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Resumo
Esta pesquisa parte da observação de que a enturmação escolar em ciclos foi concebida como uma
possibilidade de questionar o sistema excludente imposto pela lógica seriada, representando, assim,
parte de um projeto de democratização da escola pública. Todavia, a análise dos estudos na área da
Educação demonstra que o debate sobre a organização em ciclos e suas possibilidades vem sendo
arrefecido enquanto se fortalece o discurso sobre uma qualidade educacional referenciada por índices.
Nesse contexto, duas lógicas passam a coexistir no espaço escolar: a lógica dos ciclos, fundamentada
na humanização e na formação global do estudante; e a lógica das avaliações externas, pautada pela
seleção, hierarquização e responsabilização, sobretudo de escolas e professores. Diante desse
antagonismo, busca-se identificar como se efetivam as duas lógicas em escolas do Município de Nova
Iguaçu; quais as influências de uma sobre a outra; e quais as possibilidades de superação, em prol de
uma escola mais solidária e democrática. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que realiza a revisão
de artigos, o estudo de documentos e entrevistas com sujeitos que atuam nos ciclos. Como resultado,
foram observadas interferências das avaliações externas sobre as práticas docentes, com indícios de
uma preocupação originada pelas próprias educadoras para que os estudantes obtenham bons
resultados. Entretanto, também foi possível perceber ações que ultrapassam os limites impostos pelas
avaliações externas, promovendo alternativas que fortalecem o estabelecimento de novas relações
escolares, fundadas no reconhecimento das diferenças.
Palavra-chave: Organização escolar em ciclos, avaliações externas, democratização da escola
pública.

1.

Introdução
A análise da produção acadêmica dos últimos cinco anos em instituições como a

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), a Comissão de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) e a Scientific Electronic Library
Online (SciELO), permite observar que são escassos os estudos que abordam o tema da
organização escolar em ciclos e das avaliações externas ao mesmo tempo, isto apesar do vasto
número de pesquisas que evidenciam, ainda que em separado, a existência inegável de um
conflito teórico, pedagógico e epistemológico entre essas duas políticas educacionais que
estão postas simultaneamente nas salas de aula. Está-se a falar, portanto, de políticas
antagônicas que coexistem nas escolas e que a produção acadêmica pode contribuir para
questionar.
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Assim, a pesquisa surge das inquietações profissionais provocadas pela política de
controle da qualidade educacional por meio das avaliações externas e de suas possíveis
influências sobre o currículo das escolas organizadas em ciclos, notadamente, no município
de Nova Iguaçu, maior cidade da baixada fluminense, localizada no estado do Rio de Janeiro.
O presente trabalho tem por objetivo geral: identificar como se estabelece a relação
entre a lógica dos ciclos e a lógica das avaliações externas no cotidiano de escolas do
Município de Nova Iguaçu. Para adentrar nas especificidades do tema e aprofundar
teoricamente a discussão, apresentam-se como objetivos específicos: a) analisar os
fundamentos que orientam a instituição dos ciclos de modo geral e, mais especificamente, no
Município de Nova Iguaçu, além da concepção curricular adotada pelas avaliações externas;
b) identificar os possíveis efeitos das avaliações externas sobre a organização escolar em
ciclos, a partir de uma análise do processo de avaliação praticado por professores nesta forma
de organização; e c) identificar as possibilidades de superação de lógicas seletivas e
excludentes atuantes no espaço escolar, em prol de uma escola que busque a promoção e
emancipação dos sujeitos que a compõem.
Dessa maneira, propõe-se a apresentação de alternativas, no campo da avaliação, para
a construção de uma escola pública pautada por ideais outros, diversos daqueles que
encampam a conhecida escola seriada, tais como a padronização, a hierarquização e a
exclusão de estudantes e seus saberes.

