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Resumo: No artigo são discutidos alguns aspectos relativos à avaliação com a adoção dos ciclos no ensino fundamental, no contexto das avaliações externas. 
Apesar dos intensos debates iniciais, a discussão introduzida pelos ciclos, especialmente no que concerne ao desafio da igualdade de resultados e ao novo papel da 

avaliação, em sua perspectiva formativa, pode ser ultrapassada pela influência das avaliações externas, com sua marca somativa.

Palavras-chave: Ensino fundamental. Ciclos. Avaliação.

THE ORGANIZATION OF BASIC EDUCATION IN CYCLES AND EVALUATION
Abstract: The article discusses some aspects related to evaluation with the adoption of the cycles in the basic education in the context of external evaluation. 

Although the strong initial debates, the discussion introduced by the cycles, especially concerning to the challenge of the equality of results and the new role of 
evaluation, in its formative perspective, can be overtake by the influence of the external evaluation, with its summative way.
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OrganizaçãO dO ensinO fundamental  
em ciclOs e avaliaçãO

Ocimar munhOz alavarse

Abordar e ressignificar a avaliação, como prática pe-
dagógica integrante do currículo escolar, está entre os aspectos mais desafiadores associados a uma proposta 
de organização do ensino fundamental em ciclos, como se constata, notadamente, desde a implantação dos 
Ciclos Básicos nos anos 1980 e chegando às iniciativas mais amplas, como as das redes públicas de São Paulo 
(Estado e município), Belo Horizonte e Porto Alegre, entre outras. Especialmente, pode-se considerar o fato de 
que a temática da avaliação concentra grande parte das polêmicas e resistências aos ciclos e, ao mesmo tempo, 
constitui uma das marcas mais salientes da seriação, a ser superada no sentido de combater o chamado fracasso 
escolar e avançar na democratização do ensino.

No atual cenário da educação brasileira, o debate sobre a avaliação educacional ganha densidade com a dis-
seminação das avaliações externas que, por um lado, parecem diluir as preocupações com a organização escolar 
preconizadas pelos ciclos por concentrarem as atenções nos resultados decorrentes de provas e procedimentos 
padronizados. Tal fato, também destacado por Coelho (2008, p. 231), reduz o debate curricular tanto por não 
destacar aspectos do processo escolar que os instrumentos avaliatórios não podem captar, quanto pela ênfase 
dada a determinadas áreas ou disciplinas que são objeto de avaliação. A este rol de restrições pode-se acres-
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centar a preocupação de Norris (1990, p. 148) com o 
viés burocrático que as avaliações externas tendem a 
ganhar.

Por outro lado, as avaliações externas podem con-
tribuir para evidenciar que os ciclos não possuem o 
efeito deletério na qualidade do ensino como propa-
gam seus adversários, ao mostrarem que o desempe-
nho dos alunos de escolas não seriadas, no mínimo, 
está em patamares semelhantes aos do alunado bra-
sileiro e que, ao longo da escolarização, há ganhos 
de desempenho, explicitando que a afirmação de que 
com os ciclos os alunos passam sem aprender nada 
é falaciosa, como se pode encontrar em Alavarse 
(2007) e Alves (2009).

Neste artigo, de cunho teórico e exploratório, 
procura-se recuperar a importância da avaliação no 
âmbito da proposta de ciclos, ressaltando caracte-
rísticas da avaliação educacional que não podem ser 
diluídas, inclusive quando se identifica que os profes-
sores têm, tanto em sua formação inicial quanto na 
formação continuada, lacunas no que diz respeito à 
capacitação em avaliação. Evidentemente, as práticas 
avaliativas não são explicadas, em última instância, por 
sua dimensão técnica, pois comportam, antes e a for-
tiori, valores e crenças sobre a educação escolar que 
as condicionam fortemente. Contudo, inclusive para 
introduzir um tensionamento no terreno valorativo, 
o acesso a um conjunto de aspectos mais técnicos e 
operacionais da avaliação pode favorecer um trata-
mento mais adequado dessa tarefa com a finalidade 
de construir uma escolarização inclusiva.

 Para realçar a importância da avaliação no pro-
cesso curricular, deve-se recuperar uma afirmação 
recorrente, em especial entre professores, quando da 
implantação dos ciclos, em meados dos anos 1980, de 
que não era mais necessário avaliar os alunos porque 
todos seriam promovidos. Para uma contraposição a 
esta visão, pode-se consultar Sousa (2000) e Sousa e 
Alavarse (2007), que reiteram que com a adoção dos 
ciclos a avaliação ganha centralidade – na verdade, 
mantém a centralidade –, porém, com seu cunho for-
mativo, em profundo contraste com a função somati-
va que tradicionalmente assume, para ser transforma-
da em procedimento de inclusão de todos os alunos 
no processo de aprendizagem.

A proposta de ciclos deve contemplar o processo 
de avaliação como decisivo, retirando-lhe, contudo, a 
cobertura ritualística – notadamente em torno de pro-
vas, notas e suas decorrências excludentes – integrada 
à escolarização com fins seletivos supostamente as-
sociados à garantia da qualidade da escola. Evidente-
mente que suprimir tal ritual pode ser como extinguir 
o principal ponto de apoio de muitos professores – 
seu centro de “gravitação”, em razão da tradição que 
a consolidou. Assim, como complemento do proces-
so de implementação dos ciclos, exigem-se alterna-
tivas materiais efetivas para outra prática avaliativa. 
A esse respeito, Azanha (1995, p. 128-129), autor do 
parecer do Conselho Estadual de Educação de São 
Paulo pelo qual se aprovou a organização do ensino 
em ciclos nas escolas municipais, a partir de 1992, 
abordou as alterações quanto à avaliação que seriam 
abarcadas no regimento das escolas dessa rede:

Uma das rotinas mais salientes na vida escolar é a 

avaliação do rendimento. Uma razão óbvia para 

justificar essa saliência está no fato de que a rotina 

da avaliação produz regularmente um resultado que 

consiste nas reprovações escolares, que são, muitas 

vezes, o único fundamento “objetivo” nas considera-

ções sobre a qualidade do ensino. A reprovação é o 

elemento mais visível e identificável de todo o proces-

so de avaliação praticado na escola. Essa visibilida-

de cria a ilusão de uma objetividade indiscutível nas 

afirmações sobre a qualidade do ensino indicada 

pelas reprovações.

[...] a Administração Municipal do Ensino deve inves-

tir seus esforços e esperanças mais em uma atuação 

junto ao magistério do que na simples edição de nor-

mas regimentais que, não obstante a preocupação 

que as inspirou, podem ser mal compreendidas e por 

isso ineficazes.

Portanto, desmistificando a afirmação de que com 
os ciclos à avaliação seria prescindível, é necessário re-
cuperar bases teóricas, como as postas por Vygotskii,1 
que sublinham a avaliação, desencadeada por meio de 
vários expedientes, para indicar, além do desenvol-
vimento real dos alunos, ações do desenvolvimento 
proximal, como se verifica no seguinte trecho:
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Acreditava-se, há algum tempo que, pelo uso de testes, 

poderíamos determinar o nível de desenvolvimento 

mental no qual o processo educacional deveria se ba-

sear e cujos limites não deveriam ser ultrapassados. 

Esse procedimento orientava o aprendizado em di-

reção ao desenvolvimento de ontem, em direção aos 

estágios de desenvolvimento já completados.

[...] o aprendizado orientado para os níveis de de-

senvolvimento que já foram atingidos é ineficaz do 

ponto de vista do desenvolvimento global da criança. 

