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RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo analisar como a implantação das propostas dos
Ciclos de Aprendizagem e de Formação Humana contribuíram com a precarização das
condições de trabalho docente da rede básica de ensino municipal pública de Vitória da
Conquista, a hipótese foi comprovada ao final da pesquisa. O recorte temporal foi entre
os anos de 2000 a 2010, período em que os Ciclos passaram por várias mudanças dentro
do município. Para isto foram analisados documentos como as propostas pedagógicas dos
Ciclos, atas de reuniões do sindicato, do Conselho Municipal de Educação, panfletos de
campanhas sindicais, resoluções, entre outros, além disso, foram realizadas entrevistas
com professores da rede para evidenciar como os professores se sentiram diante
implantação das propostas. A análise dos documentos evidenciou a falta de preocupação
do poder público com relação às condições de trabalho docente. Para a realização da
pesquisa, foram utilizadas algumas categorias de análise desenvolvidas por Gramsci e o
conceito de precarização do trabalho a partir de Antunes. Deste modo foi possível
concluir que as condições de trabalho dos professores da rede são precarizadas e que os
Ciclos contribuíram ainda mais com este processo.
Palavras chave: Condições de trabalho docente, Ciclo de Aprendizagem, Ciclo de
Formação Humana, precarização do trabalho.

ABSTRACT

This research aims to examine how the implementation of the proposals of Learning Cycles
and Human Formation contributed to the deterioration of working conditions of teachers of
basic Vitória da Conquista public municipal schools, the hypothesis was proven at the end of
the research. The time frame was between the years 2000 to 2010, during which the cycles
undergone several changes within the municipality. For this documents were analyzed as the
pedagogical proposals of Cycles, union meeting minutes, the City Board of Education, union
campaigns pamphlets, resolutions, among others , in addition, interviews were conducted with
the school teachers to show how teachers felt on implementation of proposals The analysis of
documents showed a lack of concern of the government in relation to the working conditions
of teachers . For the research, we used some categories of analysis developed by Gramsci and
the concept of precarious work from Antunes. Thus it was concluded that the network of
teachers' working conditions are precarious and that the cycles further contributed to this
process.
Keywords: teacher working conditions, Learning Cycle, Human Training Cycle, job
insecurity
.
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INTRODUÇÃO
O presente texto é o resultado da pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa
de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB). O tema da pesquisa é a relação dos Ciclos de Aprendizagem e de Formação Humana
com as condições do trabalho docente em Vitória da Conquista, entre os anos de 2000 e 2010.
O objetivo do trabalho foi analisar as principais mudanças que ocorreram nas condições de
trabalho dos docentes no período delimitado, a partir da implantação das políticas públicas
educacionais dos Ciclos. A dissertação foi dividida em três capítulos, além de introdução e
conclusão.
Apresentamos os Ciclos de Aprendizagem e de Formação Humana, sua
implementação e seu desenvolvimento no município entre os anos de 2000 e 2010, foram
analisadas a percepção dos professores e suas ações sindicais, bem como a Secretaria
Municipal de Educação (SMED) que foi gestora e responsável pela implantação das referidas
propostas no município. Isto permitiu compreender os objetivos das propostas, assim como
aspectos importantes sobre o modo como os professores compreenderam o processo e de que
modo esta política municipal teve relação com o trabalho docente durante o período.
Antes disso, no primeiro capítulo, contextualizamos as políticas educacionais
municipais no contexto de uma política de âmbito nacional, que reverbera na política local,
deste modo, discutimos teoricamente acerca do papel do Estado, enquanto promotor e
regulador das políticas públicas educacionais, com foco no modo como o poder público
municipal se apresentou diante deste processo. Evidenciamos a relação que estas políticas
educacionais tiveram com as reformas do Estado da década de 1990, isto nos permite situar as
políticas educacionais municipais no contexto das políticas públicas de abrangência nacional.
As fontes utilizadas na pesquisa para a realização das análises foram: documentos,
como panfletos das campanhas sindicais dentro do período delimitado pela pesquisa, além de
outras publicações do Sindicato do Magistério Municipal Público (SIMMP), como revistas,
jornais, notas de esclarecimento à população, atas de reuniões do sindicato e do Conselho de
Educação, documentos do Conselho como, resoluções, portarias e decretos que
regulamentaram a implantação das referidas Propostas Pedagógicas, além dos documentos
oficiais da Secretaria Municipal de Educação (SMED), no caso as Propostas Pedagógicas dos
Ciclos de Aprendizagem e de Formação Humana. Estes foram os únicos documentos que
conseguimos junto à Secretaria do município, pois para nossa surpresa lá não existem
arquivos, segundo informações não oficiais obtidas junto aos funcionários, a cada troca de
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gestor que ocorreu dentro da Secretaria, o trabalho que vinha sendo realizado era desfeito e os
documentos desaparecidos. Inicialmente isto causou-nos surpresa e certo desânimo quanto à
viabilidade da pesquisa. Tal prática, revelaram os primeiros indícios que nos ajudariam a
entender a complexidade das políticas públicas educacionais do município da época. Na
SMED, foi tudo que conseguimos, embora tenhamos feito várias visitas para tentar coletar
informações. É importante salientar ainda que a ausência de tais documentos, embora não
tenha inviabilizado a pesquisa, não nos permitiu ter explorado todo o potencial que as
políticas educacionais municipais possuem, com isto em alguns momentos as análises dos
documentos aparecem de forma mais profunda no que diz respeito aos documentos sindicais,
quando comparado com os documentos oficiais, mas isto devido à ausência de fontes.
Mesmo quando estamos munidos de muitos documentos, não é raro ficarem
lacunas no material. Por isto, contamos também com entrevistas, que neste caso tiveram um
papel complementar, naturalmente não devido ao seu potencial enquanto fonte, mas por causa
do caráter da pesquisa ser eminentemente de análise documental. Assim, escolhemos
entrevistar três professores para entender como estes profissionais vivenciaram a experiência
de implantação dos Ciclos e como estes compreendiam seu trabalho naquele processo. O
número restrito de entrevistados se deu ao fato de que as entrevistas tinham caráter
complementar, deste modo, buscamos três perfis de professores com algumas características
comuns para responderem às nossas perguntas. As entrevistas foram realizadas com roteiro de
perguntas semiestruturadas1.
O perfil que buscamos na ocasião foi que os docentes deveriam trabalhar em
escolas do município no período de vigência dos Ciclos 2000, bem como durante a realização
de algumas mudanças na política, quando esta deixa de ser Ciclo de Aprendizagem e passa a
se chamar Ciclo de Formação Humana, com isto o período deveria ser, no mínimo, entre os
anos de 2000 e 2010.
Para a escolha dos entrevistados, buscamos em escolas que passaram pelos Ciclos
no período que mencionamos e os primeiros professores que encontramos que atendiam aos
critérios delimitados nós convidamos para a entrevista. A escassez de tempo nos fez definir
que os três primeiros docentes encontrados dentro dos critérios seriam os escolhidos para a
entrevista.
O perfil dos entrevistados teve como critério os referenciais a partir dos nossos
objetivos da pesquisa, que foram ampliar a nossa compreensão a respeito de como ocorreu o
1

O roteiro de entrevista encontra-se no anexo 5.

14

processo de implantação e execução dos Ciclos no município, como os documentos possuem
limitações devido à sua condição de ser um registro parcial, compreendemos que as
entrevistas possuem um forte potencial, à medida que nos permitem compreender nuances do
cotidiano que nenhum documento escrito é capaz de registrar, neste sentido, as entrevistas nos
permitiram ter uma compreensão muito mais ampla do que ocorreu no município na época do
recorte temporal da pesquisa, além de entendermos como que os docentes que participaram do
processo se sentem com relação à educação do município, as entrevistas nos auxiliaram
também a compreendermos algumas informações contidas nos documentos analisados que se
apresentaram de forma incompleta ou incoerente. Como no contexto dos objetivos
metodológicos desta pesquisa, a proposta foi analisar os documentos, isto porque o foco de
nossa pesquisa, bem como a linha de pesquisa do programa de Mestrado, no qual fazemos
parte é direcionado para as políticas públicas educacionais, por este motivo e também para
atender ao objeto é que os documentos tiveram centralidade.
Deste modo, foi que mesmo considerando a importância e o potencial da
oralidade, nos limitamos a entrevistar três professores, com os objetivos bem delimitados
fomos em busca de professores que se adequassem ao perfil no qual necessitávamos. Assim
escolhemos três professores, que poderiam ser composto por homens ou mulheres, neste caso
o gênero não importava, no caso encontramos duas professoras e um professor. Todos tinham
que ser funcionários efetivos do município, atuantes pelo menos desde o ano 20002, outro
critério importante é que estes professores teriam que na época estar lotados em escolas onde
tiveram os Ciclos, para assim poder expor suas experiências, para termos uma visão ainda
mais ampla, escolhemos dois professores com atuação junto ao sindicato e uma professora
não sindicalizada, (outro critério que utilizamos foi que pelo menos um dos professores não
tivesse militância sindical, para podermos comparar diferentes pontos de vista). Assim a
escolha nos permitiu cotejar informações e perspectivas diferentes acerca das políticas do
município e do cotidiano da sala de aula. A formação nós definimos graduação em história ou
pedagogia, por entendermos que profissionais nestas áreas de formação possuem maior

2

Este foi o ano de início da pesquisa, é válido lembrar que o Ciclo de Aprendizagem foi implantado dois antes
no município. Contudo, a experiência inicial ainda possuía caráter de projeto piloto, em 2002 há a primeira
ampliação do Ciclo na rede, contudo o momento mais expressivo é em 2005, quando o Ciclo de Aprendizagem
passa para Ciclo de Formação Humana.

15

afinidade3 com as discussões aqui propostas. Assim conseguimos dois profissionais da área de
história e uma de pedagogia.
Com o intuito de resguardarmos a identidade dos entrevistados, escolhemos
chamá-los pelos por: professor M e professoras N e V. O professor M é graduado em história,
professor da rede municipal desde o ano de 1998, possui trajetória no sindicato, embora em
nenhum momento tenha se institucionalizado no mesmo. A professora N, é pedagoga com
mestrado em Educação, com experiência em direção, coordenação e como professora, leciona
o município desde 1994, já atuou na secretaria de imprensa do sindicato. A professora V, atua
no município desde 2000, graduada em história e especialista em educação, embora fosse
sindicalizada não tinha atuação ou qualquer atividade de militância no mesmo. Atuou nas
escolas onde primeiro fora implantado o Ciclo de Formação humana, portanto acompanhou de
perto as discussões e o processo de transição. Todos os docentes citados trabalharam em
escolas onde haviam sido implantados os Ciclos.
O perfil da professora V é diferente dos outros dois professores, no que diz
respeito principalmente à atuação no sindicato, isto nos permitiu ter acesso a uma visão
diferente dos outros dois professores que possuíam militância sindical. Isto é importante para
confrontarmos informações e pontos de vista.
Buscamos desta forma, capturar a visão dos professores que atuaram na época,
bem como a relação dos Ciclos no que diz respeito às condições de trabalho docente. Com a
análise dos documentos, foi possível traçarmos um panorama acerca das principais pautas de
reivindicações do SIMMP no referido período. Com as fontes, analisamos quais as condições
que os professores enfrentaram no trabalho no período delimitado na pesquisa e avaliamos a
partir das fontes, como que as Propostas Pedagógicas dos Ciclos também interferiram nas
condições de trabalho docente, contribuindo com a precarização da condição de trabalho
destes profissionais. Foram confrontadas ainda as informações dos documentos oficiais da
SMED com as fontes produzidas pelo SIMMP, a partir das ações, das discussões e das
mobilizações promovidas pelo sindicato; os documentos escritos pelo SIMMP para campanha
salarial, inclusive durante os períodos de greve, pois nestes momentos as contradições tendem
a se evidenciar.

3

A afinidade deve-se também pela graduação em história e especialização em educação, como esta pesquisa é da
área educacional, mas também não deixa de ser histórica consideramos que estas áreas se comunicam melhor.
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Para isto a pesquisa abordou algumas questões como: Sob que condições estes
profissionais desenvolveram suas funções? De que maneira as Propostas Pedagógicas dos
Ciclos de Aprendizagem e de Formação Humana, adotadas pelo município interferiram nas
condições de trabalho docente? Houve uma intensificação do trabalho? Ampliou a carga
horária a ser cumprida? Ou seja, contribuiu com o movimento global de precarização do
trabalho?
Deste modo, neste trabalho, foram analisadas as condições de trabalho enfrentadas
pelos professores da rede municipal de ensino de Vitória da Conquista, no referido período.
Examinamos como que as Propostas Pedagógicas dos Ciclos de Aprendizagem e Formação
Humana, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação interferiram nas condições de
trabalho dos docentes. Tal análise tem como escopo identificar ações do poder público que
implicaram no agravamento da precarização do trabalho entre os professores da rede
municipal pública de ensino. Ao propormos tais análises, trabalhamos com a hipótese de que
as condições de trabalho dos docentes da rede municipal de ensino de Vitória da Conquista
são precárias e que as experiências vivenciadas no município com relação à implantação e
execução das Propostas Pedagógicas dos Ciclos intensificaram este processo que
mencionamos.
Entre as políticas públicas do município examinadas nesta pesquisa, há uma
ênfase nas propostas dos Ciclos, isto em virtude da importância que estas propostas
pedagógicas tiveram no período da delimitação temporal da pesquisa.
O referido recorte temporal de uma década (2000-2010) foi escolhido, além do
fato de ter sido no período em que trabalhei como professora da rede municipal foi também
devido à própria natureza do objeto, ou seja, deveu-se ao fato de que temos o objetivo de
analisar as principais mudanças e as mais atuais que ocorreram nas condições de trabalho dos
docentes nos últimos anos, desta forma relacionamos também com as políticas públicas
educacionais dos Ciclos. No referido período, os Ciclos passaram por significativas mudanças
e no ano de 2000, este já estava sendo executado no município há dois anos.
Além disso, o período é marcado pela identidade da gestão do (Partido dos
Trabalhadores) PT na prefeitura, é preciso considerar também que as políticas educacionais,
no caso em questão, os Ciclos, estiveram atreladas a este momento político. Este período,
também possui outras especificidades, com relação à política nacional, podemos afirmar que,
são também, os resultados das políticas das reformas que o Estado passou na década de 1990,
onde este passou por um momento de retração em sua gestão e descentralizou as políticas
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públicas de diversos segmentos, entre estes a educação. Deste modo, passou a assumir o papel
de regulador, daquele que financia e avalia, mas não gesta de forma direta. Com isso os
municípios passaram a assumir um papel importante nas políticas públicas locais, é neste
contexto, também, que se situam as políticas educacionais dos Ciclos no município.
A concepção de educação assumida nas propostas evidencia uma visão de
educação voltada para a classe trabalhadora, o que é compreensível se considerarmos que o
Partido dos Trabalhadores antes de assumir o poder público municipal, era um partido que
surgiu em meio a movimentos sociais, ligados a questões trabalhistas como sindicatos e foi
agregando parte da população que por sua condição social, profissional se sentia atraída pelas
ideias pregadas pelo partido.
Quando o partido assume o poder, leva para a gestão parte de seus princípios
ideológicos que o identificavam com a base popular, contudo não podemos correr o risco de
sermos simplistas na análise, pois ao assumir o poder da gestão pública, esta possui
mecanismos e estrutura logística que não permitem que todos os ideais que são pregados no
discurso do partido sejam executados de forma direta, além disso há limites impostos por uma
série de fatores que podem conduzir-se para diferentes resultados, por vezes distantes do que
propunha inicialmente enquanto eram parte da sociedade civil organizada.
Para Gramsci quando a sociedade civil organizada assume o poder, esta passa a ter
o potencial de levar os princípios ideológicos para as instituições do Estado. Na educação, o
PT assumiu como princípio curricular pedagógico, os princípios defendidos pela pedagogia
das competências. A implantação deste ocorre através da flexibilização dos conteúdos
curriculares, dando lugar à organização curricular baseada na pedagogia das competências.
Esta fundamentação baseia-se na educação para o trabalho. Esta concepção de educação
aproxima-se das ideologias da classe trabalhadora, esta por sua vez enquanto concepção
presente também em organizações de terceiro setor, como afirmamos acima, aproxima-se do
discurso adotado pelo Partido dos Trabalhadores, este por sua vez, quando sai da condição de
terceiro setor para assumir os espaços institucionais, no caso a gestão municipal, leva consigo
suas ideologias, que se materializam através das políticas públicas e, em se tratando da
educação, das propostas pedagógicas educacionais, que dentro de sua concepção carregam sua
ideologia. Este movimento, Gramsci define como guerra de posição, quando a sociedade civil,
se organiza e começa a assumir os espaços de gestão e dentro deste começa a implantar suas
concepções ideológicas, buscando a adesão para que estas venham a se tornar hegemônicas,
como vamos detalhar mais adiante.
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No âmbito municipal no período delimitado para a pesquisa dos dez anos, as
políticas educacionais locais passaram por diversas mudanças. Observou-se uma
descontinuidade nas políticas educacionais da Secretaria Municipal de Educação que
coincidiu com as mudanças de secretários de educação e de profissionais da equipe técnica. A
cada nova gestão novas propostas foram lançadas, sem priorizar a continuidade do trabalho
que vinha sendo realizado pela equipe anterior. Esta realidade refletiu nas políticas do
município.
Deste modo, ao realizarmos uma análise desta natureza, foi preciso considerarmos
as políticas educacionais adotadas na época em estudo, isto porque, elas é que dão as
diretrizes para as propostas pedagógicas implementadas no município, a partir destas políticas
foi possível compreendermos a relação que estas, mais especificamente os Ciclos,
estabeleceram com as condições de trabalho docente e a nossa hipótese da consequente
contribuição com a precarização do trabalho.
No que tange às propostas pedagógicas dos Ciclos, a partir das leituras dos
documentos, como nosso foco principal são as condições de trabalho docente, buscamos
alguma referência de como que os professores iriam desenvolver o trabalho dentro da nova
proposta de Ciclo, contudo não foi possível percebermos qualquer referência quanto às
condições em que os docentes iriam realizar o trabalho, ou qualquer forma de contrapartida
com relação ao aumento de responsabilidades e demandas4, que é importante registrar,
ampliou consideravelmente com as Propostas dos Ciclos.
Com isto questionarmos o porquê, o poder público não explicitou referência ou
qualquer preocupação com relação às condições de trabalho dos docentes, como fica
evidenciado na Resolução 002/2008, (anexo 1). Ao fazer isto, desconsiderou que as condições
de desenvolvimento do trabalho podem interferir nos seus resultados.
Por outro lado, na proposta do Ciclo de Formação Humana, por exemplo, foi
possível percebermos novas demandas que passaram a ser exigidas dos professores para
atenderem às necessidades da proposta pedagógica, isto foi evidenciado em várias partes dos
documentos dos Ciclos de Formação Humana, estas questões aparecem tratadas no capitulo
três intitulado: Os Ciclos e a experiência em Vitória da Conquista.
Assim, no decorrer da pesquisa investigamos como foram as condições de
trabalho enfrentadas pelos professores que atuaram na rede municipal de ensino de Vitória da
Conquista, no período delimitado e esta relação com a implantação dos Ciclos na rede de

4

Vide em anexo 1: Resolução 002/2008 do Conselho Municipal de Educação
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ensino. Neste sentido, foi analisado o discurso oficial do governo municipal através dos
documentos produzidos, inclusive pela imprensa, com as entrevistas dos professores, assim
buscamos, evidenciar as contradições existentes entre o discurso oficial e a situação concreta
vivenciada pelos docentes do município de Vitória da Conquista.
As propostas pedagógicas dos Ciclos foram analisadas aqui porque entendemos
que a maneira como ela foi planejada e executada no município contribuiu com o fenômeno
da precarização do trabalho docente, além disso, estiveram presentes durante o período
pesquisado. Estamos confrontando o discurso presente nos documentos oficiais dos Ciclos
com a realidade denunciada pelo sindicato, a partir das fontes citadas.
Para entendermos melhor as políticas públicas educacionais adotadas no
município, foram utilizadas também como fontes para a pesquisa, a legislação federal porque
esta oferece as diretrizes nacionais para as políticas educacionais municipais.
No primeiro capítulo realizamos uma discussão e conceituação acerca das
condições de trabalho docente e das políticas públicas para a educação. Realizamos também
uma apresentação acerca do papel do Estado na contemporaneidade, para discutirmos sua
relação com a educação, no caso do Brasil. Foi feita também uma explanação acerca das
reformas sofridas pelo Estado a partir da década de 1990. Assim foi possível analisarmos
como que estas reformas, se relacionaram e impactaram na educação brasileira. Este contexto
nacional é importante para contextualizar as particularidades das políticas exercidas no
município de Vitória da Conquista, até porque influenciam nas escolhas das Propostas
pedagógicas: os Ciclos em Vitória da Conquista.
No segundo capítulo trazemos uma revisão de pesquisas que vêm sendo realizadas
acerca das condições do trabalho docente e foram apresentadas e dispostas nos sítios de
alguns dos principais espaços de fomento e divulgação de pesquisa na área da educação,
como: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), o grupo de
trabalho-GT: 09 Trabalho e Educação. A Associação Nacional de Política e Administração da
Educação (ANPAE), o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Instituto Brasileiro em Ciência e Tecnologia (IBICT).
Deste modo, foi possível situarmos a presente pesquisa e verificar a relação desta com outras
pesquisas que vem sendo produzidas na área, assim podemos conhecer melhor as
potencialidades do tema, as características que diferem a realidade de Vitória da Conquista
com as demais localidades pesquisadas, bem como as possíveis lacunas nas quais a pesquisa
poderia vir a atuar. Este capítulo no tópico: 2.2 “A perspectiva teórica de Gramsci e as
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políticas públicas para a educação”, contou com uma discussão de como realizamos as
análises da pesquisa a partir das categorias conceituais desenvolvidas por Gramsci, deste
modo, situamos como foram definidas as concepções teóricas que fundamentaram a pesquisa.
Alguns dos conceitos de Gramsci relevantes para a compreensão do objeto pesquisado foi a
noção de Estado ampliado, de ideologia, de hegemonia. Tais categorias permitiram desvelar
as relações entre as políticas públicas de implantação dos Ciclos.
A perspectiva do materialismo histórico nos possibilitou utilizar alguns autores
que fundamentam suas concepções teóricas em Karl Marx, como é o caso, por exemplo, da
definição que utilizamos de precarização do trabalho, definida por Antunes. Por outro lado,
utilizamos também dos conceitos de Gramsci, estes últimos foram salutares no sentido de
promover o entendimento acerca dos impactos causados pelas políticas públicas no bojo das
suas relações com a sociedade civil organizada, tais como: sindicatos, organizações sociais,
entre outros. Isto porque entendemos aqui que os sistemas dos Ciclos, assim como quaisquer
políticas públicas, têm o potencial de alterar a dinâmica do processo laboral dos docentes e
também a dinâmica de aprendizagem dos estudantes, na medida em que interferem no
processo e conteúdo de formação destes e estabelece uma visão sobre educação que revela um
projeto ideológico do Estado, seja através da política pública ou através do currículo. De
forma que a maneira com a qual se dá essa busca pela hegemonia de pensamento na prática
educativa, constituiu-se como parte da realidade que foi investigada.
No terceiro capítulo, como fora mencionado, trazemos uma discussão acerca das
políticas dos Ciclos em Vitória da Conquista, para isto foram apresentadas as análises bem
como os resultados da pesquisa a partir dos documentos do município, que tratam das
políticas públicas municipais, com ênfase nas políticas dos Ciclos em Vitória da Conquista.
Deste modo foi possível compreender a visão do poder público municipal, o que foi
necessário para contrapor com a perspectiva do SIMMP e dos docentes, com isto foi possível
ter uma compreensão da realidade em estudo. No item 3.2: “Condições de trabalho e a política
dos Ciclos, impasses e perspectivas”, apresentamos a relação entre as condições de trabalho
docente com a experiência das políticas dos Ciclos no município, de modo a demonstrar como
que a implantação dos Ciclos repercutiu nas condições de trabalho dos professores,
precarizando-o ainda mais, pois os documentos demonstraram que o fenômeno da
precarização do trabalho atingiu os docentes do município, contudo as políticas dos Ciclos
intensificaram o quadro de precarização, com isto, os impasses e perspectivas deste e de que
modo estas políticas interferem nas à medida que ampliaram as responsabilidades e demandas
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dos docentes, sem alterar as condições de trabalho oferecidas a estes profissionais, a ausência
de referência a estas questões nos documentos das propostas pedagógicas dos Ciclos
revelaram a nossa hipótese. Neste capítulo as análises dos documentos apareceram de forma
mais contundente. Por fim temos as considerações finais, nas quais eu apresento um pouco
das conclusões que chegamos após toda a trajetória da pesquisa.
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CAPÍTULO 1
AS CONDIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS
EDUCACIONAIS
Ao pesquisarmos a respeito das condições de trabalho docente em Vitória da
Conquista, a partir das políticas públicas educacionais implementadas pelo município, no
período compreendido na pesquisa, com ênfase nos Ciclos de Aprendizagem e Formação
Humana, foi necessário considerarmos como que estas políticas públicas educacionais locais,
se relacionaram com as políticas públicas para a educação de âmbito nacional. Deste modo, é
que consideramos que para compreendermos como tais políticas públicas atuaram nos
cenários local e nacional, devemos buscar não apenas relacioná-las entre si, mas também,
entendermos os antecedentes históricos deste processo, bem como, o papel do Estado e o
contexto do capital para estas políticas.
As mudanças que se processaram, principalmente, a partir da década de 1990
alteraram as relações de trabalho em todo o mundo, é o período de auge toyotismo, o modo de
produção que surge para oferecer respostas ao fordismo que se tornara obsoleto exigiu um
novo perfil de trabalhador, a divisão das tarefas no trabalho, deu lugar ao trabalhador
multifuncional, que tem conhecimento de todo o processo de produção, mais qualificado e
ágil, este trabalhador consegue realizar o trabalho de forma muito mais dinâmica, deste modo
amplia os lucros do empregador, com isto sua força de trabalho passa a ser muito mais
explorada. Este novo padrão de trabalho, ultrapassa as fronteiras das fábricas e atingiu várias
categorias profissionais, guardadas as devidas especificidades, exploração do trabalho,
associada a baixos salários e condições inapropriadas para a realização do labor, são
elementos que constituem a precarização do trabalho, que na educação atingiu os professores.
Para entendermos melhor este processo que é característico do nível em que o capitalismo se
encontra, é preciso voltar alguns anos.
Desde a década de 1970 o sistema capitalista veio passando por uma crise de
acumulação. Com isto houve a necessidade de encontrar respostas para superar a crise, assim,
foram buscar saídas não apenas no âmbito socioeconômico, com a reestruturação da produção
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e das relações de trabalho em geral, mas também no âmbito político com a redefinição do
papel do Estado. É neste contexto que o neoliberalismo se apresentou enquanto estratégia
política para a superação da referida crise.
Assim, o Estado assumindo o papel de gestor dos interesses burgueses, deu início
a um processo de desregulamentação econômica e de direitos trabalhistas, bem como
promoveu ataques às organizações sindicais mais combativas. Neste sentido, o ataque do
capital ao trabalho ocorreu, portanto, através de reformas políticas e econômicas, apoiadas em
governos neoliberais. Para os trabalhadores, umas das consequências sociais mais graves têm
sido a precarização das condições de trabalho, compreendendo por estas: o aumento dos
ritmos do trabalho, o rebaixamento salarial, a instabilidade no emprego, retirada de direitos
trabalhistas historicamente conquistados e a elevação dos níveis de desemprego (ANTUNES,
2002).
Ao conceituar o Estado na sociedade capitalista, podemos compreender seu papel
frente às políticas públicas educacionais das últimas décadas, bem como as mudanças
ocorridas no que se refere principalmente à descentralização política, observada através das
mudanças de responsabilidades assumidas pelo mesmo, observadas, sobretudo, a partir de
meados da década de 1990. Assim, se avançarmos ainda mais nos antecedentes históricos,
podemos ver que durante o processo de industrialização, por exemplo, que ocorreu
tardiamente no Brasil, foi o Estado quem assumiu o processo de desenvolvimento.
Segundo Peroni (2003), o capitalismo brasileiro possui características peculiares,
devido ao seu processo de formação colonial e escravista. A autora explica que, mesmo após a
independência, o país mantém sua tradição patrimonialista e escravista. Para a autora, estamos
no processo de transição de uma sociedade colonial para uma sociedade nacional constituída
de ordem legal. As relações políticas no Brasil se deram através do domínio patrimonialista e
as relações sociais através da dominação, da violência e da ideologia do favor que
permanecem ainda hoje. A autora afirma ainda que o Brasil foi colonizado por uma metrópole
decadente e de capitalismo tardio em relação ao restante da Europa. Segundo ela, para
entendermos a estrutura política brasileira, precisamos considerar que sua emancipação
ocorreu devido principalmente à crise do sistema colonial e à decadência portuguesa. As
relações políticas no Brasil se deram, desde sua formação, através da dominação
patrimonialista e as relações sociais através da dominação, da violência e da ideologia do
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favor que permanecem impregnados na cultura brasileira até os dias de hoje, conforme já
mencionado.
O papel que o Estado assumiu ao final do século XX foi reflexo do período pósSegunda Guerra Mundial, na ocasião o Estado precisava se reerguer, assim assumiu
responsabilidades, sob o pretexto de promover o período do Estado de bem estar social. Nesta
época predominava o modelo de produção fordista/ taylorista, caracterizado pela produção em
larga escala e divisão do trabalho, de modo que as mercadorias eram produzidas em grandes
quantidades e com pouco controle de qualidade.
Os fundamentos do referido modelo de produção são explicitados no livro A
condição pós-moderna, de Harvey (2004). Nesta obra o autor cita Taylor (1911): “Os
princípios da Administração Científica”, para explicar o detalhado estudo que o autor
desenvolveu com o intuito de controlar o tempo que os trabalhadores gastavam para
realização do trabalho, trata-se de:
[...] um influente tratado que descrevia como a produtividade do trabalho podia ser
radicalmente aumentada através da decomposição de cada processo de trabalho em
movimentos componentes e da organização de tarefas de trabalho fragmentadas
segundo padrões rigorosos de tempo e estudo do movimento (...). O que havia de
especial em Ford (e que, em última análise, distingue o fordismo do taylorismo) era
a sua visão, seu reconhecimento explícito de que produção de massa significava
consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova
política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia,
em suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista e
populista. (HARVEY, 2004, p.121).

