alcançar, se ele é indiferente às metas como ele pode
desenvolver os estágios que ele tem que desenvolver em cada série. (Professor
Gustavo, Entrevista Narrativa, 2013).

Como uma possibilidade interpretativa, penso que essa ideia de que a reprovação aparece como possibilidade
de o aluno interessar-se mais pela escola, empenhando-se mais, diante da possibilidade de ser aprovado ou
não (e muitas vezes isso é fato) deve-se à herança deixada pela escola tradicional que vinculou as
aprendizagens sob a responsabilidade exclusiva dos discentes e dos próprios docentes, como se os fatores
conjunturais como a infraestrutura da escola, a sua gestão e própria origem destas pessoas não tivesse
relação com o seu processo de aprendizagem, ou, como enfatiza Bourdieu (1996; 2010) com os diversos
capitais que os agentes detém ou não.

De acordo com Guilherme (2007) são cada vez mais numerosos os estudos que se ocupam em deslocar o
professor da condição de culpado pelos acontecimentos que descredibilizam o processo de ensino e
aprendizagem e a própria escola, pois, o situam como agente do seu saber e fazer, entre eles Perrenoud
(1997), Nóvoa (1995), Alves (1998). Inclusive, de serem reconhecidos como seres pensantes e não meros
executores. “Reconhecer a importância de ‘valores, ideologias e princípios estruturadores’, que dão significado
ás histórias, às culturas e à subjetividades definidoras das atividades diárias” (DIAS DA SILVA 1998, p.38
apud GUILHERME, 2007, p.57).

A professora Helena ao narrar sobre o cotidiano realiza uma associação entre os ciclos e o seu fazer docente,
que apareceu de modo singular em suas colocações. Ao se remeter ao cotidiano trata das suas práticas na
sala de aula, contemplando, por exemplo, a informática no auxílio de alguns de seus trabalhos. Ela percebe o
suporte da tecnologia ao citar trabalhos como a elaboração de blogs em parceria com algumas turmas nas
quais leciona. Traz para esse eixo o papel da equipe gestora que no seu entendimento atende as expectativas
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de uma gestão que atende as necessidades dos profissionais da escola, o que viabiliza os projetos e os
trabalhos que desenvolve na escola.

Eu já consegui fazer alguns trabalhos nas turmas do Ciclo da Adolescência com o
auxílio da informática. Nós construímos um e-mail que é coletivo, para cada turma, e
eles acessam, postam, respondem, como se fosse um blog, de 15 em 15, eles fazem
essas atividades e prestam contas dessas atividades. Então, a gente interage de
forma que antes não existia, que ficava limitado aos muros da escola. Bem, nós
contamos com o apoio da equipe gestora da escola. Eu não tenho nenhuma
absolutamente nenhuma reclamação pra fazer da gestão da escola, ela é uma
gestão, na medida do possível, participativa, né, no, no, assim, participativa, por
exemplo, ela vê o que a escola necessita, quais são reivindicações do professor, o
que o professor pede, todos os projetos que nós conseguimos desenvolver foi com o
apoio total da gestão da escola, desde a compra do material de papelaria até o
suporte pedagógico, a gente com a colaboração boa parte da equipe pedagógica,
então se a gente precisa de um acompanhamento, de uma cobrança a equipe
pedagógica também dá esse suporte. E nós temos uma gestora que está lá há duas
gestões, essa já é a terceira, eu que de repente é bom que a gente troque, mas, a
gente teme até essa mudança quando vier acontecer porque é uma equipe que está
dando certo desde a equipe gestora, até a equipe de apoio. Então tudo isso é muito
importante você sentir que na sua escola você tem uma continuação, que você tem
um apoio e esse apoio te deixa confortável para você trabalhar com o retorno que a
escola espera que você tenha. (Professora Helena, Entrevista Narrativa, 2013).

Similarmente, quanto às políticas de gestão escolar e ciclos, Krug (2010), sob o mesmo ponto de vista da
professora Helena destaca ambos os aspectos frisados por estas: o primeiro sobre a importância no âmbito
escolar das práticas de democratização da gestão dentre elas, destaca o “envolvimento da direção com o
fazer junto (percebendo-se enquanto um trabalhador a mais na construção da qualidade da escola),
superando dicotomias entre o pedagógico e o administrativo” (p. 107). E o segundo aspecto referindo-se ao
suporte institucional que viabilize o projeto da escola e de sua execução no que se refere a recursos materiais
(livros para estudo dos discentes e dos docentes, materiais didáticos etc), e, principalmente, tornar acessíveis
os materiais já existentes na escola (Idem, ibidem).

