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O objetivo deste capítulo é analisar aspectos da implemen-
tação, organização e práticas dos Ciclos de Aprendizagem e das 
Classes de Progressão a partir dos conteúdo das falas de alguns 
atores sociais da escola que vivenciaram estes programas com-
pensatórios dentro da Rede de Ensino da Secretaria Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ) entre 2002 a 2004. 
Apresenta argumentos que sustentam a origem teórica dessas 
propostas no Brasil, assim como as práticas que se delinearam 
no âmbito da escola a partir de sua implementação. Ilustra 
com a percepção dos atores da escola as práticas ocorridas no 
contexto da implantação desses programas e os impasses gera-
dos por eles. 

O texto inclui corpus de dados obtidos em momentos dis-
tintos de pesquisa. O primeiro deriva de um estudo de cunho 
etnográfico realizado em uma escola de Ensino Fundamental 
da SME/RJ no período entre 2003 e 2004 coletados e analisados 
por Castro (2006) para sua dissertação de Mestrado. O segundo 
descreve análises de duas entrevistas, a primeira com uma 
aluna do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da 
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Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FE/UERJ) que era 
professora da Classe de Progressão em 2003. A outra entrevista 
foi realizada com uma pesquisadora e professora da SME/RJ 
que vivenciou a implantação do programa enquanto coordena-
dora da Rede. As entrevistas pautaram-se nas discussão sobre 
os Ciclos de Aprendizagem e as Classes de Progressão, seu pro-
cesso de implementação e práticas na escola. 

O primeiro contato com esses temas envolveu a participa-
ção de alunos do Curso de Pedagogia da (FE/UERJ) na disciplina 
Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP) classe de 2003 a 2008. Os 
dados foram coletados no contexto de uma das pesquisas coor-
denada por Mattos (2005) e desenvolvida no período entre 
2002 a 2005. Estes estudos serviram de base para estudos pos-
teriores desenvolvidos no âmbito do Núcleo de Etnografia em 
Educação (netEDU). Este texto reflete apontamentos iniciais do 
grupo sobre os Ciclos e as Classes de Progressão. 

Do primeiro conjunto de dados (CASTRO, 2006) foram sele-
cionadas de falas de professoras e gestores registradas em 
áudio e vídeo durante os conselhos de classes, assim como 
aquelas derivadas das observações e anotações de sala de 
aula. Esta pesquisa teve como objetivo verificar as formas de 
controle dos alunos pela escola e professora. Das análises reali-
zadas infere-se que a organização dos Ciclos de Aprendizagem 
no período de sua implementação envolveu o antagonismo 
entre a concepções teórica que deu origem ao programa e as 
práticas das escolas. Infere-se, ainda que, como resultado hou-
veram descompassos entre as práticas e os objetivos dos Ciclo. 
Em princípio estes visavam a superação da defasagem idade e 
série e da diminuição ou eliminação da repetência evitando o 
fracasso escolar.

 Castro (2006) desenvolveu análises em sua dissertação 
que destacam categorias derivadas da pesquisa de campo e 
que abrangem temas como: corpo, tarefa, agressão, espaço, 
barulho, tempo, problemas de aprendizagem, problemas fami-
liares, faltas, medicalização, violência, estigma, nota e conselho 
tutelar. O entrelaçamento entre estas categorias e o objeto de 
estudo do trabalho – o controle dos alunos pelos professores 
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- foi permeado por práticas escolares e envolvem a organiza-
ção das turmas de Ciclo que não serão objeto de discussão neste 
texto. Entretanto, a pesquisa colabora para situar o quadro da 
implementação dos Ciclos nas escolas

O segundo conjunto de dados, é originário de entrevista 
com a professora Souto, que trabalha na Rede da SME/RJ a 
mais de 20 anos, em atividades de ensino e coordenação de 
programas compensatórios. Ela é pesquisadora do tema desde 
2002 (SOUTO; FONTOURA; MATTOS, 2002) e sua entrevista ilus-
tra a situação da implementação e controvérsias mencionadas 
acima. Nesse conjunto de dados elegeu-se ainda uma entre-
vista com uma professora da Rede SME/RJ, aluna do 3º período 
do curso de Pedagogia da Universidade do Rio de Janeiro em 
2003 e que trabalhava aquele ano com alunos da Classe de 
Progressão, ao mesmo tempo em que atendia alguns desses 
alunos como explicadora, em seu tempo livre fora da escola. 

Os Ciclos na Rede Pública de ensino.

Compreender Programas Compensatórios como os Ciclos de 
Aprendizagem e as Classes de Progressão a partir das falas dos 
atores escolares é importante porque auxiliam no desvelamento 
das práticas pedagógicas de sala de aula que orientam esses 
Programas nas escolas. As discussões sobre esses Programas 
entre os atores escolares que participaram destes estudos, 
principalmente os professores, revelam suas compreensões e 
considerações sobre os procedimentos a serem adotados face à 
possibilidade de reprovar ou não um aluno no conteúdo peda-
gógico de cada etapa do Ciclo. 

