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1. Introdução
Este artigo apresenta uma parte dos resultados da pesquisa realizada sobre a reorganização da escola em ciclos de formação, considerada como uma das possibilidades de enfrentamento do fracasso escolar. O eixo da pesquisa situa-se no processo de aprendizagem da leitura e escrita nos três primeiros anos de escolaridade. Neste texto, porém, serão focados apenas os dados referentes ao terceiro ano. 
O denominado fracasso escolar recorrentemente estudado a partir de diferentes óticas, e demonstrado por estatísticas nacionais e internacionais, ainda é uma realidade constante, principalmente quando situado no âmbito das classes populares (Marchesi e Perez, 2004). Segundo Torres (2004, p.34), no Brasil, os índices de repetência estão entre os mais altos da América Latina. Abordagens decorrentes de óticas distintas, Soares (1986), Patto (1984, 2002), Collares (1989), Ferraro (2004), estudam as mediações que produzem as desigualdades escolares e as constantes culpabilizações por este fenômeno.
Sem dúvida estamos distantes de um projeto revolucionário que promova mudança nas condições de vida de parte significativa da população, cujo tempo de existência é dedicado à sobrevivência básica, sem usufruto da maioria dos bens culturais que, de um modo geral, vem a reboque dos bens materiais. Entre esses bens, a escolaridade completa é uma lacuna recorrente. De acordo com dados de domínio público, a escola pública continua produzindo um baixo desempenho, apesar de modificações em sua política. 
Esse cenário nacional e o resultado de pesquisas anteriores em que os professores responsabilizavam a organização em ciclos, pela produção de crianças analfabetas, impeliram-nos a acompanhar de perto as práticas pedagógicas.
A pesquisa teve como finalidade compreender as estratégias pedagógicas utilizadas pelas professoras para o ensino da leitura e escrita, assim como as estratégias de construção de conhecimento pelas crianças, a partir do diálogo entre os seus conhecimentos e aqueles apresentados no contexto escolar, considerando a flexibilidade do tempo que, em princípio, produz um continuum de aprendizagem.
A implantação dos ciclos de formação pode ser analisada de diferentes ângulos. Tanto pode ser uma ação positiva, em relação às condições concretas desse segmento da população, que, por sofrerem sucessivas repetências, acabam sendo excluídas da escola, quanto à descrença nas possibilidades cognitivas e culturais dessas crianças. A avaliação dos professores sobre essa nova organização, de um modo geral, oscila entre esses dois eixos.
Esta nova estrutura tem influenciado a forma como a escola vem redefinindo sua atuação, mobilizando práticas e concepções, principalmente aquelas ligadas ao domínio da leitura e da escrita, que, pela extensão do tempo, impõem ou provocam outra lógica nas expectativas e práticas escolares. Será que a flexibilidade do ano letivo produz práticas curriculares distintas, ou apenas acomoda o incômodo da repetência? 

2. Cenário da pesquisa e os ciclos
Embora este texto registre parte dos resultados de pesquisa transversal realizada durante todo o ano de 2004, em uma escola pública do município de Niterói, daremos um panorama geral do trabalho realizado. Foram acompanhadas três turmas de 1º. Ciclo, semanalmente, com observação direta e realização de entrevistas com todos os alunos e professores das referidas turmas, além da diretora e da equipe técnica do estabelecimento. Foram recolhidas também produções dos alunos, tais como provas exercícios, textos, desenhos etc. Fez parte do procedimento da pesquisa a solicitação de dois textos produzidos pelas crianças, a partir de atividade de contação de histórias, no primeiro semestre, e elaboração de uma autobiografia, ao final do segundo semestre. Foram realizadas 228 horas de observação:  92 h no 1º ano de escolaridade, 84 no 2º ano e  52 no 3º.
A hipótese do estudo é que a existência de três anos para o 1º ciclo possibilita um trabalho mais consistente na apropriação da leitura e da escrita, sem os limites da exigência de uma escrita correta, logo no 1º ano de escolaridade. De um modo geral, tal exigência resultava em cópias sem sentido e sem base conceitual de transferência para outras situações de produção de textos e leitura, daqueles alunos que eram aprovados.
É importante registrar o primeiro dia de contato da pesquisadora com os professores e equipe técnica que se deu durante a reunião semanal de planejamento da escola. Depois de relatar o objetivo da pesquisa e solicitar a permissão para acompanhar as turmas, uma professora pronunciou-se a favor, sem impor condições, a segunda disponibilizou a sua turma, informando, porém que, embora trabalhasse com o 2º ano de escolaridade, não realizava nenhuma prática de alfabetização, pois não gostava e nem conhecia o assunto. Declarou ainda que, apesar de alguns alunos não estarem alfabetizados, esta não era tarefa sua. A 3ª professora negou-se inicialmente a abrir a sua sala para a pesquisa, pois tinha consciência de que deveria fazer um trabalho diferenciado com seus alunos, posto que dos 30 alunos no 3º ano, aproximadamente 15 não eram alfabetizados. Apesar disto não o fazia visto que a turma era muito grande e o tempo muito curto e a escola, ou o sistema, não oferecia condições de lidar com essa situação. Após explicação sobre os objetivos da pesquisa a professora concedeu permissão para acompanhar a turma.