Ele não se dirige para um novo estágio do processo de 

desenvolvimento, mas, ao invés disso, vai a reboque 

desse processo. Assim, a noção de zona de desenvol-

vimento proximal capacita-nos a propor uma nova 

fórmula, a de que o “bom aprendizado” é somente 

aquele que se adianta ao desenvolvimento.

[...] Propomos que um aspecto essencial do aprendi-

zado é o fato de ele criar a zona de desenvolvimento 

proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários pro-

cessos internos de desenvolvimento, que são capazes 

de operar somente quando a criança interage com 

pessoas em seu ambiente e quando em cooperação 

com seus companheiros. Uma vez internalizados, 

esses processos tornam-se parte das aquisições do de-

senvolvimento independente da criança (VIGOTSKI, 

1998, p. 116-118).

Tais referências sobre procedimentos avaliativos 
permitem aquilatar que a centralidade da avaliação 
com os ciclos leva a compreender a razão principal 
da tensão resultante de sua adoção: a contraposição 
histórica de objetivos educacionais. A seriação esta-
beleceu o processo de avaliação, nos marcos do “de-
senvolvimento de ontem”, para fins de classificação e 
seleção de alunos, ademais, com vistas a uma carreira 
quase exclusivamente acadêmica. Em Alavarse (2009) 
encontra-se um esboço da reconfiguração que os ci-
clos podem facultar à escola, com vistas a uma outra 
perspectiva de objetivo educacional, uma possível 
igualdade de resultados, posição reiterada por Crahay 
(2002).

Mutatis mutandis, mesmo os procedimentos de 
avaliação externa, via de regra em larga escala, que 
podem ser vistos como tradicionalmente associados 
a uma escola seletiva, caso se destinem a identificar 

“melhores” e “piores” escolas, precisam ser recon-
figurados na perspectiva de equacionar o desafio de 
proporcionar a todos os seus alunos um elevado pa-
drão de aprendizagem. Os sistemas de avaliação ex-
terna existentes apenas parecem limitados a conferir 
o estado de conhecimento dos alunos, praticamen-
te sem favorecer que se incida sobre esse quadro e, 
amiúde, sequer esboçando explicações para tal qua-
dro, como alertam Casassus (2007), Johnson (2009) 
e Taubman (2009).

CICLOS E AVALIAÇÃO: ALGUNS APONTAMENTOS

A proposição da organização da escola em ciclos, 
com o objetivo de aumentar o aproveitamento2 dos 
alunos no contexto da democratização da escola, 
especialmente referindo-se ao ensino fundamental, 
deve englobar vários aspectos e deve evidenciar a 
articulação dos objetivos políticos da escolarização 
com os elementos pedagógicos stricto sensu, entre eles 
os procedimentos de avaliação.

Tradicionalmente, estabeleceu-se uma quase iden-
tidade entre avaliação e o próprio processo de esco-
larização, em que a primeira é vista como um proce-
dimento neutro – técnico-instrumental – diante das 
consequências sociais dos resultados escolares que, 
por seu turno, classificam os alunos. Disso, por con-
cepções inatistas ou por meritocracia, a seleção dos 
“melhores” foi uma consequência histórica e social 
imediata.

Tal concepção encontrou respaldo teórico, entre 
outros, em Ralph Tyler, que desenvolveu uma ideia 
de avaliação orientada por objetivos, de tal sorte que 
as práticas avaliativas deveriam se concentrar em ve-
rificar se os objetivos educacionais estariam sendo 
alcançados, mediante o desempenho dos alunos. O 
agravante dessa postura estava em voltar-se para o 
processo pedagógico como se fosse independente das 
determinações sociais, favorecendo a sua excessiva 
fragmentação. Desse modo, o processo pedagógico 
se despolitiza e rebaixam-se seus próprios objetivos, 
que se confundem com uma relação de conteúdos 
fixados para se atingir a curto prazo.

Ao analisar a teoria de Tyler, Giroux (1983, p. 64) 
comenta que:
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sua abordagem comportamental da aprendizagem 

fornece “passos” muito bem definidos para medir, 

controlar e avaliar a “experiência de aprendizagem” 

em associação com objetivos predefinidos. Nessa pers-

pectiva, não há preocupação com os princípios nor-

mativos que governam a seleção, a organização e a 

distribuição de conhecimento, nem com o modo como 

o conhecimento se relaciona com o poder e o conflito. 

Não há qualquer interesse pelas formas através das 

quais os princípios estruturais do currículo escolar e 

das práticas sociais de sala de aula articulam-se com 

aqueles processos sociais capitalistas que caracteri-

zam a sociedade mais ampla.

Com efeito, sem menosprezar ou descartar a di-
mensão técnica e instrumental, é preciso abordar a 
avaliação, na configuração da escola seriada, com-
preendendo-a como determinante da escolarização 
– mesmo que em certa medida seja, também, deter-
minada –, como forma de explicar o peso valorativo 
que assume, e para isto, nos propósitos deste texto, 
consideram-se pertinentes as observações de Miceli 
(apud CEVASCO, 2001, p. 14) sobre os “sentidos do 
‘determinar’ marxista, quais sejam: ‘exercer pressão e 
impor limites’ e ‘prefigurar, prever e controlar’”. Por 
sua vez, se é plenamente justificável que o processo 
escolar fixe objetivos, os mesmos se impuseram com 
tal força que, conforme Giroux, abstraíram o proces-
so de seu estabelecimento e fizeram da verificação de 
seu atingimento, nos marcos de uma escola liberal 
que consagra os “melhores”, um ritual decisivo.

Para recuperar o peso e proeminência da avalia-
ção no contexto escolar, eis um “retrato” de sua pre-
sença:

Você tem alguns alunos pendurados neste final 

de ano? Alguns deles terão de ser reprovados e isso 

o angustia? Ou, ao contrário, muitos terão de ser 

aprovados, por causa dos ciclos, mesmo sem saber 

tudo o que deveriam – e isso também o incomoda? 

A idéia de enfrentar um período de recuperação até 

as vésperas do Natal tira seu sono? É bem provável 

que a resposta a essas perguntas seja sim. Novembro 

é, tradicionalmente, um mês de estresse para todos 

os docentes e grande parte do desgaste deve-se à 

necessidade de fechar as notas. A avaliação, que 

durante décadas foi um instrumento ameaçador e 

autoritário, está mudando, mas continua sendo um 

dos grandes nós da educação moderna (GENTILE; 

ANDRADE, 2001, p. 15).

O excerto é de uma revista de grande circulação 
voltada para professores da educação básica. Inicia 
uma matéria sobre avaliação e indica que esta temá-
tica se coloca como uma das mais polêmicas, com 
vistas a discutir a organização da escola, sobretudo 
levando em conta os mais importantes agentes do 
processo escolar: os professores. Polêmica que pode 
ser antevista especialmente quando se atenta, nos 
marcos de alteração da avaliação com os ciclos, para 
as observações de Vygotskii (2001, p. 455): 

não é um paradoxo psicológico que as notas [...], 

os exames e o controle tenham deformado mais 

o pedagogo que o aluno. O ginásio exercia mais 

influência educativa nos professores que nos alunos. 

Poder-se-ia, então, sustentar que a avaliação se 
constituiu num nó górdio do debate pedagógico por 
ter se tornado um verdadeiro emblema do modo de 
funcionamento da escola seriada.