Estas falas são reveladoras das dificuldades de entendi-
mento por parte das professoras sobre o Ciclo e a Progressão. 
Elas questionavam sobre qual seria a proposta pedagógica 
a ser utilizada em sala de aula para atender a demanda dos 
Ciclos na prática diária, ao mesmo tempo em que gostariam de 
compreender como essas práticas poderiam evitar prejuízos 
aos alunos no que se refere a seus resultados acadêmicos. 
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Segundo as professoras, experiências anteriores com pro-
postas tidas como inovadoras contavam uma história de 
descontinuidade e fracasso, pois eram implementadas nas 
escolas mas continuavam a levar à reprovação e a repetência 
os alunos que nelas se incluíram. Esta preocupação por parte 
dos professores pode encontrar sustentação nas argumenta-
ções de Torres:

A repetência é um indicador claro da não-
funcionalidade e da ineficiência interna do 
sistema escolar, para a sociedade, em geral, 
e a comunidade educacional, em particular, 
professores, pais, estudantes, diretores, de 
liberadores de políticas nos distintos níveis, 
a repetência é aceita como algo “natural”, 
como um componente inerente e até inevitá-
vel da vida escolar” (TORRES, 2004, P. 37).

Nos anos 80 estudos sobre a repetência escolar no Brasil 
como os de Brandão (et. ali., 1986) apontavam que:

[...] menos de um terço da clientela está na 
idade ideal para a série que frequenta os dois 
terços restantes encontram-se atrasados, seja 
porque entraram com mais de 7 anos na pri-
meira série, seja porque abandonaram a 
escola por algum tempo, voltando mais tarde, 
seja porque repetiram alguma série (p.96).

Esses dados confirmam-se ao longo de duas décadas e se 
apresentam no Relatório de Desenvolvimento Juvenil publi-
cado pela UNESCO em 2004, neste lê-se que:

[...] mais de 50% dos jovens não frequentam 
a escola. Mais grave ainda se torna a situa-
ção quando levamos em conta que, entre os 
que não estão na escola na faixa etária alu-
dida [15 aos 24 anos] mais de 60% não se 
encontram nas séries correspondentes às 
idades que possuem. O problema das distor-
ções idade ou atraso escolar num país como 
o Brasil é preocupante. (...) em um sistema 
educacional seriado existe uma adequação 
teórica entre a série e a idade do aluno. No 
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caso brasileiro, considera-se a idade de 7 
anos como a idade adequada para o ingresso 
no ensino fundamental e a idade de 14 para 
a conclusão (p.60).

A cultura da repetência na escola e sua naturalização foi 
abalada, de certa forma, pela implementação dos Ciclos e 
da Progressão na SME/RJ, pois veio sinalizar, dentre outras 
coisas, que a escola teria que substituir um papel de trans-
missora de conhecimentos para facilitadora dos processos 
de conhecimentos. Este modelo de organização escolar tinha 
como premissa que o sujeito aprende em todos os momen-
tos da vida sendo, portanto, necessário que a escola cultive 
valores sociais, culturais e familiares de todos os seus alu-
nos e durante todo os períodos e fases de aprendizagem dos 
mesmos.

Tal prerrogativa parte do princípio que os programas esco-
lares eram distanciados das questões sociais e alheios aos 
interesses e características dos alunos. A proposta era que os 
programas escolares refletissem diretamente à vida dos alu-
nos, funcionando como elemento de veiculação com a unidade 
cultural a que pertencem, visando, não apenas a diminuição 
dos custos do governo com as reprovações, mas buscando uma 
visão global do aluno, valorizando a dimensão cognitiva, afe-
tiva e social integrada à prática pedagógica.

O que vê-se, mais uma vez, é a contradição entre as pro-
postas pedagógicas adotadas e a prática de sala de aula que 
gira em torno do cumprimento do currículo sem considerar a 
heterogeneidade do tempo de aprender de cada aluno. Neste 
contexto o trabalho Bourdieu (1998) explica que a escola: 

[...] tende a ser considerada cada vez mais, 
tanto pelas famílias quanto pelos próprios 
alunos, como um engodo, fonte de uma 
imensa decepção coletiva: essa espécie de 
terra prometida, semelhante ao horizonte, 
que recua na medida em que se avança em 
sua direção (BOURDIEU, 1998 p. 221).
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Na proposta dos Ciclos da SME/RJ, aluno avançava mas ao 
chegar ao final do 1º Ciclo ele retornava ao início do processo 
numa Classe de Progressão. Solução adotada para acelerar a 
aprendizagem de alunos que não conseguiram atingir as metas 
delineadas para cada etapa do Ciclo. O horizonte, mencionado 
por Bourdieu (1998), se afasta do aluno na medida em que ele 
retorna a situação de origem sem ser levado em conta o pro-
gresso obtido anteriormente. 

Outra questão que envolve a repetência escolar e que levou 
a pensar em tais propostas foram as evidências relatadas nas 
estatísticas nacionais e internacionais sobre o alto custo repre-
sentado para o governo com os alunos repetentes. A questão 
financeira que envolvia na Educação no Brasil originou-se, 
dentre outros, de estudos comparativos no exterior entre o 
Brasil e outros países indicados por dados internacionais de 
avaliação da escola básica em todo o mundo. 

O tema repetência ou reprovação na Educação Primária 
ganhou destaque nas discussões educacionais, referindo-se à 
questão financeira Almeida Júnior (apud PATTO, 1999) afirmou, 
ser importante na época, que se procurasse solucionar o grave 
problema da repetência escolar e que constituía em importante 
prejuízos financeiro e retirada de oportunidades educacionais 
de uma considerável parcela da massa de crianças e jovens em 
idade escolar que não haviam tido oportunidades de entrar 
para escola. 

