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Introdução
Este trabalho tem por objeto a concepção de organização do ensino fundamental em ciclos, tanto em sistemas públicos, bem como nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
As iniciativas de organização do ensino em ciclos, em oposição à seriação, ao mesmo tempo em que sinalizam uma tendência, evidenciam, contudo, uma diversidade muito grande entre elas, tanto na concepção como em seus desdobramentos de reorganização efetiva do ensino, desencadeando resistências e questionamentos acirrados. De qualquer forma, à temática da democratização do ensino, no âmbito das políticas públicas educacionais, incorporou-se a questão dos ciclos, agregando-se, em decorrência, temas correlatos, com destaque para avaliação da aprendizagem, progressão continuada e currículo. Assim, dentro da temática da democratização da escola e frente a este objeto, procuro responder, ainda que parcialmente, à questão central: Quais são os pressupostos, fundamentos, condições e implicações que sustentariam a as propostas de organização do ensino fundamental em ciclos? Investigar em que consistiriam ciclos, pois muitas vezes o emprego da palavra ciclos em oposição genérica à seriação é associado a propostas díspares, sem maior densidade conceitual, que não rompem efetivamente com a seriação.
O título do trabalho incorpora as tensões da organização da escola fundamental em ciclos. Com efeito, se os objetivos sociais e legais proclamados forem contrastados com os indicadores de incompletude permanente de sua democratização, temos então que a escola está em questão. Porém, o devido equacionamento para a superação deste quadro de exclusão exige iniciativas que a organizem como um todo, que seja repensada globalmente, que tomem a escola como questão.

Democratização e crise da escola
Recupero o conceito de democracia enquanto processo de instauração de direitos sociais, entendendo-a como fruto de embates, que dialeticamente vão definindo o que efetivamente se instaura. Florestan Fernandes (1991) destaca que ao se pensar a educação não podemos fazê-lo sem qualificar o conteúdo do debate, sem indicar o sentido de nossas posições. Do contrário podemos apenas nos enredar em um “mudancismo” regressivo e diluído em definições desprovidas de densidade histórica. O traço persistente, de todo modo, é a democratização da escola enquanto luta social, com todos os impasses que comporta, por um direito que inexoravelmente se estabeleceu na história.
Pode-se falar em fracasso escolar quando verificamos que, apesar da obrigatoriedade do ensino, muitas crianças ainda não têm acesso à escola, ou seja, encontram-se excluídas da escola. Outras, matriculadas, e tendo até mesmo permanecido por um determinado tempo, abandonam-na. Outro segmento de alunos concluem o ensino fundamental, porém uma pequena parcela o faz em oito anos; a maioria, sobretudo em função da reprovação, leva muito mais tempo para cumprir essa etapa da escolarização básica. Quanto ao fenômeno da reprovação destaco os estudos de Sergio Costa Ribeiro (1990), que o levaram a cunhar a expressão pedagogia da repetência, em função dos níveis alarmantes de repetência da escola brasileira. Enquanto balizador de minhas pesquisas devo apontar a tese de Lisete Arelaro (1988), A (ex)tensão do ensino básico no Brasil: o avesso de um direito democrático. Ali encontramos a indagação, central para a democratização do ensino, sobre o fato de amplos contingentes populacionais estarem sendo privados da escolarização formal. A democratização do ensino, em toda a sua plenitude, nos obriga a responder um questionamento:

“Será que todos acreditamos, mesmo, que a expansão das oportunidades educacionais é interessante para o conjunto da população? [...] A situação educacional demonstra o quanto há ainda a se fazer neste setor e a questão [...] poderia ser refeita perguntando-se mais diretamente: acreditamos todos (atores, agentes e espectadores) que a educação escolar – básica e elementar – deva ser mesmo para todos? Este me parece ser o nó górdio da questão educacional.” (op. cit.: 77-78)

A questão formulada por Arelaro, torna-se decisiva. Respondê-la negativamente seria inviabilizar todo esforço pela democratização da escola que, como alerta, está atrelada à luta pela democratização da própria sociedade, palco essencial da limitação à escolarização; porém, colocar este desafio para a escola, já é um passo da luta democrática pela escola para todos.
Ao mesmo tempo em que nos envolvemos com as premissas e a efetivação da democratização da escola, também somos confrontados com impasses que se originam no âmbito da essência da escola, pela apreensão dos elementos que configuram sua existência em termos de seus objetivos e fins. Estes, por seu turno, resultam das tarefas que socialmente são projetadas para essa instituição, refletindo – com toda sorte de mediações – aspirações de vários segmentos sociais. Neste sentido, falar da escola é abordar os impasses surgidos entre essas aspirações e sua efetivação. Em síntese, parecem ser as questões para que e por que escola? as que se impõem nesse debate.