As razões para tal quadro são de magnitude que 
extrapolam este texto, mas pode-se aventar que a 
divisão social do trabalho, que configurou a escola 
como responsável pelo conhecimento – pelo menos 
em sua expressão acadêmica –, realçou as atividades 
escolares e seus executores, os professores. Essas 
atividades mais aparecem associadas à ação de reco-
nhecimento de quem detém o conhecimento, o que 
é chancelado por notas, certificados e diplomas. O 
próprio conhecimento, sujeito a uma gama de dispu-
tas sociais e políticas para sua delimitação, torna-se 
objeto de disputa social, consubstanciando, também, 
uma luta pela preservação de privilégios. Esta, por 
sua vez, será manifestada no processo de dissemina-
ção do conhecimento, no modo como se organiza, 
naquilo que se preconiza como mais relevante, nas 
rotinas que constrói e nos rituais que ostenta. Assim, 
o conhecimento escolar e sua apropriação são atra-
vessados por tensões sociais de grande envergadura, 
a despeito das tentativas de despolitizá-los e neutra-
lizá-los – “naturalizando” as diferenças de resultados 
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– por meio de procedimentos dos quais a avaliação é 
uma expressão.

Um dos exemplos mais significativos dessa luta 
em torno do saber é encontrado na questão da leitu-
ra e da escrita. Já passados alguns milhares de anos, 
desde que se iniciou o desenvolvimento da escrita, 
considerada sob suas variadas formas, ela ainda não 
é acessível a uma parcela expressiva da humanidade. 
E muitos que tiveram acesso a formas escolares de 
sua aprendizagem na verdade não a dominam como 
instrumento efetivo de aprendizagens suplementares 
e ulteriores. Magalhães (2001, p. 9-10) dá pistas im-
portantes desse processo:

A escrita, sob a forma de alfabeto, ou de outras 

expressões gráficas, constitui um factor decisivo na 

história dos povos, das civilizações e da humanidade, 

ao lado de invenções como a roda. É, porém, na 

Modernidade e, sobretudo, na Contemporaneidade 

que o desenvolvimento histórico se revela efectivamente 

condicionado pela escrita: em uma primeira fase nas 

suas bases mais elementares – ler, escrever e contar – 

e progressivamente em um maior grau de exigência 

quanto a saberes e competências comunicacionais 

– lingüísticas, matemáticas, tecnológicas. A leitura, 

a escrita e a contagem, que durante séculos 

constituíram uma questão gnoseológica, convertem-

se em uma questão histórica, sociológica e política.

[...]

Por meados do século XX, a Unesco começava 

a chamar a atenção para o elevado número de 

membros da humanidade que se revelava incapaz de 

ler e escrever uma mensagem simples do quotidiano, 

critério básico que adoptava para traduzir a situação 

de analfabeto, correspondendo não apenas ao que 

não sabia ler, escrever e contar, mas também àquele 

que, podendo ter adquirido estas capacidades, 

não se revelava capaz de aplicá-las diariamente 

(iletrismo).

Como essa luta é marcada pela capacidade e pe-
los interesses que cada classe social e suas frações 
têm em se organizar para conquistar e preservar o 
conhecimento, inclusive com repercussões políticas, 
as condições pelas quais se estrutura uma sociedade, 
particularmente suas relações de poder, dão relevo ao 

problema do domínio do conhecimento, particular-
mente no âmbito escolar.

Uma proposta de trabalho pedagógico alternativa, 
dado seu caráter social e político, poderia fundamen-
tar-se na problematização das necessidades humanas 
e nas possibilidades de sua superação, incluindo o de-
bate sobre a capacidade produtiva da própria huma-
nidade – de seus meios materiais e, principalmente, 
dos seres humanos que operam esta capacidade pro-
dutiva. O grande paradigma educativo e, portanto, 
mister da pedagogia, seria o desenvolvimento do ser 
humano capaz de postar-se com olhos no futuro; fu-
turo que contém os desafios de superação das neces-
sidades humanas herdados do passado. Nesse senti-
do, o passado entra como variável, cujo peso depende 
da leitura que dele se faça, mas nunca como um dado 
absoluto, tampouco como um estado corrompido a 
ser restaurado. E ainda tem-se que:

Daí tornar-se compreensível a natureza criadora do 

processo educativo, orientada não para o simples cul-

tivo dos dados naturais, mas para a criação de uma 

vida humana ‘acima da natural’ e ‘supranatural’.

Nesse sentido a pedagogia diverge radicalmente da 

teoria da educação natural que vê o ideal do passa-

do. Para Tolstói e Rousseau a criança é um ideal de 

harmonia, e toda educação subseqüente apenas a es-

traga. Para a psicologia científica, a criança se revela 

como problema trágico na apavorante desproporcio-

nalidade e na desarmonia do seu desenvolvimento. 

Sem falar do paralelismo biogenético, pode-se assim 

mesmo dizer que uma criança recém-nascida é um 

condensamento da experiência anterior, é pura bio-

logia, e que em alguns anos do seu desenvolvimento 

ela deve efetivamente superar todo o caminho percor-

rido pela humanidade, do macaco ao aeroplano.

Toda diferença consiste em que a criança percorre 

esse caminho nas próprias pernas e sem qualquer 

paralelismo com os caminhos da história. Mas, aten-

tando-se para toda a imensidão do caminho, fica 

compreensível que a criança terá de entrar em uma 

luta encarniçada com o mundo, e nessa luta caberá 

ao educador a palavra decisiva (VIGOTSKI, 2001, p. 

458).
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Uma proposta de organização da escola em ciclos, 
que efetivamente leve em conta tal empreendimento 
apontado por Vygotskii e busque superar as restri-
ções da escola seriada, deve ter presente essas tensões 
que se articulam socialmente e, por formas mediadas, 
insurgem-se no interior da escola.

Para ilustrar o exposto e auxiliar na compreensão 
da profunda tensão, social e política, que marca a 
proposta de organização da escola em ciclos, é subs-
tancial a leitura de um editorial do jornal O Estado 
de S.Paulo (OS CICLOS..., 2000), com um posiciona-
mento exemplar:

Dos 36 milhões de estudantes brasileiros do Ensino 

Fundamental, 8,2 milhões (23% do total) não têm 

mais seu aproveitamento avaliado através de provas 

periódicas, com notas que, totalizadas no final de 

cada ano letivo, determinam sua promoção para a 

série seguinte ou a reprovação que significaria re-

petência. Eles estudam em escolas que adotaram o 

sistema de ciclos, em substituição às tradicionais 

séries. [...] Como não há mais “calendário oficial de 

provas” nas escolas que adotaram o novo sistema, vai 

se difundindo a idéia de que há “promoção automá-

tica” dentro de cada ciclo. E isso de fato tem ocorrido, 

tanto pelo desinteresse de professores e diretores em 

aplicar corretamente o novo sistema como em fun-

ção do interesse político em exibir estatísticas sobre o 

declínio da repetência escolar.

[...]

O sistema de ciclos, porém, não exclui a avaliação 

do aproveitamento do aluno, nem exige que ela só 

ocorra no final de cada ciclo.

[...]

O grave é que o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), exame realizado em todo o território 

nacional, mostrou que, também nos Estados que 

mantêm a avaliação por séries, os resultados são 

muito ruins. São muitas as evidências de que, tanto 

no sistema de séries como no de ciclos, a maioria dos 

alunos que concluem o ensino fundamental não é 

mais que semi-alfabetizada.

Independentemente do debate pedagógico em torno 

da nova metodologia de ensino, há uma crítica de 

fundo ao sistema de ciclo que permanece sem respos-

ta: os valores de uma sociedade competitiva e basea-

da no mérito pessoal chocam-se com um sistema de 

avaliação escolar que não reconhece as diferenças 

pessoais apontadas pelas “notas” distintas que cada 

um alcança. Tanto na escola, como na vida.