Barreto e Mitrullis (2001) discutem os esforços implemen-
tados na tentativa de pensar uma solução pra esses custo do 
governo com as reprovações escolares. Segundo as autoras, a 
questão da organização escolar em Ciclos não é nova. Desde 
1950, após a percepção de que havia uma grande retenção 
de alunos na escola primária brasileira, vêm-se discutindo o 
Ciclo – então entendido como promoção automática – a fim de 
diminuir o quantitativo de repetentes. Nesse escopo foram rea-
lizadas experiências de implementação dos mesmos no país, 
sobretudo ao longo das décadas de 60 e 70 sendo adotado por 
governos nos anos 80. Contudo, a expressão maior da imple-
mentação de ciclos acontece na década de 90. 
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Anterior a esse período ainda no contexto das mudanças 
na organização escolar e curricular das escola surgiu a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996 (LDB, 9394/96) que no artigo de nº 32 prevê 
que o ensino pode ser organizado em Ciclo de aprendizagem, o 
texto da Lei estabelece que, 

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino des-
dobrar o ensino fundamental em ciclos. § 2º 
Os estabelecimentos que utilizam progressão 
regular por série podem adotar no ensino 
fundamental o regime de progressão conti-
nuada, sem prejuízo da avaliação do processo 
de ensino-aprendizagem, observadas as nor-
mas do respectivo sistema de ensino.

A Lei (LDB, 9394/96) cria a possibilidade de implementação 
dos Ciclos, mas não obrigatoriamente:

A educação básica poderá organizar-se em 
séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 
alternância regular de período 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 (art. 23, p.34).

A proposta dos Ciclos está baseada na flexibilização do 
tempo de aprendizagem. Esta flexibilização pauta-se na 
importância do tempo de aprendizagem dos alunos tomando 
como princípio de que todos eram capazes de aprender. 
Entretanto, na prática observou-se que os professores conti-
nuaram a serem cobrados quanto ao tempo de cumprimento 
das atividades o que consequentemente levava a que eles 
conclamassem seus alunos a finalização das tarefas no tempo 
determinado. 

A nova forma de organização do ensino em Ciclos era, antes 
de tudo, uma estratégia política e financeira de governo, num 
momento que a Educação brasileira mostrava altos índices de 
reprovações nas séries iniciais. As estatísticas do início dos 
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anos 90 apontavam que de cada 100 crianças matriculadas na 
1ª série, apenas 16 concluíam as quatro séries do ensino primá-
rio após os 4 anos propostos para a sua duração.

A criação e implementação do Programa dos ciclos e seus 
critérios de avaliação devem ter em conta a formação e a pre-
paração do professor para o enfrentamento do aumento da 
escolaridade dos alunos para além dos quatro anos. A medida 
que se pensa a ampliação dos anos de escolaridade no Ensino 
Fundamental nas Redes públicas, de 8 para 9 anos, essas dis-
cussões passam para o âmbito do Ministério de Educação que 
em 2004 publica relatório sobre o tema (MEC/SEB, 2004). 

A literatura disponível que orienta os estudos que viabiliza-
ram a implantação dos Ciclos de Aprendizagem no Brasil chega 
através de um conjunto de publicações veiculadas em âmbito 
acadêmico, em especial nos cursos de formação de professores 
na década de 90. Essas publicações revelam que a trajetória 
percorrida pelas escolas brasileiras, especialmente no Rio de 
Janeiro pautaram-se em muito nas teorias de ensino e aprendi-
zagem do teórico suíço Phillippe Perrenoud.

A evolução da implantação dos Ciclos no Brasil foi objeto 
de estudo e pesquisas no Brasil, dentre estas destacaram-se 
os trabalhos de Barreto e Mitrullis (2001) e Barreto e Souza 
(2004). Além desses estudos, um vasto material foi fornecido 
pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro com o 
objetivo esclarecer a natureza desses Programas.

Também importadas foram algumas pressupostos teóricos 
das propostas de promoção de países cuja realidade sociocul-
tural e cultural eram distintas do Brasil. Verifica-se entretanto, 
que seria preciso preparar os professores para receber estas 
propostas de ensino e de promoção de alunos. 

Os Ciclos, em sua organização, compreendem períodos de 
escolarização que ultrapassam as séries anuais, organizados em 
blocos cuja duração varia, podendo atingir até a totalidade de 
anos prevista para um determinado nível de ensino. Perrenoud 
(2004) em seus estudos propôs uma pedagogia diferenciada 
que fosse capaz de promover avanços progressivos no conhe-
cimento, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem 
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de cada aluno. Esta diferenciação está fundamentada na qua-
lidade dos tratamentos pedagógicos e didáticos, dispensados, 
sobretudo aos alunos que possuem dificuldades de aprendiza-
gem, em detrimento do tempo de estudo. 

Pressupondo que a proposta de Perrenoud (2004) deu ori-
gem aos Ciclos no Brasil, o autor em seu trabalho fala que os 
Ciclos representam a possibilidade de o aluno aprender em seu 
tempo respeitando assim os diferentes ritmos de aprendiza-
gem. Dentro da escola existe a implementação da proposta de 
ciclos ligada ao regime seriado de ensino. Por isso os professo-
res consideram que o aluno passa de uma etapa para outra.