2.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que incluirá quatro estratégias metodológicas: (1)

revisão de documentos, de modo a explicitar a forma como os ciclos e a avaliação são
concebidos no Município de Nova Iguaçu; (2) revisão bibliográfica dos fundamentos teóricos
que sustentam a organização escolar em ciclos e as avaliações externas, objetivando melhor
compreensão do problema; (3) mapeamento das produções acadêmicas recentes de fóruns de
pesquisa em Educação, especificamente na ANPEd, CAPES e SciELO, com a finalidade de
responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados sobre os temas; (4)
pesquisa de campo, utilizando a entrevista semiestruturada com profissionais da Secretaria
Municipal de Educação e professores que vivenciam os ciclos.
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3.

Resultados e Discussão

3.1. Ciclos e avaliações externas: o confronto entre duas lógicas

Encontrando fundamentação teórica em autores como Andrea Fetzner (2008), Luiz
Carlos de Freitas (2003), Miguel Arroyo (2007) e Vítor Paro (2003), a pesquisa permitiu
perceber que esses estudiosos são uníssonos ao afirmarem que os ciclos constituem uma
forma de organização curricular que respeita os estágios de desenvolvimento cognitivo, social
e afetivo da criança e do adolescente, visando desenvolver métodos adequados à apreensão de
conteúdos culturais, sempre observando a necessária flexibilidade para que possa contemplar
as especificidades de cada estudante, sem as exclusões e rupturas próprias da organização
seriada. Deve-se salientar, portanto, que a justificativa dos ciclos não se reduz a superação da
reprovação, mesmo que a inclua, mas a observação de que os estágios de desenvolvimento da
criança e do adolescente não se contêm em períodos estanques delimitados pelo ano civil
adotado para a seriação (PARO, 2003, p. 50). Assim, os ciclos surgem como uma
possibilidade de questionar a concepção hierarquizante, seletiva e excludente imposta pelo
regime seriado, constituindo parte de um projeto de democratização da escola pública.
Não obstante, com a institucionalização das avaliações externas em todo o Brasil, as
bases epistemológicas e pedagógicas apresentadas pela organização em ciclos são postas em
risco e, nesse cenário, o modelo de avaliação em larga escala passa a ocupar o centro do
debate educacional, suscitando implicações aos currículos e, consequentemente, às práticas
avaliativas desenvolvidas em sala de aula.
A revisão de artigos realizada permitiu observar que são predominantes os estudos que
revelam algum tipo de interferência exercida pelas avaliações externas sobre as escolas. O que
se evidencia é que quando essas avaliações são consideradas na construção do trabalho
pedagógico, emergem influências como: direcionamento da prática educativa em função de
resultados; avaliação empobrecida, que não reflete o real conhecimento do aluno; um
currículo homogêneo, limitando a ação do professor, dentre outras. Depreende-se daí a
conformação nas escolas de um mecanismo de padronização que passa ao largo das
peculiaridades de cada uma, ignorando as diversidades com que lidam (ALAÍDE BARUFFI,
DIRCE FREITAS e GISELLE REAL, 2011).
Por conseguinte, se inicia o discurso sobre uma qualidade educacional referenciada por
resultados obtidos em avaliações padronizadas, as quais trazem consequências para o
cotidiano das escolas, como afirma Dulce Voss e
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Maria Garcia (2014) na conclusão de seus estudos sobre essa questão:
As políticas voltadas à melhoria da qualidade da educação, pela via da
maximização dos índices de avaliação das escolas e redes públicas de
ensino, engendraram tecnologias de governo e autogoverno que
intensificaram a vigilância sobre o trabalho pedagógico e, ao mesmo tempo,
causaram impactos nas condutas docentes, forjando a fabricação de
identidades performativas de autorresponsabilização pelo êxito nos
resultados. Com isso, as contingências sociais e culturais, que
circunstanciavam o cotidiano das escolas e o trabalho docente, foram
negligenciadas. (p. 19)