Quando a crise do capital intensifica-se, gera-se a necessidade de novos padrões
de produção. Ocorre, então, a acumulação flexível, que tem no toyotismo, uma saída para o
excedente de produção típica do fordismo, no qual a eficiência era prioridade, de modo que
passou a atender um mercado em mutação cada vez mais específico. Com isto, a precarização
do trabalho, se apresentou como uma das consequências da acumulação flexível.
O modelo de produção fordista em alta no período entre guerras caracterizou-se
pela produção em massa, longas horas de trabalho altamente repetitivo para o qual eram
exigidas poucas habilidades do trabalhador. Este modelo de produção entrou em crise a partir
de meados de 1973, pois o referido modelo marcado pela rigidez, não conseguiu lidar com as
contradições próprias do capitalismo. Desta forma, em reposta a inflexibilidade fordista, um
rápido processo de transição ocorreu e houve a substituição do modelo taylorista/fordista pelo
chamado modelo de acumulação “flexível”, caracterizado por novos padrões de produção e
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consumo. Com este novo modelo, foram alteradas as relações de trabalho, ocorreu um
crescimento no setor de serviços, o que contribui com o desemprego estrutural e exigiu um
novo tipo de trabalhador, polivalente, com habilidade e formação para realizar diferentes
funções dentro de uma empresa.
No mesmo contexto, ocorreu o enfraquecimento do movimento sindical, bem
como o aumento da competitividade e o crescimento de um exército de reserva, composto
pelo aumento de pessoas desempregadas ou subempregadas, abrindo espaço para regimes de
contrato mais flexíveis, trabalhos temporários para atender às especificidades das demandas
de cada empresa.
Com este novo modelo, a produção deixou de ser produzida em larga escala, para
passar atender a públicos cada vez mais específicos, começaram então a produzir grande
variedade de produtos, a quantidade de produção de cada mercadoria produzida passou a
atender a critérios cada vez mais diversificados, o que ampliou a produção e
consequentemente atende a um público mais diversificado, deste modo consequentemente,
passou a atender a públicos menores, por ser mais específicos. Deste modo evitou-se o
excedente de mercadoria, um dos grandes problemas enfrentados pelo modelo fordista de
produção.
Segundo Harvey (1992), a acumulação flexível associou as estratégias de
exploração da mais-valia absoluta com a mais-valia relativa. Esta primeira relaciona-se a
extensão da jornada de trabalho. Para o autor a ampliação das horas de trabalho integrada a
uma redução do poder de compra do trabalhador é uma das características da acumulação
flexível. Quanto à mais-valia relativa, neste caso, utiliza-se como estratégia para ampliação
dos lucros, cortes de postos de trabalho. Neste caso, faz-se necessária uma força de trabalho
altamente qualificada, para atender aos novos padrões cada vez mais flexíveis. Estes novos
padrões afetam o universo do trabalho como um todo.
1.1 AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS A PARTIR DAS REFORMAS DO ESTADO DA
DÉCADA DE 1990
Para compreendermos o contexto das políticas públicas educacionais no Brasil,
bem como a repercussão que provocou nas condições de trabalho docente, objeto desta
pesquisa, faz-se necessário, atentar-se às implicações históricas. Para tanto, recorremos mais
uma
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centralização/descentralização no Brasil, até chegar ao período de ditadura militar e ao
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processo de abertura política que ocorreu de forma gradativa.
Assim, a autora demonstra que com o processo de reabertura política, ocorrido no
início da década de 1980 com o fim da ditadura militar no Brasil, reordena o poder, que sai
das mãos dos militares, contudo é assegurado que a mesma classe dominante continue
dirigindo o país. A república não rompe com a ditadura, mas nasce a partir de um processo de
transição, no qual o governo ditatorial não consegue mais manter-se no poder devido à crise
que enfrentava, com isto cedeu espaço paulatinamente para o novo regime republicano.
Além disso, a autora cita Fernandes, para explicar que haviam interesses de uma
classe dominante, tanto na implantação do regime militar, quanto na ocasião do seu fim.
Aponta ainda que os militares não conseguiriam, sozinhos, assumir o poder com tanto êxito,
nem mesmo encerrar o governo ditatorial sem o apoio da classe dominante.
O fim da ditadura militar foi marcado por uma transição conservadora, que
ocorreu em meio a uma crise que perdurou durante a década de 1990. O processo de reformas
pelas quais o Estado brasileiro passou, pôde ser observado, entre outros fatores, através da
transferência de atividades que podem ser controladas pelo mercado para o setor privado e
sociedade civil. Deste modo o Estado favoreceu a intensificação de um processo de
privatização e terceirização de atividades profissionais.
Convergindo, em certa medida, com o pensamento de Peroni, Barroso (2005) ao
afirmar, quando refere-se ao mesmo contexto, que o Estado passou a intervir na educação
através da regulação das políticas públicas, assumiu uma política de descentralização e
autonomia da escola. No que diz respeito à educação, o termo regulação refere-se ao estatuto
de intervenção do Estado na condução das políticas públicas. Para o autor, regulação deve ser
flexível na definição de procedimentos, mas rígida na avaliação da eficiência e eficácia. Ela
serve ainda para manter o equilíbrio do sistema.
O autor destaca ainda a diferença de regulação como ato de regular, ajustar a ação
sob a forma de regras definidas e o termo regulamentação que indica controle nos
procedimentos e indiferença na qualidade e eficácia. Para ele, o Estado não se retira da
educação, mas muda seu papel, ao assumir a função de regulador e avaliador que define as
orientações e alvos a atingir, além de montar um sistema de monitorização e avaliação.
Financia parte da educação, mas, ao se retrair, amplia as possibilidades de gestão da educação
para a iniciativa privada. Com estas iniciativas o Estado assume o desafio de assegurar o
acesso à educação, não sendo o único a geri-la. Deste modo, o Estado intervém na educação
definindo os objetivos a atingir, regula e avalia deixando a gestão para os níveis intermediário
e local, ou seja, o ensino fundamental fica sob a responsabilidade dos municípios, o ensino
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médio fica a cargo dos estados, quase que exclusivamente.

No domínio educativo o termo “regulação” está associado, em geral, ao objetivo de
consagrar, simbolicamente, um outro estatuto à intervenção do Estado na condução
das políticas públicas. Muitas das referências que são feitas ao “novo” papel
regulador do Estado servem para demarcar as propostas de “modernização” da
administração pública das práticas tradicionais de controle burocrático pelas normas
e regulamentos que foram (e são ainda) apanágio da intervenção estatal. Neste
sentido, a “regulação” (mais flexível na definição dos processos e rígida na
avaliação da eficiência e eficácia dos resultados) seria o oposto da “regulamentação”
(centrada na definição e controle a priori dos procedimentos e relativamente
indiferente às questões da qualidade e eficácia dos resultados). (BARROSO, 2005,
p.727).

Já a partir dos anos de 1980, com as políticas neoliberais, os mercados assumem o
comando da educação à medida que o Estado retrai suas funções. Este, por sua vez, passa por
reformas que afetam a administração pública de diversos setores e da educação. Para os
defensores do neoliberalismo a privatização apresenta-se como uma saída para falta de
qualidade dos serviços públicos. As ideias neoliberais legitimam a redução da intervenção do
Estado na educação e encorajam o mercado que passa a subordinar as políticas educacionais a
uma lógica econômica.
No âmbito da educação nacional, a reforma do Estado avança em direção a uma
política de descentralização, direcionando suas ações para a privatização e a terceirização.
Buscam-se maior autonomia, eficiência e poder de decisão sobre a escola. No entanto, a
responsabilidade dos professores é ampliada, estes passam a ser considerados os responsáveis
pelo desempenho dos alunos, que são constantemente avaliados (OLIVEIRA, 2007).

Os trabalhadores docentes se vêem então forçados a dominarem práticas e saberes
que antes não eram exigidos deles para o exercício de suas funções e, muitas vezes,
recebem tais exigências como resultados do avanço da autonomia e da
democratização da escola e de seu trabalho. Assim, o trabalho docente passa a
contemplar as atividades em sala de aula, as reuniões pedagógicas, a participação na
gestão da escola, o planejamento pedagógico, entre outras. (OLIVEIRA, 2007,
p.12).

O ponto central da reforma do Estado para educação na década de 1990 foi a
política de descentralização. O Governo Federal, deste modo, transferiu parte de suas
responsabilidades para os municípios através do repasse de recursos, por exemplo, do Fundo
de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental (FUNDEF) e o Fundo de
Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica (FUNDEB). Os municípios, por sua vez,
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passaram a ter o poder de decidir sobre a aplicação dos recursos, com isto houve uma
ampliação da autonomia que é dada às escolas. No entanto, é questionável que na prática
tenham servido apenas para transferir as responsabilidades do Estado para a sociedade, desta
forma contribuído ainda mais com o processo de sucateamento que as escolas enfrentam. Tal
situação cria as condições para ações que são estranhas às atividades escolares e pedagógicas,
como, por exemplo, venda de rifas, de alimentos e ingressos para festejos. Acontece também
da comunidade local ser convidada a contribuir com a complementação dos recursos do caixa
escolar. As condições de sucateamento no qual as escolas enfrentam agravam ainda mais as já
duras condições de trabalho dos professores (OLIVEIRA, 2007).
O processo de esvaziamento das funções públicas do Estado com relação à
educação limita as ações públicas a preocupações apenas fiscais:
De um lado, a tarefa da administração pública passou a ser a de garantir a existência
dos recursos fiscais necessários para manter o funcionamento e permanência da
máquina administrativa, segundo os moldes patrimonialistas. De outro, a
administração pública assumiu um caráter empresarial, desenvolvendo estratégias
que definem o cidadão como cliente. Ocorreu, assim, um deslocamento das
demandas da esfera pública, antes compreendidas como pertencentes à esfera estatal,
para um setor anfíbio, designado, genericamente, de público não-estatal. É nesse
sentido que a educação (...) se apresenta, na Reforma do Estado, como setor público
não-estatal. (GANDINI; RISCAL apud OLIVEIRA; ROSAR, 2002, p.39-58).

Estas funções do Estado inscrevem-se na lógica empresarial adotada pelos
defensores do programa neoliberal para a administração do próprio Estado, por outro lado, os
avanços históricos e a complexidade das lutas sociais no decorrer do século XX obrigaram o
Estado a ter que se ocupar com demandas próprias da sociedade civil, sobretudo das classes
subalternas, antes excluídas do debate público. Esse processo encontrou na sua esfera um
campo fértil de disputas, lugar no qual se trava a luta de classes. Contudo, as determinações
mais fundamentais no interior do Estado permaneceram sob o controle da burguesia. Nesse
sentido, continua sendo um “Estado de classe”, mais precisamente de uma classe: a burguesia,
personificação do capital (GANDINI; RISCAL apud OLIVEIRA; ROSAR, 2002).
Durante todo o século XX, tanto o caráter de classe do Estado quanto o próprio
capitalismo não foram superados, a despeito dos esforços políticos dos movimentos
socialistas. No Brasil, nos anos 1990, durante os governos de Fernando Collor, Itamar Franco
e Fernando Henrique Cardoso, começaram os processos de privatização de empresas
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públicas, que ocorreram concomitantemente com as reformas de Estado. Estas têm trazido
mudanças que afetaram o trabalho docente (OLIVEIRA, 2005).
As políticas públicas de gestão para a educação na década de 1990 no Brasil
tiveram como justificativa a “necessidade de respostas e soluções para problemas de
insuficiência no atendimento, por parte do poder público, da universalização da educação
básica e das novas demandas econômicas no contexto da reestruturação capitalista”
(OLIVEIRA, 2001, p.105). Foram políticas públicas definidas a partir de políticas
neoliberais, induzidas por organismos internacionais (Banco Mundial, FMI entre outros),
dentro do contexto da crise do capitalismo (idem, 2001).
Em consonância com os objetivos de contenção de gastos, as reformas do Estado
da década de 1990, juntamente com as políticas educacionais implantadas na ocasião, que
tinham que oferecer respostas às novas exigências e demandas da educação e ao mesmo
tempo em que priorizavam os interesses econômicos, administraram suas políticas
educacionais de modo a assegurar um amplo atendimento educacional às comunidades
socialmente vulneráveis, que antes não teriam acesso à educação formal, passaram a usufruir
desta, contudo os investimentos foram inadequados a estas escolas, que

acabaram

funcionando de maneira precária e os professores, por sua vez, também foram atingidos,
através da sobrecarga de trabalho e de responsabilidades, além das condições de trabalho que
se tornaram cada vez mais difíceis.
O Estado ao manter seu papel de “representante dos interesses da classe
hegemônica na sociedade, no caso, dos interesses do capital” (PERONI, 2003, p.90), propõe
políticas educacionais para atender às exigências de democratização do ensino, contudo sente
dificuldades em assegurar a qualidade deste ensino oferecido, visto que os objetivos
econômicos impedem a criação de condições materiais mínimas necessárias para o bom
funcionamento do sistema de ensino. Deste modo tem-se como consequência, graves
prejuízos educacionais para as camadas mais populares da sociedade, como também um
maior desgaste para os professores, que se veem em condições de trabalho cada vez mais
adversas com escolas sucateadas.
Com relação às condições do trabalho docente em Vitória da Conquista e sua
ligação com as experiências dos Ciclos de Aprendizagem e Formação Humana no município,
trabalhamos com a hipótese de que a forma como estes foram planejados, implementados e
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executados na referida cidade, contribuíram com o fenômeno da precarização do trabalho,
que atinge a categoria profissional em várias localidades, conforme demonstramos no
capítulo dois.
No período em cena, além da implantação das referidas políticas pedagógicas dos
Ciclos, observava-se uma prática de contratos de profissionais utilizada pela SMED5, em que
o professor contratado para assumir uma vaga, tinha que submeter-se à condição de contratos
de trabalho temporário, que era recontratado a cada início de ano letivo, posto que, ao final de
cada ano letivo o contrato era encerrado, sem que o profissional tivesse acesso a qualquer
direito trabalhista. No início do ano letivo seguinte, era feito um novo contrato de trabalho,
igualmente temporário. Esta era a realidade dos professores contratados.
Este tipo de situação contratual temporária e instável adotada pelo município
dificultava a continuidade do trabalho desenvolvido, o professor na maioria das vezes era
recontratado após alguns meses de iniciado o ano letivo, sendo realocado em qualquer escola,
ou seja, não havia preocupação com a continuidade do trabalho a ser desenvolvido, outro fator
que dificultava também, é que devido a pouca atratividade da remuneração e da instabilidade
do contrato, havia muita mudança do quadro de professores. Estes profissionais também
frequentemente trabalhavam com várias disciplinas, muitas vezes com área de conhecimento
que não era de sua formação acadêmica. Muitos, por exemplo, possuíam licenciatura em
História, mas seu quadro de disciplinas a serem ministradas era complementado com
diferentes áreas do conhecimento consideradas “afins”, como Geografia, Artes etc.
A SMED, através de suas políticas públicas educacionais, evidenciava que estava
entre seus objetivos, a busca por melhorias nos índices de aprovação dos alunos. Para atender
a estes objetivos, as propostas dos Ciclos trazem recomendações, entre estas, temos a
individualização dos percursos de aprendizagem (SMED, 2005), declarava ainda, valorizar a
maneira como cada aluno assimila o conhecimento e se expressa em novas exigências de
trabalho apresentadas ao professor. Mas para que o profissional pudesse realizar este
acompanhamento individualizado, não foram oferecidas as condições necessárias, mesmo
com todo o aumento de trabalho devido ao maior acompanhamento individualizado e

5

Diante das dificuldades de acesso aos arquivos da SMED, não foi possível ter precisão quanto ao período em
que datam o início deste tipo de contrato, contudo a pesquisa nos permitiu detectar que na ocasião este tipo de
contrato de trabalho temporário era muito comum, inclusive muitos contratados ocupavam vagas reais, há
registros de denúncia do sindicato quanto ao número de vagas reais e as listas de convocação de concurso
público.
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sistematizado, sem redução do número de alunos em sala de aula. A não redução do número
de alunos por turma foi um dos fatores que gerou sobrecarga de trabalho para o professor e,
desta forma, ampliou ainda mais a precarização do trabalho destes profissionais. O documento
do Ciclo de Formação Humana sugere de forma bastante sutil aspectos deste
acompanhamento.

O processo de avaliação em desenvolvimento na Rede Municipal tem aspectos
diversos, entre os quais um componente diagnóstico, que investiga os
conhecimentos que o aluno traz para a sala de aula, os usos desses conhecimentos no
seu grupo e as formas culturalmente constituídas de construir esses conhecimentos.
Para que possa reformular suas práticas, deve haver, por parte dos professores, uma
real compreensão do que significa “partir do conhecimento do aluno” ou “levarem
consideração a cultura do educando”. A experiência de avaliação desenvolvida na
Rede nos últimos anos traz alguns critérios para organizar o conhecimento do aluno
e colocá-lo em função da aprendizagem que se dará na escola. (SMED, 2005 p. 25).

E relação à questão salarial, no ano de 2005, o SIMMP em publicação denuncia
que houve um corte de 10% de incentivo dos professores que atuavam nos Ciclos, além das
difíceis condições de trabalho enfrentadas pelos professores, há um aumento na exigência e
responsabilidade destes profissionais, visto que, é necessário um acompanhamento
individualizado do aluno.

A ameaça do corte do incentivo de 10%, além das péssimas condições de trabalho e
falta de material didático, deixam os profissionais da educação indignados com as
deficiências existentes e a falta de compromisso da Secretaria de Educação que tem
agido de forma arbitrária, descaracterizando os objetivos da educação. O trabalho
dos professores do Ciclo e de progressão é árduo, pois exige maior dedicação e
responsabilidade em dobro por se tratar de alunos que exige tratamento
especial.(SIMMP ...?)

Entre as insatisfações mais recorrentes denunciadas pelo SIMMP, observavam-se:
baixos salários, além de cortes de direitos trabalhistas já adquiridos, salas de aula com
excessivo número de alunos, carga horária de trabalho estafante, visto que devido à baixa
remuneração os professores frequentemente trabalhavam em diferentes escolas, além dos
contratos de trabalho temporários (SIMMP, 2007)
Esta realidade é recorrentemente denunciada pelo sindicato da categoria, em
panfleto de campanha salarial de 2007 observa-se em um dos pontos em destaque: “corta
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gratificação de 20%, adquirida desde 1986, de professores da zona rural” e 10% das classes de
alfabetização.
Os elementos acima descritos constituem um cenário com características que
configuram a chamada precarização do trabalho. Corroboram na realidade estudada um dos
aspectos centrais apontados pelos estudiosos do tema na contemporaneidade (ANTUNES,
2002) para identificar a precarização das condições de trabalho: a materialização de um tipo
de reorganização que atinge as relações e o processo de trabalho, de modo a intensificar os
ritmos do trabalho sem contrapartidas equivalentes em termos salariais e direitos sociais para
os trabalhadores, resultando ainda em um ambiente de instabilidade com relação aos
horizontes profissionais e manutenção do emprego.
No caso em questão, pôde-se observar como resultados de tais políticas a
desvalorização dos profissionais do magistério, o sucateamento das escolas, o rebaixamento
salarial verificado através da concessão de reajustes salarial, na média, inferiores à inflação,
levando a uma considerável redução do poder aquisitivo dos salários dos professores. Além
disso, o poder público lança propostas que representam perdas de direitos já adquiridos pela
categoria. (SIMMP, 2005).
Observou-se ainda: intensificação do trabalho, como por exemplo, o aumento do
número de alunos por sala de aula6 e o consequente crescimento do número de avaliações para
corrigir, não apenas pelo número de estudantes, mas também, por exemplo, porque a
modalidade de Ciclos exige um grande número de avaliações; ampliação da jornada de
trabalho através da implantação de propostas pedagógicas que exigem mais tempo do
professor, o tempo e o espaço nos Ciclos são diferenciados, conforme regulamenta o artigo 9º
da Resolução 09/2006 do Conselho Municipal de Educação:

Artigo 9º: Cada Ciclo terá no mínimo 600 (seiscentos) dias e 2.400 (duas mil e
quatrocentas) horas, com 200 (duzentos) dias e 800 (oitocentas horas) anuais, sendo
exigida a frequência mínima do aluno de 75% (setenta e cinco por cento) do total de
cada ciclo, como prerrogativa de aprovação de um Ciclo para outro (CME.
Resolução, 09/2006)

No caso dos Ciclos, a intensificação do trabalho ocorre também com relação ao
processo avaliativo que passou a ter um maior acompanhamento sistemático e
individualizado, o que resultou no aumento de exigências sobre o professor sem redução do
número de alunos em sala de aula ou qualquer tipo de contrapartida. O documento do Ciclo de
6

Muito frequentemente as escolas matriculam um número excessivo de alunos (mais de quarenta) dentro de uma
turma, sob a justificativa de que a evasão é grande e que ao final do ano o número será reduzido.
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Formação Humana, por exemplo, evidencia o caráter processual da avaliação, como deve ser
o acompanhamento, quais tipos de habilidades e competências o docente deve avaliar no
aluno. Apresentando como deve ser o:

Acompanhamento das aquisições sucessivas que o aluno vai fazendo e sem recortes
no tempo escolar. Pode-se dizer que a avaliação deve buscar, antes de tudo,
estabelecer relações entre as ações, as estratégias e o pensamento do aluno e do
professor. Deve, pois, ser formadora, enfatizando a compreensão das etapas do
ensino, da aprendizagem e do percurso de cada indivíduo e identificando os
sucessos, as dificuldades e os erros desse percurso. Deve procurar entender o
processo de desenvolvimento humano em sua dimensão cultural, social, biológica e
afetiva. (SMED, 2005 p. 25-26).