Philippe Perrenoud em entrevista concedida exclusivamente 
por e-mail a Dreyer e Richbieter (s/d) ao site Portal Educacional, 
assinala que os Ciclos só existem de fato “quando a escolaridade 
é dividida em mais de um ano”. Ele não exclui os balanços a 
serem feitos pelo professor ao final de cada ano. Estes balanços, 
na perspectiva do autor, funcionam apenas como um indica-
tivo do desenvolvimento do aluno. O professor nesse sistema 
de ensino, desempenha o papel de condutor da aprendizagem 
no sentido de levar os alunos ao domínio dos objetivos escola-
res visados não apenas para o final do percurso mas desde a 
entrada dos mesmos. A partir desses pressupostos, Perrenoud 
considera sem sentido a repetição escolar, pois esta “implicaria 
um balanço e uma decisão ao fim de cada ano, e é exatamente 
isso que se deseja evitar no conceito de Ciclo”. O sociólogo 
suíço defende que “a repetição não é uma resposta eficiente 
as desigualdades”, pelo contrário, acentua-na: os alunos com 
dificuldades continuam a tê-las e além disso são vítimas de estig-
mas. Portanto, não há nenhuma vantagem em fazer um aluno 
repassar, no caso, pelo Ciclo do qual fez parte outrora.

Barreto e Sousa (2004) em seu estudo fazem um balanço da 
situação dos Ciclos e das Classes de Progressão no Brasil, ressal-
tando as experiências dos Estados de São Paulo, Belo Horizonte 
e Porto Alegre, através da revisão bibliográfica em teses sobre 
o tema no período entre 1980 à 2002. As autoras em uma pers-
pectiva histórica sobre ciclos no país, consideram que seu 
objetivo é regularizar o fluxo de alunos ao longo do processo 
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de escolarização “a fim de assegurar que todos possam cum-
prir os anos de estudos previstos para o ensino obrigatório, sem 
interrupções e retenções que inviabilizem a aprendizagem efe-
tiva e uma educação de qualidade” (p.33). Vale ressaltar que os 
Ciclos têm recebido diversas denominações tais como: bloco 
único, promoção automática, avanços progressivos, progressão 
continuada, classes de aceleração, dentre outros.

Os estudos de Barreto e Sousa, realizados em 2002, conside-
ram que somente 19,4% das escolas entre públicas e privadas 
organizavam-se em ciclos no Brasil. Na época, a grande maioria 
delas encontravam na região Sudeste; 10,9% adotavam unica-
mente o sistema de Ciclos e 8,5% combinavam Ciclos e séries.

As autoras descrevem estas experiências nas cidades de São 
Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre evidenciando objetivos 
diferenciados entre as propostas. São Paulo tinha como objetivo 
para a escola a participação, descentralização e autonomia. A 
partir daí houve uma iniciativa de reorientação curricular no 
sentido de levar à interdisciplinaridade. No bojo desse processo 
inseriu-se a proposta de Ciclos que abrangeu todas as escolas 
municipais com incentivo do governo. A implementação dos 
Ciclos ocorreu num clima de grande aceitação por parte dos 
professores e outros atores educacionais. Contudo, não houve 
continuidade devido a trocas de governos e diferenças ideoló-
gicas entre o grupo gestor e o que o sucedeu.

Em Belo Horizonte, a proposta político-pedagógica que 
norteou a mudança na rede escolar de ensino foi a da Escola 
Plural. Tal proposta, amplamente divulgada no ano de 1994 
foi implementada em 1995. A Escola Plural teve como objetivo 
redefinir aspectos considerados significativos na sua estrutura 
e funcionamento com vistas a permitir que novas formas de 
organização favorecessem o desenvolvimento de experiên-
cias formadoras (p.41). Barreto e Sousa (Idem) percebem na 
rede pública de ensino de Belo Horizonte que a proposta de 
Ciclos de Aprendizagem foi bem sucedida, tornando-se inclu-
sive referência para outros estados e municípios do Brasil até 
a presente data. 
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Já em Porto Alegre, na tentativa de evitar a evasão escolar, 
a escola organiza-se em Ciclos de formação com o propósito 
de garantir a aprendizagem dos alunos sem interrupções. As 
fases do desenvolvimento da infância foram consideradas na 
elaboração dessa proposta. Contudo, o que foi destacado pelas 
autoras, é que não houve continuidade no município de Porto 
Alegre de pesquisas que pudessem comprovar ou não a eficá-
cia do Programa. 

Na SME/RJ os Ciclos foram implementados no primeiro seg-
mento do Ensino Fundamental e serviram para substituir a 
seriação nos três primeiros anos desse segmento. Nos ciclos de 
alfabetização, a criança tinha até três anos para desenvolver 
suas habilidades de leitura e escrita sem risco de reprovação. 
A criança que, por algum motivo não alcançasse esse objetivo, 
era encaminhada para a Classe de Progressão.

A partir de 2000, as escolas do Ensino Fundamental SME/RJ 
implantaram gradativamente o sistema de ciclos de formação e 
foram se adaptando a este novo sistema abandonando a seriação. 
O desenvolvimento das classes de progressão nas escolas da SME/
RJ foi objeto de várias pesquisas na época de sua implantação, 
destaca-se dentre estas a investigação de uma professora desta 
Rede publicada em dissertação de Mestrado (SPALA, 2005). 