Nesse contexto, duas lógicas passam a coexistir no espaço escolar: a lógica dos ciclos,
fundamentada na humanização, na solidariedade e na formação global do estudante, buscando
contemplar as contingências sociais e culturais mencionadas pelas autoras; e a lógica das
avaliações externas, pautada pela necessidade de vigilância do trabalho pedagógico, com a
finalidade de seleção e responsabilização, sobretudo de escolas e professores.
Contribuindo com essa análise, Andrea Krug (2006) explicita a existência de duas
propostas para a educação atualmente no cenário mundial: as de cunho neoliberal e as de
cunho progressista, diferenciadas entre si pela concepção que carregam sobre a função da
escola. Em síntese, pode-se dizer que nas propostas neoliberais, a missão da escola é fazer
com que os alunos obtenham bons resultados em exames que apresentam conteúdos
padronizados e definidos fora da escola, assim sendo, as avaliações externas constituiriam
uma aberta manifestação das políticas de cunho neoliberal. As propostas progressistas, por
sua vez, estão pautadas em preocupações essencialmente políticas, como a democratização do
acesso à escola e a preocupação com a formação dos sujeitos para o exercício pleno da vida e,
nessa perspectiva, os ciclos enquanto política pública comprometida com uma escola menos
excludente e seletiva, comporiam uma proposta progressista.
Evidentemente, para que os ciclos de fato manifestem o seu alinhamento à perspectiva
progressista, é essencial que sejam observados alguns princípios orientadores, sem os quais a
proposta não passará de uma medida administrativa de agrupamento de séries e eliminação
das reprovações, servindo simplesmente para maquiar estatísticas, sem nenhuma articulação
com uma vontade política de melhorar o atendimento escolar (PARO, 2003). Afinal, não
basta reunir os alunos em fases de desenvolvimento ou por idade como se a aprendizagem
fosse algo espontâneo nessa forma de organização. Se não forem oferecidas as condições
indispensáveis ao desenvolvimento dos estudantes, de nada adiantará agrupá-los por idade.
Logo, para que se efetive uma proposta de
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organização escolar em ciclos coerente, é necessário que concepções sobre aprendizagem,
organização dos espaços e dos tempos, assim como a avaliação escolar, estejam alinhadas a
uma teoria crítica, de modo que o princípio de toda a prática consista na capacidade de
aprendizagem dos alunos, observando-se seu contexto social (FETZNER, 2008). Nessa
perspectiva, a importância do processo educacional também é assumida pelo processo de
avaliação, como se vê a seguir:
A avaliação escolar faz sentido quando busca garantir um bom processo de
educação, ou seja, quando busca corrigir os problemas que se apresentam
nesse processo, portanto, encontra-se integrada ao ensino. Saber o resultado
do processo de aprendizagem sem saber o processo em si, não colabora para
a qualificação da intervenção docente. (FETZNER, 2008, p. 146)

Com base no exposto, fica claro que a avaliação proposta para os ciclos não pode
ocorrer em um momento isolado, devendo, fundamentalmente, permear todo o processo
educativo. Nos ciclos, a avaliação deverá ter um sentido muito distinto da avaliação
classificatória que caracteriza o regime seriado e, assim, um dos grandes desafios da proposta
consiste em encontrar estratégias de efetivação coerentes com os seus princípios, o que,
segundo a mesma autora, se dá por meio de ações como,
uma avaliação compartilhada, que tenha como foco o processo da educação
e como resultado a melhor mediação possível a este processo, considerandose as condições existentes na maioria das escolas (quantitativo de alunos,
diversidade de saberes na turma, recursos didáticos disponíveis, entre
outros). (idem, p 148).