Ciclos: um quadro inicial
O emprego generalizado da expressão ciclos na literatura, na legislação e em documentos de várias redes públicas de ensino do país, para caracterizar uma organização de ensino oposta à seriação, indica uma diversidade de conceitos, bem como de iniciativas de organização escolar. Tal percepção é corroborada por Miguel Arroyo (1999: 155-156).
Para identificarmos, com maior clareza, como este processo vem se desenvolvendo no Brasil, é interessante fazer um dimensionamento das iniciativas de organização curricular do ensino fundamental em ciclos. Inicialmente, conforme dados oficiais (INEP, 2000), é possível observar que, do total de alunos matriculados em 1999 nas redes públicas e privadas, 23% encontravam-se em escolas que organizavam todo ensino fundamental em ciclos, 15,5% em escolas que combinavam ciclos e séries e 61,5% em escolas seriadas. Estes dados evidenciam que o ensino fundamental brasileiro é majoritariamente seriado, sendo que modalidades alternativas à seriação concentram-se quase em sua totalidade nos estados de Minas Gerais e São Paulo, que respondiam por 93% das matrículas em escolas exclusivamente com ciclos.
Os arranjos adotados sob a denominação de ciclos, registrados na Tabela 01, em ANEXO, são indicadores da diversidade de conceitos que possivelmente estão subjacentes às decisões de implantação deste tipo de organização do ensino. Considerando-se tanto as redes estaduais como as municipais, que adotaram o sistema de ciclos, verifica-se que apenas 27% articularam e integraram as primeiras quatro séries às últimas, indicando a forte persistência da antiga segmentação entre primário e ginásio, que foi abolida legalmente pela Lei 5.692/71 com a instituição da escola única de 8 anos. Tem-se ainda que 35% das redes que adotaram ciclos o fizeram exclusivamente nas quatro primeiras séries. Essa diversidade poderia ser explicada por diferentes fatores, que se encontram tanto no tratamento que a temática recebe na legislação e em textos oficiais como – e principalmente – pela tradição de organização seriada da escola.
Ao contemplar uma alternativa sem ampla tradição em nosso meio educacional era de se esperar que a LDB o fizesse com clareza, possibilitando interpretações precisas desse modo de organização do ensino. No entanto, nos deparamos com dispositivos que não trazem elementos que apoiem uma re-significação da organização escolar. Os ciclos aparecem indicados nos artigos 23 e 24, entre um rol de possibilidades de organização da educação básica. Vê-se que são mencionadas diferentes alternativas de organização, no entanto, há um conjunto de outros dispositivos que evidenciam que o modelo tomado como referência na apresentação das diretrizes e bases da educação nacional é o seriado. Pode-se notar que a lógica tomada como referência para a organização da educação se desenvolve em torno das idéias de anualidade, classificação, promoção, currículo seqüencial e série como unidade de referência para o agrupamento de alunos. A LDB, em uma das menções ao currículo, reincide nessa delimitação seriada e fragmentada, além de adotar uma concepção preocupante de formação cultural mediante ações curriculares, como se pode deduzir do artigo 26.
A referência aos PCN, documento oficial emanado do Ministério da Educação, é oportuna pois, embora não possuam o caráter de regulamentação legal e nem de obrigatoriedade de adoção, vêm sendo extensivamente divulgados pelo Ministério como fundamentação das atividades escolares. Nesse material encontramos o segmento A organização da escolaridade em ciclos que situa a adoção dos ciclos por várias redes, no início da década de 1980, nas séries iniciais para reverter o quadro de repetência e evasão. Essa descrição histórica omite alguns dados, começando pela enorme resistência apresentada pelos professores. Se esta resistência por si mesma não questiona o mérito da proposta, enquanto política pública de educação – e os PCN se incluem aí – não se pode escamoteá-la, ao contrário, é preciso pô-la abertamente no debate, até porque esta resistência é extremamente acentuada até os nossos dias, sobretudo no Estado de São Paulo, onde tem-se o maior índice de adoção oficial do regime de ciclos. Além disso, não menciona e, por conseguinte, não problematiza as razões de reversão, em alguns estados, da implantação dos ciclos, como em Santa Catarina e Rio de Janeiro, e também no Estado de São Paulo, no fim da década de 1960. Em terceiro lugar, não se analisa o fato de que em algumas redes a reprovação foi deslocada da primeira para a segunda série do ensino fundamental, momento em que era possibilitada a retenção do aluno em anos intermediários aos ciclos. 
Uma conclusão que se impõe, após a análise desses textos é que são insuficientes as indicações e fundamentações contidas nos mesmos, quando existem. Não se encontram diretrizes que contribuam para um avanço na explicitação da concepção de ciclos, e muito menos determinações de medidas efetivas para sua implementação. Contraditoriamente, no entanto, estão em curso no país muitas iniciativas que se sustentam nesses textos, para difundir a organização do ensino em ciclos, envolvendo milhões de alunos e seus professores.