A institucionalização do regime de Ciclos de Formação 
na SME/RJ se deu pela Resolução 684 de abril de 2000. Nesta, 
observa-se que a implantação foi pensada de forma gradativa. 
Documento preliminar a esta regulamentação foi encami-
nhado pela SME/RJ em 1999 a profissionais das escolas que o 
avaliaram. Este documento mostra a organização curricular 
dos Ciclos da seguinte maneira:

Quadro 1 - Organização curricular em Ciclos

Ciclos de Formação Séries Duração Implementação 
prevista

1º Ciclo CA, 1ª e 2ª 3 anos 2000/2001
2º Ciclo 3ª e 4ª 2 anos 2001/2002
3º Ciclo 5ª e 6ª 2 anos 2002/2003
4º Ciclo 7ª e 8ª 2 anos 2002/2003

Fonte: SME, do Rio de Janeiro, 1999. 
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A Proposta dos Ciclos tinha a intenção de regularizar o fluxo 
de alunos ao longo da escolarização, eliminando ou limitando 
a reprovação e a repetência, entretanto houveram descontinui-
dades administrativas e problemas em seu funcionamento o 
que resultou no surgimento das Classes de Progressão. Estas 
tinham com objetivo de permitir mais uma vez ao aluno com-
pletar o domínio da leitura e da escrita antes de continuar os 
estudos na 3º série ou no 2º Ciclo.

Embora na teoria a progressão continuada dos alunos fosse 
prevista como premissa principal da proposta dos Ciclos, o sur-
gimento desta nova modalidade de agrupamento das turmas, 
deu origem as chamas das Classes de Progressão I e Progressão 
II, onde os alunos, na prática eram classificados de acordo com 
as antigas formulações de ensino seriadas e após o período de 
3 anos tinham possibilidade de serem retidos antes de ingres-
sarem na 3ª série ou no 2º Ciclo de aprendizagem. 

Entretanto, o mesmo ruído de interpretação sobre o obje-
tivo prático da proposta das Classes de Progressão, assim como 
a insatisfação por parte de pais, responsáveis e professores, 
culminou com a sua extinção no ano de 2007, entretanto, a 
proposta foi assimilada e modificada transformando-se em 
outros outras formas de organização curricular e pedagógica 
que coexistem nas escolas da Rede SME/RJ. Projetos nomeados 
de como “se liga” e “acelera”, dentre outros. 

O entendimento da Proposta dos Ciclos assim como das 
Classes de Progressão gerou e continua gerando dúvidas por 
parte dos professores sobre o como desenvolvê-la. Estes não 
chegaram a um consenso acerca dos conteúdos previstos para 
cada etapa do Ciclo e quanto aos processos de avaliação e de 
retenção e reprovação de seus alunos. Na maioria dos casos, 
a percepção desses professores é de que na impossibilidade 
dos alunos serem reprovados eles passam pelos Ciclo sem 
adquirirem os conteúdos básicos de cada etapa. Este enten-
dimento evidencia a falta de coincidência entre os estratos 
teóricos que apoiam esses programas e a prática pedagógica 
do professor.
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De acordo com a analise de Lima (2002) sobre a apostila de 
orientação pedagógica proposta pela Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro, a classe de progressão era desti-
nada a:

[...] crianças ‘empacadas’ na aprendizagem 
da escrita, aquelas que com 9 ou 10 anos, 
continuam escrevendo pouquíssimo, com 
muitos equívocos, sem conseguir montar 
uma frase, comunicar uma ideia, ou aque-
las que escrevem usando fileiras de letras 
incapazes de representar em grafemas os 
fonemas da língua portuguesa, são crianças 
que precisam passar por situações de apren-
dizagem que retomem ‘todos’ os aspectos da 
escrita não constituídos, por meio de uma 
metodologia que recorra, de um lado, aos 
componentes do sistema (a escrita se adquire 
pelo domínio dos componentes, das regras e 
da estruturação desse sistema), de outro, a 
natureza cultural da apropriação e do uso 
desse sistema (LIMA, 2002, p.12).

Buscamos, em entrevista realizada em junho de 2005, com 
Souto, compreender o que ocorria, em sua opinião, nas escolas 
da SME/RJ na época. Responsável por trabalhos de professo-
res de Classes de progressão localizadas em uma escola da 
Zona Oeste do Rio de Janeiro, seu interesse em lidar profissio-
nalmente com estas classes, assim como pesquisá-las, surgiu 
através da sua percepção de que o quantitativo de alunos que 
não aprendem vinha aumentado cada vez mais e como con-
sequência eles estavam sendo excluídos do contexto escolar, 
apesar da intenção de incluir que a proposta continha. 

Segundo a entrevistada, a Classe de progressão era desti-
nada a alunos com defasagem idade-série e que não estavam 
alfabetizados. Os alunos encaminhados para esta classe eram 
aqueles que não conseguiram desenvolver efetivamente a 
habilidade de leitura e escrita no Ciclo e se encontravam em 
diferentes níveis no processo de aquisição da lecto-scritura. 
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Quando perguntada sobre o que é a classe de progressão 
a partir da visão trazida pela pesquisa, a pesquisadora disse 
que a classe de progressão se constitui enquanto classe de 
alunos excluídos do contexto escolar. O aluno já chega nessa 
classe rotulado e ninguém acredita que ele tenha condições 
de aprender. A pesquisadora ressalta que o aluno se coloca 
no lugar de culpado por não corresponder à expectativa do 
professor. 