No decorrer do texto, há uma indicação das etapas em que a avaliação deve
embasar-se periodicamente em:

a) autoavaliação do aluno, da turma e dos educadores, por meio de instrumentos
elaborados pelos professores e de acordo com critérios qualitativos préestabelecidos; b) o Conselho de Classe participativo, integrado por todas os
envolvidos no processo de avaliação geral da turma – educadores, funcionários,
representantes de alunos e pais; c) o registro pelos professores dos Ciclos I e II–em
pareceres descritivos trimestrais e em relatório específico ao final do ano letivo – das
habilidades e competências alcançadas ou não pelo educando; d) o registro pelos
professores do Ciclo III – em pareceres descritivos semestrais – das habilidades e
competências alcançadas ou não pelo educando. Ao final do ano letivo, com base
nos pareceres semestrais, elaboração de relatório, abordando habilidades e
competências, com base nos conteúdos de ensino, aspectos cognitivos, afetivos e
considerando ainda os aspectos de sociabilidade, de ordem emocional, tendo em
vista a continuidade da escolaridade sem fracasso. (SMED 2005 p.25,26).

No que diz respeito aos contratos dos professores que não fazem parte do quadro
de funcionários efetivos, há uma instabilidade. Isto porque tais contratos de trabalho
temporários podem ser rescindidos a qualquer momento, além disso, existe uma prática por
parte do poder público de desregulamentação de direitos trabalhistas já anteriormente
adquiridos. Tal situação promove um clima de insegurança entre os docentes contratados,
além de resultar prejuízos pedagógicos, pois os professores contratados além de
frequentemente assumirem disciplinas que muitas vezes não estão na área de sua formação
profissional, tendem a permanecer pouco tempo em uma mesma escola, o que dificulta a
continuidade do trabalho iniciado com os alunos de uma unidade escolar e compromete
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também o desenvolvimento profissional docente ao interromper o processo de
aprendizagem/aperfeiçoamento da docência pelo professor.
Ao final do ano letivo os contratos são encerrados, deste modo os docentes
contratados permanecem sem remuneração durante todo o tempo de férias, a recontratação
ocorre no início do ano letivo seguinte. Além disso, o predomínio das contratações em
detrimento da abertura de vagas via concursos públicos, contribui para a existência de um
ambiente de instabilidade e vulnerabilidade destes docentes frente ao poder público
municipal.
Em momentos de tensão, como nos períodos de greve, esta vulnerabilidade dos
professores contratados torna-se mais evidente. Muitos deles são constrangidos a trabalharem
durante as greves, do contrário podem ser demitidos, conforme denúncia do sindicato, em
carta aberta à comunidade na ocasião do fim da greve de 2003:

O prefeito (...) e seus secretários optaram em aterrorizar os professores com
CORTE DE SALÁRIOS E VALES-TRANSPORTE, AMEAÇA DE
DEMISSÃO,
DEMISSÃO
DECLARADA
DE
PROFESSORES
CONTRATADOS
E
PERSEGUIÇÃO
A
DETERMINADOS
COMPANHEIROS. Além do mais, utilizou verbas públicas - mais de 400 mil reais
- para acabar com a greve e confundir a opinião pública com propagandas enganosas
em horários nobres da televisão, rádio, panfletos, cartazes, outdoors e cartas à
comunidade. (SIMMP, 11 de agosto de 2003) (Grifos do texto original).

As situações que descrevemos anteriormente podem ser ratificadas através das
pautas de reivindicações da categoria presentes nos documentos de campanha salarial
expedidos pelo sindicato. Deste modo, podemos observar em campanha sindical de 2000 (ano
que iniciamos a pesquisa) que o sindicato já manifestava sua indignação com relação ao
abono oferecido aos professores, que eles chamavam de “proposta indecorosa” (SIMMP,
2000), pois se tratava de um incentivo não incorporado ao salário que poderia ser retirado a
qualquer momento do salário dos professores, com isso, no documento, a categoria declarou
sentir-se desrespeitada pelo poder público. Este ano também foi marcado por greve dos
docentes.
É válido ressaltarmos que estamos apresentando algumas das principais
reivindicações da categoria durante os dez anos delimitados para a pesquisa, de modo a
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entendermos quais as principais preocupações dos docentes evidenciados nas campanhas
anuais do sindicato, o que é salutar para entendermos que além das reivindicações que sempre
se apresentaram, ligadas aos problemas relacionados à precarização do trabalho, há ainda a
preocupação com a ausência de um projeto pedagógico no município, como aparece na
campanha de 2002.
Durante a campanha sindical de 2002 a questão salarial aparece como último
ponto de pauta, o foco das reivindicações pautou-se nas críticas à ausência de um projeto
pedagógico no município e na falta de incentivo à formação profissional. Neste ano o
sindicato lança nota para justificar à população as razões que levaram os docentes a
paralisarem, entre as denúncias apresentadas no documento estão o sucateamento do ensino, a
falta de um projeto pedagógico. Isto repercutiu na descontinuidade do município em manter
as propostas pedagógicas, esta falta de identidade do município na maneira como os Ciclos
foram implantados e executados no município.
A campanha sindical do ano de 2003 traz como principais pontos de
reivindicações a questão salarial e a valorização docente. De acordo com a representação do
sindicato na época, os salários dos professores de Vitória da Conquista estão entre os mais
baixos do interior da Bahia. O objetivo da campanha e da greve que ocorreu durante este ano,
foi recuperar as perdas salariais que os profissionais foram sofrendo, bem como melhorar as
condições de trabalho dos mesmos.
No intuito de ganhar força, no sentindo de aumentar o poder de negociação, o
SIMMP se uniu ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SINSERV). De acordo com
representante sindical do magistério a união dos sindicatos é bastante benéfica, pois trata-se
de servidores públicos municipais, deste modo, não fazendo sentido mobilizações separadas
com interesses que são os mesmos, embora em alguns momentos existam particularidades que
devem ser tratadas separadamente, sem contudo, perder os focos principais de reivindicações.
Em publicação do SIMMP através de carta aberta à comunidade, foi informado
acerca da campanha salarial do ano de 2004 e da participação dos docentes na sessão da
Câmara de Vereadores. O objetivo é que os docentes se unissem para recomendar a
reprovação do Projeto de Lei n° 20/2003, que tem como proposta ampliar o período dos
contratos temporários de dois para cinco anos. De acordo com representante do sindicato, esta
proposta sugere que o governo não tem intenção de realizar concurso público para a ocupação
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das vagas de emprego. “Quem quer realizar concurso não propõe ampliação de prazo de
contratos” (SIMMP, 24 de março de 2004), afirma o sindicalista.
A categoria questionou também que os pontos de antigas reivindicações que já
haviam sido acordadas com a prefeitura continuam sem ser atendidas, além da questão
salarial, a realização do curso de formação de nível superior; a discussão do novo Plano de
Carreira da categoria e a reforma das escolas, para trocar os telhados de zinco e amianto.
Segundo o sindicato da categoria, as faixas da campanha sindical foram retiradas
das ruas por ordem de representantes do município, a categoria alegou sentir-se desrespeitada
e perseguida pelo poder público municipal. Os principais pontos de reivindicação do ano de
2004 são: a reposição das perdas salariais ocorridas no período de 1997 a 2003; e a
restauração do percentual de 2,5% entre as classes, direito que foi retirado no ano de 2002.
Durante campanha salarial do ano de 2005, o SIMMP apresentou como um dos
principais pontos de pauta de reivindicação, o reajuste de 15,39% referente a perdas salariais,
concernentes ao período de maio de 2004 e abril de 2005. Também foi pauta de reivindicação
neste mesmo ano, 25% de reajuste de aumento real.
É pauta ainda de reivindicação, 10% de auxílio periculosidade para professores
que viajam em rodovias e estradas para trabalhar; equiparação salarial dos professores
habilitados em Pedagogia, com vencimentos iguais aos professores de nível IV 7; concessão de
licença monográfica para professores que estivessem participando de cursos no qual fosse
exigido este tipo de trabalho; liberação de professores para que participem de cursos,
mantendo substituto na escola, para evitar prejuízos aos alunos; ampliação da educação
infantil para todas as escolas da rede, eleição para coordenadores pedagógicos das escolas;
criação de um plano de carreira do magistério público. O sindicato aborda ainda a necessidade
de um programa de habitação para o servidor, bem como a criação de um centro de saúde para
atender aos profissionais da rede. É pauta de proposta também a redução temporária da carga
horária de trabalhos, para os professores que estivessem na universidade participando de
algum curso.
Contudo, o SIMMP denuncia que a administração municipal concedeu um
reajuste de apenas 4,3%, o que, segundo panfleto, estava abaixo dos índices nacionais de
correção do poder de compra do trabalhador, como o ICV-DIEESE (7,65%) e INPC-IBGE
7

O nível IV corresponde ao nível de atuação profissional cuja exigência de formação é o curso de licenciatura.
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(5,58%) (SIMMP Panfleto Campanha Salarial 2005). No panfleto a categoria ressalta ainda
que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (FUNDEF), fundo criado pelo governo federal para a valorização docente, teve
um aumento de 16% e a prefeitura se nega a repassar. Apesar da ênfase na questão salarial, no
referido ano a campanha sindical baseou-se em quatro pilares: infraestrutura das escolas;
salário; formação docente e criação de plano de carreira.
O foco de reivindicação na infraestrutura, de acordo com o sindicato, deve-se às
precárias condições em que as escolas municipais se encontravam na ocasião. Como nos anos
anteriores, a necessidade da melhoria dos salários foi novamente pauta de reivindicação, bem
como investimento na formação docente e criação de um plano de carreira. Foram dadas
prioridades a estas questões, por serem consideradas mais urgentes, de acordo com avaliação
da categoria.
O ano de 2006 foi marcado por greve, a campanha trazia em seus panfletos como
seus primeiros pontos de pautas de reivindicações, denúncias acerca das condições precárias
de infraestrutura das escolas, no centro do panfleto havia uma fotografia de um contracheque,
no qual é destacado o salário base dos professores que na época era o valor de R$ 300,008
uma quantia inferior ao salário mínimo vigente na época. O sindicato denunciou ainda que a
prefeitura propôs como medida para solucionar o problema e atingir o valor do salário
mínimo, a incorporação ao salário base do incentivo de 15% referente às atividades
complementares, segundo o sindicato, um benefício conquistado pela categoria em luta
histórica.
Em campanha do mesmo ano o sindicato denuncia que a prefeitura desde
dezembro de 2005 vinha atrasando o salário dos professores. E compreende este fato como
injustificável, conforme é salientado no panfleto, visto que desde 1998 as prefeituras recebem
recurso federal do FUNDEF, para pagamento de docentes, o recurso faz parte da política de
valorização do magistério.
No ano seguinte, o sindicato direcionou a campanha para uma crítica à postura da
administração pública. Segundo publicação de representantes da categoria (SIMMP, 2006), a
SMED implementa propostas pedagógicas sem ouvir os professores, do mesmo modo indica
os coordenadores e diretores para trabalharem nas escolas. Além disso, o SIMMP denunciou a
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O valor do salário mínimo vigente no ano de 2006 era de R$ 350,00.
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retirada de incentivos e cortes de gratificações9 conquistadas desde 1986. Mas chama a
atenção à denúncia de perseguição aos trabalhadores que se manifestam de forma crítica à
gestão do município. Segundo publicação do sindicato as perseguições chegam ao ponto de
pessoas serem infiltradas nas escolas para fiscalizarem os professores mais combativos para
aplicar-lhes sanções.
Segundo publicação do SIMMP, esta prática iniciou-se em 2006, mas intensificouse em 2007, quando houve casos de diretores e coordenadores pedagógicos ou foram
exonerados, ou alguns sofreram processo administrativo.
No ano de 2008, a campanha salarial tem como título: “Educação pública
eficaz...Utopia?” teve como principais pontos de reivindicação: reajuste salarial; proposta
pedagógica eficaz; melhoria da infraestrutura escolar; garantia de saúde para o professor;
plano de carreira e preservação de direitos adquiridos. A situação das escolas municipais se
encontravam tão precárias que, de acordo com o SIMMP, faltava até merenda. O sindicato
afirmou que tal situação se deve ao fato de que o recurso destinado por aluno ser insuficiente
para atender às demandas. Naquele mesmo momento referido pela campanha sindical, a
evasão nas escolas chegou a 50% na ocasião. (SIMMP, 2008)
Durante o ano de 2009, a campanha do SIMMP tratou além da necessidade do
reajuste salarial, principalmente no que diz respeito à tabela do plano de carreira, visto que a
diferença entre os níveis da carreira diminuiu para um índice inferior a 2%. A diminuição
deste índice atingiu os incentivos referentes à mudança de nível de pós-graduação, entre
outros. Esta situação compromete a valorização docente, ao reduzir os incentivos que são
concedidos pela titulação profissional.
Em 2010 os professores novamente deflagraram greve. Entre as reivindicações
estavam o pedido de reajuste inicial de 17,12% de acordo com repasse do FUNDEB
(BRASIL, 2007). Segundo publicação da categoria, um dos fatores que motivou a greve foi a
falta de interesse dos gestores municipais em negociar com os docentes. O município não
apresentou proposta de reajuste, mantendo a tabela que havia sido rejeitada anteriormente pela
categoria.

9

Em panfleto da referida campanha, o SIMMP denuncia o corte de 10% de gratificação das classes de
alfabetização e 20% de gratificação dos professores por trabalharem na zona rural.
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Além da questão salarial, os docentes questionavam o não cumprimento por parte
do poder público em atender às cláusulas que contam no termo de repactuação, que tratava
também acerca do cumprimento dos direitos adquiridos, do oferecimento de condições e
infraestrutura nas escolas, bem como dos espaços comunitários de leitura, da construção de
um plano de saúde médica e de um plano de programa habitacional para os docentes do
município.
O histórico de reivindicações sindicais apresentadas nos permite compreender
como era a visão do sindicato acerca das condições do trabalho docente, bem como a
preocupação com relação às propostas pedagógicas implantadas no município. Isto nos mostra
que as condições de trabalho já eram consideradas precárias, o que nos ajuda a entender como
que a implantação das propostas dos Ciclos impactou no trabalho docente, precarizando-o
ainda mais, como evidenciamos nos capítulos que se seguem. Analisamos quais os aspectos
ideológicos estavam por trás do discurso pedagógico democrático adotado pela SMED, ou
seja: quais as reais intenções almejadas pela política do município para a educação? Os
objetivos são de fato pedagógicos ou econômicos e estatísticos?
Como já mencionais, no campo educacional, este processo que aconteceu no
município, teve relação direta com as reformas do Estado, iniciadas no Brasil na década de
1990. Além disso, as políticas públicas para a educação têm contribuído consideravelmente
com a piora das condições de trabalho dos docentes. A respeito desta questão, Oliveira (2004)
já apontava que:

As reformas educacionais iniciadas na última década no Brasil e nos demais países
da América Latina têm trazido mudanças significativas para os trabalhadores
docentes. São reformas que atuam não só no nível da escola, mas em todo o sistema,
repercutindo em mudanças profundas na natureza do trabalho escolar. (OLIVEIRA,
2004, p.1).

O Brasil enfrenta grandes desigualdades sociais, assim como outros países da
América Latina e, para responder a estas desigualdades que emergem, busca assegurar
oportunidades às camadas populares antes excluídas do acesso à educação, através de
políticas públicas, promovendo então uma grande expansão do sistema de ensino. Ao mesmo
tempo em que se pretende ampliar o ingresso na educação, busca-se controlar os gastos com o
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setor. Para tanto, foram criados mecanismos como as políticas de descentralização
administrativa e financeira, como o FUNDEF10 (BRASIL, 1997), determinando os limites a
serem gastos e fazendo com que as escolas busquem alternativas para a complementação dos
recursos do caixa escolar, através de parcerias e do apoio da comunidade que é incentivada a
participar por meio do voluntariado (OLIVEIRA, 2004).
Esta realidade foi reforçada pelas políticas públicas, no momento em que estas
não investiram de forma que correspondesse de fato às necessidades. Uma das maiores
consequências da expansão do ensino sem investimentos adequados foi a intensificação do
trabalho dos professores, transferindo a estes responsabilidades referentes aos programas
desenvolvidos pela escola e ao desempenho dos alunos. Os professores ainda desenvolvem
atividades que não são atribuições da sua formação, o que reforça o sentimento de
desvalorização profissional (idem, 2004).
As mudanças pelas quais o Estado brasileiro veio passando nas últimas décadas,
bem como a trajetória das políticas públicas educacionais, refletiram nas condições de
trabalho enfrentadas pelos professores do ensino básico.

1.2 PARTICULARIDADES DO CONTEXTO EDUCACIONAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA
Vitória da Conquista está localizada na Região Sudoeste da Bahia, sendo o
terceiro maior município do Estado em população, perdendo apenas para Salvador e Feira de
Santana. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de geografia e Estatística (IBGE), em
2014, a população da região Sudoeste do Estado contava com 340.199 habitantes. Tem se
observado um notável crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) deste município,
concomitante ao crescimento de suas instituições de educação e do seu comércio.

10

A citação da autora é do ano de 2004, na época o fundo vigente era o FUNDEF, somente em 2007 deixa de
atender somente o ensino fundamental e amplia sua atuação para o ensino básico. Inicialmente a Educação
Infantil (0 a 3 anos) foi excluída, contudo após mobilização de diferentes segmentos da sociedade a Educação
Infantil passa a ser contemplada pelo fundo, que passa a chamar-se Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB).
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É importante registrarmos, para demonstrarmos o contexto em que o objeto da
pesquisa se situa, que o município veio sendo administrado pelo Partido dos Trabalhadores
(PT) desde 1996, nesta ocasião o candidato a prefeito Guilherme Menezes foi eleito. Durante
todo o período de abrangência da pesquisa o PT esteve na gestão municipal. Isto é um dado
importante, para compreendermos o contexto em que as propostas analisadas aqui foram
elaboradas e implementadas. Também ajuda a caracterizar a identidade das políticas
educacionais do município, já que estas são primordialmente resultados das ações do governo
do referido partido político.
Os dados são importantes também, para compreendermos as políticas
educacionais implementadas durante o período de gestão, no caso em tela nosso interesse é
nos Ciclos, isto devido à importância, não apenas pelo número de escolas que adotaram tal
modalidade de ensino, como pela quantidade de alunos e professores que foram afetados com
as mudanças, isto produziu uma repercussão entre os docentes, pois interferiu não apenas nos
currículos das escolas, mas também na concepção de educação do professor que teve suas
referências abaladas, em meio à falta de diálogo entre a secretaria e os professores, como
salientou em entrevista o professor M:

O governo perdeu o controle sobre a educação pública municipal, (...) ninguém tem
controle sobre a educação pública municipal, nem o município, nem o professor, não
tem direção, cada escola é um mundo, você tem uma estrutura, mas não tem um
sistema de educação mesmo, inclusive para a pesquisa fica difícil você falar de rede
municipal. (professor M).

Além de todos estes fatores elencados, como nos referimos anteriormente, o que
nos interessa nesta pesquisa é analisar como que estas políticas dos Ciclos contribuíram com a
precarização do trabalho dos professores municipais, outra questão que surgiu com a
implantação dos Ciclos. De acordo com os documentos dos mesmos, estes foram planejados e
implementados enquanto política púbica educacional municipal, para responder aos
problemas da evasão e principalmente da repetência, que surgiu no contexto de problemas que
afetaram a educação relacionadas ao fracasso e à evasão escolar.

Novas medidas devem ser adotadas, permitindo assim, a continuidade do processo,
associando-se à intervenções didáticas adequadas para o avanço e apropriação do
conhecimento necessário ao progresso do aluno, o qual não mais deverá ser alvo das
grandes estatísticas de reprovação. (...) Esse redimensionamento, mais que uma
medida administrativa, é uma alternativa político-pedagógica para a crescente
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superação da problemática no âmbito do processo alfabetizador. (Ciclo de
Aprendizagem, p.02)

O documento do Ciclo de Aprendizagem segue, de forma não muito direta,
direcionando o que seria o redimensionamento da educação, seus argumentos são embasados
em críticas ao modelo da seriação. “Esse redimensionamento, mais que uma medida
administrativa, é uma alternativa político-pedagógica par a superação da problemática no
âmbito do processo alfabetizador” (Ciclo de Aprendizagem, p.02). Mais uma vez há
referência à repetência, quando se refere à problemática a ser superada na seriação.

CAPÍTULO 2
PESQUISAS ACERCA DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE

O presente capítulo traz uma série de pesquisas acerca das condições do trabalho
docente, que nos permitiu situar nosso tema de pesquisa diante das demais pesquisas que vêm
sendo realizadas na área. Com este mapeamento, na medida em que conhecemos as pesquisas,
podemos sinalizar as possíveis lacunas, ou seja, podemos explorar as potencialidades de
pesquisas ainda não descobertas, ao mesmo tempo em que evitamos pesquisar algo que já
tenha sido explorado por outros pesquisadores. Apresentamos aqui também no tópico 2.2,
uma revisão teórica das categorias de análise de Gramsci que utilizamos para realizar as
análises da presente pesquisa.
Para atender a tal proposta de apresentarmos algumas das principais publicações
encontradas nos principais espaços de fomento e divulgação da pesquisa na área educacional
como: a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), que
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sempre foi anual, mas desde 2013 passa a ocorrer a cada dois anos, deste modo, encontramos
pesquisas no período disponibilizado nos sítios no grupo de trabalho-GT: 09 Trabalho e
Educação. A Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE) e o
Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) e o Instituto Brasileiro em Ciência e Tecnologia (IBICT).
Para a realização da pesquisa destas publicações nos sítios, foram utilizados como
descritores: a) precarização do trabalho docente; b) intensificação do trabalho docente; c)
condições de trabalho docente; e d) salário docente. A escolha destes três últimos descritores
ocorreu porque consideramos que eles constituem os elementos que caracterizam a
precarização do trabalho docente. Isto à partir do referencial teórico utilizado na pesquisa.
No caso em questão, utilizamos o conceito de precarização do trabalho a partir de
Antunes (2002). Este autor clarifica que precarização do trabalho está relacionada às
mudanças que vem ocorrendo no mundo do trabalho no contexto do novo padrão de
acumulação flexível. Ela pode ser caracterizada através de elementos presentes nas condições
de trabalho, como a intensificação do trabalho, os baixos salários, bem como os contratos de
trabalho temporários e instáveis.
A apropriação do conceito do que é a precarização do trabalho norteou a pesquisa,
na medida em que buscamos identificar de que maneira as implantação dos Ciclos no
município resultaram na ampliação da precarização do trabalho. Contudo é importante
ressaltarmos que trabalhamos aqui com o conceito de precarização do trabalho dos
professores, considerando que este fenômeno ocorre em vários segmentos profissionais e com
a educação não foi diferente.
Nesta pesquisa consideramos uma década como tempo mínimo necessário para
analisar o fenômeno da precarização que afeta os trabalhadores da educação do município.
Deste modo, delimitamos assim o trabalho. Assim, buscamos conhecer melhor as pesquisas
que estão sendo desenvolvidas sobre a temática em questão.
O recorte temporal das buscas nos sítios foi delimitado até o ano de 2013, por
entender que as discussões ocorridas em todo o país no âmbito dos movimentos sindicais
docentes terminam por reverberar nas publicações que seguem ao período estudado. Dessa
forma foi possível conhecer as pesquisas mais atuais acerca do tema. Como esta pesquisa
sobre a precarização do trabalho docente em Vitória da Conquista se refere ao período que se
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inicia no ano de 2000, resolvemos começar o levantamento da produção científica sobre o
tema, também, no mesmo período. Embora o recorte temporal deste estudo se encerra em
2010, aqui resolvemos estender até o ano de 2013 para que assim possamos ter acesso a um
maior número de publicações e assim ampliar nosso levantamento sobre as publicações na
área.
Entre os trabalhos encontrados a partir dos descritores informados, selecionamos
aqueles cujos temas referem-se às discussões associadas ao objeto de estudo no qual
pesquisamos: a precarização do trabalho docente. Quanto ao recorte temporal que fizemos
(período que se estende entre os anos 2000 e 2010), sustentamos que este é um tempo mínimo
necessário para compreendermos o fenômeno que afeta a educação, também é um período em
que se observaram mudanças nas políticas públicas educacionais do município, mais
especificamente no que diz respeito aos Ciclos, já que estamos investigando as repercussões
provocadas por estas políticas nas condições de trabalho dos professores.
Apresentamos abaixo um quadro com as pesquisas, que se relacionam com o
nosso objeto a partir dos descritores já mencionados. Esses trabalhos trazem os seus
respectivos requisitos, a saber: os anos de publicações; os sítios onde foram encontrados com
as suas inerentes associações ou órgãos de fomento nos quais os trabalhos foram pesquisados
e o tipos de publicações selecionadas. Na maior parte dos casos buscamos também
demonstrar, o objeto de cada pesquisa, os seus objetivos e qual o referencial teórico
metodológico de cada uma.
Na ANPED foram selecionados seis trabalhos, quatro do ano de 2005, um de 2009
e um de 2013, na ANPAE foram selecionados cinco artigos, um de 2007, um de 2009 e três de
2011. No sítio da CAPES foram selecionados sete trabalhos, destes três foram encontrados
também no IBICT, conforme apresentamos no quadro abaixo:
Publicações

Ano

Associação/órgão Tipo

de

publicação
As reformas educacionais e o choque de gestão a 2005 ANPED

Artigo

precarização do trabalho docente
O Trabalho docente na acumulação flexível

2005 ANPED

Artigo
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A Precarização do trabalho docente

2005 ANPED

Artigo

As diretrizes curriculares nacionais para o curso de 2009 ANPED

Artigo

pedagogia e o trabalho docente precarização e
flexibilização do trabalho
Educação e salário o que nos diz o mercado

2013 ANPED

Artigo

As condições de trabalho do professor a partir da 2007 ANPAE

Artigo

realidade escolar de São Paulo
Carreira condição e trabalho docente 20 anos de 2009 ANPAE

Artigo

produção acadêmica
Avaliação valorização do magistério e carreira 2011 ANPAE
docente:

dimensões

articuladas

na

Artigo

política

educacional vigente no Estado de São Paulo;
Plano de cargo carreira e remuneração: Natal um 2011 ANPAE