Mesmo reconhecendo que a proposta de ciclos não 
aboliu a avaliação e confiando nos dados do Saeb, o 
sistema de ciclos é questionado em sua essência coo-
perativa, pois com ele os alunos não mais competem, 
não importando sua relevância pedagógica. A defesa 
da escola que acentue a disputa e a competitividade, 
em que o aluno é 

avaliado através de provas periódicas, com notas que, 

totalizadas no final de cada ano letivo, determinam 

sua promoção para a série seguinte ou a reprovação 

que significaria repetência (OS CICLOS..., 2000), 

revela-se, em outro editorial, como algo que se sus-
tenta intrinsecamente, independentemente de sua 
produtividade:

Os técnicos do MEC apontam ainda um outro grave 

problema: altas taxas de “analfabetismo funcional” 

em todas as faixas etárias da população brasileira.

O analfabeto funcional é a pessoa que, embora es-

creva e reconheça palavras escritas de maneira pre-

cária, é incapaz de entender com desenvoltura e cla-

reza o que lê, ou de dominar a aritmética elementar 

no seu dia-a-dia. Pesquisa realizada no Estado de 

São Paulo (a situação nacional é ainda mais grave) 

mostrou que nossas taxas de analfabetismo funcio-

nal são maiores que as de seis outros países latino-

americanos, incluindo a Venezuela e o Paraguai.

[...]

A pesquisa mostrou que só passavam nesses testes 

indivíduos com escolaridade formal completa de 8 

anos.

[...]

A escolaridade formal é, portanto, tão importante 

quanto a simples alfabetização. Segundo o IBGE, 

21% de nossos jovens entre 15 e 19 anos não com-

pletaram a 4ª série do ensino fundamental e 66,7% 

deles não completaram 8 anos de escolaridade. O 
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problema da competitividade brasileira começa por 

esta defasagem (ALFABETIZAR..., 2000).

Esse quadro de analfabetismo e de incompletude 
da escolarização decorre nos marcos de um modelo 
seriado. E se isso não indica automaticamente a efi-
cácia do sistema de ciclos, no mínimo, deveria ensejar 
uma profunda desconfiança em um sistema que, jus-
tamente, por conta de sua lógica competitiva, com a 
decorrente seletividade extremada, não foi capaz de 
proporcionar o alcance de um objetivo de alta rele-
vância.

Em face de tais elementos, uma tarefa seria a de 
buscar explicações para o fato de muitos professo-
res se aferrarem a uma concepção avaliativa marcada 
pela possibilidade de reter um aluno, ou seja, uma 
avaliação que, antes mesmo de efetuar uma possível 
reprovação, tem como seu horizonte privilegiado a 
retenção como uma hipótese ou, talvez para efeitos 
práticos e imediatos, como uma ameaça.

Investigando crenças e valores que dão sustenta-
ção à defesa de uma determinada forma avaliativa 
na escola – ladeados pela perspectiva liberal na qual, 
dadas as oportunidades a todos, triunfam os “me-
lhores” –, depara-se, então, com a necessidade dos 
professores de encontrar uma maneira exata de apre-
ciar a produção de seus alunos. Ou seja, a crença em 
um procedimento avaliativo que, com instrumentos 
adequados, possa medir o resultado alcançado pelo 
aluno. Ou, em outras palavras, que indique com segu-
rança se houve aprendizagem, uma forma, portanto, 
de justificar o trabalho docente como tarefa que in-
corpora a sanção do conhecimento que o aluno deve 
exibir. A isso se agregue a dimensão organizativa que 
tais procedimentos apresentam, na medida em que 
dão visibilidade imediata para as tarefas de estudos 
– estudar para a prova, o que “cai” na prova, etc. Po-
rém, vê-se em Arias Beatón (2001, p. 59 e 71) que:

A forte necessidade que demanda a prática de uti-

lizar os instrumentos de medição, na atualidade, 

pode provocar o uso indiscriminado dos que existem 

e, inclusive, realizar processos de construção e va-

lidação inadequados, que nos conduziriam a erros 

imperdoáveis no desenvolvimento da ciência e suas 

aplicações práticas.

[...] A prática galopante exige, e exigiu, soluções para 

as necessidades que se apresentam, principalmente 

em relação à busca de uma informação, o mais rápi-

da e confiável possível, e, neste sentido, os instrumen-

tos de medição em psicologia e pedagogia têm sido 

chamados a satisfazer tal necessidade.

O mesmo autor ainda problematiza alguns aspec-
tos a respeito da medição:

Sabemos realmente o que é medir? O que é a me-
dição?

Muitos psicólogos, pedagogos, psicopedagogos e pro-

fessores não se referem a este problema, o evitam e 

outros expressam opiniões contrárias de ataque e de 

rechaço ao emprego da medição e, ao contrário, ou-

tros utilizam os instrumentos de medição como úni-

co e excepcional meio para avaliar e diagnosticar o 

conhecimento adquirido no desenvolvimento e for-

mação psicológica do ser humano.

Sem deixar de compreender algumas das razões pe-

las quais este fenômeno se apresenta, nossa opinião 

é que resulta inaceitável que um especialista, pesqui-

sador ou cientista possua qualquer destes tipos de 

atitude diante deste importante aspecto das ciências 

(ARIAS BEATÓN, 2001, p. 60).

A importância desses aspectos é avalizada por 
Vygotskii (1991, p. 357) quando discute a crise da psi-
cologia em sua expressão psicotécnica concentrada 
na crença absoluta da medição, ao afirmar que 

apesar de que mais de uma vez tenha sido compro-

metida, apesar de que seu valor prático seja quase 

nulo e suas teorias, com freqüência, ridículas, sua 

importância metodológica é enorme; 

mais ainda quando se tem que todo trabalho científi-
co, diante de um conjunto de dados, de algum modo, 
estabeleceria um tipo de comparação em relação a 
um padrão, categoria ou norma, e isso seria uma ati-
vidade de medição, em sentido amplo, de acordo com 
Arias Beatón (2001).

A questão estaria, então, em como se fixam tais pa-
drões, que deveriam ser fruto de uma longa experiên-
cia profissional ou científica, e sem transferências de 
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procedimentos indiscriminados de uma ciência para 
outra. As medições que possam se processar na física, 
por exemplo, não ocorreriam nos mesmos moldes na 
pedagogia, em razão dos objetos dessas ciências, dos 
instrumentos utilizados e, principalmente, das cate-
gorias às quais se fariam certas comparações.

O conceito mais geral de medir, como já assinalamos, 

[...] é comparar o que estudamos com um padrão ou 

uma norma. Esta deve ser elaborada com base no 

conhecimento existente sobre a essência do que se 

pretende medir, a partir do descobrimento das razões 

de sua variabilidade e as relações que se estabelecem 

entre elas. Não se trata de uma norma ou um pa-

drão numérico, mas conceitual, teórica e explicativa 

que lhe dê um significado, em última instância, aos 

signos numéricos. Isto é o que permite que os núme-

ros que se incluam em uma escala de medição im-

pliquem um saber, uma explicação, um sistema de 

regulação, um sistema de regularidades construídas 

e descobertas pelo trabalho científico.

Esta posição se opõe ao que, em determinados mo-

mentos, a literatura especializada define como medi-

ção quando afirma que medir é designar números às 

coisas. Isto resulta mecânico, superficial e, sobretudo, 

errôneo (ARIAS BEATÓN, 2001, p. 78).

Outro aspecto diz respeito aos instrumentos, o 
que transforma a psicologia em um caso paradigmá-
tico, pois aí se desenvolveu historicamente um con-
junto de testes que, ao conhecer um uso generalizado 
e vulgarizado, sobretudo para fins seletivos, classifi-
catórios e discriminatórios, perdeu sua eventual vali-
dade, contribuindo, inclusive, para o próprio questio-
namento da atividade de medição. Ademais, muitos 
testes, ao partirem de uma base biologizante ou me-
canicista, não se revestiam minimamente de atributos 
básicos de cientificidade, até mesmo porque se con-
fundia uma informação – dada por um resultado de 
teste – com um juízo mais complexo da situação na 
qual se empregara tal teste.