Ela apontou, ainda, para o fato de que nessas classes exis-
tiam alunos com diferentes níveis de idade e aprendizagem, 
o que resultava em uma variabilidade no domínio dos con-
teúdos que diziam respeito à leitura e a escrita. Entretanto, o 
que a pesquisadora percebeu é que o trabalho realizado na 
Progressão acontecia de forma única, ou seja, não se respeitava 
os diferentes níveis que se apresentam dentro dessas classes. 
Os alunos eram submetidos aos mesmos conteúdos indepen-
dentemente do que já haviam aprendido enquanto estiveram 
na classe do Ciclo. 

Ao ser questionada sobre uma proposta para a Progressão 
a pesquisadora defendeu a necessidade de uma pedagogia 
diferenciada que respeitasse o nível de aprendizagem de cada 
aluno. Nessa pedagogia o professor deve ter a convicção de que 
o aluno é capaz de aprender e a partir daí, tentar da melhor 
maneira possível, sensibilizá-lo para tal fato. Ressaltou ainda 
que a Classe de Progressão constituiu-se também como uma 
estratégia política para gerar vagas e assim captar recursos 
financeiros para a escola.

A segunda entrevista destaca a visão de uma professora 
sobre a Classe de Progressão. A professora entrevistada traba-
lhou durante um ano e meio em uma classe de progressão como 
professora de uma escola da Zona Norte do Rio de Janeiro. Seu 
tempo de permanência na classe foi do período de 07/2002 a 
12/2003. Após deixar a classe a professora continuou seu traba-
lho dando aulas particulares aos alunos que, mesmo dentro das 
classes de progressão encontravam dificuldades no processo 
de aprendizagem. Esta entrevista realizada em junho de 2005, 
na mesma época que a entrevista com a pesquisadora. As falas 
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da professoras referem-se a dinâmica da Classe de Progressão 
em que ela trabalhou. Quando perguntada sobre o que é classe 
de progressão ela repondeu:

Bom, classe de progressão é uma classe onde 
se coloca alunos que não conseguem desen-
volver a tarefa no decorrer do ano. Esses 
alunos, depois que aprendem, são inseridos 
de novo na classe regular. [...] Seria fazer o 
aluno aprender num ano só o que ele não 
consegue alcançar. O aluno na classe de pro-
gressão teria que aprender o conteúdo da 
série que ele não assimilou e o conteúdo da 
série que estaria aprendendo no ano, porque 
se ele fosse continuar na progressão ele ia 
continuar atrasado. 

Quanto a dinâmica de salas de aula na sua classe de progres-
são, o conteúdo pedagógico e domínio da leitura e da escrita 
pelos alunos, a professora comenta:

Era uma aula normal, apenas você via que 
o conteúdo não coincidia com a idade do 
aluno. É porque você não tem o costume de 
ver um aluno com dez anos aprendendo a-e-
i-o-u. Você via que eram coisas muito infantis 
para a idade das crianças. Não, tinham as 
que sabiam as vogais, mas que não sabiam 
juntar. São crianças que você pode chamar 
assim, de analfabeta. Essas classes de pro-
gressão eram classes com crianças de dez, 
onze anos de idade.

A professora comentou que observara nessas classes crian-
ças que não tinham tantas dificuldades com a matemática e a 
geografia, quanto com a leitura e a escrita. Ela apropria-se da 
teoria de Perrenoud e diz:

[...] na teoria de Perrenoud não acontece isso, 
as crianças tinham que aprender outros con-
teúdos, matemática, geografia, etc., eu não 
vejo nessas classes crianças com esse tipo de 
dificuldade.” 
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Ao ser perguntada sobre qual seria a proposta de Progressão 
que ela, como professora, aplicaria a esta Classes, ela disse: 

Bom, se eu for definir progressão, pra mim é 
uma coisa que você leva adiante. Eu dividi-
ria, não botaria tudo junto na mesma classe, 
eu separaria.

 Na entrevista é feita menção aos Centros Integrados de 
Educação Pública (CIEPs) e a proposta de ensino em tempo 
integral que orientou esse Projeto, para exemplificar como as 
Classe de Progressão deveriam funcionar. 

Os CIEPs em seu projeto original visavam a implementa-
ção de escolas de horário integral no Rio de Janeiro. A ideia 
da construção de escolas de horário integral esteve vinculada 
com uma proposta política do então governador Leonel Brizola 
e do vice-governador e secretário de Estado e Cultura, Ciência 
e Tecnologia, Darcy Ribeiro sendo o projeto arquitetônico 
desenvolvido por Oscar Niemeyer. O funcionamento previsto 
para o CIEPs seria de oito horas, dividas em desenvolvimento 
do currículo básico, atividades de animação cultural, estudo 
dirigido e educação física. As escolas previam também centros 
de saúde com atendimento médico e odontológico, biblioteca, 
entre outras coisas.

Ná época de sua implantação, a proposta das escolas de 
horário integral era vista como utópica pelos próprios educa-
dores que passaram por treinamentos para desenvolveram 
suas atividades pedagógicas em oito horas diárias. O que 
vemos, entretanto, é que os CIEPs não se constituíram em um 
espaço educativo inovador, pois ficou atrelado a ideais políti-
cos divergentes. Alguns CIEPs foram entregues à administração 
municipal e passaram a integrar o projeto político pedagógico 
do município. 