Ciclos: alguns fundamentos
A tentativa de se avançar na concepção de ciclos deve reconhecer que sua formulação se desenvolveu demarcando, entre outros aspectos, um confronto com a seriação. Que se por sua vez consistiu em uma forma de organização escolar construída desde o século XVII, conforme, entre outros, desenvolve Gilberto Alves (2001).
Procurando uma síntese, nessa lógica de compreensão histórica e dialética da escola seriada, apoiando-se especialmente em Jurjo Torres Santomé (1998: 110-111), temos como traços associados à seriação: 1) O programa educacional não tem no interesse dos alunos seu centro, nem se propõe a motivar esses interesses. 2) Com características mnemônicas, o trabalho intelectual não se apoia nas experiências dos estudantes, concentrando-se em exigir reproduções verbalistas dos conteúdos apresentados pelos professores. 3) Ancoragem em uma política editorial que privilegia obras com referências generalizantes, sem espaço para as experiências mais localizadas, em um quadro no qual o livro-texto é o principal recurso. 4) O currículo “quebra-cabeça” dificulta as perguntas mais vitais, pois estas demandariam uma superação dos limites das disciplinas. 5) As próprias relações pessoais entre alunos e professores ficam obliteradas pela divisão disciplinar e ditadura do livro didático, que impõem um padrão de trabalho e condutas. 6) Esta organização disciplinar acaba por alimentar o fracasso escolar por ser causadora de dificuldades de aprendizagem decorrentes dessa fragmentação. 7) As questões mais atuais, que demandam abordagens interdisciplinares, ficam obstruídas em decorrência das limitações de ajustes que um tal currículo demarca. 8) Além das dificuldades que os alunos têm para integração entre as disciplinas em função de suas características parcializantes, a escola normalmente não oferece nenhum suporte para a superação desse quadro. 9) O currículo centrado em disciplinas também causa inflexibilidade na organização tanto do tempo como do espaço e dos recursos humanos, e, assim, atividades educacionais positivas, como visitas, excursões, saídas da sala de aula, seminários de maior duração temporal, experiências, são inviabilizadas. 10) Essa estrutura disciplinar desestimula a crítica e curiosidade além de não incentivar iniciativas de estudantes para estudos e pesquisas autônomas. 11) Como fruto do peso exagerado do livro didático, os professores tornam-se ‘organizadores organizados’. 12) A nota, como indicador de desempenho dos alunos, ganha relevância para controlar o fluxo ao longo dessa cadeia de disciplinas e, assim, passa a ser o elemento central do processo. A avaliação converte-se na atribuição dessas notas e o processo pedagógico subordina professores e alunos. 13) Essas características enfatizam a massificação do ensino, pela padronização que se pauta por objetivos seletivos. Dilui-se ou anula-se uma preocupação com os casos particulares. 14) Realça, portanto, uma contradição entre o objetivo de uma escola obrigatória, fundamental, democrática – que suporia sua natureza indispensável à condição humana e societária – e seus procedimentos e resultados que indicam uma tendência a considerá-la facultativa – apenas para os que tenham interesse em estudar –, acessória – por compor-se de conhecimentos que serviriam apenas para quem pretende um nível imediatamente posterior – e antidemocrática – pois que não faculta a todos seu aproveitamento, pela exclusão, e quando o faz este aproveitamento revela-se para fins extremamente acadêmicos. 15) Na definição de seus objetivos notabiliza-se por privilegiar a preparação para o futuro. 16) A suposta preparação para o trabalho, desnuda-se como um artifício retórico sem consistência. 17) A relação da escola fundamental seriada com o trabalho se evidencia muito mais pelo fato de que esta forma de organização representou uma resposta burguesa aos imperativos de aumento da produtividade dos trabalhadores professores, diante das pressões populares por escola. 18) Não se poderia descartar, como uma hipótese analítica, a apreensão da escola como um “estacionamento” de jovens justamente porque não há empregos que o sistema capitalista já não pode oferecer. 19) Ainda quanto ao trabalho, é preciso demarcar que esta escola seriada edificou-se como um espaço de separação do trabalho produtivo. 20) Partindo-se de uma visão ampliada de currículo verifica-se que a escola seriada consolidou um padrão curricular, importado e deformado das divisões disciplinares expressos na Universidade, associado a um rol de conteúdos atomizados.
Como alertado, os ciclos aparecem muitas vezes como um arranjo aritmético para se articular os oito anos – séries – do ensino fundamental, conforme demonstrado nas análises de textos legais e oficiais. Neste sentido Elvira Lima lança igualmente alguns questionamentos no sentido de perceber a extensão das dificuldades ao se repensar a escola em outras bases:

“[...] a reorganização temporal da escola em ciclos se insere em um processo de reavaliação pelo qual a escola de ensino fundamental passa em vários países ...
 A persistência do fracasso escolar na escola pública, em países economicamente desenvolvidos, alerta para o fato de que a estrutura da instituição tem problemas sérios, que impedem que sejam atingidas as metas educativas e que o nível desejado de preparo educacional da população em geral seja concretizado na escola.” (LIMA, 2000: 3)

A conceituação de ciclos como uma proposta que releva o lugar e a importância do conhecimento encontra respaldo nas formulações de Sandra Zákia Sousa, que salienta:

“O horizonte da transformação proposta é uma nova concepção do processo de conhecimento, remetendo à análise da finalidade e da dinâmica da educação escolar. [...]supõe tratar o conhecimento como processo e, portanto, como uma vivência que não se coaduna com a idéia de interrupção, mas sim de construção; em que o aluno, enquanto sujeito da ação, está continuamente sendo formado, ou melhor, se formando, construindo significados a partir das relações que se estabelecem entre os seres humanos e desses com a natureza, procurando dar vazão à dimensão teleológica da ação humana.
A natureza dinâmica, relativa e plural do conhecimento ganha centralidade, opondo-se à noção de conhecimento como algo estático, que se traduz em um rol de conteúdos e habilidades a serem dominados pelos alunos, em um dado tempo, de modo cumulativo, desconsiderando-se as diferenças individuais e socioculturais dos alunos, o que tem resultado, historicamente, em nosso sistema de ensino, na exclusão e seletividade de parcela significativa dos que nele ingressam.
O que está em questão é a constituição de uma escola que se paute pelo compromisso com a inclusão escolar e social de todos, rompendo-se com a noção, tradicionalmente estabelecida, de que a sua finalidade é transmitir um dado conjunto de informações que devem ser assimiladas por todos os alunos, mas que, “já se sabe”, nem todos têm condições de dominá-las, nos tempos e nas condições preestabelecidas, convivendo-se, assim, com os altos e persistentes índices de fracasso escolar.” (SOUSA, 2000: 34-35)

Assim, a concepção de ciclos implica um processo de escolarização revestido de nova natureza, com fins radicalmente novos: a emancipação de seres humanos, e com essas preocupações encontramos algumas iniciativas, como, a partir de 1992 na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, e a partir de 1994 nas Redes Municipais de Belo Horizonte e Porto Alegre. Estas implantaram a organização com três ciclos, em todo o ensino fundamental de nove anos, integrando séries iniciais e finais. Entretanto, ainda que focando na questão curricular, vão desenvolver uma fundamentação para a segmentação dos ciclos centrada nas faixas etárias, entendidas como determinantes para o agrupamento dos alunos, com alguma distinção em relação à proposta paulistana, que destaco adiante em tópico específico.
A adoção de ciclos em Belo Horizonte, configurando o que se denominou Escola Plural, teve em Miguel Arroyo um expoente destacado, que assim sustentava a proposta de Ciclos de Desenvolvimento ou de Formação, que se contrastariam com os chamados Ciclos de Aprendizagem, com se deu em São Paulo:

“[...] Desenvolver os educandos na especificidade de seus tempos-ciclos, da infância, da adolescência, da juventude ou da vida adulta. Pensamos em Ciclos de Formação ou de Desenvolvimento Humano.
[...] Trabalhar em um determinado tempo-ciclo da formação humana passa a ser o eixo identitário dos profissionais da educação básica e de seu trabalho coletivo e individual.” (ARROYO, 1999: 158) [grifo meu]

A proposta político-pedagógica da Rede Municipal de Porto Alegre denominou-se Escola Cidadã (PORTO ALEGRE, 1996), e também procurou demarcar o combate à evasão e à repetência como forma de garantir o acesso ao conhecimento. Nessa proposta, principia-se por centralizar a importância do currículo que se “expressa através de um conjunto de atividades que de maneira direta ou indireta interfere no processo de criação, produção, transmissão e assimilação do conhecimento” (op. cit.: 9), apoiando-se em uma visão processual, que permitisse o movimento de ação-reflexão-ação, estruturou-se em três ciclos, de três anos cada, promovendo um continuum no processo de ensino-aprendizagem. A organização do ensino foi feita por complexos temáticos – assuntos ou relações profundas – que concentram conceitos e temas a serem extraídos de um processo de problematização e que norteiam, em seu estudo e aprofundamento, toda a atividade do ano ou do ciclo.
O traço mais saliente dessas iniciativas encontra-se na noção de Ciclos de Formação, que por sua vez estão definidos fundamentalmente pelo agrupamento etário, fazendo com que os objetivos de cada ciclo sejam modulados pelas características desses recortes cronológicos, que delineiam suas necessidades a serem atendidas pelas atividades curriculares.
Encontra-se, contudo, uma outra abordagem para a concepção de ciclos. Igualmente sustentando as limitações do processo seriado, aponta para o que seriam os ciclos de aprendizagem, cujo ponto de articulação para uma nova configuração da escolarização estaria na aprendizagem que se deseja desenvolver com os alunos. Não se trata de uma simples fixação de novos objetivos, pois isto implicaria redundância de um modelo curricular linear, já tradicionalmente instalado – e imposto aos seus usuários. Ao contrário, diz respeito à delimitação de objetivos que possam indicar uma revisão profunda das finalidades da escola e, ao mesmo tempo, o repensar da forma de se trabalhar, no interior da escola, com o conhecimento. Como temos em Monica Thurler, afirmando que mudanças devem ocorrer no domínio do trabalho coletivo, para evitar que os ciclos se transformem com o tempo em um expediente que não garanta uma efetiva aprendizagem. Isto colocaria, segundo a autora, uma reinvenção dos professores como pessoas e profissionais, sobretudo em um quadro em que os objetivos de aprendizagem se definem em prazos mais longos, o que, em conseqüência, implica acompanhamento mais apurado do percurso dos alunos, para garantir que estes objetivos se traduzam em dispositivos de aprendizagem. Assim, para a autora:

“Um ciclo de aprendizagem é definido em primeiro lugar pelas aprendizagens a que visa, como uma etapa da escolaridade associada a conteúdos de ensino e a níveis de domínio das competências de base visadas pelo conjunto do curso. Nesse sentido, os ciclos têm a função que antes tinham as séries anuais: constituir marchas, progressões. A diferença é que essas etapas são plurianuais.” (THURLER,2001: 19) [grifo meu]