Trata-se, portanto, de observar as possibilidades que se manifestam na realidade escolar
para a definição de alternativas viáveis. Segundo Freitas (2003, p. 78), um caminho mais
seguro para a construção de alternativas à avaliação classificatória estaria em diagnosticar a
real posição da escola a partir de uma perspectiva interna, protagonizada por seus sujeitos, os
quais estariam habilitados para, mobilizando-se no seio da escola, atingir um patamar superior
com base na análise local das condições oferecidas e dos resultados obtidos. Não se trata, por
certo, de uma estratégia simples de avaliação, contudo, embora mais demorada, seria mais
efetiva (idem, 2003).
Diante do exposto, como ressalta Fetzner (2008, p.146), não há coerência em buscar um
ensino para a cooperação com práticas pedagógicas que estimulem a competição, afinal, a
proposta de ensino precisa ser coerente com o projeto de sociedade e de formação escolhido
pela escola.
(83) 3322.3222
contato@ceduce.com.br

www.ceduce.com.br

3.2

Diálogos e dissensos entre a lógica dos ciclos e das avaliações externas em Nova

Iguaçu: do discurso oficial às práticas avaliativas cotidianas

Para melhor compreender a forma como os ciclos são concebidos no Município de
Nova Iguaçu, a revisão de documentos do período da instituição da proposta foi fundamental,
permitindo identificar um dicotômico precedente: a definição da “qualidade total” enquanto
opção declarada para as políticas educacionais, isto no ano anterior à adoção do novo regime
na rede. Trata-se de um conceito criado por consultores empresariais norte-americanos que,
quando importado para a gestão escolar, visa desenvolver padrões ditados pelo mercado. Com
isso, ao adotar os pressupostos de uma gestão pela “qualidade total”, o município deixou claro
que as preocupações com a educação democrática deveriam ser substituídas por outras, como
a eficiência e a prestação de contas, ambas relacionadas com a economia de mercado. Essa
medida acabou por evidenciar a incompatibilidade entre os critérios de qualidade educacional
declarados e o projeto de sociedade que a instituição dos ciclos deveria inspirar.
Desse modo, a pesquisa destacou a necessidade de reconhecimento das legítimas
críticas e resistências por parte dos educadores à maneira como os ciclos foram
implementados em Nova Iguaçu: unilateralmente e para atender a interesses não pedagógicos,
distantes da instituição de uma educação progressista, comprometida com a promoção de
todos os estudantes.
Por conseguinte, a partir da observação dos pressupostos que orientaram a organização
curricular adotada pela rede para a implantação dos ciclos, pode-se indicar que a estrutura
denominada como “ciclos” não corresponderia exatamente ao que Arroyo (2007) denomina
como ciclos de formação, mas ao que chama de “ciclos amontoados de séries”, tratando-se de
um modelo que indica equívocos metodológicos, estruturais e organizacionais. Destaca-se,
portanto, que a instituição do regime de ciclos demanda uma série de condições ainda não
identificadas na rede, o que tende a tornar a medida em uma mudança apenas formal.
Buscando ainda compreender a forma como os ciclos e as avaliações externas se
efetivam atualmente em algumas escolas, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com
quatro educadoras do município de Nova Iguaçu. Para escolha destas profissionais, não foi
observado um critério numérico, mas uma amostra qualitativa que levou em consideração,
principalmente, o fato de desempenharem funções que as tornam interlocutoras relevantes.
Assim sendo, foi entrevistada uma representante da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED);

uma

supervisora

escolar;