Não se trata de opor a uma ânsia “quantitativista” 
uma concepção “qualitativista”, negando qualquer 
importância das expressões quantitativas, pois, mui-
to provavelmente, isso consistiria em uma confusão 
conceitual. Chamar-se-ia de qualitativo um conjunto 

de descrições ou, então, com o abandono do uso de 
notas – vistas erroneamente como meras expressões 
quantificadoras –, seriam favorecidos conceitos mui-
tas vezes vagos e imprecisos. A esse respeito, Arias 
Beatón (2001, p. 77) afirmou:

Uma razão que considero muito significativa, que 

pode explicar o questionamento da medição em psi-

cologia e em outras ciências sociais e humanistas, é 

o relacionado com o exagero de seu uso e inclusive 

sua utilização inadequada desde o marco referen-

cial teórico e metodológico da própria ciência. A me-

dição e a quantificação não devem ser um processo 

mecânico e arbitrário, não é, como alguns pensam, o 

que garante o caráter científico da ciência, nem lhe 

assegura a objetividade e a precisão, ainda que seja 

importante para ele.

Ela é um momento importante do desenvolvimento 

do conhecimento alcançado, mas não pode haver 

quantificação e medição se estas não passam por 

análises qualitativas e pela acumulação de conheci-

mentos e reflexões sobre o que se pretende medir.

A emergência dos ciclos, tensionando práticas e 
crenças avaliativas fortemente presentes na seriação, 
não significa desconsiderar a importância de proce-
dimentos avaliativos com bases quantitativas. Trata-
se de salientar, como fez Kaplan (1975, p. 177-179), 
que

[...] a medida não é um fim em si mesma. Sua valida-

de científica só pode ser apreciada numa perspectiva 

instrumentalista, dentro da qual indaguemos dos 

fins que a medida pretende servir, do papel que lhe 

cabe desempenhar na situação científica, das fun-

ções que lhe tocam na investigação.

[...]

Os problemas com que nos defrontamos são sem-

pre: “como saber mais do que já sabemos?” e “como 

sentir-nos mais seguros daquilo que acreditamos já 

conhecer?”. Por certo que a medida desempenha um 

papel – e de relevo – nas respostas a essas questões; 

mas não se constitui, de maneira alguma, no único 

método capaz de estender e emprestar solidez a nosso 

conhecimento.
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CICLOS E AVALIAÇÃO: ALGUMAS PERSPECTIVAS

Uma proposta alternativa de organização da escola, 
além de considerar as condições histórico-sociais que 
condicionam o processo pedagógico, no tocante à 
avaliação, pelo seu lugar e peso no modelo escolar 
seriado, deve buscar procedimentos e instrumentos 
avaliativos tendo como objeto privilegiado o conhe-
cimento escolar, mas considerando suas origens, sua 
densidade e, principalmente, quem dele deve se apro-
priar, para evitar uma possível reificação do mesmo.

A necessidade de encarar a avaliação vinculando-a 
ao desafio da aprendizagem deriva do esforço de des-
vinculá-la dos mecanismos de promoção e retenção. 
Não só porque tais mecanismos traduzem uma ação 
seletiva da escola, mas porque, mesmo para os con-
siderados aprovados, as práticas usuais de avaliação 
não garantem aprendizagem, isto é, comprometem 
aquilo que se coloca como objetivo precípuo da esco-
la, e, como outra consequência restritiva, associam o 
esforço de aprendizado aos rituais avaliativos e, por-
tanto, sua dimensão utilitarista.

Uma proposta de organização da escola em ciclos, 
por conseguinte, deve equacionar o enfrentamento 
político da avaliação, apresentando seus fundamentos 
articulados com o objetivo de desenvolvimento do 
conhecimento dos educandos em novos patamares. 
Isso não é garantia de sucesso na alteração da reali-
dade, mas conditio sine qua non para o convencimento 
sobre possíveis alternativas diante das limitações im-
postas pela seriação.

Perrenoud (1999a, p. 8), adicionalmente, adverte 
que:

Quando se trata de modificar as práticas pedagógi-

cas, nos defrontamos com resistências ativas ou estra-

tégias de fuga de atores suficientemente autônomos e 

hábeis para rejeitar – aberta ou veladamente – toda 

inovação vinda de fora, a menos que lhes ofereçamos 

a possibilidade e o poder de se apropriarem delas e de 

as reconstruírem no seu contexto. Não se pode mudar 

as representações, as práticas, as culturas profissio-

nais por decreto.

Essa impossibilidade de alterações de crenças 
por decreto não pode conduzir in extremis a uma re-

signação diante da força da tradição; não se trata de 
encontrar um meio termo ao elaborar uma política – 
portanto um combate –, mas, sim, de contemplar as 
dificuldades e divergências considerando-as legítimas 
e enfrentando-as, inclusive nos terrenos que parecem 
mais consolidadas. Assim, voltando ao caso da atra-
ção dos professores pelas notas como um dos mais 
vigorosos atributos da avaliação, é preciso evidenciar, 
com paciência e fartura de dados, que, na maioria das 
vezes, carecem da objetividade de que supostamente 
seriam portadoras como, por exemplo, demonstrou 
Pfister (1975). A quantificação, como evidenciada 
por Arias Beatón (2001), demanda um cuidado que 
muitas vezes nas escolas, por ignorância e/ou preca-
riedade de condições de trabalho, não é observado. 
Isso, somado ao seu uso classificatório e seletivo, pode 
resultar numa prática pedagógica ética e politicamente 
condenável – do ponto de vista da exclusão gerada – e 
tecnicamente questionável – pois não resiste a um tes-
te de consistência dos pressupostos de objetividade.

Já passada mais de uma década de sólidas aplica-
ções de avaliação em larga escala com cuidados que, 
se não as tornam imunes a questionamentos, sobeja-
mente ultrapassam aqueles vislumbrados no interior 
das escolas, paradoxalmente não se verificam iniciati-
vas dirigidas aos profissionais da educação, para que 
estes se apropriem dos resultados e procedimentos, 
inclusive como mecanismo de confrontação de suas 
práticas avaliativas, conforme evidenciado por Bar-
retto (2001) e Barretto e Pinto (2001). Vale reiterar 
a menção de Azanha (1995) no tocante às dificulda-
des de orientações aos professores para alteração de 
práticas avaliativas, que não podem ser confundidas 
com emissão de textos normativos, até porque não 
bastam, mesmo quando são procedentes.

A organização de ciclos escolares, para permitir 
aprendizagens significativas, demanda um equaciona-
mento da avaliação que problematize o senso comum 
que a tradição seriada fincou, como chama a atenção 
Bonneton (2005, p. 65):

As pesquisas em avaliação mostram bem a manobra 

e as bricolagens necessárias para fabricar as notas. 

O número que resulta disso revela-se pouco confiável 

e depende muito do avaliador. Sabe-se que os profes-

sores que supostamente respeitam o mesmo programa 
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não honram, na verdade, nas mesmas proporções, 

todos os aspectos dos saberes a serem ensinados. 

Cada um deles tem sua própria interpretação da 

excelência e das exigências. A nota se fabrica como 

uma refeição, com ingredientes subjetivos, erros, vie-

ses, em suma, coisas humanas.

É por esta razão que ela informa apenas minima-

mente sobre os conhecimentos e as competências 

efetivas dos alunos e não indica nada além de uma 

classificação.

[...]

De modo mais grave, a nota se encerra em uma ló-

gica da medida quando uma lógica da regulação 

deveria vencer.