Apesar de haver diferenças de ênfase das propostas de ciclos, na aprendizagem ou no desenvolvimento, estas propostas cristalizam o desafio de pensar a escola em bases muito distintas daquelas sobre as quais se vem operando há vários anos. A democratização do ensino é vista para além de seus termos quantitativos de acesso, permanência e conclusão, como desafio de garantir que alunos e professores possam compartilhar um processo de conhecimento emancipatório. Onde a avaliação reveste-se de outras dimensões e revela um nova natureza, a serviço de fins radicalmente novos: a promoção humana e social.
Recupero, a partir do tratamento desenvolvido sobre a seriação, a importância de definir o que seja e como pode ser articulado o currículo das escolas. Compreendo-o para além de um rol de disciplinas e conteúdos, devendo portanto ser pensado enquanto conjunto de atividades e sua organização, mas balizado pelos objetivos pensados para a escola. A definição de objetivos coloca no centro das discussões o lugar social da escola, definindo portanto sua finalidade em função das tensões e interesses sociais que recaem sobre ela. Significa, também, a ruptura com a escola seriada na qual, embora se possam definir com muita precisão seus objetivos, estes tenderiam a apresentar um currículo no qual as aprendizagens se marcam pelo caráter estanque, fragmentado, rígido e seqüencial. Principalmente, incorre-se no equívoco de não considerar a escolarização como um processo que deve permitir a amplas camadas sociais a apropriação de conhecimentos que façam diferença em sua luta pela sobrevivência. Como um diálogo sobre currículo podemos recuperar as contribuições de José Gimeno Sacristán (1998: 14-15) ao ponderar sobre o amplo espectro que a temática curricular alcança e, ao mesmo tempo, esboçar um condensação dessa gama. Portanto, a discussão da organização da escola em ciclos não pode prescindir de entranhar-se nessa temática. Particularmente para compreender qual o modelo de escola que se pretende transformar e qual concepção curricular sustenta.
Como já se pode perceber, um dos aspectos mais salientes em uma proposta mais consistente de ciclos está em conseguir definir e justificar um outro lugar para a avaliação, dando-lhe centralidade no interior das práticas pedagógicas, e concebendo-a como parte integrante do currículo. A proposta de ciclos deve dar ao processo de avaliação um lugar muito mais decisivo, retirando-lhe, isto sim, a cobertura ritualística que tradicionalmente ocupou e moldou na escolarização, principalmente a sua importância para os professores. A discussão da avaliação e do encaminhamento de práticas avaliativas, não pode prescindir da compreensão de seu lugar social, isto é, seu enraizamento e entrelaçamento com os condicionantes sociais. Talvez, as práticas desencadeadas na escola estejam favorecendo tal discrepância e, seguramente, as práticas avaliativas podem estar contribuindo para este distanciamento do sucesso da escolarização. Contudo, mais uma vez, o desafio não é tomar a avaliação escolar como uma variável autônoma, social e politicamente. Trata-se de abordá-la, a par do reconhecimento de sua dinâmica especificamente pedagógica, articulada com os mencionados condicionantes sociais, como encontramos em Sandra Zákia Sousa (SOUSA, 1986: 206-213). Sem considerarmos esses marcos da avaliação, a interpenetração de suas práticas internas com os limites colocados socialmente, não poderemos formular adequadamente uma política de reversão do processo de exclusão observado na escola. Exclusão que, hoje, pode estar se materializando em um acesso e permanência na escola sem contrapartidas de aprendizagem.
Após esse percurso investigativo, é possível indicar alguns aspectos que devem ser contemplados, no mínimo, ao nortear a implementação do regime de ciclos: 1)recomposição curricular, com revisão profunda de seus fundamentos, conteúdos e atividades, em função da finalidade da escola que deve ser a de garantir uma aprendizagem significativa para seus alunos, o que exige um processo amplo de problematização com todos os envolvidos pela proposta; 2)definição do processo de formação permanente dos professores e demais profissionais que irão trabalhar com os mesmos; 3)fundamentação para o agrupamento dos alunos nos ciclos, com destaque para: objetivos de aprendizagem, processos formativos, agrupamentos etários. 4)estabelecimento de um conjunto integrado de atividades, no espaço e no tempo, que articule atividades regulares, de apoio e de acompanhamento;5)articulação de processos avaliativos, de cada escola e do sistema; 6)alteração do regime de trabalho dos professores e de outros profissionais, com a garantia de horário para atividades coletivas e individuais; 7)busca permanente de avanço de um quadro teórico básico; 8) incremento de mecanismos de envolvimento permanente dos pais e responsáveis; 9)configuração de um conjunto diversificado de atividades extra-escolares, integrado ao currículo mas salientado como desenvolvimento cultural de professores e alunos; 10) mecanismos que assegurem o debate das divergências.