e

duas
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professoras com experiência há pelo menos dez anos com os ciclos em diferentes unidades
escolares.
Durante as entrevistas, com perguntas que versavam sobre os reflexos do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)1 nas ações da Secretaria Municipal de Educação,
foi possível observar que a divulgação da baixa nota alcançada no ano de 2013 pelo
município, parece, em lugar de oportunizar o oferecimento de melhores condições de trabalho
ou de introduzir mudanças na maneira de ensinar que qualificassem a ação educativa, levou à
promoção de programas destinados à implantação de “pacotes” preparatórios para provas.
Com isso, ficou indicado que a educação escolar foi conduzida a pautar-se não pelo objetivo
de promover a apropriação da cultura, mas de formar indivíduos hábeis na tarefa de responder
a exames.
Verificou-se, ainda, que persistem concepções que conferem às avaliações externas o
potencial para revelar o que os alunos ainda não aprenderam e o que o professor precisaria
ensinar, percepção presente na fala da representante da Secretaria de Educação. Para
problematizar tal concepção, deve-se retomar o sentido da avaliação preconizada para a
organização em ciclos e realizar a crítica dessa responsabilização unicamente dos docentes
sobre a aprendizagem dos conteúdos considerados “básicos”. Porquanto, na medida em que o
poder público culpabiliza as escolas e os professores pelos maus resultados, ignorando a
influência de fatores muitas vezes alheios à instituição escolar, induz-se ao escamoteamento
da necessidade de melhoria das condições de trabalho nas unidades escolares e negligencia-se
a oferta de formações continuadas e adequadas aos profissionais da educação.
A fim de compreender as possíveis interferências geradas pelas avaliações externas
sobre os processos de avaliação cotidiano do ciclo, foi levado às duas professoras
entrevistadas o questionamento a respeito. Ambas declararam não existir qualquer influência
e mostraram-se contrárias ou resistentes às avaliações padronizadas que compõem o Ideb.
Como

argumentos

para

contraporem-se

às

provas

externas,

destacaram

a

superficialidade das mesmas e a incapacidade de refletirem os avanços individuais dos
estudantes, obtidos por meio de intervenções cotidianas com atividades diversificadas e
adequadas a cada nível de desenvolvimento, as quais, segundo as professoras, são o que
efetivamente proporciona avanços na alfabetização e nas demais aprendizagens de toda a
1

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado pelo Inep em 2007, é calculado a partir dos
dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep,
o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. De acordo com
informações do portal do Inep, tais dados refletem a qualidade da educação. (Disponível em:
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb Acesso em: 04/05/2018)