De acordo com a entrevistada, haveria necessidade de o aluno 
estar na escola em tempo integral como o CIEP, onde pela manhã 
frequentasse a Classe de Progressão e à tarde participasse de ati-
vidades no Ciclo. Ela comenta que se o aluno tem dificuldade em 
um sistema, não vai conseguir aprender no outro. Referindo-se 
à dificuldade que o aluno poderia encontrar ao retornar a classe 
do Ciclo após sua passagem pela Progressão.
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Ao ser perguntada se ela havia visto algum aluno sair da 
classe de progressão durante o período em que trabalhava na 
escola a professora diz, “Olha, sair, a gente sempre vê...”, expli-
cando que quando este aluno retornava ao Ciclo deparava-se 
com dificuldades maiores, pois o conteúdo trabalhado na 
Classe de Progressão não eram correspondente ao trabalhado 
do Ciclo. Como exemplo ela cita que os alunos que estavam na 
1ª série mas que não conseguiam alcançar os objetivos propos-
tos para esta série até o final do ano, passavam para a Classe 
de Progressão no ano seguinte. Este deveria estar na 2ª série, 
mas continuavam aprendendo conteúdos correspondentes à 1ª 
série. Alcançados os conteúdos da 1ª série ou 2ª série, o aluno 
retornaria no próximo ano para a sua classe de origem no 
Ciclo. A professora chamou a atenção para a dificuldade que 
este aluno encontrava quando era reengajado na turma do 
Ciclo, em especial quando esta era correspondente à 3ª série. 
Ela utiliza a terminologia “série” o que indica um entrelaça-
mento entre os dois sistemas de organização: as fases do ciclo e 
as série. Este mesmo entrelaçamento , verifica-se na continui-
dade desses Programas compensatórios com a implementação 
do Ensino Fundamental de 9 anos, quando terminologias como 
ano escolar, Ciclos e séries confundem-se nos discursos dos 
atores escolares, assim como dos responsáveis. Na entrevista a 
professora diz que o aluno que retornava, eventualmente para 
o Ciclo, acabava voltando para a Classe de Progressão poste-
riormente. A entrevistada fala que: 

O aluno aprendeu a ler, mas não sabe 
interpretar e resolver um problema de mate-
mática [...] É por isso que eu recebo alunos 
querendo aula particular, é por isso, porque 
eles não aprendem.

A professora conclui suas reflexões na entrevista manifes-
tando o desejo de pesquisar uma Classe de Progressão no local 
onde trabalhou e as dificuldade que teria pela possível resis-
tências de suas colegas professoras, ela diz:

Se você for lá, eles vão dizer que não é isso 
que acontece. E aquilo tá errado, mas não 
vão admitir.
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As duas entrevistas realizadas não coincidem quanto as 
explicações sobre a natureza do projeto pedagógico do Ciclo 
e da Classe de Progressão. De acordo com a professora entre-
vistada a articulação entre o ciclo e a classe de progressão 
acontece da seguinte maneira:

[...] aluno ao final do ano não consegue alcan-
çar os objetivos propostos, vai para a classe de 
progressão. No ano seguinte, da progressão, 
este passa de ano de acordo com os conteú-
dos que consegue ou não assimilar na classe 
do Ciclo. Um ano após passar pela classe de 
progressão o aluno volta para o Ciclo a fim de 
dar continuidade aos estudos escolares.

 Chamou-se a atenção anteriormente na fala da professora 
para o fato de que ela utilizou a terminologia “série” para expli-
car o movimento de passagem de ano do aluno dentro do Ciclo. 
Diferente da professora, a pesquisadora entrevistada relatam 
que nas escolas por ela coordenada e pesquisada, o aluno que 
ao final de três anos não conseguisse alcançar o objetivo pro-
posto para o Ciclo, era encaminhado à Classe de Progressão até 
adquirir conhecimento que não conseguiu ao longo dos três 
anos no Ciclo.

As falas de atores da escola descritas em pesquisa poste-
rior as entrevistas mencionadas subsidiam a afirmação de que 
existia uma falta de clareza entre professores sobre a proposta 
dos Ciclos de Aprendizagem e das Classes de Progressão na 
época de sua implementação e ao longo do desenvolvimento 
da proposta na escola. A sala de aula é vista como o locus de 
construção das relações intra-escolares, onde poderia ser 
observado um sentido para a superação dessas proposta, pois 
de acordo com Cajal: 

A vida de sala de aula, como a de qualquer 
outra situação social, não é dada a priori, 
nem tomada de empréstimo a outra situa-
ção, ao contrário, é construída, ‘definida e 
redefinida’ a todo o momento, revelando 
e estabelecendo os contornos de uma inte-
ração em construção. Interação enquanto 
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(encontro) em que os participantes, por esta-
rem na presença imediata uns dos outros, 
sofrem influência recíproca, daí negociarem 
ações e construírem significados dia a dia, 
momento a momento (CAJAL, 2001, p.127).

Essa construção diária na sala de aula implica no estabele-
cimento interações que possam promova a inclusão dos alunos 
sem que para isso ocorram interpretações pré-concebidas das 
capacidades e formas de progresso que este possuem. Nesta 
perspectiva a sala de aula se configura como um espaço intera-
cional que interfere na vida daqueles que dela participam. Por 
isso a importância de estudá-la e voltar a ela toda vez que bus-
camos compreender a dinâmica que ocorre em seu interior.