Estela, expressa no excerto de sua narrativa, a compreensão de cotidiano como um processo que vem sendo
“quebrado”, como forma de traduzir a sua aparente discordância dos projetos produzidos fora do ambiente
escolar, sem a sua colaboração dos praticantes da escola como diria Certeau (1994) como empecilhos para o
seguimento coerente das atividades elaboradas na e para a escola.

Nessa proposta de Ciclos de Formação Humana o cotidiano dentro da escola ele
ocorre de forma bem tranquila, eu acho que dá pra você trabalhar muito bem. O que
vem quebrando a questão do cotidiano dos Ciclos na escola são os projetos externos,
os projetos externos, eles poderiam, assim, ser menos e chegar com o tempo que
agente pudesse adequar aquilo que já está acontecendo na escola. As vezes a escola
tá toda voltada pra um projeto que ela se organizou pra fazer de acordo com a
necessidade da escola, tá caminhando, tá trabalhando e ai começa a vir os projetos
externos e você tem que parar pra dar conta daquilo, até porque, algumas vezes,
você tem que apresentar em outro ambiente, as vezes alguém vem pra ver o
andamento daquele projeto e ai você para tudo, mas os Ciclo ele tem caminhado
bem, ele tem tido um cotidiano bem.. tranquilo dentro das escolas. Nos Ciclos, eu
acho a distância entre a teoria e a prática, hoje, é muito pequena, eu acho que a
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gente tem conseguiu avançar bastante, mudar, realmente, a concepção e a gente já
colocou muito do que está na teoria, na prática; a gente vem aos poucos, não tem
sido fácil, mas a gente vem ano a ano tentando fazer esse Ciclo acontecer, claro que
a gente não é ingênuo de achar que o Ciclo do jeito que está, tá bom, a gente sabe
que ele precisa ser revisto, ser reformulado, parte do que está lá mas, daquilo que
está lá sendo que algumas coisas a gente não consegue perceber muito bem
(Professora Estela, Entrevista Narrativa, 2013).

Embora a professora Estela não tenha especificado quais tipos de projetos interferem no cotidiano escolar,
percebe-se que ela não os considera como integrantes das suas necessidades, tornando esse cotidiano
fragmentado. Reconhece que a própria instituição se debruça para elaborar, a fim de contemplar as suas reais
demandas. Esta assertiva da professora me fez refletir ao definir que os projetos são estranhos, a professora
Helena se defronta com as “estratégias” advindas de um lugar estranho à escola, impostos por um “sujeito de
querer e poder”.

Na linha de pensamento de Certeau (1994) “as maneiras de fazer” dos sujeitos reais correspondem a outras
regras que não aquelas da produção e do consumo oficiais, criam um jogo mediante a estratificação de
funcionamentos diferenciados, mesmo que de forma marginal que originam novas &39;maneiras de
utilizar&39; a ordem imposta (p. 93). Para além do consumo puro e simples, os praticantes desenvolvem
ações, fabricam formas alternativas de uso, assumindo a condição de produtores/autores, propagando modos
de agir alternativos, conduzindo, a sua maneira, os produtos e as regras, mesmo que de modo invisível e
marginal, conforme Certeau (1994) na análise de Alves e Oliveira (1998).

Compreendo que a professora Estela ao ir de encontro às ações que não são significativas para a escola,
utiliza-se de táticas que de algum modo burlam o sistema educacional. O que é explicitado ao situar que “as
vezes a escola tá toda voltada pra um projeto que ela se organizou pra fazer de acordo com a necessidade da
escola [...] e começa a vir os projetos externos [...] e ai você para tudo”. O que demonstra que ela reage, ao
demonstrar indignação mediante as atividades educativas das quais não participou, porque como docente, é
capaz de agir autonomamente, tem as suas “maneiras de fazer”. Seguindo esse raciocínio, as táticas,
inversamente, a astúcia é possível ao fraco, e muitas vezes apenas ela, visto que "o poder se acha amarrado
a sua visibilidade Certeau (1994, p.101)”.

Os professores e professoras ao narrarem sobre o cotidiano dos Ciclos, imersos neste cotidiano fazem
inferências distintas em suas narrativas, uma vez que mesmo estando as experiências em contextos
aproximados, elas são sempre singulares, conforme Larrosa ( 2011.p.8).

[...] Se a experiência é “isso que me passa” o sujeito da experiência é como um
território de pssagem,como um superfície de sensibilidade, em que algo passa e que
“isso me passa”, ao passar por mim ou em mim, deixa um vestígio, uma marca, um
rastro, uma ferida. Daí que o sujeito da experiência não seja em principio, um sujeito
ativo, um agente de sua própria experiência, mas um sujeito paciente, passional. Ou,
dito de outra maneira, a experiência não se faz, mas se padece. A este sentido do
passar de “isso que me passa” poderíamos chamar de “principio de paixão”.