[...]

Em uma perspectiva de formação, não se trata de 

não avaliar. É de suma importância, quando se quer 

lutar contra o fracasso escolar e as desigualdades, 

informar-se sobre os conhecimentos adquiridos dos 

alunos e sobre os efeitos das situações de aprendi-

zagem que lhes foram propostas. Sem essa informa-

ção, nenhum professor pode regular sua ação com 

conhecimento de causa e construir novas situações 

de aprendizagem adaptadas às dificuldades e aos 

obstáculos encontrados por toda a turma ou por um 

aluno em particular.

A introdução dos ciclos pode se converter em fon-
te de tensões sobre o trabalho dos professores, uma 
vez que se encontra, nas concepções que iluminam 
as ações docentes, a preocupação com a formação de 
uma pretensa elite, que por definição não constitui a 
maioria. Diante disso, mediante o debate incansável, 
há que se recuperar a natureza “plebeia” dos alunos 
e a dimensão democrático-republicana das escolas. 
Atente-se para o que, mesmo sem horizontes de 
transformação radical da sociedade, Bloom (1971, p. 
47) asseverou:

O aspecto mais destrutivo e de desperdício de nosso 

atual sistema educacional são as expectativas sobre 

a aprendizagem de um estudante que os professores 

trazem em cada começo de curso. O professor espera 

que um terço de seus alunos aprendam bem o que 

é ensinado, que outro terço aprenda menos, e um 

terço fracasse ou deserte [...] Tal sistema fixa os ob-

jetivos acadêmicos de professores e alunos e reduz 

as aspirações de estudantes e professores por maior 

aprendizagem.

A discussão da avaliação, especialmente com a 
adoção de práticas pedagógicas alternativas, não pode 
prescindir da compreensão de seu lugar social, isto 
é, seu enraizamento e entrelaçamento com os con-
dicionantes sociais. E a construção de uma educação 
escolar que estabeleça a atual escola como uma ques-
tão – no seu conjunto – e considere que a atual escola 
esteja em questão – pelos resultados – deve segura-
mente abarcar as práticas avaliativas e seus vínculos, 
até para que não se tome a avaliação escolar como 
uma variável autônoma, social e politicamente.

Contudo, é inexorável abordar a avaliação – reco-
nhecendo seus mencionados condicionantes sociais – 
evidenciando especificamente sua operacionalização 
pedagógica, destacando seus efeitos e frutos internos 
à escola, como pondera Sousa (1986, p. 206-213):

Sem desconsiderar que há causas, fora da escola, que 

condicionam as dificuldades e insucessos dos alunos, 

é preciso verificar, também, dentro da escola, como 

esta vem tratando as suas dificuldades e produzin-

do os seus fracassos. Reconhece-se que, também na 

escola, por meio de mecanismos mais ou menos ex-

plícitos, há uma prática discriminatória que acentua 

um processo seletivo e de manutenção da hierarquia 

social.

Aí se situa o processo de avaliação da aprendizagem 

que reflete e é um reflexo da dinâmica escolar.

[...] constatou-se que o sentido percebido e manifesto 

da avaliação tende a encobrir o seu sentido real no 

processo escolar.

A discussão do sentido de que vem se revestindo a 

avaliação escolar evidenciou os seus desserviços e 

inadequação quando se tem como propósito a demo-

cratização da escola. Democratização que significa 

não só a garantia de acesso das crianças de origem 

popular às escolas públicas mas, também, de per-
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manência e de aquisição de um conjunto básico de 

conhecimento, como condição para a participação 

política e cultural. Democratização que implica em 

uma transformação das relações de poder que aí se 

estabelecem.

Sublinhar os marcos da avaliação – relevada a in-
terpenetração de suas práticas internas com os limites 
colocados socialmente – é, então, um imperativo para 
se formular adequadamente uma política de reversão 
do processo de exclusão observado na escola. Exclu-
são que pode estar se materializando no acesso e na 
permanência na escola sem contrapartidas de apren-
dizagem. O que, aliás, torna legítimas, pela constata-
ção dos resultados, muitas críticas formuladas pelos 
professores, ainda que se possa dissociar de seus pres-
supostos quando se opõem ao fim da reprovação.

A questão está posta para que se atue sobre as exi-
gências de formulação e de condições de trabalho, de 
modo que se radicalize a democratização da escola. 
Trata-se, portanto, de politizar a questão da avaliação 
em condições que, sem perder de vista o aluno in-
dividualmente, recupere-se a escola como espaço de 
conhecimento para amplos contingentes e recupere-
se o sonho de Galileu Galilei. Este desenvolvia sua 
ciência, no século XVII, para “aliviar a canseira da 
existência humana” e para que esta fosse acessível aos 
filhos de lavadeiras e peixeiros, pelo que também so-
freu acusações da Inquisição, conforme expresso em 
Brecht (1991, p. 148 e 165).

Imanente a esses aspectos, temos também a temá-
tica da queda da qualidade associada a um suposto 
esvaziamento da avaliação, quando do alargamento 
da base social de frequência à escola, ao que se assiste 
em políticas de não reprovação, como no caso dos 
ciclos. Aludindo a uma situação similar – a expan-
são do ginásio a partir de 1971 –, defendendo que os 
procedimentos pedagógicos precisam ser alterados 
em função do alunado que tem pela frente, Azanha 
(1987, p. 42) asseverou a existência de um profundo 
equívoco nas argumentações contrárias à expansão 
das oportunidades:

Consiste em supor que o ajuizamento acerca da qua-

lidade do ensino seja feito a partir de considerações 

exclusivamente pedagógicas, como se o alegado re-

baixamento pudesse ser aferido numa perspectiva 

meramente técnica. Contudo, essa suposição é ilu-

sória e apenas disfarça interesses de uma classe sob 

uma perspectiva técnico-pedagógica. Esta – ainda 

que sinceramente invocada e mesmo quando basea-

da em pesquisas empíricas – apenas obscurece o sig-

nificado político dos argumentos em jogo. Para cons-

tatar isso, é suficiente assinalar que qualidade do 

ensino não é algo que se defina em termos abstratos 

e absolutos. Sendo assim, a queda dessa qualidade é 

relativa a um nível cultural anterior. Mas, que nível? 

Não, evidentemente, o da grande maioria até então 

desatendida. Para esta, até mesmo a “escola aligei-

rada”, de que falava Sampaio Dória, representa um 

acréscimo, uma elevação.

Semelhante posição, ao efetuar uma análise dos 
dados do Saeb, expressou Abranches (2000), diante 
da queda de médias nos resultados de 1995 a 1999:

Conclusão, grande avanço quantitativo, mas sem 

ganhos de qualidade, certo? Nem tanto: quando a 

quantidade é grande, sempre envolve qualidade. 

Claro, nenhum progresso que fizermos em educação 

será o bastante, diante de nossa imensa defasagem 

educacional. Mas é preciso ter noção das coisas. O 

raciocínio é simples: muitas crianças trazidas para 

o ambiente escolar, por mais pobre que ele seja e por 

pior que seja o ensino, estarão recebendo qualitativa-

mente mais do que soltas na rua ou sendo exploradas 

no trabalho.