(83) 3322.3222
contato@ceduce.com.br

www.ceduce.com.br

turma. Revelaram, com isso, práticas de avaliação contínuas e processuais, que não se
reduzem ao momento de realização das provas, sejam externas ou internas, mas perpassam
todas as atividades escolares, dentro e fora de sala de aula.
Todavia, deve-se destacar o conflito demonstrado por tais afirmações, pois apesar de
asseverarem que as provas externas não representam um instrumento que resulte em pressão
por mudança, as docentes declararam produzir, por iniciativa individual, atividades que
simulam a prova, sob a alegação de que as mesmas fazem parte da vida em sociedade, ou
ainda, que se sentem gratificadas ao verem seus alunos obtendo bons resultados. Diante disso,
há indícios de uma preocupação originada pelas próprias professoras para que os estudantes
obtenham êxito nesse tipo de avaliação, deixando implícita a percepção de que os resultados
representariam uma espécie de atestado de qualidade de suas ações educativas.
O que se pode inferir do exposto é que, de fato, há mudanças nas práticas educativas
cotidianas dessas educadoras a partir da institucionalização das avaliações externas, uma vez
que, mesmo atuando no ciclo, consideram necessária a destinação de determinados momentos
de sua rotina para atender aos condicionantes impostos pelas avaliações padronizadas, como o
treinamento para um formato de prova distinto dos processos avaliativos cotidianos, além da
valorização dos conteúdos que são exigidos.
Tais resultados ratificam constatações presentes na revisão de artigos sobre o tema.
Como observou Cascadan (2012) e Melo (2012), as concepções docentes sobre os processos
de avaliação se revelam conflituosas e paradoxais, pois se, por um lado, reconhecem a
importância das avaliações externas, no sentido do estabelecimento de parâmetros comuns,
por outro, entendem que as avaliações baseadas unicamente nos resultados podem ser
dissonantes das avaliações internas, alicerçadas nos processos de interação e construção
dialógica do conhecimento. Dessa forma, as avaliações sistêmicas confrontam as avaliações
formativas e processuais propostas para os ciclos, estabelecendo mudanças na prática
curricular que podem colocar em risco o debate sobre quais seriam as aprendizagens e
experiências socialmente significativas para os estudantes.
O que se evidencia neste ponto é que para a construção de uma escola efetivamente
progressista, deve haver um divórcio radical com os mecanismos de classificação,
hierarquização e seleção presentes nas avaliações externas. Paro (1999, p.11) ratifica essa
crítica e, de modo contundente, defende que “a escola pública, paga com os impostos da
população, tem funções mais importantes do que ficar servindo ao capital.” Com essa
afirmação, o autor defende que, em lugar de preparar
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para o trabalho alienado e para o ingresso na universidade, a escola básica deve se dispor a
preparar para o “viver bem” e para o efetivo exercício da cidadania (PARO, 1999, p. 1), o que
contrapõe o argumento das professoras quando preparam as crianças para a realização de
avaliações externas, alegando que as mesmas fazem parte da vida em sociedade. Assim, devese considerar que, tanto quanto qualificar os educadores para implantar os ciclos, é necessário
repensar culturas, valores e imaginários, questionando de forma permanente os valores que
movem a prática educativa e os processos e as lógicas em que se estruturam (ARROYO,
2007, p 22).
Ao longo das entrevistas, percebendo encontros e desencontros entre as falas de uma
educadora e outra, ou ainda, entre as falas de uma mesma educadora, algumas questões se
apresentaram, destacando-se: por que professores que se apresentam contrários às avaliações
externas, mesmo sem serem cobrados para adequarem seus planejamentos a elas, ainda assim
utilizam tal instrumento em sala de aula? Por que professores comprovadamente capazes de
alfabetizar praticamente toda uma turma, sem se prenderem aos conteúdos das avaliações
externas, ressentem-se por não verem os estudantes preparados para a realização de exames
que não refletem suas necessidades? Que conteúdos e metodologias são efetivamente capazes
de levar os estudantes a aprenderem?
As respostas a tais questionamentos foram percebidas nos argumentos das próprias
educadoras quando, mostrando-se inicialmente contrárias às avaliações externas, manifestam
práticas que se alinham a uma concepção de avaliação com finalidade formativa, ou seja,
aquela realizada com o propósito de favorecer a melhoria dos processos de aprendizagem por
meio de intervenções enquanto ele transcorre (SACRISTÁN e GÓMEZ, 2000, p.328). Tratase, como se pode notar, da necessidade de reconhecer as boas práticas demonstradas nas falas
das educadoras, dando-lhes voz e visibilidade para que um processo de mudança alicerçado
nas próprias escolas possa ser iniciado.
Ainda nesse sentido, a adesão a uma proposta progressista de educação destacou-se nas
falas apresentadas pela supervisora escolar e ressaltadas por uma das professoras
entrevistadas, sobretudo quando abordam algumas questões que Sacristán e Gómez (2000) já
haviam suscitado ao se perguntarem sobre quem deve avaliar os docentes: os alunos/as, os
pais, seus próprios companheiros, especialistas externos, a inspeção ou ninguém? Quem deve
julgar a qualidade de uma escola: a administração, apenas os professores e professoras, todos
os que vivem nela, os pais, os dirigentes? (idem, 2000, p. 322). Mesmo diante da
complexidade

destas

questões,

as

educadoras
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apresentam algumas perspectivas fundamentais, entendendo que a avaliação não deva
constituir incumbência exclusiva do professor, mas de todos os sujeitos interessados na
qualidade do processo educacional, destacando ainda a autoavaliação enquanto instrumento
essencial para a revisão de práticas. O que está em pauta com o envolvimento de todos esses
agentes no processo avaliativo não é a mera responsabilização, como objetivam as avaliações
externas, mas o diagnóstico capaz de identificar equívocos, inconsistência e até mesmo
negligências, a fim de que a integração dos sujeitos que compartilham o mesmo contexto
possa contribuir para o alcance de soluções viáveis aos problemas que efetivamente atingem a
escola pública.
Tendo em vista o exposto, espera-se que as questões propiciadas a partir da pesquisa
possam ter contribuído para introduzir dúvidas acerca de entendimentos arraigados,
conduzindo a observação da necessária coerência entre as ações realizadas e o sujeito que se
pretende formar; bem como para que a educação seja objeto de profunda reflexão tanto por
parte dos educadores que estão nas salas de aula, quanto por aqueles incumbidos de formular
as políticas educacionais. Afinal, em uma perspectiva progressista, com a qual os ciclos e a
avaliação formativa coadunam, a educação deverá estar a serviço do aprender a viver com a
maior plenitude individual e social que a história possibilita (PARO, 2011), o que não se dará
com a simples aquisição de informação por meio de avaliações padronizadas.
4.