Artigo

estudo da política de valorização docente (2000 a
2008);
PCCR Natal um estudo da política de valorização 2011 ANPAE

Artigo

docente (2000 a 2008)

Docência como profissão condições de trabalho e 2011 ANPAE

Artigo

precarização
A intensificação do trabalho docente na rede 2007 CAPES

Dissertação

municipal de Betim
Professor de sociologia: relações e condições de 2009 CAPES

Dissertação

trabalho
A intensificação do trabalho docente na escola 2009 CAPES/ IBICT
pública

Dissertação
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A precarização do trabalho docente no contexto 2010 CAPES/IBICT

Dissertação

educacional maranhense
Os salários dos professores brasileiros: implicações 2011 CAPES

Tese

para o trabalho docente
Fundef (1996-2006): A remuneração dos professores 2012 CAPES

Dissertação

do ensino fundamental da rede pública municipal de
Natal/RN
A

precarização

do

trabalho

docente

como 2012 CAPES/IBICT

Dissertação

necessidade do capital: um estudo sobre o REUNI na
UFRGS

O artigo da ANPED publicado no GT:09 de trabalho e educação, em 2005
intitulado: As reformas educacionais e o choque de gestão: A precarização do trabalho
docente, de Maria Helena Oliveira Gonçalves Augusto, da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG),trata do trabalho docente na Rede Estadual de Minas Gerais (REE/MG), tem
como objetivo, analisar as condições de trabalho nas escolas do referido Estado, bem como as
reformas educacionais, chamadas “Choque de Gestão”. Estas fazem parte de uma política de
redução de gastos no setor educacional, através de medidas de cortes de despesas, com
diminuição de contratados e arrocho salarial.
O texto, ao analisar as políticas públicas do Estado de Minas, demonstra que as
políticas tiveram como principal objetivo atender a fatores econômicos em detrimento dos
pedagógicos. O governo propõe um ensino fundamental de nove anos com a implantação de
dois ciclos, em que prevê a progressão continuada, cabendo ao professor acompanhar os
diferentes ritmos. O texto aponta ainda que o Estado se isenta de responsabilidades, ao
transferir parte delas para o terceiro setor e iniciativa privada, através dos incentivos de
convênios e parcerias.
A autora denuncia as condições de trabalho precárias e o faz a partir dos estudos
de Oliveira (2002) que define o que seriam as condições de trabalho, como a organização do
processo de trabalho, por exemplo: jornada de trabalho, as avaliações de desempenho,
horários de trabalho, salários, carga horária de trabalho.
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Destaca também que entre os professores pesquisados 87,1% preparam as aulas e
corrigem os trabalhos nos finais de semana ou nos dias de folga. Deste modo, além de
trabalharem em horários não remunerados, muitos têm, ainda, que trabalhar em até três
escolas, tendo em vista a baixa remuneração recebida. Há também uma alta rotatividade entre
os professores, pois com os baixos salários e a avaliação de desempenho, os trabalhos
parecem pouco atrativos, como há um grande exército de reserva o governo não se sente
pressionado a melhorar as condições de trabalho.
Outro artigo selecionado da ANPED foi: O trabalho docente na acumulação
flexível, de Kênia Miranda(2005), da Universidade Federal Fluminense (UFF), que traz uma
análise acerca do trabalho dos professores e sua subsunção ao capital. Apesar de suas
particularidades, segundo esta autora, o trabalho docente sofre as interferências das mudanças
provocadas pelo capital. Para Miranda, a natureza desta atividade laborativa ultrapassa a
relação professor-aluno e relaciona-se com a escola e a sociedade que a cerca. É neste sentido
que a sociedade capitalista interfere no trabalho docente, conforme abordado pelo referido
estudo.
A autora traz a discussão da teoria do Capital Humano, da relação entre a
educação e a estrutura econômico-social utilizada por Frigotto (1989), Miranda desenvolve a
pesquisa com base nos estudos de Alexandre (1993), Cação (2001), Enguita (1991), Hypólito
(1991), Saviani (1987) e complementa que para Braverman (1987) os setores de trabalho,
entre eles os serviços passaram por um processo de proletarização e não foi diferente com os
professores.
O artigo traz ainda as formas de contratação de professores classificando-as em
três: os professores efetivos, os contratados temporariamente e os precarizados. A diferença
entre o terceiro e o segundo é que os precarizados não dispõe de nenhum direito trabalhista,
embora sejam igualmente temporários. Estas formas de contratação contribuem com a
fragmentação da categoria, outro fator que interfere na precarização das condições de trabalho
e na desvalorização docente.
Além disso, as parcerias da sociedade civil e do voluntariado terminam por
desqualificar a necessidade de formação técnica. Outro problema verificado por Miranda
(2005) é a substituição de planos de carreiras por avaliações de desempenho e produtividade.
Para analisar a natureza do trabalho docente, Miranda utiliza algumas categorias
de análise marxistas. O texto procura descontruir a ideia de que o professor possui plena
autonomia no seu exercício profissional e intelectual, pois, segundo a autora, isto oculta o
processo de proletarização pelo qual este vem passando.
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No artigo publicado da ANPED: A precarização do trabalho docente (2005), Edna
Garcia Maciel Fiod, da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) e da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) buscava, inicialmente, analisar o quantitativo
de professores contratados em caráter temporário na Rede Pública Estadual de Santa Catarina,
partindo da hipótese inicial que havia um índice crescente de contratações temporárias.
Contudo, a pesquisa apontou que houve uma redução geral no quadro docente, incluindo
temporários. Para a realização da pesquisa foram elencados dados de 33 Escolas Estaduais do
ensino básico, entre 1990 e 2004, constatou-se que houve uma redução no número de
professores sem, contudo, reduzir a quantidade de escolas.
A autora cita Harvey (1992), Antunes (1985) e Alves (2000) para definir o
trabalho temporário como precarizado, que engloba o temporário, o informal, o parcial entre
outras formas de contratação. Fiod se baseia, ainda, nos estudos de Garcia e Salsmann (2003),
queafirmam que houve uma intensificação do trabalho temporário devido principalmente ao
aumento do desemprego e a flexibilização das leis trabalhistas, que vem atingindo a educação
especialmente a partir da década de 1990. Outro autor citado no referido artigo é Bravermann
(1981) a partir de suas pesquisas sobre a proletarização no mundo do trabalho. Cita Alves
(1998), para explicar que o quantitativo de professores com contratos de trabalho temporários
está relacionado ao sucateamento do ensino público.
O trabalho deixa aberto o questionamento a respeito da diminuição do número de
professores contratados e do quadro de efetivos na rede estadual catarinense, ressalta que isto
se opõe ao movimento que vem ocorrendo no mundo do trabalho e conclui que, apesar de não
ser a questão central da pesquisa, o trabalhador temporário, para assegurar a sobrevivência,
submete-se a condições de trabalho bastante precárias.
O artigo intitulado: As diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia
e o trabalho docente precarização e flexibilização do trabalho (2009), de Glória de Melo
Tonácio da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem como objetivo discutir a
proposta de formação docente para o Curso de Pedagogia e os desdobramento sobre trabalho
do professor como a precarização do trabalho e a flexibilização e empregabilidade no
contexto do padrão flexível de acumulação. Trata-se de um estudo teórico fundamentado em
autores que pesquisam acerca do tema como CASTEL (1998, 2003). O texto apresenta uma
reflexão sobre o capitalismo na atualidade e o trabalho docente, é feita ainda uma análise
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sobre as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso de Pedagogia,
considerando as discussões sobre a precarização e flexibilização do trabalho docente.
A pesquisa aponta que houve uma intensificação do trabalho docente em
decorrência principalmente das políticas de formação e de trabalho docente, associados à
noção de competência juntamente com a concepção de gestão escolar participativa onde todos
os sujeitos da educação veem-se envolvidos. O objetivo do trabalho foi discutir a formação
docente proposta nas novas DCN para o Curso de Pedagogia com foco nos desdobramento
sobre trabalho docente: a precarização e a flexibilização do trabalho.
Encontramos ainda no sítio da ANPED, o artigo do ano de 2013: Educação e
salário o que nos diz o mercado, o autor Ramon de Oliveira, da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) inicia o texto citando a Teoria do Capital Humano de Gaudêncio
Frigotto. O autor faz uma crítica à Teoria do Capital Humano, ao afirmar que fica evidente
que a teoria desconsidera as relações de determinação construídas pelo capitalismo, pois não
pondera que as condições materiais dos indivíduos podem impedi-los de ter acesso à
educação, isto quando afirma que a condição econômica é uma consequência do nível de
escolaridade.
O autor tem como objetivo explicitar que, para esta concepção teórica, há uma
relação de causa e efeito entre educação e pobreza, pois entende que quanto maior o nível de
escolarização maior a diminuição da pobreza.
Ao assumir a crítica à Teoria do Capital Humano, Oliveira defende que, embora
os níveis de escolarização e qualificação profissional no Brasil venham crescendo, observamse gradativas perdas salariais. Este fenômeno está associado aos níveis de exploração do
capital. Para o autor o discurso sobre a relação direta entre educação e pobreza propicia um
estado de resignação da classe trabalhadora diante das desigualdades sociais provocadas pelo
capital. Deste modo, as contradições próprias do capitalismo não são percebidas e há uma
transferência de responsabilidade, como se apenas a educação tivesse condições de saná-las.
A pesquisa demonstra também que existem variáveis como sexo, cor e
escolaridade, que vão interferir não apenas no ingresso e permanência nos postos de trabalho,
mas também nas condições encontradas na ocupação profissional, nos salários e nos direitos
trabalhistas.
Os dados da pesquisa, retirados do IBGE (2009), apontam que os homens
possuem os maiores salários e a maioria, em relação às mulheres, trabalha com carteira
assinada. Entre as mulheres, as negras possuem desvantagem. As trabalhadoras negras que
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possuem carteira assinada têm menores salários que as mulheres brancas que não possuem
carteira assinada. A pesquisa conclui que a escolarização não influencia nesta desigualdade,
ou seja, independentemente do nível de escolaridade, os homens possuem os melhores
salários.
Com relação às buscas realizadas no sítio da ANPAE foram utilizados os mesmos
critérios já utilizados nas pesquisas do sítio da ANPED. Contudo as publicações estão
disponíveis a partir do ano de 2007, a pesquisa abrange o período entre os anos de 2007 e
2013. As publicações são bianuais, e ocorreram até o ano de 2013. Deste modo, pesquisamos
as publicações referentes aos anos de 2013, 2011, 2009 e 2007, nesta ordem.
O trabalho mais recente encontrado na ANPAE data de 2011. Trata-se de um
artigo intitulado Docência como Profissão: Condições de Trabalho e Precarização, de Ana
Paula Furtado Soares Pontes, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Neste artigo a
autora traz resultados de uma pesquisa qualitativa realizada com as professoras distribuídas
em diferentes cidades paraibanas. A pesquisa concentrou-se na concepção de docência dos
professores e o que os motivou para tornarem-se professores. Os resultados apontam que a
maioria atribui suas escolhas para a profissão docente às experiências que tiveram enquanto
crianças.Com relação ao que dificulta o trabalho, boa parte dos professores entrevistados
atribui à ausência de apoio familiar, além da ausência de material didático para o
desenvolvimento das atividades.
A autora direciona que a pouca valorização do magistério por parte do poder
público e da sociedade repercutem nas condições de trabalho docente comprometendo o
exercício profissional. As professoras reclamam, ainda, da sobrecarga de trabalho, pois, além
da escola, elas dividem-se em atividades domésticas e familiares. Outro fator importante
encontrado por Pontes é atribuído à baixa remuneração que conduz o profissional a trabalhar
em outros turnos.
O artigo aponta ainda a incoerência entre o discurso oficial, assumido pelos
professores, de valorização da educação e do professor e as condições de trabalho enfrentadas
por eles.
No artigo: Plano de cargo, carreira e remuneração: Natal um estudo da política de
valorização docente (2000 a 2008), de Magna França, da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN).O estudo analisa os Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da

51

rede estadual do Rio Grande do Norte e da rede municipal de Natal, com ênfase na
remuneração salarial e o impacto do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN).
Para realizar a pesquisa a autora utilizou documentos e legislações que norteiam a
política de valorização do magistério. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Básica (FUNDEB) aparece como a principal fonte de recursos para a manutenção da carreira
do magistério. A pesquisa apontou que ocorreram ganhos na carreira do magistério no estado
do RN, com a implementação do Piso. Contudo, na carreira docente municipal de Natal não
houve melhorias salariais.
De acordo com a pesquisa, a implementação de Planos de Cargos e Salários nas
redes estadual e municipal precisa avançar, pois há ainda entraves que dificultam uma política
efetiva de valorização docente: como prazos na evolução da carreira; inclusão de todos os
profissionais do magistério; formação de Comissão de Avaliação; extinção de contratos
temporários precarizados; e melhor remuneração aos profissionais da educação.
O artigo da ANPAE publicado em 2001, intitulado PCCR Natal um estudo da
política de valorização docente (2000 a 2008) de Rosângela Maria de Oliveira Silva, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), trata dos impactos da política de
financiamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (FUNDEF), na remuneração e na criação do Plano de Cargo
Carreira e Remuneração do município de Natal no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a
2008. O método utilizado na pesquisa foi análise de documentos oficiais, entrevistas com
docentes do ensino fundamental, além do diálogo com autores que tratam do tema em
questão. O texto aponta que de acordo com os docentes os princípios legais não são
suficientes para assegurar de forma efetiva a valorização do magistério.
Na ANPAE encontramos a publicação do ano de 2009 intitulada: Carreira
condição e trabalho docente 20 anos de produção acadêmica, de autoria de Pauliane Romano
e Lídia Campos Gomes Boy, da UFMG. Trata-se de um artigo que tem como objetivo analisar
as dissertações e teses do portal da CAPES sobre o trabalho docente, tendo sido utilizados
como descritores: trabalho docente; condição docente e carreira docente.
De acordo com a pesquisa realizada, a partir da produção dos estudos acerca do
tema, constatou-se que ocorreu um aumento significativo das pesquisas sobre a temática após
o período de implantação das reformas educacionais na década de 1990. Em decorrência das
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referidas reformas, deu-se um processo de reestruturação do trabalho docente.Observaram-se,
neste contexto, novas formas de contratação, precarização e intensificação do trabalho. Com
isso as autoras problematizam que esta é a razão da ampliação dos estudos sobre os processos,
as condições e as relações de trabalho.
Outro artigo encontrado na ANPAE foi: As condições de trabalho do professor a
partir da realidade escolar de São Paulo, este do ano de 2007, autores: Joseane Gomes
Campos Chagas e Jair Militão da Silva, da UNICID. O texto tem por objetivo analisar o
sistema educacional no que diz respeito às condições de trabalho dos professores, a partir do
uso dos recursos tecnológicos previstos e disponíveis nas políticas públicas educacionais.
Busca também verificar quais os reflexos do uso do mimeógrafo no cotidiano do trabalho
escolar, abordando as dificuldades dos professores da rede pública estadual de São Paulo
diante das inovações tecnológicas.
Para os autores, os professores lidam com recursos tecnológicos que são escassos.
Com isso afirmam que o sistema educacional precisa atentar-se para condições de trabalho
dos docentes no que diz respeito à utilização dos recursos previstos e disponíveis nas políticas
públicas educacionais. Trata-se de uma pesquisa que utiliza entrevistas, pesquisa
bibliográfica, observação participante, que apresenta a própria trajetória profissional e história
de vida; pesquisa bibliográfica; questionário tomando como ponto de partida a própria prática
educativa. O texto não traz resultados, afirma apenas pretender dialogar com autores acerca
dos problemas que a educação vem enfrentando no que diz respeito às condições de trabalho
dos professores. A escrita aparece em primeira pessoa, embora o texto tenha sido assinado por
dois autores, na metodologia não deixa claro de qual dos autores parte a pesquisa da história
de vida.
Com relação aos trabalhos encontrados no sítio da CAPES, foram selecionados
oito trabalhos seguindo os mesmos critérios adotados anteriormente.
A dissertação intitulada: A intensificação do trabalho docente na rede municipal
de Betim (2007), escrita por Flávio Januzzi da Silva, apresentada ao curso de mestrado da
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, da Linha de
pesquisa: Políticas públicas e educação: formulação, implementação e avaliação.
O estudo visa investigar o trabalho docente na rede pública, abordando a
intensificação do trabalho e as estratégias desenvolvidas pelos professores diante desta
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situação. Possui caráter qualitativo, além das fontes bibliográfica e documental, na fase da
pesquisa de campo foram utilizados como instrumentos questionários para a construção do
perfil do professor, além da observação do trabalho na sala de aula.
O texto é dividido em três capítulos e considerações finais, o primeiro trata das
reformas educacionais, analisa documentos como a Constituição Federal e o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério FUNDEB.
O segundo capítulo, traz uma análise da reforma educacional ocorrida no
município de Betim, discute as condições da carreira docente e as políticas educacionais
locais. O terceiro capítulo apresenta as escolas pesquisadas, o perfil dos professores e as
situações apresentadas em campo. No quarto capítulo é feita a discussão das categorias de
análise teórica. Nas considerações finais são apresentados os resultados da pesquisa
A hipótese levantada é que houve uma ampliação das áreas de atuação do
professor dentro da escola e consequentemente o trabalho é intensificado. Para realizar a
análise considera-se que o trabalho e a escola são elemento do capitalismo. Quanto aos
resultados da pesquisa, observou-se que entre os entrevistados a maioria afirmou que
encontram-se insatisfeitos com as condições de trabalho enfrentadas. Contudo, apesar da
insatisfação com a realidade de trabalho vivenciada a maioria gosta da profissão. No entanto,
em outra ocasião durante entrevista semiestruturada, todos os professores informaram sentirse desvalorizados e, portanto, insatisfeitos com as condições de trabalho e com a profissão.
A intensificação do trabalho é visível, segundo os resultados da pesquisa,
destacam-se: pouco ou inexistente tempo de trabalho remunerado para planejamento das
atividades, pois sempre levam trabalho para casa, múltiplas tarefas, realizadas
simultaneamente no ambiente de trabalho, mesmo sem as condições mínimas adequadas;
responsabilização dos professores em cobrir ausência de algum colega. Observa-se ainda
adoecimento físico e psicológico, absenteísmo, identificados como forma de resistência às
dificuldades do trabalho escolar. Além da perda de direitos trabalhistas.
A pesquisa ressalta também o aumento das atribuições docentes através de novas
exigências de participação em eventos, atenção a alunos com necessidades especiais e tempo
insuficiente para a realização das atividades. A implantação na reforma educacional da
progressão continuada por meio dos ciclos de formação, onde os alunos avançam
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automaticamente, reduziu a autonomia dos professores, pois não podem mais decidir sobre a
aprovação dos estudantes, representando um dos fatores que gerou maior insatisfação entre os
professores entrevistados.
Alguns atribuem com a implantação da progressão continuada à economia de
recursos por parte do poder público. Relatam que não há espaço físico e equipamentos
adequados para a implantação dos ciclos, que segundo os entrevistados continuam
funcionando como se fossem séries. A ausência dos pais dos alunos também reflete a
desvalorização docente, somados à violência no ambiente escolar.
Deste modo, de acordo com a autora, há um aumento de exigências, com
intensificação do trabalho docente, sem oferecer uma contrapartida aos docentes, o que
contribui com o adoecimento dos docentes e precariza as condições de trabalho dos mesmos.
Na dissertação da CAPES: Professor de sociologia: relações e condições de
trabalho (2009), Ana Lucia Lennert, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Faculdade de Educação. A autora objetiva fazer uma análise das relações e das condições de
trabalho de professores formados em cursos de licenciatura em Ciências Sociais. Para isso
delimitou como objeto de estudo as trajetórias profissionais e de formação de professores que
estavam em 2008, ministrando aulas em escolas públicas estaduais, de ensino médio, na
cidade de Campinas (São Paulo). A autora buscou relacionar a trajetória da disciplina de
sociologia ministrada no ensino médio, com o mercado e as relações de trabalho docente.
Na metodologia foram utilizadas entrevistas com uma amostra representativa de
professores (efetivos e temporários) licenciados em Ciências Sociais. O texto aborda a
inserção no mercado de trabalho no campo do ensino; as condições nas quais realizavam o
trabalho docente; quais disciplinas ministravam na ausência de Sociologia no currículo, como
e quais trajetórias profissionais foram construídas; quais as representações para os professores
sobre o ensino de Sociologia para jovens de diferentes estratos sociais.
Como aporte teórico, utiliza Bourdieu para conceituar trajetória. Afirma que as
trajetórias são construções sociais, que refletem as posições sociais dos professores e resultam
da distribuição desigual dos capitais culturais.
Os resultados da pesquisa em questão aponta que foram encontrados treze
professores de Sociologia em atividade no ano de 2008: seis estavam nas escolas listadas
pelas Diretorias de Ensino; seis, em escolas diferentes; um, em diversas escolas. Além dos
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treze professores em atividade, foram localizados também outros dois que não estavam mais
lecionando: um havia solicitado exoneração para dedicar-se à pós-graduação; um estava
desempregado por falta de aulas.
Do total de quinze professores pesquisados, sete são homens e oito mulheres.
Observou-se que entre os homens, predominam os contratos de trabalho como efetivos e,
entre as mulheres, os contratos temporários. A única mulher efetiva atua na disciplina de
História. Os contratos precários (temporários) prevalecem sobre os efetivos.
Na dissertação: A intensificação do trabalho docente na escola pública (2009), de
Sandra Jacqueline Barbosa, do Programa do Mestrado de Educação da Universidade de
Brasília (UNB), na linha de Educação e Políticas Públicas na Educação Básica, a
pesquisadora analisa como que as exigências que permeiam o trabalho docente nas séries
iniciais contribuem com o processo de intensificação do trabalho na rede pública do Distrito
Federal, o trabalho tem abordagem metodológica qualitativa.
O trabalho é dividido em três capítulos, o primeiro trata do trabalho docente como
dotado de especificidades, o segundo aborda o sistema de ensino e o terceiro a intensificação
do trabalho docente na escola pública. Segundo o estudo a intensificação ocorre devido a
algumas mudanças nas quais a educação vem passando, entre elas as transformações sociais
que vem ocorrendo na sociedade e na escola, participação na gestão da escola, novos arranjos
pedagógicos, políticas de inclusão de alunos com necessidades especiais, que exige maior
atenção do profissional, tempo insuficiente para a execução das atividades, exigências
burocráticas por parte da Secretaria de Educação, atenção individualizada a alunos com
necessidades específicas de aprendizagem, a exigência de formação continuada para atender
às novas demandas, cuidados com a segurança do estudante, níveis de afetividade,
planejamentos da Secretaria de Educação, divergências na concepção de avaliação, exigência
de novas metodologias, bem como o uso de novas tecnologias. Portanto de acordo com esta
pesquisa, todos estes fatores elencados acima são responsáveis pela intensificação do trabalho
docente.
Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Educação da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA), em 2010, por Conceição Maria Nascimento Garcês Ericeira,
intitulada: A precarização do trabalho docente no contexto educacional maranhense traz uma
discussão que contextualiza a crise do capital e suas repercussões no mundo do trabalho, traz
uma análise acerca das reformas educacionais da década de 1990 e relaciona com o trabalho
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docente do ensino médio de São Luiz do Maranhão. Para realizar a análise utiliza-se três
escolas, a pesquisa traz uma abordagem histórico-crítica, com entrevista semiestruturada. Foi
analisada a concepção de precarização do trabalho dos professores para entender como estes
profissionais percebem este processo no qual enfrentam. Os resultados da pesquisa apontaram
que a precarização é observável nas formas de contratação, muitos contratos temporários, nas
diferenças salariais entre efetivos e contratados, na excessiva carga horária de trabalho.
Com relação à forma como os professores percebem o processo no qual
enfrentam, constatou-se que eles entendem que é através da organização efetiva da categoria
profissional que é possível obter avanços no sentido de melhorar as condições de trabalho,
investir na formação profissional e valorização docente.
A tese de doutorado encontrada na CAPES de autoria de Andreza Barbosa, com o
título: Os salários do professor brasileiro: implicações para o trabalho docente, (2011)
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Faculdade de Ciências e
Letras-Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Araraquara, da linha de pesquisa:
Formação do professor, trabalho docente e práticas pedagógicas.
A pesquisa de caráter é bibliográfico-documental, faz um levantamento acerca das
pesquisas que abordam a remuneração docente, elaborados por organismos internacionais, o
estudo pretende analisar as consequências que os baixos salários acarretam para o docente. De
acordo com a pesquisa realizada a partir destes documentos constatou-se que os salários
podem ser considerados baixos, e também como um dos aspectos centrais nos processos de
precarização e intensificação do trabalho docente. Esta situação gera consequências como:
pouca atratividade da docência e dificuldade de manter os bons professores; pauperização,
insatisfação e desânimo. Para compensar os baixos salários, os professores ampliam sua
jornada de trabalho, esta situação contribui com o surgimento e agravo de problemas de
saúde, amplia a rotatividade de professores nas escolas, o absenteísmo que afeta o
desenvolvimento das atividades. Esta realidade dificulta o aprimoramento profissional,
compromete a qualidade do trabalho desenvolvido e dificulta o projeto de melhoria da
educação.
A tese é dividida em três capítulos e considerações finais, onde são discutidos o
trabalho docente e suas especificidades; salário e valorização profissional; as implicações em
decorrência dos baixos salários, como pouca atratividade, abandono do trabalho, pouco poder
aquisitivo, desânimo e intensa jornada de trabalho.
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Nas considerações finais, a autora salienta que o aumento dos salários está
relacionado à melhoria da educação pública, embora algumas pesquisas apontem o contrário e
argumenta que quando há incentivo por desempenho admite-se que há uma relação entre a
remuneração e o resultado do trabalho desenvolvido pelo professor. Os baixos salários tornam
a profissão pouco atrativa, contribui com a desvalorização social da profissão. Como medida
de redução dos impactos causados pelo pouco poder aquisitivo, muitos professores veem
atraídos por ampliar sua jornada de trabalho, o que pode gerar sérios problemas como risco de
adoecimento, ausências e rotatividade no trabalho, sem acesso a bens culturais e de lazer,
insatisfeitos, cansados, com poucas possibilidades de se atualizar, o estudo evidenciou ainda
que se trata de um problema histórico que precisa ser enfrentado.
Barbosa aponta a necessidade de estabelecer um plano de carreira e remuneração
do magistério público, uma política efetiva de valorização docente, com incentivo de
desempenho. Estas medidas reduziriam o sentimento de insatisfação e permitiriam o
profissional aprimorar-se.
Outra pesquisa encontrada no sítio da CAPES tem como título: Fundef (19962006): a remuneração dos professores do ensino fundamental da rede pública municipal de
Natal/RN, de autoria de Fádyla Késsia Rocha de Araújo, defendida no ano de 2012. Trata-se
de uma dissertação de mestrado que discute a remuneração dos professores em relação ao
FUNDEF, da rede pública municipal de Natal/ RN, entre os anos de 1996 e 2006, tendo como
objetivo analisar as implicações do Fundo na remuneração dos docentes em diferentes níveis
da carreira. O trabalho faz uma comparação entre o salário mínimo anual antes da
implantação do FUNDEF e a partir da vigência do referido fundo. A abordagem assumida
pela autora é histórico-crítica.
A pesquisa demostrou que os professores em início de carreira não apresentam
uma remuneração com evolução substancial, professores de nível médio que ganhavam até
três salários mínimos antes do FUNDEF ser implantado antes de 1998, passaram a receber
menos de dois salários. Os resultados apontam ainda que, independentemente do nível de
formação do professor, eles não recebem mais que três salários mínimos.
A dissertação de mestrado: A precarização do trabalho docente como necessidade
do capital: um estudo sobre o REUNI na UFRGS, publicada em 2012, de autoria de Shin
Pinto Nishumira, do programa de pós-graduação de educação, da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). É uma pesquisa acerca da precarização do trabalho docente no
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ensino superior público com relação à implantação do Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI-Decreto 6.096/07). A
pesquisa é fundamentada no materialismo histórico-dialético. A metodologia utilizada é o
estudo de caso, foi feita também análise de documentos para identificar a precarização e a
intensificação do trabalho docente.
Entre os resultados que a pesquisa apresentou, foi constatado que o espaço físico
inadequado dificulta o desenvolvimento do trabalho dos professores, outra realidade
observada na pesquisa, é que professores temporários foram contratados para suprir vagas que
deveriam ser de concurso público, mas que não foram abertas devido à redução de verba para
a educação. Deste modo, a pesquisa aponta vários elementos que evidenciam que o trabalho
docente vem passando por um processo de transformação, expresso através da precarização,
que se relacionam com as condições de trabalho, com os contratos temporários, além da
intensificação do trabalho observada por meio do aumento do volume de trabalho. A falta de
planejamento na criação dos cursos pelo REUNI também foi considerado na pesquisa como
um dos fatores que contribuíram com a situação apresentada.
Como a presente pesquisa visa analisar a precarização do trabalho docente na rede
municipal pública de ensino de Vitória da Conquista, no período compreendido entre os anos
de 2000 e 2010,realizamos neste capítulo uma revisão das principais pesquisas relacionadas
ao tema, feito isto, foi possível observar que nas diferentes pesquisas que encontramos
algumas questões se repetem, como por exemplo: os salários dos docentes considerados
baixos, até mesmo quando comparado com outras profissões. O problema dos baixos salários
além de estar relacionado à valorização profissional, contribui com outro problema verificado
nas pesquisas, que é a intensificação do trabalho docente, visto que diante dos baixos salários
os profissionais veem-se seduzidos a trabalharem em diferentes escolas, muitas vezes
ocupando os três turnos, o que torna as condições de trabalho ainda mais precárias.
Outro problema encontrado nas pesquisas e que também é possível observar em
Vitória da Conquista é a existência de contratos de trabalho temporários ocupando vagas que
deveriam ser reservadas para concursos públicos, os contratos são instáveis, isto elimina o
poder de negociação dos professores frente ao poder público, visto que se for de interesse da
administração o contrato pode ser rescindido a qualquer momento.
Outra questão que aparece nas pesquisas e que também observamos em Vitória da
Conquista são as condições de trabalho nas quais o professor enfrenta, devido à infraestrutura
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das escolas que também se apresentam de forma precária, conforme os documentos analisados
denunciam.
A precarização do trabalho também está presente em Vitória da Conquista, no
período pesquisado, contudo uma característica peculiar da realidade da cidade é a relação
com a implantação dos Ciclos, objeto desta pesquisa. Ao tomarmos o conceito de
precarização do trabalho a partir de Antunes, entendemos como uma reorganização que atinge
as relações de trabalho, de modo a intensificar as condições de exploração do trabalhador.
Seus principais componentes são: aumento dos ritmos do trabalho, rebaixamento salarial,
instabilidade no emprego, retirada de direitos trabalhistas historicamente conquistados e
elevação dos níveis de desemprego (ANTUNES, 2002).
Esta mesma realidade é percebida em outras pesquisas, contudo, em Vitória da
Conquista há algumas peculiaridades que não encontramos nas outras pesquisas que
apresentamos aqui. Ao analisarmos os dados percebemos que a forma como os gestores
conduziram as políticas públicas municipais dos Ciclos, inclusive na leitura dos documentos
que regulamentam as propostas, não foi possível encontrarmos qualquer referência no que diz
respeito às condições de trabalho dos docentes, embora haja uma série de mudanças no
trabalho dos professores. Deste modo, desconsideram que as condições de realização do
trabalho refletem nos resultados desenvolvidos pelos mesmos.
Nos documentos dos Ciclos, há todo um discurso no sentido de melhorar a
educação, reduzir a repetência, ao propor atender de forma mais individualizada os alunos,
preocupando-se em desenvolver nos estudantes habilidades e competências que se esperam
para cada idade, a partir do uso das teorias de Piaget, para isto cita alguns autores que
estudaram o desenvolvimento das crianças, de acordo com as idades, na tentativa de justificar
o avanço automático, como se somente a idade já fosse o requisito básico necessário para que
os alunos tenham condições de avançar de um Ciclo para outro. De acordo com documento do
Ciclo de Formação Humana, a fundamentação ocorreu através do:

Estudo do desenvolvimento do ser humano (neurociências, psicologia,
psicolinguística) e sua inserção no contexto sociocultural (antropologia, sociologia,
comunicação), que exige formas de organização dos tempos de aprender. [...]Educar
por Ciclos é organizar o tempo da escola e considerar os tempos e ritmos do
educando, possibilitando adequar o espaço escolar às características biológicas e
culturais do desenvolvimento de todos (SMED, 2005, p.6).
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Desde as propostas iniciais dos Ciclos de Aprendizagem, houve uma mudança de
abordagem metodológica, segundo o texto do próprio documento trata-se de uma educação
“em prol das classes populares” (Ciclo de Aprendizagem, p.02). O foco do currículo é
direcionado para:

construção do conhecimento e tomada de consciência, o ensino se integrará às
experiências de vida do aluno e professor e aos conteúdos necessários à
implementação dos saberes existentes a priori, ou seja, tem-se o aluno um sujeito
ativo, construtor do seu próprio conhecimento e o professor atuará como mediador
da relação sujeito-objeto

As propostas de mudanças dos Ciclos ampliam o trabalho dos professores para
melhor atender aos alunos, mas em nenhum momento há referências de como serão as
condições de trabalho encontradas por estes profissionais. No que diz respeito, por exemplo, a
avaliação, o documento apresenta as novas demandas do professor, mas não menciona em
quais condições este irá dispor para avaliar o aluno.

A avaliação, portanto, não poderá ser restrita ao produto final, ao contrário, deverá
estar presente durante toda a ação pedagógica, isto é, realizar-se-á no decorrer do
processo, onde o professor exercerá o papel de mediador identificando as
aprendizagens e as dificuldades dos alunos, através de observações e
acompanhamento sistemático, que será utilizado nos planejamentos possibilitando as
intervenções didáticas adequadas para o avanço do conhecimento. (Ciclo de
Aprendizagem, p.02)

Em vários outros momentos do documento são apresentadas atribuições que
cabem aos professores, mas nenhuma referência às condições de trabalho, conforme já
salientamos.
Quando confrontamos as propostas pedagógicas com os documentos do sindicato
e as entrevistas com os professores, observamos que há uma discrepância entre o que é
proposto no discurso oficial da SMED e o que acontecia na prática. Os documentos do
SIMMP evidenciam uma insatisfação generalizada por parte da categoria com relação aos
Ciclos, assim como os professores entrevistados. Estes elementos vão evidenciando como que
as propostas pedagógicas dos Ciclos contribuíram com o quadro de precarização vivenciado
pelos docentes municipais.
De acordo com dados do sindicato, a maneira como foram implantados, os Ciclos,
evidencia também a falta de diálogo, entre gestores e professores. Isto é ratificado pelo
professor M, conforme citamos no capitulo anterior. A análise dos documentos foi
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evidenciando que a implantação das referidas propostas foi ampliando a intensificação do
trabalho destes profissionais.
Em panfleto do SIMMP da campanha salarial de 2007, o sindicato denuncia as
práticas dos gestores municipais

É com indignação que o SIMMP vem a público denunciar as novas atrocidades do
poder público municipal para com os professores. Como se não bastasse os baixos
salários, péssimas condições de trabalho, exaustiva carga horária, imposição de
projetos pedagógicos incompatíveis à comunidade escolar, dentre outros, a categoria
ainda é refém das práticas repressivas que mais se assemelham aos anos de chumbo
da Ditadura Militar do que a uma sociedade democrática (SIMMP, 2007).

Assim entendemos que nossa pesquisa possibilita compreender que a precarização
do trabalho pode ser percebida e se matrializa através de diferentes ações do poder público,
até mesmo através de propostas pedagógicas que a princípio deveriam melhorar a educação,
como demonstramos em nossa pesquisa. Deste modo, no caso específico de Vitória da
Conquista, a presente pesquisa se debruçou para demonstrar como que isto ocorreu com o
advento da implantação dos Ciclos de Aprendizagem e de Formação Humana, propostas estas,
que permaneceram no município durante o período delimitado na pesquisado.
Sendo assim, foram analisadas como as modificações observadas nas políticas
educacionais do município interferiram nas condições de trabalho dos professores, é
importante ressaltar também que isto impacta nos resultados do trabalho realizado pelos
mesmos. Deste modo, é possível entender de que maneira as mudanças ocorridas nas
condições de trabalho dos professores da rede municipal de Vitória da Conquista, entre os
anos 2000 e 2010, impactaram na qualidade do trabalho docente. Isto se apresentou como um
forte traço no processo de precarização do trabalho docente em Vitória da Conquista, o que
difere das outras pesquisas que encontramos, visto que as demais pesquisa a precarização
existia, porém não estava atrelada a propostas pedagógicas, como demonstramos em nosso
trabalho.
As pesquisas acima apresentadas direcionam alguns pontos comuns que
convergem na precarização do trabalho dos professores, entre estes podemos destacar o
processo de intensificação do trabalho no qual, vem afetando o labor docente em decorrência
de uma série de mudanças resultantes de novas exigências e demandas que se apresentam a
estes profissionais, contudo não lhes é oferecida nenhuma contrapartida, não são melhoradas
as condições de trabalho nem tampouco os salários. Os baixos salários, por sua vez,
estimulam estes profissionais a trabalharem em diferentes escolas, contribuindo com o

62

adoecimento, que vem atingindo muitos profissionais. Em uma das pesquisas, a política
pública do Ciclo de Formação Humana também aparece como elemento que contribui com a
precarização do trabalho docente.
Esta situação gera um descontentamento generalizado que é refletido no resultado
do trabalho desenvolvido por estes profissionais. O que se observa é um frequente abandono
de emprego, além da alta rotatividade, que interrompe o desenvolvimento do trabalho que
vinha sendo desenvolvido pelo professor, o que gera prejuízos aos estudantes.
Estes são alguns dos resultados apontados nos trabalhos analisados, eles se
relacionam com a precarização do trabalho docente, pois ou são elementos que a
caracterizam, ou são consequências diretas dela. O levantamento bibliográfico realizado
contribuiu com nossa pesquisa na medida em que nos permitiu conhecer a produção que veio
sendo realizada acerca de objetos que dialogam com o nosso tema, por outro lado permitiunos conhecer as lacunas ainda existentes com relação ao referido tema, o que nos possibilitou
melhor problematizar e ampliar as possibilidades da pesquisa, situando-a dentro do contexto
nacional e relacionando a realidade de outras localidades do país, que embora diferentes
devido às particularidades de cada região, possuem traços e elementos que são comuns.
2. 1 A PERSPECTIVA TEÓRICA DE GRAMSCI E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
A EDUCAÇÃO

Para a realização da presente pesquisa, bem como a leitura dos dados a serem
analisados, foi necessário que tomássemos nossa análise a partir de algumas concepções
teóricas. Desta forma, foi possível compreender e explicar a complexidade da trajetória que as
propostas das políticas públicas educacionais passam antes de se consolidarem de forma
institucionalizada. Por esta razão utilizamos algumas categorias de análise desenvolvidas por
Gramsci, pois estas nos permitem compreender os fenômenos aqui analisados, que são as
condições de trabalho enfrentadas pelos professores que atuaram na rede municipal pública de
ensino de Vitória da Conquista, no período compreendido entre os anos de 2000 e 2010 e de
que maneira as propostas das políticas públicas dos Ciclos interferiram nas condições do
trabalho desenvolvido por estes profissionais, nossa hipótese, como já foi mencionado
anteriormente, é que os Ciclos colaboraram com o processo de precarização do trabalho dos
professores.
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Assim utilizamos alguns conceitos desenvolvidos por Gramsci, pois nos permitem
compreender o processo de implantação dos Ciclos enquanto política pública municipal,
desde seus princípios ideológicos ligados à pedagogia das competências, relacionados ao
princípio da educação para o trabalho. Tais concepções, parece-nos simpática ao Partido dos
Trabalhadores. Isto porque, observou-se a implantação dos Ciclos em diversas regiões do país
onde o PT assumiu a gestão pública, neste sentido São Paulo e Belo Horizonte foram um dos
primeiros a assumirem tais propostas, conforme registro abaixo:

Essa nova ótica de pensar as atividades escolares foi mais claramente explicitada nas
experiências educacionais formuladas pelo Partido dos Trabalhadores em alguns
municípios de capitais ou de grande porte. Nesse sentido as prefeituras de São Paulo
e de Belo Horizonte ensaiaram, no início da década, mudanças de caráter mais
radical no ensino de 1º grau, que terminaram tendo repercussões amplas no âmbito
nacional. Seu currículo foi repensado a partir de princípios ordenadores, que não as
disciplinas escolares, objetivando a construção de uma escola de corte popular e
democrático. Pretendia-se que a integração dos conteúdos fosse feita com base nas
experiências sócio-culturais dos alunos e as séries foram substituídas por ciclos, que
abrangiam todo o ensino fundamental, em busca de um novo modo de operar da
escola, capaz de romper a lógica da exclusão social e cultural dos alunos
(BARRETTO, 2001, p.116)

Quando o PT deixa de atuar apenas na sociedade civil, para assumir postos na
gestão pública, no caso tratado nesta pesquisa a prefeitura, esta passou a assumir propostas
pedagógicas que integraram parte de suas políticas públicas educacionais, com currículos que
têm características de uma educação voltada para o trabalho, onde a ênfase está no
desenvolvimento de habilidades e competências.
Deste modo, alguns conceitos como os de Estado ampliado, sociedade civil,
sociedade política, ideologia e hegemonia, nos ajudam a desvendar e compreender o processo
que está por trás do caminho trilhado pelas políticas públicas educacionais do município, no
caso os Ciclos.
Assim segundo Coutinho, o Estado para Gramsci pode ser considerado como a
junção entre sociedade política e sociedade civil:

(...) a sociedade política (que Gramsci também chama de "Estado em sentido estrito"
ou de "Estado-coerção"), que é formada pelo conjunto dos mecanismos através dos
quais a classe dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência e que
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se identifica com os aparelhos de coerção sob controle das burocracias executiva e
policial-militar; e a sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto das
organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias,
compreendendo o sistema escolar, as Igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as
organizações profissionais, a organização material da cultura (revistas, jornais,
editoras, meios de comunicação de massa), etc. (COUTINHO, 1999, p.127)

Estas políticas geralmente são geradas dentro da sociedade civil, em organizações
de terceiro setor como partidos políticos, é através da busca pela hegemonia que a sociedade
civil por meio da correlação de forças busca a conquista do poder político, no caso dos ciclos
a institucionalização deste enquanto política pública.

Na visão de Gramsci, "sociedade civil" é uma arena privilegiada da luta de classe,
uma esfera do ser social onde se dá uma intensa luta pela hegemonia; e,
precisamente por isso, ela não é o "outro" do Estado, mas - juntamente com a
"sociedade política" ou o "Estado-coerção" - um dos seus inelimináveis momentos
constitutivos. (COUTINHO, 1999, p2)

Gramsci alerta ainda que não se deve fazer juízos de valor, nos quais se considera
que tudo o que provém da sociedade civil seja sempre bom, nem tampouco entender que
aquilo que vem do Estado necessariamente seja ruim. É preciso conhecer o contexto em
questão para somente então avaliar quais interesses estão sendo atendidos, se o Estado ou a
sociedade civil. Nas palavras de Coutinho:

Gramsci, como Semeraro nos mostra muito bem, nem tudo o que faz parte da
sociedade civil é "bom" (ela pode, por exemplo, ser hegemonizada pela direita) e
nem tudo o que provém do Estado é "mau" (ele pode expressar demandas
universalistas que se originam nas lutas das classes subalternas). Somente uma
concreta análise histórica da correlação de forças presente em cada momento pode
definir, do ângulo das classes subalternas, a função e as potencialidades positivas ou
negativas tanto da sociedade civil como do Estado. (COUTINHO, 1999, p.2).

Os Ciclos têm sua origem em meados da década de 1960, sua proposta está ligada
ao contexto de busca de superação de problemas ligados à repetência. As primeiras
experiências ocorreram no estado de Pernambuco e São Paulo respectivamente. Contudo, foi
nas décadas de 1970 e 1980 que os Ciclos começaram a ganhar fôlego, no entanto, as
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características das propostas pedagógicas dentro das referidas políticas eram diferentes. Os
Ciclos eram denominados de “Ciclos Básicos”. Posteriormente alguns Estados como São
Paulo adotaram a progressão continuada e após algumas mudanças temos a implantação dos
Ciclos de Aprendizagem, principalmente na década de 1990.
Os Ciclos, foram implementados no país tendo como base de um dos seus
argumentos a necessidade do Estado em oferecer respostas aos problemas educacionais, deste
modo, estas se apresentaram como alternativa para enfrentar dificuldades que a educação
vivenciava na época. No caso da proposta pedagógica do Ciclo de Aprendizagem de 1998 de
Vitória da Conquista, podemos observar que aparece na sua justificativa como escopo,
“melhorar o atendimento aos alunos do ensino fundamental buscando, com isso, a diminuição
dos altos índices de evasão e reprovação” (SMED Ciclo de Aprendizagem. 1998, p.2,)
Neste sentindo, o governo municipal, quando assumido pelo Partido dos
Trabalhadores, abraça as propostas dos Ciclos dentro de suas Políticas Educacionais. Esta
identidade tem origem em ocasião em que o referido partido ainda se encontrava no âmbito
das organizações sociais de terceiro setor. Neste sentido, ao tomarmos a perspectiva
gramsciana como referência, a partir do conceito de sociedade civil, se situarmos o Partido
dos Trabalhadores naquela ocasião, como a própria sociedade civil, é possível compreender
como que as ideia assumidas pelo partido conseguem tornarem-se hegemônicas. Entendemos
aqui o termo hegemonia, a partir da conceituação desenvolvida por Gramsci, como explica
Gerratana:

O conceito de "hegemonia", leva também a uma nova interpretação da queda das
comunas medievais e de sua incapacidade de superar a fase econômico-corporativa
do Estado, em razão do caráter cosmopolita dos intelectuais italianos e da ausência,
neles, de uma função nacional-popular. No Estado moderno, ao contrário, o
exercício da hegemonia permite às classes dominantes obter o consenso das classes
subalternas, seja com a energia das revoluções de tipo jacobino, seja através de
diferentes formas de "revolução passiva. (GERRATANA, p. 4)

As ideias quando tornam-se hegemônicas dentro da “sociedade civil”, precisam
ainda conseguir se associar à sociedade política, ou seja, ao Estado Stricto Sensu. Para que
assim um projeto político de um determinado segmento da sociedade consiga adentrar a
sociedade política e tornar-se política pública dentro do Estado no sentido ampliado. Este
último conceito foi desenvolvido por Gramsci para referir-se ao Estado, pois para o referido
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autor o Estado avança o sentido tradicional, apenas ligado aos poderes do Legislativo,
Executivo e Judiciário, para o autor de Memórias do Cárcere, este é formado pela relação
entre a sociedade civil e a sociedade política:

Estado, entendido não mais só como "sociedade política", órgão de coerção jurídica,
mas como entrelaçamento de sociedade política e "sociedade civil", em que a
hegemonia de um grupo social se exerce através de organizações privadas, como
Igreja, sindicatos, escolas e outros instrumentos de direção cultural.
(GERRATANA, p. 4)

Assim temos então o Estado ampliado, esta relação entre sociedade civil e
sociedade política, nos permite compreender os caminhos que os ciclos percorreram até
tornarem-se política pública. Quando o Estado abraça propostas (ex.: os ciclos) vindas de
determinados grupos da sociedade civil ou fruto delas, no caso o PT, a partir de uma proposta
que traz ideologias que atendem aos ideais de uma parcela desta sociedade, que com a
correlação de forças consegue torna-se hegemônica, é quando interesses desta parcela da
sociedade civil conseguem agregar-se à sociedade política, temos então o Estado ampliado,
neste momento, interesses de grupos hegemônicos da sociedade consolidando-se de forma
institucionalizada, ou seja, é quando as concepções de educação defendidas por determinado
grupo, que se materializa através de proposta pedagógica, passa a ser implementada enquanto
política pública. Com isso a concepção de Gramsci a respeito de sociedade civil, nos permite
entender que o poder não se mantém apenas através da coerção e da força, mas através da
anuência, ou seja, neste caso da hegemonia, pois com a adesão da população torna-se muito
mais fácil firmar um projeto.
Deste modo, é que vemos os Ciclos serem implantados enquanto política pública.
Contudo, para que esta consiga se efetivar na prática, ou seja, para que tenha adesão daqueles
que vão estar na ponta executando, isto é, para que os professores efetivamente queiram aderir
à proposta e de fato a executem nas escolas, é preciso que a ideologia, no caso dos Ciclos, seja
assimilada ou ao menos aceitas por uma parcela considerável destes profissionais que são os
responsáveis por colocar em prática as propostas do contrário não seriam estabelecidas as
condições necessárias para que de fato esta nova modalidade de ensino se realize na prática.
Entendendo que:
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ideologia tem elementos unilaterais e fanáticos, e tem igualmente elementos de
conhecimento rigoroso e até mesmo de ciência. Nesse sentido, a ideologia pode
chegar a se identificar com "todo o conjunto das supra-estruturas". (GRAMSCI,
1977, p. 1320).

Isto porque se os professores se negam a assimilar a nova concepção do Ciclo as
antigas práticas da seriação acabam por permanecer imbrincadas na prática pedagógica do
professor, assim pode-se ter a estruturação da educação em Ciclos, mas o fazer pedagógico do
docente permanecei formatado na seriação. Outro fator que dificulta o trabalho do docente
neste sentido, é a falta de continuidade das políticas públicas educacionais, como salienta em
entrevista a professoras N:

Na implementação do Ciclo da rede municipal nós passamos por momentos difíceis
como professores porque aconteceram vários equívocos na implementação, porque o
município não estava preparado, mas a gente esperava que este município um dia se
organizasse, mas foi passando o tempo e a gente viu que não foi a falta de preparo
para a implementação dos Ciclos, na verdade há uma descontinuidade das propostas
e isso desarruma e desagrega quem está diretamente na sala de aula e então essa falta
de preparo não é tão importante assim, essa desorganização da rede parece que é
proposital. Começa e pára e isso o que é mais interessante é dentro de um próprio
governo, de um mesmo partido, dentro deste governo mudam-se os quadros de
cargos de confiança, mudam-se as propostas, a gente vê que no lado político não
existe uma firmeza de proposta. (entrevista, N)

Deste modo, fica evidente que para a efetiva realização da proposta, é necessário
que a ideologia desta seja assimilada e assumida pelos docentes que estão na base do
processo. Assim a ideologia quando passa a ser aceita pelos profissionais, ela começa a
apresentar as condições para de fato se consolidar na prática, neste caso, ela passa a se tornar
hegemônica.
Como já fora abordado em outro momento, para Gramsci, a hegemonia pode ser
definida como:

O desenvolvimento político do conceito de hegemonia representa, para além do
progresso político-prático, um grande progresso filosófico, já que implica e supõe
necessariamente uma unidade intelectual e uma ética adequada a uma concepção do
real que superou o senso comum e tornou-se crítica, mesmo que dentro de limites
ainda restritos. (GRAMSCI, 1999, p. 104)
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Quando Gruppi, ao tratar da teoria acerca da hegemonia, no livro O Conceito de
Hegemonia em Gramsci, afirma que: “Na verdade as revoluções se efetivam quando a classe
dirigente deixa de ser tal, quando sua hegemonia entra em crise” (GRUPPI, 2000. P 91). Ele
nos permite compreender o movimento que as políticas públicas percorrem para que de fato
se efetivem. Se tomarmos como exemplo o caso dos Ciclos, podemos entender a trajetória de
todo o processo de implantação do mesmo. O município através da SMED ao implementar os
Ciclos, realiza uma série de cursos de formação continuada, contudo os docentes mantém suas
práticas antigas, conforme menciona a professora N, não há uma reflexão que relacione teoria
e prática, além disso no caso dos Ciclos, o professor não participou da construção da proposta,
o que contribui ainda mais para reforçar a perpetuação de antigas práticas pedagógicas.