A disposição política para formular, aprofundar, 
exigir e organizar condições de trabalho no interior 
da escola para um salto de qualidade, com destaque 
para a avaliação, constituiria a verdadeira contribui-
ção democrática à sociedade, dando o devido rumo 
às mudanças para que a escola possa começar a ser 
pensada como uma questão, conforme Sousa (1997, 
p. 131):

[...] pois elas nos permitem trabalhar sobre o signi-

ficado e implicações da mudança, a começar pelo 

reconhecimento de que há fatores que dificultam ou 

mesmo inviabilizam a vivência da avaliação em seu 

sentido pleno, que ultrapassam o âmbito de decisão e 

ação da unidade escolar, uma vez que se situam no 

plano da política educacional. Assim, a luta por con-
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dições básicas para a realização do trabalho escolar, 

buscando afirmá-las como prioridade nas agendas 

governamentais, é fundamental para tornar viável 

um ensino de qualidade e a vivência do processo 

avaliativo como elemento que contribui para a cons-

trução desta qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À guisa de síntese, o desafio da organização da escola 
em ciclos concentra-se em garantir que todos os alu-
nos aprendam coisas significativas. Ocorre que esse 
conhecimento significativo, para efeito de sua cons-
trução, disseminação e organização na escola, passa 
inexoravelmente pela avaliação que deve guiar funda-
mentalmente o ensino, nos termos que a definiriam 
como avaliação formativa, isto é, a serviço do ato for-
mativo desencadeado pela ação docente que, por sua 
vez, deve estar associada ao compromisso com uma 
escola inclusiva.

Por isso, a avaliação não pode desaparecer da prá-
tica pedagógica; necessita, isto sim, estar submetida a 
outros propósitos e objetivos, radicalmente distintos 
daqueles já fortemente estabelecidos, de tal sorte que:

O desafio é buscar a superação de uma concepção de 

avaliação que se traduz na classificação dos alunos 

e no controle de seus comportamentos, por meio de 

relações predominantemente punitivas, que se con-

funde com “provas” e atribuição de notas ou concei-

tos pelo professor, em direção a uma avaliação que 

tem como finalidade contribuir para o processo de 

apropriação e construção de conhecimento pelo alu-

no, em que se reconhecem, como sujeitos, todos os 

integrantes da organização escolar, constituindo-se 

em um processo abrangente e contínuo, que integra 

o planejamento escolar em uma dimensão educativa 

(SOUSA, 1997, p. 134).

Essas elaborações sobre avaliação procuram subli-
nhar os princípios e finalidades que têm norteado a 
vivência da avaliação no contexto escolar, revelando 
sua natureza essencialmente classificatória, seletiva 
e autoritária, como ponto de partida decisivo para 
iniciativas, no âmbito dos sistemas de ensino, que 
impliquem em sua transformação, como é o caso 
da implantação de ciclos e a ruptura com a seriação. 

Reconhecendo e interagindo com valores e rituais 
arraigados na escola, pois a desconsideração da cul-
tura escolar vigente poderá comprometer a inovação 
pretendida, gerando alterações meramente aparentes 
nas práticas, permanecendo, no entanto, inalterada a 
lógica de organização do trabalho escolar.

As posições de professores, alunos e pais, usual-
mente encontradas, sobre a avaliação decorrem de 
um modelo de escola, institucionalizado no final do 
século XIX e começo do XX, que exige os procedi-
mentos avaliativos que defendem, por seu turno, re-
sultados do lugar social ocupado pela escola incum-
bida de selecionar os que por ela passam em buscam 
de ascensão social. Isto, evidentemente, dimensiona a 
dificuldade de se articular uma concepção diferencia-
da, mas que se apresenta como inescapável para que 
se superem os limites, estreitos e de curto alcance, da 
escola seriada.

A adoção dos ciclos, apesar das barreiras e dificul-
dades destacadas por Bertagna (2003) e ainda outros 
pesquisadores, impõe e favorece a discussão do currí-
culo escolar – aí incluída a avaliação – com outro ho-
rizonte, pois enquanto se mantiver uma escola seriada 
mais impeditivas serão as condições objetivas para a 
superação da lógica seletiva e classificatória da escola. 
A via da discussão curricular, para necessariamente 
possibilitar outro modelo de avaliação, tenderia a pro-
duzir um tensionamento que alimentaria a criticidade 
de professores e alunos. Como ressaltou Sousa (2000, 
p. 36):

Está em jogo, em última instância, o projeto educacio-

nal e social com o qual, de fato, a escola está compro-

metida, o que remete à necessidade de um confronto 

com os valores que estão pautando suas decisões e 

ações. Aceitar uma organização escolar que orienta 

o seu trabalho pelo individualismo e competição, com 

vistas à classificação e seleção, incorporando, conse-

quentemente, como inerente aos seus resultados, a 

exclusão, torna-se incompatível com a realização do 

direito de todos à educação escolar.

Vinculada a essa situação, Sousa (1986), mediante 
um levantamento de concepções de avaliação com 
professores, expõe a fundamentação para que não se 
fique prisioneiro de dois extremos possíveis, mas in-
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suficientes, diante do fenômeno do fracasso escolar. 
Encontram-se os que não se preocupam com as cau-
sas que induzem a um baixo aproveitamento e des-
consideram, assim, todo o encadeamento que produz 
esse resultado, consubstanciando-se em um argu-
mento extremo que ignora as determinações sociais 
do processo pedagógico. Mas, igualmente extremado 
e desprovido de consistência, encontra-se também a 
posição de simplesmente “facilitar” a vida do aluno, 
sem empreender o verdadeiro combate para levá-lo 
a um patamar de aprendizagem que lhe configure 
conquistas culturais e pessoais significativas. Nota-se 
com a autora que:

[...] tanto a postura que leva à abstração das causas 

do baixo aproveitamento do aluno e das conseqüên-

cias de sua reprovação, como a que propõe menor 

nível de exigência dos alunos das classes populares 

mostram-se discriminatórias.

Por um lado, sob a afirmação de que a todos foram 

oferecidas iguais oportunidades, negam-se as dife-

renças dos alunos, decorrentes das classes sociais de 

que provêm. Com o discurso da igualdade de opor-

tunidades, o fracasso escolar é atribuído a caracte-

rísticas individuais, mascarando-se as desigualdades 

sociais.

[...]

Também, o facilitar a aprovação não permite redu-

zir verdadeiramente o fracasso, pois esta se dá como 

uma medida isolada, não acompanhada de um tra-

balho subseqüente que, efetivamente, dê condições 

de superação das dificuldades. [...] um menor nível 

de exigência, como meio de se evitar o abandono da 

escola, é um dissimulador do fracasso escolar, pois o 

aluno, ao enfrentar situações que exigem confronto 

de seus conhecimentos, tende a fracassar, pois a ade-

quação do ensino às condições do aluno representa, 

em última instância, uma adaptação do ensino às 

desigualdades sociais (SOUSA, 1986, p. 209-210).

Tal situação leva a reiterar a questão curricular, na 
medida em que não se poderia desconhecer o que 
e para quem se quer ensinar, inclusive como forma 
de se incorporarem as condições sociais dos alunos 
aos objetivos propostos. Por sua vez, supondo as 
condições adequadas para o trabalho pedagógico, 

é preciso recuperar a centralidade da avaliação, em 
consonância à noção de currículo exposta, no sen-
tido de pô-la a serviço da aprendizagem. Para tanto, 
a avaliação deve indicar e nortear os desafios que os 
alunos enfrentam, o que significa organizar o proces-
so de ensino, inclusive as atividades complementares 
que se fizerem necessárias. Portanto, mais uma vez, a 
avaliação não pode se confundir com a aprovação ou 
retenção do aluno. Sua única e exclusiva razão estaria 
em subsidiar sua aprendizagem.