Em seu contexto escolar, os docentes Roberto, Estela percebem, respectivamente, o cotidiano atrelado aos
elementos tempos, espaços escolares, currículo e projetos e a uma dicotomia entre as demandas da escola e
as demandas externas a ela. Afirmando que não há diferenças entre os currículos da escola em que atua nos
Ciclos de Formação e o de outras escolas com formas de organização diferenciadas. Ao se referir ao cotidiano
escolar se reportam ao seu fazer docente, e a elaboração de projetos, situando o apoio da gestão escolar. E,
deixam claro que ações exteriores à escola não funcionam ou agradam aos profissionais da escola, quando
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não contam com a sua participação.

Certamente, mesmo havendo um controle imposto pelo sistema municipal de ensino, ao implantar os Ciclos
de Formação, as narrativas dos professores e professora revelam que há modos próprios de driblar o sistema.
Percebe-se claramente essas táticas (conforme Certeau) quando o professor Gustavo se refere a progressão e
evidencia a perspectiva de introduzir a reprovação, junto com os seus colegas como uma possibilidade na
escola em que atua”, ainda que esta não integre a concepção da escola ciclada. Mesmo havendo um controle
imposto pelo sistema municipal de ensino, ao implantar os Ciclos de Formação Humana, as narrativas dos
professores e professoras revelam que há modos de driblar o sistema, são representações de como as táticas
são utilizadas pelos praticantes do cotidiano escolar, diante do poder instituído e mediante suas estratégias.

De acordo com Alves e Oliveira:

[...] no que se refere aos tantos cotidianos nos quais vivemos e nos quais nos
formamos como uma rede de subjetividades (Santos, 1995), entre os quais está o da
escola, fundamentam-se, também, em uma crítica ao modelo da ciência moderna,
que para se “construir” teve a necessidade de considerar os conhecimentos
cotidianos como “senso comum” a serem “superados” pelos conhecimentos
científicos. Isso significou, na história das ciências, entendê-los como menores e
mesmo equivocados, sem compreender os múltiplos sentidos e usos que tinham para
os praticantes dos cotidianos [...] (ALVES, 1998. p. 65).

Conforme já explicitado nestes escritos, a ciência moderna se desenvolve com uma gama de conhecimentos
que imersos em “tantos cotidianos nos quais vivemos e nos quais nos formamos como uma rede de
subjetividades, entre os quais está o da escola”. Os conhecimentos cotidianos eram percebido como como
sem valor para o que era preciso fazer e criar e para compreender o cotidiano em sua relação com a cultura
ou, melhor dizendo, a criação de acontecimentos culturais nos cotidianos em que vivemos e nos educamos. A
autora afirma que:

CONCLUSÃO

Ao narrarem o cotidiano nos Ciclos da Escola Grapiúna fizeram referências à elementos distintos como a
espaços e tempos, progressão continuada e cultura escolar. Ai apresentando irregularidades em suas
descrições, que certamente se relacionam com as questões que cada um prioriza.

Nas organizações cicladas a realidade dos alunos, principalmente das classes subalternizadas constitui-se o
principal material com o qual o professor deve contar e dispor para trabalhar. Este raciocínio poderia seguir
sem maiores conflitos, não fosse o fato de esta escola ciclada estar imersa em uma sociedade globalizada e
mercantilista, atrelado ao fato de que embora os docentes, em sua maioria, se autodenominem como
progressistas, suas práticas podem apontar para a efetivação de tendências opostas, tanto no que se refere
às práticas retrógadas realizadas em classe, quanto aos processos classificatórios e de estímulo à competição,
seja por meio das notas ou dos sistemas de aprovação e reprovação, conforme Arroyo (2011) e Krug (2002).

Na compreensão de Fernandes (2010) a seriação é resultante de uma construção histórica que se expressa
por meio dos habitus dos sujeitos do campo educacional, que indica uma disposição incorporada do agente,
uma disposição criativa e inventiva, que organiza o pensamento e que, por funcionar como um princípio que
naturaliza e legitima as ações.

Destaco que essa forma de entendimento não significa identificar que os docentes são percebidos
enclausurados em estruturas objetivas e por elas modelados, até porque, particularmente, ao ensejar uma
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sociedade mais justa e igualitária, acredito na força da crítica teórica como possiblidade de ressignificação da
prática. Nesse sentido, vou de encontro a qualquer tentativa de ação para homogeneizar o conhecimento, os
saberes, os fazeres, que possam impedir os atores do processo educacional de se tornarem agentes de sua
história. Uma vez que, influenciados por determinantes econômicos, históricos e sociais na qual a educação
escolar está inserida, vistos como oriundos de processos naturais, podem ser incapazes de reconhecer tais
condicionantes, como construídos historicamente, mas, também podem, ao reconhecê-los modificar as suas
ações.
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