Ciclos: a proposta da Rede Municipal de São Paulo
Como uma outra referência de concepção de ciclos, tivemos o processo de implementação na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, em todas as escolas de ensino fundamental, em 1992,  desencadeado pela administração do Partido dos Trabalhadores, cujo mandato estendeu-se de 1989 a 1992.
A escolha da iniciativa da Rede Municipal de São Paulo assenta-se na magnitude dos desafios enfrentados ao se administrar uma rede de ensino de tal porte Em 1992, a Rede Municipal contava com 353 escolas de ensino fundamental regular com mais de 440 mil alunos e quase 30 mil professores (SÃO PAULO (Município), 1992a)., transformando-a em um caso paradigmático, mediante uma política educacional definida pelo objetivo de construção de uma escola pública popular, democrática e de qualidade. Desse arcabouço político derivaram quatro diretrizes: 1) democratização da gestão, com o objetivo de incrementar – ou estabelecer – a participação dos vários segmentos nas decisões da política educacional; 2) democratização do acesso, pois se verificava um contingente significativo de crianças fora da escola; 3) educação de jovens e adultos, já que naquela época São Paulo contava com um número estimado de 1 milhão de analfabetos e 2,5 milhões de pessoas com menos de quatro anos de escolaridade; 4) nova qualidade de ensino, que se procurou atingir mediante três grandes eixos: a) movimento de reorientação curricular; b) interdisciplinaridade; e c) formação permanente dos educadores. As ações decorrentes desta diretriz resultaram em mais de 1.500 projetos nas escolas, que se desenvolviam a partir da análise da realidade local. Da busca dessa nova qualidade chega-se à elaboração de um novo Regimento Comum das Escolas Municipais, no qual se formula a proposta de ciclos dessa administração, pois:

“De 1989 a 1991 estivemos criando condições estruturais mais amplas para uma alteração profunda no ensino fundamental no que se refere à sua organização curricular; embora já tivéssemos convicções prévias quanto à necessidade de romper com a seriação estanque no 1º grau, não queríamos implantar uma mudança que fosse feita sem uma recuperação das escolas, um trabalho forte com as comunidades, a valorização profissional dos educadores e sua formação permanente.
O novo Regimento, apoiado na concepção de uma escola flexível, democrática e autônoma, propôs uma organização escolar regida pelos princípios da continuidade, flexibilidade e articulação, sobretudo na transição das séries iniciais, garantindo-se um regime de ciclos para todo o Ensino Fundamental.
A proposta de organização em ciclos visa à construção de uma escola que rompe com as práticas de seletividade, exclusão social e autoritarismo; a ruptura com o regime de seriação (um dos fatores básicos para o elevado índice de reprovação, evasão e fracasso escolar em nosso país) não buscava diminuir artificialmente nossos índices de retenção e evasão pois, se não por outras razões, tínhamos já conseguido reduzi-los, entre 1989 e 1991, aos mais baixos patamares das últimas décadas (em 1991, média de 12% de retenção e 5% de evasão).
Dessa forma, a partir de 1992, o Ensino Fundamental foi estruturado em três ciclos: ciclo inicial (antigas 1ª, 2ª e 3ª séries), ciclo intermediário (antigas 4ª, 5ª e 6ª séries) e ciclo final (antigas 7ª e 8ª séries); a avaliação passou a ser contínua e qualitativa, com relatórios semestrais que devem ser discutidos com os educandos e seus responsáveis (quando for o caso), as notas foram substituídas por três conceitos (plenamente satisfatório, satisfatório, insatisfatório); e, finalmente, a retenção só ocorre ao final de cada ciclo (se retido, o educando refaz somente o último ano do ciclo correspondente).” CORTELLA (1992: 61) [grifo meu].

Uma das iniciativas mais marcantes, tanto do ponto de vista de envolvimento de recursos como também por sua contribuição na concepção de ciclos, foi o Movimento de Reorientação Curricular. Tal movimento, procurando pensar o conjunto de ações da escola, desencadeou uma proposta de trabalho interdisciplinar .” (CHIAPPINI; MIRANDA; EVARISTO: 1994: 25). Assim, nesse Movimento encontra-se o veio substancial que permitiu aflorar a proposta de ciclos. Especialmente, é imprescindível destacar que se colocava como central uma proposta de organização escolar ou, melhor ainda, como condição para se pensar esta ou aquela forma de organização, a discussão daquilo que a escola se propõe a fazer, o que define como objetivos e finalidades. A discussão curricular ganha, portanto, centralidade que remete os professores a uma tarefa que, se não altera completamente sua tradição, subverte uma prática arraigada nos ambientes escolares. Na Exposição de motivos do Regimento encontramos o tópico referente aos ciclos, no qual várias dimensões são apresentadas. Destacando-as, temos:

“Visando à construção de uma escola que rompa com sua prática de seletividade, exclusão social e autoritarismo para com seus alunos, de qualquer idade, é que estamos propondo a organização do ensino fundamental na forma de ciclos.
No conjunto de fatores que contribuem para o elevado índice de reprovação e evasão escolar de crianças, adolescentes, jovens e adultos, poderíamos apontar o regime de seriação (as séries ou termos) como sendo uma das contribuições para o fracasso escolar do aluno no ensino fundamental.
[...] vem sendo comprovado que a seriação atua de maneira decisiva, perversa e seletiva no desenvolvimento da vida escolar dos alunos de qualquer faixa etária.
[...]” (SÃO PAULO (Município), 1992b: 7) [grifo meu]

Diferentemente do que se constatou na análise de documentos legais e oficiais, a preocupação com a continuidade do processo escolar, associada à segmentação entre “primário” e “ginásio”, aparece explicitamente como processo de rompimento dos mecanismos de reprovação e repetência, que produzem uma escolarização, para a maioria das crianças em escolas seriadas, sob a ameaça de terem sua escolarização marcada pela descontinuidade de turma e de processo de construção de conhecimento com seu grupo. Assim, é enfatizada a necessidade de articulação de todo o ensino fundamental.
A concepção de ciclos revela uma preocupação, ao fixar uma base temporal que extrapola a tradição de associar o ano letivo ao ano civil, de dotar a escola, seus professores e alunos, de uma flexibilidade que permita um maior amadurecimento recíproco. Mas isto só pode ocorrer se houver um planejamento – daí a discussão do currículo – que incorpore essa nova base temporal. O contrário, como verificado em algumas experiências, redunda em ciclos como um aglomerado de séries, fruto mais da aritmética do que de princípios político-pedagógicos.
Portanto essa concepção de ciclos articulava um conjunto de aspectos inseparáveis. Articulava uma visão de democratização da escola como garantia de acesso e permanência, concebendo que a escola só se justifica quando explicita a relação de seus objetivos e atividades, consubstanciados em seu currículo. Não se trata, por conseguinte, de democratizar qualquer escola. Pretende-se uma escola que se proponha a ser significativa para seus alunos, que os tome como sujeitos, que não trate os conhecimentos fora da história. Entendendo também que a organização seriada, arraigada em nossa tradição, de fragmentação do conhecimento, do trabalho docente e com blocos estanques em que se transformaram as séries iniciais e as finais do ensino fundamental, se coloca como um obstáculo a ser superado.
Como um decorrência dessa concepção, foi concebida a ação supervisora na perspectiva de partilhar com as escolas os desafios de uma política educacional, em contraste com uma. tradição verticalista que tende a desresponsabilizar quem formula e implanta as medidas, impondo às escolas, praticamente, todo o ônus dos encaminhamentos e desdobramentos de uma política, como se esta se resumisse a uma simples receita. Portanto, essa iniciativa de implementação de ciclos – que vigorou até 1997 –, por sua concepção, entra para a história. Não porque tenha exaurido suas potencialidades, mas pela amplitude das formulações e proposições. Colocando-se como algo a ser recuperado e incorporado ao debate pedagógico atual sobre ciclos.
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ANEXO

TABELA 01
NÚMERO DE CICLOS E TEMPO DE DURAÇÃO, EM REDES PÚBLICAS – 2000

DURAÇÃO DE CADA CICLO  (ANOS)

Nº DE CICLOS
1º CICLO
2º CICLO
3º CICLO
4º CICLO
Nº REDES
1
2



4
1
4



4
2
2
2


4
2
2
4


1
2
4
4


6
3
3
3
3

6
3
2
2
2

1
3
3
3
2

1
4
3
2
2
2
3
4
2
2
2
2
7
FONTE: NEPPP/UNICAMP – BRASIL, 2000. Dados apresentados em Seminário da Secretaria de Educação Fundamental / MEC. Brasília, 08/08/2001.