Existe um equívoco também que é a formação continuada em dizer que os
professores da rede não querem formação continuada porque é muita teoria, então
existem equívocos também, com relação a isso, se perdeu o sentido e o significado
da formação continuada para se esvaziar de conteúdo as ACs, os encontros com os
professores, sempre nós tivemos problemas, mas sempre tivemos esses encontros,
hoje me parece que mais uma vez, mais uma vez perdemos o sentido e o significado
porque não se tem a proposta mesmo, porque se tivesse uma proposta de formação e
o significado do que é formação mesmo, então há um equívoco da concepção do que
é formação, então se plantou na rede que oficina prática é mais interessante do que
formação continuada, acha que formação continuada não pode ter oficina, que é só
teórica, como se fossem distintas e são complementares (...) a falta da formação
continuada interfere na sala de aula, no currículo, no trabalho, na reflexão da ação
dele. Se ele faz oficina de suas práticas, ele vai refletir o que? (entrevista, N)

Podemos compreender que estas formações tinham o intuito não apenas de formar
os professores no sentido de assimilarem quais os objetivos da nova proposta, mas de fazer
com que os professores adotassem a nova concepção de ensino, que diferia bastante da
seriação, na qual os profissionais estavam habituados a conceber a educação e o currículo, isto
se evidencia na fala da professora V quando esta afirma que embora existam problemas no
modelo da seriação, esta é a forma como os professores compreendem a educação, deste
modo fica difícil mudar a concepção de ensino que foi assimilada ao longo dos anos de forma
tão rápida, com alguns encontros de formação continuada.
É um terreno seguro a seriação, o que a gente tem para melhorar é dentro dos
desafios da seriação, o Ciclo ele caiu literalmente de paraquedas, ele foi uma
surpresa desagradável, dentro de um contexto do nosso cotidiano de sala de aula,
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para o qual não estávamos preparados, ele foi imposto, não proposto, ele foi
imposto! Nesse processo, que eu até citei, a prefeitura fez palestras, dentro desta
formação continuada ela não dava conta de mudar o que nós tínhamos de toda nossa
formação enquanto profissionais e de toda nossa bagagem enquanto estudante para
mudar radicalmente nossa prática. A avaliação com nota não avalia, mas é a baliza
que nós temos. Nós não tínhamos mais. Nós tínhamos alunos também acostumados
a isso. (entrevista V)

Deste modo, observamos que, a proposta pode não ter se tornado hegemônica,
visto que o relato da professora V denuncia a representação que o Ciclo teve para uma parcela
dos professores, ou seja, tem-se a situação de implantação dos Ciclos, contudo sem que haja
uma mudança efetiva na mentalidade dos professores, no sentido de mudar a concepção de
educação eminentemente seriada.
Fato é que se as novas propostas dos Ciclos não fossem assimiladas pelos
docentes como uma nova forma de enxergar e compreender a educação, não seria possível
concretizar os objetivos almejados nas políticas dos Ciclos. Por isso fazemos referência ao
conceito de hegemonia desenvolvido por Gramsci. De acordo com o autor, esta:

pressupõe indubitavelmente que sejam levados em conta os interesses e as
tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida, que se forme um
certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça sacrifícios de
ordem econômico-corporativa; mas também é indubitável que tais sacrifícios e tal
compromisso não podem envolver o essencial, dado que, se a hegemonia é éticopolítica, não pode deixar de ser também econômica, não pode deixar de ter seu
fundamento na função decisiva que o grupo dirigente exerce no núcleo decisivo da
atividade econômica. (GRAMSCI, 2004, p. 1591)

Assim, como já fora mencionado, para que as propostas dos Ciclos de fato fossem
efetivadas elas precisavam ter a adesão da maioria dos docentes, ou seja, tinham que ser
hegemônicas, deste modo, aqueles que estavam na base do processo, os professores,
precisavam acreditar nestas propostas, para fazerem com que elas acontecessem. Contudo,
diante da análise dos documentos e dos depoimentos recolhidos, o que se evidenciou foi um
processo bastante contraditório, com muitas insatisfações por parte dos docentes.
Por razão da necessidade de adesão por parte dos professores, na ocasião da
implantação dos Ciclos em Vitória da Conquista, o município através de sua Secretaria de
Educação, realizou cursos de capacitação e formação continuada. A necessidade se justificava
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porque a base dos professores não participou das discussões acerca da implantação das
propostas, como afirmou a professora V. Embora trabalhasse no município na ocasião, ela
desconhecia a participação dos docentes na elaboração das propostas. Contudo, o professor M
informou que participaram alguns docentes para representar a categoria, mas segundo M, esta
participação não era efetiva, consistia apenas em medida protocolar, na prática os professores
não tiveram oportunidade de participação ativa durante o processo de discussão das propostas
pedagógicas dos Ciclos.

(...) Geralmente o sindicato participava das mesas de discussão (...) o governo
disfarçava muito colocando representantes de instituições em Conquista, de
associações e tal que representava na verdade o governo, mas que teoricamente
representaria uma associação de pais de moradores, de sindicatos outros que eram
ligados a outros partidos políticos, a APLB, entre outros, conselho tutelar que
precisa do governo para sobreviver (...) as propostas vinham, colocava-se em pauta
para a discussão dos professores, claro, dentro de um tempo bem pequeno de
discussão, para tirar o professor de sala de aula virou uma loucura por causa dos
duzentos dias letivos (...) a discussão era no início do ano e também no final do ano.
(entrevista, M)

Com isto, os docentes teriam acesso aos cursos de formação, que além de
servirem como meio de divulgação dos Ciclos entre os profissionais da rede, poderiam
também criar as condições para que os professores aderissem às propostas. Assim estas
passariam a se tornarem hegemônicas.
Os Ciclos trazem uma concepção de educação diferente do que até então os
professores tomavam como referência, no caso a seriação, isto devido, tanto ao fato de
estarem acostumados ao trabalho nesta modalidade, como também por causa de sua trajetória
enquanto estudantes. Para que a propostas dos Ciclos fossem hegemônicas, era preciso que os
profissionais passassem a acreditar e apoiar a nova modalidade de ensino, de forma não
apenas a compreender, mas de efetivar e realizar o trabalho pedagógico em suas práticas
pedagógicas. Contudo, a realidade é complexa e embora a política tenha conseguido ser
implementada no município, muitos professores resistiram, de modo que, ao não aceitarem as
propostas, não conseguiram assimilá-las e isto fez com que as práticas antigas da seriação
permanecessem no cotidiano escolar e na prática pedagógica do professor. Isto fica
evidenciado em documentos expedidos pelo SIMMP, bem como em entrevistas realizadas
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com docentes, que trabalharam no município na ocasião em que os Ciclos foram
implementados.
Com relação ao posicionamento do sindicato, o que fica registrado em Panfleto
emitido pelo SIMMP, é que a categoria não estava aceitando os Ciclos, pois chegaram a
chamá-lo de “tormento”, na mesma publicação a categoria chama a atenção para questões
como as condições de trabalho e a valorização docente:

A prefeitura deve se posicionar quanto ao caos de desvalorização profissional;
péssimas condições de trabalho; infraestrutura inadequada nas escolas, escassez de
merenda escolar; autoritarismo da SMED; propostas pedagógicas inviáveis;
precarização das relações de trabalho e retirada de direitos já adquiridos. Vivemos
um cenário dramático quanto à implementação das políticas públicas educacionais.
De forma autoritária, a Secretaria de Educação não discute amplamente com a
categoria as propostas pedagógicas de Educação no Campo, o “tormento” do Ciclo
de Formação Humana e o projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA) alheia a
opinião escolar, a SMED impõe suas deliberações por caprichos ou redução de
despesas. Com essa postura desconsidera a real formação educacional dos filhos dos
trabalhadores. (SIMMP, 2006)

Deste modo, o que fica evidenciado é que as propostas pedagógicas dos Ciclos
não conseguiram tornarem-se hegemônicas. O que ajuda a explicar a maneira como os Ciclos
foram trabalhados pelos docentes, como afirmou o professor M, em entrevista quando o
mesmo afirma que os docentes continuaram trabalhando os conteúdos curriculares da mesma
forma, bem como as avaliações, visto que muito sonegavam dos alunos a informação de que
estes não poderiam mais serem retidos de um ano para o outro, ou seja, a políticas Ciclos
foram implantadas, mas as práticas continuaram as mesmas por parte considerável dos
professores, o que dificultou ainda mais a realização dos mesmos.
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CAPÍTULO 3:
OS CICLOS E A EXPERIÊNCIA EM VITÓRIA DA CONQUISTA

As propostas dos Ciclos apoiam-se nas possiblidades apresentadas pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, em seu artigo 23, parágrafo 1º,
na seção I, do capítulo II que trata da educação básica, afirma:

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos,
alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade,
na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre
que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. (BRASIL/MEC,
1996, p.8).

Desta forma, Os Ciclos, atualmente, enquadram-se às leis que regulamentam a
educação, a LDBEN amplia a possibilidade de o ensino ser organizado na modalidade de
Ciclos plurianuais e não mais apenas na seriação que é anual. Contudo as primeiras
experiências dos Ciclos datam bem anteriormente à regulamentação da LDBEN que data de
1996.
No Brasil as primeiras propostas dos Ciclos se iniciaram na década de 1960. Na
ocasião estes se apresentaram como uma possibilidade de responder aos problemas
educacionais mais diretamente ligados à repetência e ao currículo considerado
excessivamente fragmentado devido à seriação. Nas propostas dos Ciclos, as divisões dos
períodos das unidades ultrapassam a temporalidade de um ano, como ocorre com a seriação,
além disso os objetivos pedagógicos, bem como os conteúdos curriculares se diferem da
organização que sempre esteve presente na seriação. De acordo com o texto do Ciclo de
Aprendizagem “necessário se faz estabelecer novos parâmetros educacionais, os quais visem
uma nova abordagem metodológica a ser desenvolvida por todos que compõe a Educação
Municipal” (Ciclo de Aprendizagem, p.02)
Com relação às primeiras experiências com os Ciclos, podemos destacar alguns
estados que foram pioneiros na adoção dos Ciclos como modalidade de ensino, foram
Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais. Posteriormente outras regiões foram também
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implantando esta modalidade, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul. O crescimento deste
tipo de proposta pedagógica ocorreu principalmente entre as décadas de 1990 e 2000. Esta
modalidade de ensino recebeu diferentes denominações, isto de acordo a determinadas
características e algumas particularidades presentes em cada proposta, como: Ciclo Básico,
Ciclos de Aprendizagem, Ciclos de Formação Humana, Regime de Progressão Continuada,
Ciclo Complementar de Alfabetização, entre outros.
Embora cada uma destas propostas apresente diferenças entre si, os fundamentos
curriculares não modificam muito, na medida em que buscam romper com a seriação e a com
divisão curricular anual, o que flexibiliza com o tempo curricular. Com isto, é possível
concluir que, ao contrapor uma crítica à seriação, há um reconhecimento de que os diferentes
ritmos e níveis de desenvolvimento dos alunos, quando submetidos à rigidez de tempo da
seriação, criam-se desigualdades de desempenho, onde alguns alunos conseguem dominar
mais os conteúdos que outros, assim uma possibilidade alternativa de buscar reduzir estes
desníveis de aprendizagem destes alunos, que faz com que muitos não atinjam os objetivos
mínimos necessários, pode ser através da flexibilização dos tempos de aprendizagem, esta
flexibilização se apresenta no modelo curricular dos Ciclos, isto porque nestes o tempo de
duração é sempre maior que um ano, em geral cada Ciclo dura três anos. Além disso, o
acompanhamento é mais direcionado e individualizado, que o docente deve oferecer ao
estudante, além das atividades de recuperação paralela em turno oposto, no Ciclo de
Aprendizagem eram chamadas “Turmas de Progressão” se apresentam como proposta para
reduzir a defasagem na aprendizagem. Isto nos casos em que os alunos não conseguissem
atingir minimamente os objetivos pedagógicos propostos.
Com relação à necessidade dos profissionais acompanharem os alunos de forma
mais individualizada, era recomendado que os professores utilizassem como uma das
metodologias para a mensuração dos níveis de desenvolvimento dos estudantes, os relatórios
individuais, que consistiam em avaliações onde eram elencados os níveis de desenvolvimento
dos estudantes de acordo com os objetivos pedagógicos das referidas propostas, ou seja, que
tipo de formação a proposta adotada almeja atingir e até que ponto o estudante conseguiu
atender às metas.
Embora não houvesse reprovação, nas propostas dos Ciclos, as chamadas
Promoções inter-ciclo:
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Os processos de aprendizagem e avaliação integrando-se de forma contínua e
paralela não permitirão a retenção dos alunos nos Ciclos. Ao final de cada Ciclo,
caso o aluno não tenha adquirido as competências e habilidades necessárias para sua
promoção inter-ciclo, deverá ser encaminhado para as Turmas de Progressão (Ciclo
de Aprendizagem, p. 03)

Havia ainda na mesma proposta, embora não houvesse reprovação, tinha um
detalhamento acerca da necessidade da avaliação contínua, do acompanhamento sistemático
do estudante, de forma mais específica, quanto à necessidade do acompanhamento
individualizado, para se conhecer a dimensão dos avanços e dificuldades na trajetória de cada
estudante, sem perder de vista o desenvolvimento humano como um todo. Como podemos
evidenciar nos documentos do Ciclo de Formação Humana:

Um outro aspecto relevante do processo de avaliação é ter caráter de continuidade,
com acompanhamento das aquisições sucessivas que o aluno vai fazendo e sem
recortes no tempo escolar. Pode-se dizer que a avaliação deve buscar, antes de tudo,
estabelecer relações entre as ações, as estratégias e o pensamento do aluno e do
professor. Deve, pois, ser formadora, enfatizando a compreensão das etapas do
ensino, da aprendizagem e do percurso de cada indivíduo e identificando os
sucessos, as dificuldades e os erros desse percurso. Deve procurar entender o
processo de desenvolvimento humano em sua dimensão cultural, social, biológica e
afetiva. (PMVC/SMED, 2005, p.25,26)

No referido texto da proposta do Ciclo de Formação Humana, não são
apresentados como que estes profissionais vão realizar um acompanhamento tão
individualizado destes estudantes, se não foram pensadas as condições em que isto irá ocorrer,
ou seja, nestas propostas pedagógicas não observamos qualquer referência quanto ao número
de alunos por sala de aula. Se o professor neste tipo de proposta atua com basicamente os
mesmos números de alunos por turma, como ocorre na seriação, como seria possível realizar
o acompanhamento individualizado com os critérios necessários? Para atender às diferentes
demandas educacionais dos estudantes, contudo são consideradas as necessidades de materiais
diversificados, além de horários ampliados.

A unificação dos tempos é responsável pela diversificação dos desempenhos. Vale
dizer que se submetemos os diferentes ritmos dos alunos a um único tempo de
aprendizagem, produziremos a diferenciação dos desempenhos dos alunos. Cada um
caminhará a seu ritmo dentro de um mesmo tempo único, logo, uns dominam tudo e
outros menos. Caso se queira unificar desempenhos (nível elevado de domínio para
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todos) há que se diversificar o tempo de aprendizagem. Para tal é preciso permitir
que cada um avance a seu ritmo usando todo o tempo que seja necessário.
(FREITAS, p.9)

Deste modo, considera-se que para atender às especificidades educacionais dos
estudantes, é necessário oferecer suportes diferenciados, de acordo as necessidades de cada
aluno. Os defensores dos Ciclos afirmam que, desta forma, é possível oferecer a todos uma
aprendizagem efetiva. Sendo assim, segundo os mesmos, é possível combater os déficits de
aprendizagem. Para isto, são propostas formas de avaliação diferentes da seriação, com
pareceres e conceitos, além do avanço automático.
Esta concepção de avaliação advém das teorias da pedagogia das competências,
neste sentido a avaliação possui uma dimensão que está ligada à formação e não à mensuração
do conhecimento que delimitam a aprovação ou reprovação. Assim a avaliação possibilita ao
professor acompanhar melhor o desempenho dos alunos e fazer adequações para se obter
melhores resultados. Desta forma a compreensão é de que:

Se o compromisso é com a aprendizagem, o objetivo não deve ser a reprovação,
ganho de notas ou conceitos para a aprovação e sim uma prática que leve aos
aprendentes todas as possibilidades, sendo esse um dever de uma escola
democrática. (MANFRENDI, 2008, p.11)

Para a pedagogia das competências, o aluno tem uma centralidade no processo de
aprendizagem, para tanto há uma mudança, com relação à seriação não apenas curricular, mas
também metodológica. Entre estas mudanças podemos destacar no que se refere à
metodologia e à concepção de avaliação. Como foi mencionado esta, é tomada como mais um
instrumento da aprendizagem e não um mecanismo de reprovação através da mensuração do
conhecimento por meio de notas e conceitos. A compreensão de avaliação deve ser de
formação, segundo Manfredi (2008), a avaliação permite que o professor realize ajustes para
que o aluno possa se desenvolver mais, pois ao conhecer as fragilidades dos educandos, é
possível melhor acompanhá-los.
Deste modo, sob influência da pedagogia das competências, entre as
características observadas nos ciclos, estão as formas de avaliação, que se modificam de modo
que alteram a organização do trabalho desenvolvido nas escolas. Isto porque com os ciclos, os
alunos, como já foi informado, deixam de ser retidos de um ano para o outro, o que representa
uma das grandes mudanças que os ciclos trazem com relação à seriação, que atende aos
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interesses das políticas públicas educacionais no sentindo de reduzir os altos índices de
repetência. Neste caso, a metodologia de avaliação interfere diretamente na organização
curricular e pedagógica dos ciclos, visto que os objetivos pedagógicos são alterados, pois há
uma ênfase no desenvolvimento de habilidades e competências e o aluno não tem mais a
possibilidade de ficar retido ao final de cada ano. Conforme aparece explícito na proposta do
Ciclo de Formação Humana do município de Vitória da Conquista.
Os processos de aprendizagem e avaliação, integrando-se de forma contínua e
paralela, não permitirão a retenção dos alunos nos Ciclos, conforme art. 32 §2º da
Lei 9.394/96. Ao final de cada Ciclo, caso o aluno não tenha adquirido as
competências e habilidades necessárias para sua promoção, deverá ser encaminhado
ao Ciclo seguinte, com um Plano Didático Pedagógico específico, elaborado pelo
coletivo da Escola. (PMVC/SMED, 2005, p.12)

As exigências, nos Ciclos, no que diz respeito à necessidade das avaliações
sistemáticas, demonstram uma atenção que é exigida do professor com relação ao
desempenho dos estudantes, isto se concretiza em um aumento de demanda de trabalho para o
professor realizar, contudo, como já foi mencionado, os documentos não fazem alusão a que
condições de trabalho estes profissionais teriam para realizar suas atividades. Na ocasião da
transição da seriação para o Ciclo, no município de Vitória da Conquista, não foi
disponibilizada uma ampliação de horário remunerado para as atividades complementares,
nem mesmo horário para que os professores realizem o planejamento de suas atividades.
No que diz respeito às habilidades e competências, nos Ciclos de Formação
Humana, proposta de Vitória da Conquista há a divisão em três ciclos, I, II e III, cada um de
acordo às respectivas faixas de desenvolvimento, infância (idade entre 6 e 9 anos), préadolescência (entre 9 e 12 anos de idade) e adolescência (dos 12 aos 15 anos de idade). O
documento do ciclo organiza da seguinte maneira:

Etapas plurianuais: instituição de três anos para os Ciclos I, II e III, sendo que o
aluno ingressará no Ciclo I de Formação Humana aos 6 (seis) anos de idade; no
Ciclo II de Formação Humana aos 9 (nove) anos de idade e, no Ciclo III de
Formação Humana, aos 12 (doze) anos de idade, perfazendo um total de 9 (nove)
anos no Ensino Fundamental. (PMVC/SMED, 2007, p.11)
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Em cada um destes ciclos são apresentadas as propostas de habilidades e
competências que são esperadas para cada ciclo, estas se relacionam diretamente com as
respectivas idades que os mesmos agregam.

A organização do Ciclo por idade visa garantir mais tempo para o aprendizado dos
alunos – sujeitos concretos. Assim, há que se definir, coletivamente, para cada Ciclo
de Formação Humana, o que se deseja construir, quais os componentes cognitivos,
afetivos, as vivências e convivências necessárias para a formação integral do sujeito.
(PMVC/SMED, 2005, p.11)

Assim entre outros fatores, espera-se que os alunos dos Ciclos ampliem suas
habilidades e competências, de modo que sejam capazes de, por exemplo, realizar atividades
em grupo e argumentar e expressar suas opiniões além saber o momento de ouvir e respeitar
as opiniões dos demais, mesmo quando divergentes, ter iniciativa, mas sempre respeitando as
regras e as relações em grupo, de modo construtivo e afetivo. Deste modo, a depender das
idades e Ciclos correspondentes os alunos devem desenvolver determinadas habilidades.
Com relação à avaliação na proposta do Ciclo de Aprendizagem (2002) seu texto,
traz argumentos que explicam a importância da avaliação ser contínua e sistemática, para
assim acompanhar de forma individualizada e processual o desenvolvimento dos estudantes,
de modo a possibilitar que o planejamento das ações pedagógicas possa ser redefinido no
sentido de buscar atingir os objetivos almejados.

A avaliação é um processo contínuo e participativo, com função prognóstica e
investigativa, cujas informações devem proporcionar o redimensionamento da ação
pedagógica e educativa, reorganizando as ações do educando, da turma, do
educador, do coletivo no Ciclo e mesmo da escola, no sentido de avançar no
entendimento e desenvolvimento do processo de aprendizagem. (PMVC/SMED,
1998, p.05)

Os resultados da avaliação feita pelo docente devem ser registrados em uma ficha
de avaliação individual, que fica no diário de classe (vide anexo1, 2 e 3), o desempenho dos
estudantes deve ser relatado, este registro deve ser feito a cada trimestre. Assim a partir destes
relatórios, no final do ano letivo, o professor deve elaborar outro parecer explicitando
“competências, habilidades, aspectos cognitivos, afetivos, também considerando os aspectos
da sociabilidade, de ordem emocional, tendo em vista a continuidade da escolaridade sem
fracasso” (PMVC/SMED, 1998, p.05).
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O documento aponta ainda mais dois tipos de avaliações, uma autoavaliação do
aluno, da turma, e dos professores; e uma avaliação com os sujeitos envolvidos na
comunidade escolar, representantes de pais e alunos, funcionário e educadores. Na prática
todas estas avaliações servem como subsídio para planejamentos pedagógicos futuros.
Independente do desempenho alcançado pelo estudante, este não pode ser retido em nenhuma
das fases dos ciclos, o documento da proposta aponta que há a possibilidade de turma de
progressão para aqueles que apresentarem “dificuldades de aprendizagem após as três etapas
do ciclo ou apresentarem defasagem idade/série”. (PMVC/SMED, 1998, p.08)
Quanto ao número de alunos por turma, embora haja uma maior exigência com
relação às avaliações, principalmente porque estas passam a ser feitas através de pareceres,
não há qualquer referência quanto à necessidade de reduzir o número de alunos por turma, o
que gera uma intensificação do trabalho realizado pelo profissional. Isto evidencia que, ao
desconsiderar como que os professores irão realizar suas funções com as novas demandas
próprias

das

propostas,

estas

ampliam

as

responsabilidades

dos

professores

e

consequentemente intensificam o trabalho dos mesmos. Conforme anteriormente mencionado,
a intensificação do trabalho é um dos elementos que compõe o que caracterizam a
precarização do trabalho, neste sentido a referida proposta contribui com este processo dentro
da carreira docente.
É importante evidenciar também que na Resolução nº 009/2006 do CME, que
dispõe sobe a organização do ensino fundamental em Ciclo de Formação Humana, no Artigo
10, que trata acerca da avaliação, no inciso VI trata da “possibilidade de classificação de
alunos” (CME, resolução 009/2006), mais adiante, no parágrafo primeiro lê-se: “Entende-se
por classificação, nos termos da lei nº 9.394/9611, o posicionamento do aluno na forma de
organização curricular adotada.” (CME, resolução 009/2006). Esta resolução aparece na
proposta do Ciclo de Formação Humana, na parte que trata dos instrumentos de avaliação: “a
auto avaliação do aluno, da turma e dos educadores, por meio de instrumentos elaborados
pelos professores e de acordo com critérios qualitativos pré-estabelecidos”; (PMVC/SMED,
2007, p.26).
Esta prerrogativa que é concedida ao aluno de avaliar o currículo, compreendemos
que fere a autonomia docente, além disso, o estudante, por se encontrar em fase de formação,
ainda não possui maturidade suficiente para avaliar o currículo no qual ele estuda, deste
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No texto da LDB não encontramos qualquer referência quanto à participação discente no que diz respeito à
avaliação curricular, embora isto apareça escrito na resolução do CME.
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modo, podemos entender que, no momento em que o docente tem parte de sua autonomia
relativizada, ou seja, na ocasião em que é oferecido ao aluno um tipo de poder que, podemos
questionar até que ponto não ultrapassa o papel de estudante, ou mesmo como que esta
avaliação pode ser utilizada por parte do poder público como meio de controle sobre o
professor.
Os objetivos, bem como as metodologias das avaliações a serem realizadas pelos
discentes não aparecem bem definidas nos documentos do Conselho, nem mesmo nas
propostas dos Ciclos, o que possibilita que seja questionado qual o interesse e de que maneira
o poder público pretende fazer uso deste instrumento. A depender dos interesses do gestor
público, este tipo de avaliação pode ser utilizado como meio de controle sobre os profissionais
da educação.
Não há uma definição clara sobre os critérios de avaliação, nem mesmo referência
ao que é considerado como papel do estudante dentro uma instituição de ensino, para que a
partir de critérios pré-determinados, estes possam realizar uma avaliação que não seja pautada
apenas nas suas subjetividades, ou seja, é preciso critérios objetivos para que este tipo de
avaliação de fato contribua com o trabalho, do contrário há a possibilidade de ocorrer
injustiças com alguns docentes, pois alguns alunos podem tomar como critério apenas as
relações de afinidade e afetividade que são inerentes da docência. Há outros fatores também
como, o fato de os estudantes se encontrarem em fase de formação, estes podem ainda não
possuírem conhecimento e maturidade suficientes para realizarem avaliações no que diz
respeito aos conteúdos e metodologias inerentes ao trabalho docente, pelo menos sem que
hajam critérios bem definidos do que se deve avaliar, levando em consideração os espaços
que cada um, professores e alunos, ocupam dentro de uma instituição de ensino.
Deste modo, questionamos de que maneira este aluno vai realizar esta avaliação,
que parâmetros estes têm para fazer uma avaliação? O que eles vão avaliar? Qual metodologia
e critérios serão utilizados para realizar a avaliação? Se utilizarmos os próprios argumentos
presentes na proposta do Ciclo de Formação Humana, no qual as crianças e adolescentes
ainda se encontram em processo de formação cognitiva e de maturação, conforme aparecem
nas citações do documento da Proposta Pedagógica fundamentada na teoria de Piaget12. Como