Na escola onde foi realizada, a pesquisa de campo trabalho 
estas salas de aula, compreendiam algumas das características 
mencionadas nas entrevistas anteriores como ideias para o 
sucesso da proposta de Ciclos e Progressão, seu funcionamento 
era em horário integral e atividades eram criadas a partir das 
necessidades dos alunos e dos conteúdos pedagógicos. Uma 
dessas atividades era a recuperação paralela, onde os alunos 
com baixos rendimentos escolares frequentam em horários 
especiais aulas extras no intuito de melhorarem seu desempe-
nho acadêmico. 

Foi possível perceber através das observações diárias, do 
discurso e da prática dos professores como funcionavam essas 
salas de aula. As aulas extras, por exemplo, eram consideradas 
pelos seus atores como um esforço de implementação des-
sas políticas pedagógicas e visavam a criação de uma escola 
inclusiva, humanitária, voltada para o atendimento das neces-
sidades educacionais de seus alunos. Entretanto, suas práticas 
eram excludentes e evidenciavam as lacunas a ser preenchi-
das. Uma delas estava relacionada a necessidade de controle 
dos alunos pelos professores. 

Tantos foram os equívocos observados na proposta de 
implementação do ciclo e a realidade escolar que os professores 
tentavam, durante os Conselhos de Classe, discutir o significado 
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das mesmas. Em uma das conversas durante o conselho, eles 
levantaram a seguinte argumentação:

Acho que daí o nome ciclo... É uma coisa 
cíclica... Um faz e o outro continua e o outro 
também.[...] Ah aí a outra turma vai achar 
que eu não ensinei direito. [...] A gente sabe 
que são crianças que tem problema. Vem pra 
cá de mãos abanando. [...] A gente sabe dos 
problemas, mas no mapa estão outros. [...] O 
índice mostra as expectativas de cada uma. A 
minha preocupação não é com o trabalho do 
professor, mas por não saberem ler e poderí-
amos salvá-los da progressão. É melhor pegar 
uma turma de vinte com seis com dificul-
dade, mas só aqueles que têm uma chance. 
[...] na 4ª série eles não estão sabendo chegar, 
a gente dá um teste para eles chegarem num 
nível de 4ª série, a gente trabalha alfabeti-
zação, sala de leitura, mas eles saem da 3ª 
sem saber... então a lacuna que está quando 
saindo do ciclo. [...] a lacuna está no ciclo. [...] 
não do começo até o final. 

Essas falas durante a discussão no Conselho de Classe reve-
lam as dúvidas que esses atores tinham sobre as propostas dos 
Ciclos e da Progressão e demonstra a compreensão enviesada 
das mesmas sobre o funcionamento e a finalidade do ensino 
em Ciclos de aprendizagem que se estabeleceu nas escolas.

A proposta dos ciclos tinha como objetivo valorizar o tempo 
de aprendizagem do aluno, contudo, tal objetivo não se efeti-
vou, pois a estrutura escolar favorece a organização das Classes 
com o propósito de homogeneizar e manter todos os alunos 
seguindo o mesmo ritmo.

Considerações Finais

A partir de nossas análises sobre os textos lidos e as entre-
vistas realizadas, o que percebemos é que existe uma grande 
distância entre a proposta dos ciclos e sua implementação e 
desenvolvimento no contexto escolar.
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No Rio de Janeiro, a Classe de Progressão foi um espaço que 
não deu conta de alcançar o seu objetivo de subsidiar o aluno 
para que o mesmo retornasse à sua classe anterior sem preju-
ízo no seu processo de aprendizagem. As falas trazidas ao texto 
da pesquisadora e da professora no que diz respeito a Classe de 
Progressão evidenciaram que as mesmas se constituíram em 
mais um local de produção do fracasso escolar. 

Enquanto Perrenoud defende o Ciclo como possibilidade 
de superação do fracasso, na SME/RJ o que ocorreu foi o agra-
vamento do fracasso de alunos, assim como o deslocamento 
da questão da aprendizagem para a questão da superação da 
defasagem idade e série.

Com a introdução de propostas como estas na rede de 
ensino, acredita-se que seja de extrema importância estudos 
que deem conta de explicar o que ocorre não só em classes 
onde se aplicam os programas em si, mas nas propostas que os 
antecederam nos resultados obtidos

Entende-se que à escola devem ser dadas medida de autono-
mia. Contudo, se pretende-se uma escola e um sistema escolar 
integrado, articulado e democrático, acredita-se que deva exis-
tir um amplo espaço de diálogo entre as escolas que compõem 
o sistema de ensino. O que se percebe nas percepções dos ato-
res escolares é que entre as escolas de uma mesmo sistema, 
existem diferentes concepções de implementação, de organi-
zação e de entendimento sobre o funcionamento se programas 
como dos Ciclos e das classes de Progressão.

Conclui-se que soluções plausíveis para minimizar os pro-
blemas educacionais no âmbito escolar precisam fomentar 
uma escola que leve em conta a diversidade de sua clientela 
como principais atores de seus processos de escolarização. Os 
Ciclos, assim como a Progressão podem ser uma dessas solu-
ções, entretanto os debates educacionais, sobretudo para a 
formação de professores devem incluí-los de forma critica e 
sensível a cada aluno do sistema e não como uma formula que 
serve para todos. 
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