Conclusões
A partir da observação dos pressupostos que orientaram a organização curricular

adotada pelo município de Nova Iguaçu para a implantação dos ciclos, pode-se indicar que a
estrutura denominada como “ciclos” não corresponderia exatamente ao que Arroyo (2007)
apresenta como ciclos de formação, mas ao que chama de “ciclos amontoados de séries”,
tratando-se de um modelo que indica equívocos metodológicos, estruturais e organizacionais.
Nesse aspecto, destacou-se que a instituição da proposta demanda uma série de condições
ainda não identificadas na rede, o que tende a tornar a medida em uma mudança apenas
formal.
A pesquisa também permitiu identificar uma relação conflituosa entre a lógica dos
ciclos e a lógica das avaliações externas no cotidiano de escolas do Município de Nova
Iguaçu. Verificou-se que persistem concepções que conferem às avaliações externas o
potencial para revelar o que os alunos ainda não aprenderam e o que o professor precisaria
ensinar, além de algumas inconsistências entre falas e
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práticas docentes. Mesmo afirmando-se contrárias às avaliações externas e revelando que
estas provas não representam um instrumento que resulte em qualquer forma de pressão
externa por mudança, as professoras entrevistadas indicaram destinar momentos de sua
prática à preparação para as provas. Com isso, há indícios de uma preocupação originada
pelas próprias docentes para que os estudantes obtenham êxito nesse tipo de avaliação,
deixando implícita a percepção de que os resultados representariam uma espécie de atestado
de qualidade de suas ações. Infere-se, portanto, que são estabelecidas mudanças nas práticas
cotidianas dessas educadoras com a institucionalização das avaliações externas.
Por outro lado, a partir desse conflito entre os possíveis benefícios do treino para
resolução das avaliações padronizadas e o reconhecimento da incapacidade destas refletirem
os avanços individuais dos estudantes, foram evidenciadas possibilidades de superação de
lógicas seletivas e excludentes, em prol de uma escola que busca a promoção dos sujeitos que
a compõem. Nesse sentido, embora exista um tempo destinado ao preparo para as provas
padronizadas, notou-se que outras práticas avaliativas, mais contínuas e processuais, são
predominantes na ação cotidiana, gerando resultados favoráveis ao processo ensinoaprendizagem. Logo, o que se constatou foram conhecimentos sobre o ato educativo que
permitem às entrevistadas questionar a eficácia das avaliações externas e utilizar outros
parâmetros e instrumentos para o desenvolvimento da escola organizada em ciclos, fundada
no reconhecimento das diferenças de aprendizagem em suas formas e tempos.
Dessa forma, os resultados apresentados pela pesquisa permitem perceber a importância
atribuída aos ciclos enquanto forma de organização escolar que, se potencializada, é capaz de
contribuir significativamente para a construção de uma escola na qual seja possível uma
avaliação mais formativa e processual, imprescindível à formação do ser humano com toda a
complexidade que o compõe, complexidade essa impossível de ser aferida por testes. Trata-se,
portanto, de um projeto de escola fundamentado na inclusão dos sujeitos e de seus saberes, a
partir de uma perspectiva progressista da educação, dissonante de qualquer política de
padronização de estudantes, como as encampadas por avaliações que não refletem o real
conhecimento do aluno e pautam-se por um currículo empobrecido e homogêneo.
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