12

A fundamentação teórica do Ciclo de Formação Humana baseia-se a partir das teorias de Piaget, que estuda o
desenvolvimento das crianças a partir das idades. Mais adiante, neste trabalho, abordaremos um pouco estas
teorias dentro do que é apresentado na proposta do Ciclo de Formação Humana do município de Vitória da
Conquista.
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os decentes podem realizar tal tipo de avaliação? Se levarmos em consideração os argumentos
presentes no Ciclo de Formação Humana, baseados nas teorias de desenvolvimento humano, a
partir de Piaget, quais critérios poderão definir se o educando atingiu ou não os objetivos
propostos.
Outro questionamento que fazemos é acerca da autonomia de trabalho dos
profissionais que atuaram na educação, é que estes tiveram sua autonomia ferida e também e
suas referências abaladas, uma vez que a proposta não teve efetiva participação docente e foi
implantada de forma impositiva e rápida, não houve um momento de transição e nem
preparação dos professores, conforme ressalta professora V em entrevista:

O Ciclo ele caiu literalmente de “paraquedas”, ele foi uma surpresa desagradável
dentro de um contexto de nosso cotidiano de sala de aula, no qual não estávamos
preparados, ele foi imposto, não proposto, neste processo em que a prefeitura fez
palestras, dentro desta formação continuada ela não dava conta de mudar o que nós
tínhamos de toda nossa formação enquanto profissionais e nossa bagagem enquanto
estudante, para mudar radicalmente nossa prática (entrevista V)

O relato da professora V nos permite ter uma noção de como que os professores se
sentiram ao ter que trabalhar com uma proposta pedagógica na qual não tinham compreensão
de como de fato deveriam pensar a educação para atender às novas exigências pedagógicas.
3.1 OS CICLOS EM VITÓRIA DA CONQUISTA

Os ciclos do território pesquisado foram implantados em sua primeira experiência
no município de Vitória da Conquista, no ano de 199813, um ano após a prefeitura ter sido
assumida pelo Partido dos Trabalhadores (PT). As políticas dos Ciclos têm sido uma
identidade de governos do partido petista, no caso de Vitória da Conquista, o Ciclo fora
implantado em 1998, um ano após o prefeito do referido Partido Político ter assumido a
gestão municipal.
Sendo assim, os Ciclos de Aprendizagem e Formação Humana, foram propostas
pedagógicas implantadas no município de Vitória da Conquista, através da Secretaria
13

Em 29 de dezembro de 1998, através da resolução Nº 017/98, o Conselho Municipal de Educação (CME),
aprova o primeiro Projeto do Ciclo de Aprendizagem apresentado pela SMED.
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Municipal de Educação (SMED), inicialmente foram implantados os Ciclos de Aprendizagem
no ano de 199814. Os documentos do SIMMP revelam como a SMED implantou sua proposta
pedagógica. Por exemplo, em um dos panfletos de campanha salarial do SIMMP de 2007, o
mesmo denunciou a forma como a Secretaria Municipal de Educação implantou suas
propostas pedagógicas, no qual se lê: “implementa proposta pedagógica sem AMPLO
DEBATE15com professores e pais de alunos” (SIMMP, 2007). Tal situação corroborou com o
visível descontentamento que parecia generalizado entre os professores.
Outro questionamento feito com relação aos ciclos16, diz respeito ao aparente
interesse da gestão pública em melhorar os índices estatísticos de aprovação escolar, isto
porque nesta modalidade de ensino os alunos avançam automaticamente independentemente
dos resultados obtidos, pois os Ciclos ocorrem no período de duração maior que um ano17. Ao
considerarmos que os Ciclos são implantados sem as condições adequadas para seu devido
funcionamento, ou seja, a estrutura mantida continua sendo seriada, o seu funcionamento fica
comprometido. Este fato fez gerar forte insatisfação entre os docentes, que passaram a
questionar eficácia pedagógica dos mesmos.
O Ciclo de Aprendizagem durou até 2005, nesta ocasião, a proposta foi submetida
a algumas alterações, entre outros elementos, o que mais caracterizou e se tornou principal
foco de críticas entre o sindicato e os professores, foi o fato de que nos Ciclos de Formação
Humana, o critério para o aluno definir o Ciclo em que o aluno deveria estudar, não estava
relacionado à sua trajetória, mas às idades, independente do grau de conhecimento do aluno,
para isto foram utilizados alguns estudos de Piaget para fundamentar e justificar o que se
pretendia propor.
O critério das idades buscava determinar com critério de idade as habilidades e
competências dos estudantes, mesmo que não o tenha conseguido o aluno avançava, a única
14

Inicialmente apenas em algumas escolas foi implantado o Ciclo de Aprendizagem, deste modo, o município e
os professores tiveram condições de irem se adequando, além de poder avaliar a experiência. Posteriormente nos
anos de 2002 e 2003 houve uma ampliação dos Ciclos nas escolas, embora não tenha chegado a ser implantado
em todo município, pois não havia recursos suficientes para isto. Deste modo, as primeiras escolas a
oficializarem a adesão aos Ciclos foram contempladas.
15
O destaque na expressão amplo debate, deve-se ao fato de que reproduzimos de acordo ao panfleto.
16
A primeira versão do Ciclo de Aprendizagem foi implantada no município de Vitória da Conquista em 1998,
esta modalidade permaneceu até o ano de 2005, quando há uma alteração para o Ciclo de Formação Humana,
este com duração até o ano de 2010. O ciclo de formação humana é embasado de acordo com as faixas de idade
e com as competências e desenvolvimento que se espera de cada faixa etária. Os ciclos são divididos em três, a
partir do desenvolvimento da infância, que agrega os alunos de 6 aos 8 anos de idade e onze meses, da préadolescência, alunos de 9 aos 11 anos e onze meses e adolescência, de 12 aos 14 anos e onze meses. Para cada
ciclo são previstas as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades e competências.
17
Vide anexo 6 com quadro dos Ciclos de Vitória da Conquista, entre os anos de 1998 e 2009.

82

coisa que era proposta neste caso, era uma avaliação do professor que deveria encaminhar os
alunos para um horário em turno oposto para que este recebesse aula de reforço, com
monitores, que deveriam atender todas as dúvidas dos alunos, não havia uma especificidade
de formação de área de conhecimento para isto. A proposta do Ciclo menciona de forma
superficial a possibilidade deste reforço, a Jornada Ampliada, de acordo com a Proposta do
Ciclo de Formação Humana:

Entende-se por jornada ampliada a oferta de um programa suplementar aos alunos
que necessitarem de outras possibilidades de aprendizagem. As turmas formadas
para tal fim não obedecerão ao critério da idade. Terão organização tempo-ano
diferente da organização ano-ciclo. Caberá ao profissional responsável por esse tipo
de turma compreender as características dos educandos de diferentes idades e meios
socioculturais, para que possa promover, efetivamente, a sua auto-estima e sua
constante ampliação de conhecimentos.(Ciclo de Formação Humana p.29)

As entrevistas realizadas com o professor M nos permite visualizar como na
prática os professores percebiam a Jornada Ampliada: “Para fazer o Ciclo, colocou alguns
professores nas escolas em horário oposto, para dar um reforço, mas uma coisa muito precária
imagina colocar todo mundo que tem dificuldade só em uma sala!” (entrevista, M)
A proposta do Ciclo de Formação Humana dividia-se em três ciclos, com duração
de três anos cada, totalizando nove anos. São divididos em: ciclo da infância; ciclo da préadolescência e ciclo da adolescência. As mudanças, mais evidentes, como foi mencionado,
poderiam ser observadas a partir de sua organização curricular embasada no potencial de
desenvolvimento que se espera dos estudantes de acordo com suas idades, cada ciclo abarca
idades que são compatíveis com aquele nível de ensino que foi determinado, isto a partir das
habilidades e competências que se espera que os estudantes potencialmente possuam,
considerando os níveis de desenvolvimento das idades, a partir da fundamentação das teorias
de Piaget. De acordo com o documento do Ciclo de Formação Humana, no ciclo I (idade de 6
a 8 anos e 11 meses):

Em tal período, a criança está transitando do estágio pré-operacional para o estágio
das operações concretas. Conforme Piaget (1978), essa passagem é importante para
a reconstrução da inteligência. A característica mais evidente é a superação lenta do
nível intuitivo do pensamento. A criança é capaz de uma organização assimilativa,
podendo agir sobre o seu ambiente, através de ações reais ou concretas, podendo,
então, vislumbrar operações e não apenas ações. (PMVC/SMED, 2007, p.13)

83

Já no segundo ciclo, que atende alunos de 9 a 12 anos de idade, de acordo com a
proposta do Ciclo de Formação Humana, baseando-se em Piaget, para definir as habilidades e
competências a serem atingidas pelos docentes, de acordo com o autor:

Segundo Piaget (1993), esse estágio é aquele em que a criança atinge o equilíbrio
das operações concretas; efetua operações mentalmente, embora continue pensando
em objetos reais; é capaz de conservar quantidades, comprimentos, números; torna
reversíveis as operações, desfazendo-as mentalmente; usa palavras e outros símbolos
para representar objetos concretos quando faz explorações mentais. (PMVC/SMED,
2007, p.15)

As exigências e as expectativas sobre os estudantes são ampliadas, visto que,
considera-se que o pré-adolescente encontra-se em uma fase de transição entre a infância e a
adolescência, nesta fase de formação e de amadurecimento, o meio social no qual estes
sujeitos então inseridos influenciam em sua formação.
Quanto ao ciclo III de Formação Humana, este é composto por alunos de 12 a 15
anos. De acordo com o documento dos ciclos, nesta fase da vida, os sujeitos já possuem
condições de compreender a realidade, embora ainda não façam abstrações puras, já se
utilizam plenamente da linguagem. “Nesse período, segundo Piaget (1993), o sujeito está
passando para a maneira adulta de pensar”. (PMVC/SMED, 2007, p.17)

A adolescência possui características específicas, pois várias estruturas biológicas,
psicológicas e neuronais estão concluindo seu processo de maturação, influenciadas
pelo meio no qual estão sendo formados os sujeitos – suas experiências culturais,
sociais e econômicas (PMVC/SMED, 2007, p.16)

As referidas teorias foram utilizadas de modo a relacionar as idades e os níveis de
desenvolvimento da criança às suas possibilidades de desenvolvimento cognitivo. Ao analisarmos a

proposta, foi possível observar ainda uma ênfase nos aspectos psicológicos, que aparece,
como argumento que ajuda a justificar o avanço automático, pois se entende que em cada
ciclo devem ser trabalhadas habilidades e competências dos estudantes de acordo com o
potencial de desenvolvimento que as idades possuem. Por esta razão é que os ciclos 1,2 e 3,
dentro do Ciclo de Formação Humana são divididos por idade.
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Cabe aos profissionais realizarem um acompanhamento sistemático e individualizado
dos alunos. De acordo com a proposta deve ser oferecido aos estudantes, “a construção de uma nova
lógica, capaz de respeitar a diversidade de ritmos de aprendizagem e as características próprias dos
sujeitos, de acordo com os ciclos da vida humana em que eles se encontram” (PMVC/SMED, 2007,
p.07).

Há ainda problemas relacionados à indisciplina dos estudantes, que também são
ignorados nos documentos dos Ciclos. Principalmente se pensarmos que os Ciclos partem do
pressuposto de que o aluno vai estudar e se esforçar, mesmo sabendo que já está aprovado, se
este garantir ao menos 75% de frequência. Considera-se na proposta dos Ciclos que deve
haver o respeito aos diferentes níveis de aprendizagem, uma vez que os alunos avançam
independentemente dos resultados alcançados por eles, mas a proposta não prevê nenhuma
forma de incentivo para que os alunos se esforcem para aprender, exceto quando, ao final do
Ciclo, aborda-se a possibilidade de acompanhamento pedagógico para aqueles que não
atingiram os resultados esperados, mas também não aponta como isto deve ser realizado na
prática. Nesta o que ocorreu com relação à Jornada Ampliada, foi relatado à cima na descrição
que fizemos do professor M.

no estudo do desenvolvimento do ser humano (neurociências, psicologia,
psicolingüística) e sua inserção no contexto sociocultural (antropologia, sociologia,
comunicação), que exige formas de organização dos tempos de aprender. [...] Educar
por Ciclos é organizar o tempo da escola e considerar os tempos e ritmos do
educando, possibilitando adequar o espaço escolar às características biológicas e
culturais do desenvolvimento de todos. (PMVC/SMED, 2005a, p.6).

As propostas educacionais baseadas na pedagogia das competências, possuem
relação com o pensamento de Piaget:

A construção do conhecimento acontece através de ações físicas ou mentais sobre o
objeto, transformando-o em esquemas ou estruturas mentais modificadoras, e,
devido à repetição torna-se mais refinada, sendo assim, essa metodologia destaca-se
dentre as mudanças apresentadas e justifica o seu relacionamento com novos tempos
e considera-se um novo modelo de ensino (FILHO, 2011, p.08).

Quando falamos em pedagogia das competências, a centralidade não está nos
conteúdos a serem trabalhados com os alunos, mas nas possibilidades de mobilização dos
saberes a determinadas situações. “De nada adianta a transmissão do conhecimento
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acumulado, se não houver a virtualização de uma ação, ou seja, a capacidade de recorrer ao
que se sabe para realizar o que se deseja, o que se projeta” (FILHO, 2011, p.08).
Neste sentido a noção de competência atende aos objetivos das propostas
pedagógicas dos ciclos, a operacionalização das competências,

se refere a situações que requerem, não somente a transmissão de conhecimento,
mas sim a tomada de decisões e a resolução de problemas. No cerne do seu
pensamento, uma competência permite ao indivíduo a mobilização de
conhecimentos para enfrentar uma determinada situação,(FILHO, 2011, p.13,14)

Quanto aos objetivos pedagógicos dos Ciclos de Formação Humana, como já foi
mencionado, estes pretendiam compor um tipo de currículo que se propusesse a priorizar o
desenvolvimento das habilidades e competências dos educandos, em detrimento dos
conteúdos. Deste modo, nos documentos da proposta há um detalhamento do que se pretendia
que os alunos desenvolvessem.

A participação em grupo deseja-se que o aluno seja capaz de; Desenvolver atitudes
de participação, nas atividades de grupo, ouvindo os colegas e professores,
expressando suas ideias, sentimentos etc; reconhecer e saber expressar seus valores,
sentimentos, ideias, numa perspectiva de interação social; reconhecer e respeitar as
formas de expressão e valores dos outros; ter iniciativas individuais e desenvolvê-las
dentro de um processo grupal; falar em grupo e ouvir os colegas; respeitar as
opiniões e colocações do grupo, mesmo que sejam divergentes das suas; posicionarse diante do grupo, sabendo argumentar e justificar o seu ponto de vista; participar
ativamente e com responsabilidade da vida da turma, inclusive na construção de
regras e funcionamento do grupo; superar inibições e tomar iniciativas,
estabelecendo relações afetivas e construtivas no grupo. (PMVC/SMED, 2007, p.40)

No que diz respeito à avaliação, estas deveriam ser feitas processualmente, ou
seja, durante todo o período letivo, os professores tinham que realizar pareceres de cada um
dos alunos, para evidenciar o que estes aprenderam, bem como as fragilidades observadas
durante o processo de formação dos mesmos. Na proposta do Ciclo de Aprendizagem, na
parte que trata da avaliação, é evidenciado que o:
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professor deverá fazer o acompanhamento diário do aluno, em relatórios individuais
18
(utilizando fichas apropriadas e diário de classe ) registrando os avanços e
dificuldades a serem tomados como subsídios para planejamento diário bem como
para a continuidade do processo nas séries subsequentes, priorizando os aspectos
qualitativos e o seu desenvolvimento quanto à aquisição das competências básicas
necessárias a sua promoção. (PMVC/SMED, 1998, p.07).

O Ciclo de Aprendizagem, em Vitória da Conquista, foi substituído, no ano de
2005, pelo Ciclo de Formação Humana, o objetivo era atender melhor às demandas
educacionais que o Ciclo de Aprendizagem não conseguiu alcançar. Deste modo, com relação
à avaliação seu conceito fora ampliado para além das individualidades dos educandos, como é
evidenciado no texto do Ciclo de Aprendizagem. Na proposta do Ciclo de Formação Humana,
a dimensão da avaliação é estendida para a comunidade escolar, com isso:

Pode-se dizer que a avaliação deve buscar, antes de tudo, estabelecer relações entre
as ações, as estratégias e o pensamento do aluno e do professor. Deve, pois, ser
formadora, enfatizando a compreensão das etapas do ensino, da aprendizagem e do
percurso de cada indivíduo e identificando os sucessos, as dificuldades e os erros
desse percurso. Deve procurar entender o processo de desenvolvimento humano em
sua dimensão cultural, social, biológica e afetiva. (PMVC/SMED, 2007, p.25,26)

Todas estas exigências com relação às avaliações, não apenas no que refere à
quantidade, mas também ao fato de que estas devem ser feitas através de pareceres e não mais
por meio de notas como ocorria com a seriação, intensificou o trabalho docente, visto que
ampliou as exigências sobre os professores, o que gerou a necessidade de mais tempo para a
realização destas avaliações, contudo na proposta do Ciclo de Formação Humana não há
qualquer referência quanto às condições nas quais os docentes deveriam realizar estas
avaliações, não é mencionada também a necessidade de redução do número de alunos por
turma, embora seja uma necessidade dos Ciclos, para que o profissional consiga acompanhar
efetivamente o desenvolvimento dos mesmos, uma vez que as exigências foram ampliadas.
No texto do documento do Ciclo de Formação Humana, é enfatizada a
necessidade de utilizar as avaliações, não como meio de reter o aluno, visto que nos ciclos não
há reprovação, o aluno avança de um ciclo para o seguinte independente dos resultados
obtidos, o que é previsto é que em casos onde o aluno não tenha tido êxito nos resultados, que
este seja acompanhado com aulas de reforço, para que assim o mesmo possa acompanhar o

18

Vide anexos (2, 3 e 4)
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restante da turma. Portanto, a avaliação se apresenta como meio de conhecer e diagnosticar as
demandas dos estudantes, sem perder de vista, a perspectiva mais coletiva, como a
comunidade escolar, bem como a execução das propostas, uma prova disso é que os ciclos
desde que implementados no município, passaram por várias mudanças, sendo a mais
contundente a transição do Ciclo de Aprendizagem para o Ciclo de Formação Humana.
A compreensão que se tem de avaliação, portanto, é que ela deve ser processual,
com participação do toda a comunidade escolar, “com função diagnóstica, prognóstica e
investigativa” (PMVC/SMED, 2007, p.25). Esta concepção defendida na proposta pedagógica
do Ciclo de Formação Humana:

leva a propor que a avaliação não fique no educando e no seu desempenho
cognitivo, mas que seja um re-olhar sobre o conjunto da escola, pois as situações de
aprendizagem e produção de conhecimento não são responsabilidade de apenas um
dos segmentos da comunidade escolar. Por essa razão, para além das tradicionais
indagações críticas que se fazem sobre avaliação – ou seja, “o quê”, “quando”,
“como”, “com quê” e “para quê” se avalia, – é importante abordar outras questões,
tais como “com quem” e “para quem” se avalia. (PMVC/SMED, 2007, p.25)

Com isto era possível preparar um plano pedagógico de recuperação paralela, já
que, como já foi mencionado, o estudante não poderia ser retido ao final de cada Ciclo, que
acontecia a cada três anos, num total de nove anos. O documento da proposta do Ciclo de
Formação Humana evidencia isto:

Os processos de aprendizagem e avaliação, integrando-se de forma contínua e
paralela, não permitirão a retenção dos alunos nos Ciclos, conforme art. 32 §2º5r4
da Lei 9.394/96. Ao final de cada Ciclo, caso o aluno não tenha adquirido as
competências e habilidades necessárias para sua promoção, deverá ser encaminhado
ao Ciclo seguinte, com um Plano Didático Pedagógico específico, elaborado pelo
coletivo da Escola. (PMVC/SMED, 2007, p.12)

Deste modo, a condição de avanço automático dos estudantes, independentemente
dos resultados alcançados, fez com que inevitavelmente aumentassem consideravelmente os
índices de aprovação. Os objetivos dos ciclos estão articulados com os níveis de
desenvolvimento a partir de vivências e que são próprios de cada idade, com isto:
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A estrutura do Ciclo de Formação Humana se articula em uma nova concepção do
tempo de educação, tendo como eixo central o educando e seu processo de
desenvolvimento e aprendizagem (características, ritmo, interesses, história de vida
etc.). Assim, os conteúdos escolares e a distribuição dos tempos/espaços estão
submetidos a um objetivo central participativo: a formação e a vivência
socioculturais próprias de cada idade. O ensino e aprendizado de habilidades e
saberes básicos não são esquecidos; são condicionados à lógica mais global e
determinante: a lógica da formação equilibrada de identidades, da vivência, da
cultura e da socialização apropriada a cada idade homogênea de formação.
(PMVC/SMED, 2007, p.10)

Diante do que foi apresentado acerca da avaliação dentro dos Ciclos, fica evidente
a preocupação presente na proposta pedagógica, no que diz respeito ao acompanhamento
sistemático e ao desempenho dos estudantes, contudo a ausência de referência ao profissional,
ou seja, àquele que vai desenvolver as ações e atividades expostas, denuncia a falta de
preocupação do poder público no que diz respeito às condições nas quais os profissionais irão
desenvolver as referidas avaliações, não é oferecido qualquer tipo de incentivo para
recompensar o profissional pelo aumento de trabalho e exigência sobre o mesmo. Também
não há planejamento com relação a meios de estímulo aos estudantes, visto que estes diante
da certeza do avanço automático podem sentir-se desestimulados a estudar, o que pode gerar
dificuldades para o professor atingir os objetivos pedagógicos propostos. Todos esses fatores
potencialmente dificultam o trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação, contudo
nas propostas dos Ciclos isto não é seque mencionado.
No ano de 2002, a implantação do Ciclo de Aprendizagem, em Vitória da
Conquista, completava quatro anos, e já havia sido implantado em parte da rede municipal de
ensino. Segundo dados de Leite 2008, os índices apontam que os objetivos referentes à
diminuição da reprovação começaram a ser alcançados neste período. Nas escolas com os
ciclos, os índices de aprovação foram de 74,15%, enquanto que entre as classes seriadas os
números ficaram em torno de 55,55%, uma diferença percentual de 33,11% entre as escolas
seriadas e 13,73% entre as escolas cicladas, contudo o número de evasão na modalidade do
ciclo foi maior do que na seriação. (LEITE, 2008, p.173).
No ano de 2009 o Ciclo de Formação Humana deixou de existir e retornou a
proposta do Ciclo de Aprendizagem, que com alterações, ainda permanece em vigor e divide
espaço com outras propostas do município. Contudo como a presente pesquisa foi delimitada
até o ano de 2010 e nosso objetivo não é estudar propriamente os Ciclos, mas compreendê-los
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dentro do contexto das políticas públicas educacionais adotadas no município entre os anos de
2000 a 2010, de modo que analisamos se a implantação destes contribuiu com o fenômeno da
precarização do trabalho, hipótese defendida por nós. Estudos19 apontam que a precarização
do trabalho docente ocorreu em diversos lugares, embora com características e
especificidades próprias de cada localidade, no caso de Vitória da Conquista o que estamos
verificando é se de fato as experiências dos Ciclos realizadas em Vitória da Conquista
contribuíram com a precarização das condições de trabalho docente no município, hipótese
que defendemos nesta pesquisa.
As referidas propostas foram implantadas com os recursos do Fundo de
Desenvolvimento de Manutenção do Ensino Fundamental (FUNDEF), programa então
desenvolvido pelo Governo Federal. O município passou a utilizar esse tipo de recurso em
suas propostas dos Ciclos. Na ocasião, um dos objetivos destes era oferecer respostas que
atendessem às demandas educacionais do município, no sentido de reduzir os índices de
evasão e repetência.
De acordo com entrevista com o professor M, o município preocupou-se apenas
com os índices de repetência, sem oferecer uma proposta que direcionasse para a melhoria do
ensino, visto que a repetência acabou porque os alunos passaram a avançar automaticamente,
independente do desempenho obtido.

(...) na verdade reduziu o Ciclo a aprovação automática do aluno, de colocar o aluno
no Ciclo, que equivale à série, por idade, então se você tem trinta anos é doutora,
porque uma pessoa com trinta anos de idade tem que ter doutorado, então o menino
de quatorze anos ele não sabe escrever, mas ele tem que está no Ciclo quatro, por
exemplo, aí virou uma aprovação automática. Não dando conta da reprovação que é
alta, a desistência e a expulsão é muito grande, pela própria estrutura da escola,
então não dando conta disso. Qual a solução? Aprovação automática.(entrevista M)

As primeiras escolas que receberam o Ciclo de Formação Humana em Vitória da
Conquista foram as escolas municipais: Zica Pedral e Professor Paulo Freire, onde foram
apresentados aos professores no “Seminário para expansão de Ciclo III”.