Assumindo-se o ensino como objetivo nuclear 
da escola e, portanto, o processo de apropriação e 
construção do conhecimento pelo aluno, destaca-se 
como função da avaliação o diagnóstico do processo 
de ensino e aprendizagem, permitindo o seu contí-
nuo aprimoramento. Portanto, seus resultados devem 
servir para orientação da aprendizagem, cumprindo 
uma função eminentemente educacional, rompendo-
se com a falsa dicotomia entre ensino e avaliação, 
subsidiando professores, alunos e a escola na trans-
formação do trabalho escolar, sobretudo resgatando-
se que, a despeito de certo mito que se pretende criar, 
com a proposta de ciclos a avaliação não desaparece. 
Ao contrário, nessa forma de organização do ensi-
no fundamental a avaliação ganha toda a relevância, 
como sustentado por Sousa e Alavarse (2007).

No interior do debate dos ciclos, tem-se ainda a 
imputação de que a promoção automática – ou pro-
gressão continuada –, pelo menos nos anos inter-
mediários dos ciclos, quando não há reprovação por 
desempenho, seria um fator de queda da qualidade. 
Mas deve-se ponderar que, por pior que tenham sido 
suas condições de implantação e implementação, os 
dados coligidos não sustentam tal argumento, con-
forme se constata em Ferrão, Beltrão e Santos (2002), 
Luz (2008) e Menezes-Filho, Vasconcelos e Werlang 
(2005).

Ademais, é preciso se contrapor aos comentários 
usualmente encontrados e reverberados no tratamen-
to dado por jornalistas, quando se assiste à divulgação 
dos resultados de avaliações externas e em larga esca-
la, concentrados em duas características. A primeira 
considera que a escola é produtora de um fracasso 
generalizado, na linha de que os alunos “não sabem 
nada”. A segunda enfatiza a hierarquização das es-
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colas e a busca das “melhores” em contraste com as 
“piores”. Está colocado o desafio de ir mais fundo na 
análise desses resultados, apoiando-se, por exemplo, 
nas palavras de Crahay (1999, p. 108):

Conviria determinar os meios de romper, ao nível da 

escola obrigatória para todos, com esta ideologia da 

excelência.

[Com vistas aos motivos de nos limitarmos à escola-

rização obrigatória] Parece-nos normal na medida 

que a obrigação escolar repousa sobre um projeto de 

sociedade que quer fazer adquirir a todas as crianças 

uma soma de competências ditas fundamentais ou 

essenciais. A criação de hierarquias de excelência pa-

rece-nos contraditória com este objetivo igualitário.

Essas linhas, entretanto, não poderiam, ainda se-
gundo Crahay (1999, p. 294), levar a supor que o fra-
casso escolar seja responsabilidade dos professores, 
mesmo como decorrência de sua falta de capacida-
de ou má formação, ainda que esses últimos fatores 
possam contribuir, especialmente quando se constata 
que muitos processos avaliativos – o cerne curricu-
lar da escola, mais ainda da seriada – são conduzidos 
de tal modo que as sínteses e resultados não contêm 
consistência desejável em razão das consequências 
sociais das decisões daí decorrentes. O fracasso esco-
lar decorre mais fortemente de uma cultura na qual o 
mesmo é suposto inerente, e par indissolúvel do su-
cesso, até para justificar outras diferenciações encon-
tradas no seio da sociedade, inclusive quando essas 
não podem ser associadas diretamente aos resultados 
escolares.

Seria, então, necessário redirecionar a indignação 
com a progressão continuada para a indignação com 
os baixos rendimentos e transformar as concepções 
de ensino que se apoiam numa organização escolar 
marcada por ideologias de igualdade de oportunida-
des e meritocracia, o que quer dizer, necessariamen-
te, diferenças de resultados em face de um mercado 
competitivo par excellence.

Vale recuperar as contribuições de Ferraro (2003, 
p. 198) quanto às conquistas, extremamente difíceis, 
em relação à escrita. Sem dar o “mínimo como um 
máximo”, não se pode menosprezar que mesmo os 

níveis de letramento mais básicos representam vencer 
uma batalha na guerra contra o analfabetismo, cuja 
cidadela inimiga parece ocupar com frequência a pró-
pria escola, pois:

[...] saber ou não saber ler e escrever um bilhete sim-

ples pode significar muito pouco em termos de domí-

nio efetivo da leitura, da escrita e do cálculo. Mas 

não se lhe pode diminuir a importância sob o ponto 

de vista educacional, social e político. Com efeito, a 

alfabetização, mesmo nesse sentido restrito, de ca-

pacidade de ler e escrever um bilhete simples, repre-

senta, de um lado, a libertação das múltiplas formas 

de preconceito e estigmatização ainda vigentes em 

relação ao analfabeto [...] e de outro, a superação 

de uma barreira e a efetivação do primeiro passo no 

processo de escolarização e alfabetização. É justa-

mente na primeira série da educação fundamental 

que se produzem, com maior freqüência, a retenção 

e a conseqüente defasagem da relação série/idade no 

processo de escolarização.

A consulta aos resultados de avaliações externas 
salienta que não há indicadores que sustentem que os 
ciclos, ou pelo menos a não reprovação, tenham pro-
duzido uma erosão da qualidade do ensino. A questão 
“ciclos ou séries?” leva a recolocar que o problema da 
democratização do ensino, entendida como o estabe-
lecimento de determinados patamares de desempe-
nho, ainda se faz presente em qualquer das formas, 
não procedendo as associações que faz Demo (2004, 
p. 23-51), entre outros, de queda nos indicadores do 
Saeb com a progressão continuada. Em Rodrigues 
(2003a, 2003b) fica patente que o problema da escola 
brasileira, nos termos de desempenho em testes, não 
passa pela promoção automática.

As iniciativas de ciclos representam um avanço 
porque eliminam ou atenuam uma barreira social e 
pedagógica que é a reprovação e a consequente re-
petência, o que Alves (2006, p. 20) também ressal-
ta como os efeitos perversos de uma estratégia de 
ensino. Igualmente avançam por trazerem à baila o 
próprio sentido da escolarização e, neste quadro, a 
avaliação integra-se ao desafio político de contribuir 
com a efetiva democratização da escola. Contudo, as 
conquistas e potencialidades dessas iniciativas correm 
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risco de serem anuladas – ou secundarizadas – pelas 
políticas de avaliações externas.

Num quadro em que os ciclos representam um 
combate político, ainda a ser potencializado, pela 
democratização da escola, as políticas educacionais 
que se servem das avaliações externas parecem re-
compor marcas da seletividade escolar, quer pela 
via da responsabilização excessiva ou completa dos 
profissionais da educação pelos resultados de seus 
alunos, quer por recolocar a seletividade interna aos 
sistemas, pelo mote da disputa entre escolas, como 
acentuou Madaus (1988). Tal cenário se agrava pelo 
fato de que os resultados destas avaliações podem 
ser apresentados como os únicos indicadores da 
qualidade, isto é, como se esgotassem toda a possibi-
lidade de apreensão da qualidade do trabalho escolar. 
Porém, este, certamente, é muito mais complexo do 
que os objetos de avaliação em sua modalidade ex-

terna, mesmo quando se reconhece a possibilidade 
técnica de organização de boas provas padronizadas. 
Tudo indica que pode ser dificultado o caminho para 
que as equipes escolares se envolvam numa avalia-
ção institucional, tal como preconizou Nevo (1997), 
na perspectiva de integrar, aos resultados de avalia-
ções externas com suas potencialidades devido aos 
padrões de que podem estar revestidas, outros ele-
mentos que, aí sim, poderiam contribuir para uma 
efetiva elucidação das tarefas colocadas para alunos 
e profissionais.

Nestes moldes, a “era” das avaliações externas 
pode, de um lado, afastar as equipes docentes do que 
Nevo (1997) configurou como uma avaliação bilate-
ral e inclusiva e, de outro, dificultar que práticas ava-
liativas formativas se consolidem no sentido da radi-
calização da democratização da escola que os ciclos 
prenunciam.
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