19

Vide capítulo 2: Pesquisas acerca da Precarização do Trabalho Docente, no tópico 2.2 Revisão da literatura e o
Debate Nacional sobre a Precarização do Trabalho Docente.
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A proposta do Ciclo de Formação Humana reorganiza a estrutura do Ciclo de
Aprendizagem, incorporando todos os alunos do ensino fundamental e propondo
uma sistemática de trabalho que contribua para quebrar os problemas até então
vivenciados na passagem dos alunos da última série dos anos iniciais para a quinta
série” (LEITE, 2008, P.176).

De acordo com documento da proposta do Ciclo de Formação Humana, esta
modalidade de ensino “preconiza a construção de uma nova lógica, capaz de respeitar a
diversidade de ritmos de aprendizagem e as características próprias dos sujeitos, de acordo
com os ciclos da vida humana em que eles se encontram” (PMVC/SMED, 2007, p.07). A
proposta não traz sugestões de como os professores e a escola devem operacionalizar para
atingir os objetivos propostos.

O Ciclo apresenta uma nova visão de formação dos alunos e do papel da escola,
propondo um trabalho de equipe, com encontros, debates e estudos. Nesse processo
e fruto de trabalho coletivo, novas identidades e valores, novos saberes e
habilidades, articulados por meio da interação entre os conteúdos das disciplinas e a
realidade social, devem ser gestados junto aos sujeitos envolvidos – educandos e
educadores. (PMVC/SMED, 2007, p.09)

Este novo modo de pensar o papel da escola e dos profissionais a partir de uma
perspectiva de trabalho coletiva, participativa, em busca da valorização dos saberes dos
alunos, de resgate da identidade destes, pautado em uma visão ampliada da formação do
educando, além das crescentes exigências no que diz respeito à necessidade do
acompanhamento individual dos alunos, necessário para atender às exigências dos Ciclos,
estão exaustivamente explicitados nos documentos das propostas dos mesmos. Contudo, as
referidas propostas não apresentam como serão asseguradas as condições de trabalho para que
o professor tenha a possibilidade de atender às exigências dos Ciclos. Estamos retomando
sempre esta questão, visto que faz parte de nossa problematização. Também não é
mencionado nos documentos analisados, nenhuma possibilidade de oferecer benefício ao
professor como forma de pagamento pelo aumento das exigências e responsabilidades, como
redução de carga horária de trabalho, ou mesmo algum tipo de remuneração.
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3.2: CONDIÇÕES DE TRABALHO E A POLÍTICA DOS CICLOS: IMPASSES E
PERSPECTIVAS
As condições de trabalho dos docentes que atuaram na rede municipal pública de
ensino de Vitória da Conquista no período delimitado na pesquisa, conforme têm sido
apresentadas nos capítulos anteriores, apresentam especificidades que estão relacionadas às
políticas públicas para a educação adotadas pela gestão pública local. Estas políticas se
caracterizaram no município como uma identidade da gestão do Partido dos Trabalhadores,
visto que, desde quando o referido partido assumiu a prefeitura, em 1996, as mudanças foram
ocorrendo, na educação foram criadas várias propostas pedagógicas, entre elas os Ciclos
foram umas das que mais se destacaram, sendo alvo de polêmicas e dúvidas principalmente
entre os professores.
Com isso apresentamos aqui a análise de como que as condições de trabalho
destes docentes foram se tornando cada vez mais precárias, a partir da implantação dos Ciclos
de Aprendizagem e Formação Humana na rede municipal de ensino. Um dos fatores que mais
chamou a atenção com relação aos documentos das referidas propostas, foi a ausência de
qualquer referência no que diz respeito às condições de trabalho, uma vez que a nova proposta
alterou o cotidiano de trabalho dos docentes, ou seja, estes teriam que adaptar-se à nova
realidade, para realizarem suas funções dentro da nova modalidade de ensino. A ausência de
tais referências revelou a falta de atenção do poder publico e das políticas públicas
direcionadas para os docentes. Tal realidade contribuiu com um sentimento de insatisfação
entre os profissionais. De acordo com a professora V, não houve um processo de transição,
com isto a implantação ocorreu em todos os níveis de séries em apenas um ano, conforme
revelou a referida professora.

O que eu senti mais falta foi que o Ciclo acontecesse de forma gradual, (...) uma das
coisas, foi o que mais me chocou, acontecesse da quinta série que foi o primeiro ano
do Ciclo, aí no ano seguinte a quinta série, iria deixar de ser quinta série, porque já
era o primeiro ano do Ciclo, poderia ter o segundo ano, que iria se tornar o segundo
ano do Ciclo e assim gradativamente até que todos os anos do fundamental 2 se
tornarem Ciclos. O que aconteceu foi que a sexta série, a sétima série de repente
virou segundo ano do Ciclo, terceiro ano do Ciclo, por exemplo, aí a continuidade
de assuntos foi rompida, os alunos ficaram perdidos e nós também ficamos. Se
tivesse acontecido de forma gradual, se o professor tivesse a oportunidade de
gradualmente ir se adaptando, se não tivesse sido uma coisa imposta de um ano para
o outro, talvez nós professores não tivéssemos nos sentido tão violentados, o aluno
tivesse tido tempo de se adaptar e não tivesse de repente se sentido livre de suas
obrigações, foi assim que o aluno se sentiu, hoje eu sou obrigado a estudar para a
prova e consequentemente vou aprender (ou não) e de um ano para o outr o eu não

sou mais obrigado a estudar para a prova. (entrevista, V)
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A mesma preocupação apareceu nas palavras dos outros entrevistados, bem como
nas reivindicações sindicais. Em panfleto do SIMMP de Campanha Salarial do ano de 2007,
são elencadas uma série de reivindicações em tom de denúncia referentes às práticas da
SMED direcionadas para o conhecimento da população. Aparece em destaque “Implementa
proposta pedagógica sem AMPLO DEBATE20 com professores e pais de alunos” (SIMMP,
2007). Em panfleto, também de campanha salarial do ano anterior, o sindicato já denunciava
as práticas da gestão pública: “Por que os professores entraram em greve?” “Imposição de
Proposta Pedagógica inviável para os filhos dos trabalhadores” (SIMMP, 2006).
Ao cotejarmos as Propostas Pedagógicas dos Ciclos com os documentos das
campanhas do sindicato da época pesquisada, é possível percebermos que a precarização das
condições de trabalho se fizeram presentes no município, conforme os documentos citados no
decorrer da pesquisa revelaram. Estiveram também presentes nas críticas nas pautas de
reivindicações do SIMMP. Outros documentos do sindicato trazem mais informações que
também denunciam a situação das condições de trabalho do professor durante período
pesquisado.
Mais de vinte escolas com telhas de zinco; Merenda escolar insuficiente e de baixa
qualidade; Temos mais de 70 (setenta) escolas sem banheiro; Redução do número
de professores nos espaços comunitários de leitura; Escolas com infraestrutura
deficitárias; Pagamento de salário com atraso provocando prejuízo ao professor;
desrespeito das leis que regulamentam as relações de trabalho, pagando o
vencimento de grande parte do funcionário abaixo do mínimo; (SIMMP, 2006)

A campanha salarial esteve presente nas pautas de reivindicações do sindicato nos
dez anos analisados (2000 a 2010), contudo a cada ano o sindicato elegia um tema como o
principal foco de luta. Como é possível percebermos, na citação a cima, que em 2006 o
principal ponto de reivindicação da campanha esteve em torno das condições de trabalho
docente. No ano seguinte, por sua vez, as principais reivindicações estiveram relacionadas aos
direitos trabalhistas:

Corta GRATIFICAÇÃO21 adquirida de 20% desde 1986, de professores da zona
rural; corta GRATIFICAÇÃO adquirida de 10% desde 1986 de professores das
classes de alfabetização; Impede que professores de competência comprovada pela
comunidade escolar atuem como COORDENADORES; Aplica os menores índices
de reajustes aos salários dos professores e RETIRA OS INCENTIVOS; Corta
20

O destaque foi reproduzido do panfleto.
Todos os destaques que se seguem são das fontes citadas.
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TURNOS DE TRABALHO em escolas da rede, obrigando os alunos a maior
deslocamento. A mudança gera custos de transportes para os pais, além de mudar a
rotina de muitos trabalhadores obrigando-os a levar os filhos a pé; Desrespeita o
processo democrático quando INDICA DIRETOR para escolas da rede, sem realizar
eleições. (SIMMP, 2007)

É possível observarmos que a ausência de um Projeto Pedagógico também foi
foco de discussão entre o SIMMP e a SMED, isto já aparecia em publicação de 2002 e
demonstra a preocupação do sindicato com relação ao direcionamento do trabalho docente no
município.

Sabe por que os professores do município estão paralisando?!!! Porque não existe
um projeto pedagógico definido para o ensino público municipal; Pela ausência do
projeto pedagógico no município, a qualidade do ensino está ficando precária e
quem sofre com isso são professores e alunos (...) (SIMMP, 2002 )

A mesma discussão acerca da necessidade de um projeto pedagógico no
município foi evidenciada também pela professora N, conforme relata sua experiência:

Na implementação do Ciclo nós passamos por momentos difíceis como professores
(...) o município não estava preparado, mas nós esperávamos que este município um
dia se organizasse, mas foi passando o tempo e nós vimos que não era a falta de
preparo para a implementação do Ciclo, na verdade há uma descontinuidade das
propostas e isso desarruma e desagrega quem trabalha, quem está diretamente na
sala de aula, a falta de preparo não é tão importante assim parece que esta
desorganização sistematizada, eu diria que é uma sistematização da desorganização
da rede, me parece que ela é proposital. Começa e pára e isto o que é mais
interessante dentro de um mesmo governo, de um mesmo partido, mudam-se os
cargos políticos, mudam-se as propostas, esta administração não tem uma proposta
pedagógica, não existe uma firmeza de proposta. (entrevista N)

O que fica evidenciado é que os Ciclos em Vitória da Conquista se apresentaram
como mais uma política que fora implementada de forma aligeirada, sem que houvesse uma
preparação adequada na rede educacional, em consonância com a falta de um projeto
pedagógico definido.

O Ciclo é uma proposta que pensa o tempo e o espaço na escola de forma
diferenciada, então é necessário que se mexa na estrutura porque é uma proposta
inovadora e interessante para a classe trabalhadora, (...) era necessário que o
município investisse na organização da infraestrutura das escolas, da organização
curricular para neste processo ela inserir a proposta do Ciclo. (entrevista N)

O SIMMP reiteradas vezes denunciou a forma como os Ciclos foram implantados
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o que ratifica a fala da professora N. Isto também influenciou na insatisfação dos docentes.
Além da maneira vertical na qual as propostas foram implantadas, como já mencionamos
anteriormente.

De forma autoritária, a Secretaria de Educação não discute amplamente com a
categoria as Propostas Pedagógicas de Educação no campo, o “tormento” do Ciclo
de Formação Humana e o Projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Alheia à
opinião da Comunidade Escolar, a SMED impõe suas deliberações por capricho ou
redução de despesas. (SIMMP 2006)

É desta forma que os professores receberam as propostas dos Ciclos, embora, de
acordo com o professor M, o município tenha buscado se respaldar com reuniões nas quais
foram colhidas assinaturas dos professores presentes que eram convocados para
comparecerem em dias letivos, deste modo, os docentes que não comparecessem poderiam
receber falta. Contudo os encontros foram mínimos e os professores não foram efetivamente
ouvidos, nem tampouco suas opiniões consideradas especialmente quando pareciam muito
críticas às propostas, geralmente não eram registradas nas atas, assim não houve possibilidade
de comprovarmos através de registros, mas ao analisarmos as entrevistas foi possível termos
uma ideia de como o processo foi conduzido. Como apontou o professor M, ao ser
questionado acerca da participação docente nas discussões sobre os Ciclos:

Geralmente o sindicato participava das mesas de discussão, (...) o governo
disfarçava muito levando representantes de associação que na verdade
representavam o governo, mas teoricamente representavam uma associação de pais,
moradores, de sindicatos outros que eram ligados a partido político como a APLB,
Conselho Tutelar, que precisa do governo para sobreviver, não tem autonomia
alguma. O conselho era maioria do governo, ou governista, as propostas vinham
colocavam em pauta para discussão dos professores num tempo pequeno de
discussão, para tirar o professor é da sala virou uma loucura por causa dos duzentos
dias letivos. (...) Chama você para participar de uma reunião que você não sabe o
que é, nem o que fundamenta, passa uma lista você assina e aí pronto houve
participação dos professores. (entrevista M)

Por outro lado, quando indagamos a professora V, esta informou que não
participou de reunião e que não sabia da existência deste tipo de encontro para discussão do
Ciclo. No que diz respeito aos documentos das propostas dos Ciclos de Aprendizagem e
Formação Humana, observamos que houve um aumento considerável de demandas e
responsabilidades dos docentes. Com isto, o foco principal das referidas propostas centraramse nos alunos, mais especificamente, no objetivo de reduzir a evasão e os altos índices de
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reprovação entre os estudantes da seriação.
A Proposta do Ciclo de Formação Humana, como discorremos no capítulo
anterior, fora pensada para o público da classe trabalhadora. Com isto basearam-se em teorias
ligadas à psicologia, principalmente Piaget, no qual são baseadas as potencialidades das
aprendizagens de acordo aos níveis de desenvolvimento de habilidades e competências dos
alunos com relação às suas idades. Para isto, embasou-se na pedagogia das competências, e
utilizou os estudos de Piaget, para fundamentarem a concepção de educação que pretendiam
implantar. Neste tipo de currículo, onde se inserem as pedagogias das competências, o foco
principal não está nos conteúdos, mas nos tipos de competências e habilidades que podem ser
desenvolvidas.
De acordo com o documento da Resolução 009/2006, do Conselho de
Educação, no que dispõe sobre as diretrizes para a organização do ensino fundamental em
Ciclos, no Artigo 2º, inciso IV: “O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo
em vista, a aquisição de competências e habilidades, bem como a formação de atitudes e
valores” (CME, Resolução, 09/2006).
Com isto, voltamos às indagações feitas no início da dissertação, nas quais
questionamos de que maneira as Propostas Pedagógicas dos Ciclos interferiram nas condições
de trabalho dos professores municipais. No decorrer da pesquisa, o que mais nos chamou a
atenção, com relação ao texto das Propostas Pedagógicas, foi a ausência de referência a estas
questões. Consideramos que as condições de trabalho interferem nos resultados do trabalho a
ser realizado. Quando estas não são adequadas para o bom desempenho das atividades da
docência, as mesmas podem ficar comprometidas. São vários os fatores que podem interferir
no trabalho desenvolvido pelos professores tornando-o insatisfatório.
No capítulo um conceituamos o que são condições de trabalho precárias, a partir
das definições de Antunes (2002) e começamos a apontar elementos da precarização que são
perceptíveis no trabalho da rede municipal de ensino, neste ínterim analisamos também se a
implantação das Propostas Pedagógicas dos Ciclos também contribuiu com a precarização das
condições de trabalho. Ao confrontarmos as informações das discussões das reuniões sindicais
e do Conselho, através das atas, com os documentos das Propostas Pedagógicas e as
entrevistas com os professores, foi possível constatarmos que a gestão pública preocupou-se
com os índices educacionais, o alto número de reprovações, os problemas da evasão nas
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escolas, ou seja, os baixos rendimentos no geral entre os estudantes, estes foram os principais
objetivos do poder público, de acordo com análise que fizemos a partir das informações
encontradas nas fontes.
Em consonância com as políticas direcionadas no sentido de oferecer respostas
aos baixos índices educacionais e ao fracasso escolar, houve um aumento de reponsabilidades
e demandas aos professores. A implantação dos Ciclos exigiu dos professores
acompanhamento mais próximo e sistemático aos alunos, de modo a conhecer as dificuldades
e potencialidades que cada um tinha, estas informações deveriam ser registradas em pareceres
individuais. Com isto houve um visível aumento das atribuições e responsabilidades do
docente. Embora a Proposta original do Ciclo preveja a necessidade de reduzir o número de
alunos por turma, isto não ocorreu em Vitória da Conquista, nem há qualquer menção neste
sentido nos documentos da Proposta. Outro elemento que gerou dúvidas e insatisfações entre
os docentes, foi o fato de que no Ciclo de Formação Humana não haver mais reprovação,
embora o profissional tivesse que fazer uma série de avaliações. Segundo os entrevistados, a
nota servia de “estímulo” para os alunos estudarem, afirmaram ainda que quando os
estudantes descobriam que independente do esforço e desempenho eles avançariam de
qualquer modo, os mesmo passaram a demonstrar desinteresse e desestímulo, uma vez que os
alunos assim como os professores estavam acostumados e foram formados na cultura da
seriação e como a mudança nas escolas que o Ciclo foi implantado, fora feita no início do ano
letivo em todos os níveis de série do fundamental 2 (sexto 6º ao 9º ano), o desconforto entre
docentes e estudantes foi generalizado. Segundo a professora V e o professor M, no cotidiano
escolar a lógica da seriação permaneceu, pois eram o que os professores tinham como
referência.
Diante da omissão nos documentos que regulamentam os Ciclos no município, no
que tange às condições de trabalho docente, o que se revelou é que o poder público municipal,
através da sua Secretaria de Educação, promoveu uma política pública educacional, por meio
das Propostas Pedagógicas dos Ciclos, que contribuíram com a precarização do trabalho
docente, na medida em que não fez qualquer tipo de menção com relação à importância de se
garantir condições dignas de trabalho aos docentes para que estes tenham os meios
necessários para desenvolverem com competência e qualidade suas atividades laborativas.
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No momento em que foram elencadas as atribuições que os professores deveriam
ter para exercerem seu trabalho nos Ciclos, que eram diferentes da seriação, modalidade que
os professores até então trabalhavam e tinham como referência:

O professor não sabia mais o que trabalhar, não sabia se trabalhava o conteúdo ou o
tema gerador, se conseguia amarrar esse tema gerador ou o assunto, diziam que era
para soltar as amarras do livro didático e o professor não sabia mais onde é que
segurava já que não tinha mais o livro didático para trabalhar, o professor já não
sabia mais em que segurar. (entrevista V)

Tem-se um processo de intensificação do trabalho, elemento este que também
caracteriza precarização do trabalho. Pois entendemos que ao ampliar as demandas do
trabalho no sentindo de aumentar as atribuições docentes é preciso oferecer alguma
contrapartida aos professores. Neste sentido, os pareceres tiveram esta função no labor do
docente.

Em diversas situações que presenciei, eu vi situações de conflito, haviam
professores angustiados sem saber como fazer o parecer, procurando foto de aluno
na pasta do aluno, porque por nome são muitos alunos, nós trabalhamos em duas
escolas, tem professor que trabalha em três, às vezes vendo o aluno dá para saber,
mas por nome passando a caderneta, você não tem condição de avaliar desta forma.
Esse processo do Ciclo poderia funcionar se as 40 horas fossem com os mesmos
alunos, em processo integral, numa turma de vinte alunos você ainda tem condição
de fazer. (entrevista, V)

A maneira como os Ciclos foram implantados na rede também revela como foram
estabelecidas as relações de trabalho, que refletem uma tendência à desvalorização docente,
que em muitos casos é decorrente das modalidades de contratos de trabalho temporário 22 no
qual muitos profissionais se veem submetidos, decorrente da instabilidade no emprego
também é elemento que constitui precarização do trabalho. Deste modo, vê-se que os
professores do município sofrem com a precarização do trabalho, assim como ocorre em
outras localidades conforme mencionamos no capítulo 2, com uma característica peculiar, que
é a relação que as políticas públicas, no caso dos Ciclos, se relacionam no sentido de
reforçarem o movimento global de precarização do trabalho, que atinge diversas categorias de
profissionais em todo o mundo e que com os professores não é diferente.
22

No período delimitado na pesquisa havia um número considerável de professores contratados de acordo com
fontes do SIMMP.
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CONCLUSÃO
A nossa pesquisa sobre a relação dos Ciclos de Aprendizagem e de Formação
Humana, com as condições do trabalho docente em Vitória da Conquista, entre os anos de
2000 e 2010, partiu da hipótese de que tais políticas ao buscar responder às demandas
educacionais que se apresentaram à educação do município na época, buscando
prioritariamente reduzir os índices de repetência que eram considerados muito elevados. Isto
com a implantação de uma proposta pedagógica que alterava o tempo do estudante na escola e
propunha uma concepção de ensino, aprendizagem e avaliações diferentes da seriação,
modalidade que os docentes trabalhavam até a ocasião da implantação, com isto foram
agregados aos docentes uma série de responsabilidades, que ampliaram o trabalho destes
profissionais, sem que fossem alteradas as condições de trabalho, no sentido de adequar para
que estes professores tivessem a condição de realizá-los sem que isto significasse um desgaste
maior com o trabalho, ou mesmo algum incentivo seja financeiro ou em horas trabalhadas.
Com isto o que ocorreu foi uma intensificação do trabalho destes professores, com
ampliação das exigências, sem o oferecimento de condições adequadas para a realização do
trabalho, por esta razão houve uma intensificação do trabalho destes docentes, também não
houve adequação em termos de infraestrutura de trabalho, nem quaisquer incentivos
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relacionados à carreira, no que se refere a melhores salários, por exemplo. Desta forma,
avaliamos que nossa hipótese foi comprovada.
Nas últimas décadas as políticas educacionais do município passaram por várias
mudanças. Concomitante a isto, observamos durante o período de gestão do partido, várias
mudanças de secretários, isto interferiu na constituição da identidade das políticas
educacionais municipais. Porque, em muitos casos, devido a razões de conflitos internos, o
secretário ao assumir a gestão da Secretaria de Educação não dava continuidade às políticas
em andamento, propondo mudanças que, também por razões parecidas, não tiveram
continuidade. Durante as visitas à SMED, quando buscava as fontes, as informações que
recebemos foi que, o que havia de anterior à gestão do atual secretário foi eliminado, ou
melhor, a cada nova gestão o que havia anteriormente era descartado, com isto, a secretaria
não contava com um arquivo e nem mesmo encaminhava os documentos ao arquivo público
municipal, isto gerou uma série de dificuldades para a pesquisa, pois com a falta de fontes
oficiais do município uma parte da análise ficaria comprometida. Contudo, conseguimos
algumas fontes que nos permitiram a concluir a pesquisa, isto através de outros meios, como
com pessoas que haviam trabalhado na SMED na ocasião e cederam alguns documentos de
seus arquivos pessoais, desta forma foi possível trabalhar com as fontes e garantir a conclusão
da pesquisa, embora sabemos que poderia ter mais informações acerca da gestão das políticas
educacionais municipais.
Na ocasião da implantação das propostas pedagógicas dos Ciclos, estas tiveram
grande repercussão não apenas entre os docentes, como também entre os pais dos alunos. O
presente estudo evidenciou como que propostas que buscavam atender aos altos índices de
reprovação e evasão entre os estudantes precarizou ainda mais o trabalho dos professores.
Uma das saídas encontradas pela SMED para resolver os problemas relacionados
à reprovação estudantil, foram as Propostas dos Ciclos, caracterizadas, entre outras coisas,
pela aprovação automática. A pesquisa evidenciou que, na prática, que os índices foram
apenas mascarados, pois muitos dos alunos, ainda de acordo com as fontes e depoimentos,
saíram do Ciclo com altos níveis de defasagem na aprendizagem; alguns não haviam seque
conseguido ser alfabetizados.
Em ambas as propostas, não havia qualquer referência às condições de trabalho
docente, embora protagonistas no processo de execução do trabalho junto aos alunos, no
sentindo do aumento de exigências e responsabilidades.
Ao final da pesquisa constatamos o que havíamos suposto inicialmente, o trabalho
do professor do município que já poderia ser considerado precário, tomando por precarização
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as definições de Antunes, que desenvolvemos no decorrer desta dissertação, tornou-se ainda
mais precário quando os Ciclos foram implantados.
Com isto podemos constatar como que as condições de trabalho adequadas e
dignas, utilizamos estes termos considerando as discussões feitas anteriormente no presente
texto, são essenciais para o desenvolvimento do trabalho com resultados satisfatórios, do
contrário poucos avanços podem ser alcançados. É preciso criar políticas públicas que tenham
como prioridade assegurar os direitos dos docentes, para que tendo todas as condições de
trabalho asseguradas, estes possam atender às demandas crescentes da educação. Ações neste
sentido são indispensáveis para começarmos a pensar em melhorias efetivas na educação. Não
apenas o poder público, mas toda a sociedade precisa aprender a valorizar o professor, aí
então, começaremos a pensar de fato em melhorias na educação. Longe de trazermos uma
solução para os problemas educacionais, apenas problematizamos, que não é possível
melhorarmos a educação se não valorizarmos efetivamente os professores. As ações devem
partir de vários pontos, as condições de trabalho e a valorização docente são apenas alguns
deles.
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APÊNDICE ÙNICO

ROTEIRO DE ENTREVISTA

PERFIL DO ENTREVISTADO
Há quanto tempo trabalha no município, é concursado desde quando? Quais escolas onde
trabalhou de 2000 até 2010 (período da pesquisa), por que escolheu ser professor? Qual área
atua? Quais as vantagens e desvantagens em ser professor? idade?
1) Como você avalia as propostas dos ciclos?
2) Quais as principais dificuldades enfrentadas nos Ciclos quando comparado com a experiência
da seriação?
3) O que você considera necessário para que os ciclos sejam executados com êxito? Quais
condições de trabalho são oferecidas pela PMVC para trabalhar com as Propostas dos Ciclos?
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4) Quais pontos positivos e negativos você aponta nos Ciclos?
5) Houve mudanças no trabalho com as propostas dos Ciclos? Quais? Como você e os colegas
conseguiram lidar com a nova realidade dos Ciclos? Houve mecanismos de resistências por
parte dos professores?

ANEXO 1( Resolução Nº 002/2008 do Conselho Municipal de Educação)
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ANEXO 2 (Ficha 1. de Registro de Desempenho do Aluno, do Ciclo de Aprendizagem)

109

110

ANEXO 3 (continuação da Ficha 1. de Registro de Desempenho do Aluno, do Ciclo de
Aprendizagem)
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ANEXO 4 (Ficha 2 de Avaliação de Desempenho do Aluno do Ciclo de Aprendizagem)
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ANEXO 5 (Cronograma de implantação dos Ciclos da rede municipal de ensino de
Vitória da Conquista)