Na rotina geral da escola, essas declarações causaram certo desconforto na equipe pedagógica que estava habituada a discutir semanalmente com os professores o planejamento semanal, sem que estes se pronunciassem mais abertamente sobre suas práticas.
Disto resultou,  dois meses depois, o reagrupamento das turmas de 2º e 3º ano do primeiro ciclo, após avaliação feita pela equipe pedagógica, comprovando a existência de alunos não alfabetizados nas turmas do 2º e 3º anos. Assim foram formadas duas novas turmas, a partir do critério alfabetizado/não alfabetizado, decorrente de um teste realizado pela equipe. A professora do 2º ano ficou, por preferências pedagógicas, com a turma alfabetizada e a do 3º, com a turma não alfabetizada. Segundo depoimento das professoras, essa reorganização não lhes agradou, visto que os alunos se sentiam perdidos sem saber a que ano pertenciam. Para os alunos, que ainda têm dificuldades em assimilar a nomenclatura dos ciclos, a forma de identificação de seu pertencimento à turma tem como referência as professoras e não o ano de escolaridade: professora A, 1º ano; professora B, 2º ano; professora C, 3º ano. Como a professora B ficou com a turma dos alfabetizados, aqueles que já cursavam o 3º ano, sentiram-se voltando para o 2º. 
Apesar do descontentamento causado nesses dois segmentos, em entrevista, a diretora da escola afirmou que finalmente conseguiu utilizar-se das vantagens da organização da escola em ciclos:
“A gente conseguiu colocar em prática, pela primeira vez, alguma experiência realmente relativa à questão do trabalho em ciclo. O trabalho voltado para a reorganização desses alunos.  E....aconteceram coisas interessantes, foi um avanço muito grande, no trabalho com as turmas. Com essas duas turmas e a gente, devagarzinho, está conseguindo mudar nossa prática, ir mudando na nossa cabeça, e na dos colegas professores, essa visão da escola agrupada, reagrupada em ciclos.”
Entretanto as professoras, diretamente implicadas, não concordavam com esse procedimento, pois consideravam um retrocesso em relação à já superada organização em turmas fortes e fracas, além de comprovar a falta de resultados da alfabetização com alunos que progrediam, apesar de não estarem alfabetizados. Perguntada sobre o que considerava um aluno alfabetizado, a professora B, responsável pelo 2º ano, responde inicialmente que não vê vantagem em um tempo maior para esse processo, pois considera que o aluno deveria concluir o primeiro ano “sabendo todo o alfabeto, sabendo as vogais, estar vendo a palavra e aquela criança estar lendo aquela palavra.”.
A ausência de uma avaliação seletiva dos alunos na passagem de um ano a outro, no interior de um ciclo, gera nos professores uma insegurança em relação às suas atribuições no ensino da língua materna visto que na organização seriada a seleção do conteúdo estava historicamente definida. Lidar com a realidade dos ciclos sem repensar o currículo como um todo é um desafio que está em processo de construção.
O estabelecimento de políticas educacionais que visam criar mecanismos para a melhoria da qualidade de ensino nem sempre parte de um conhecimento mais específico sobre a cultura escolar e as condições sócio-econômico-culturais dos agentes implicados nas mudanças. Um dos fenômenos recentes na política educacional brasileira é a nova organização dos tempos escolares, sustentada legalmente tanto pela LDB, quanto pelo PCNs, cuja estrutura destina um tempo mais elástico aos primeiros anos de escolaridade com a intenção de atender os diferentes ritmos de aprendizagem, sem a ameaça da repetência.
As possibilidades de reestruturação da escola através dos ciclos de formação trouxeram novas potencialidades aos processos de escolarização, permitindo inclusive criar espaços propícios para práticas de alfabetização que correspondessem às novas teorias que apontam para um alargamento de seu conceito, desvinculando-as de seu caráter instrumental sustentado por uma limitação de tempo não condizente com a pluralidade de elementos que interferem nesse processo. Essa nova estruturação, entretanto, tem provocado uma série de questionamentos tanto por parte dos professores, quanto dos pais de alunos que se sentem, muitas vezes, inseguros em relação ao processo e aos resultados dos primeiros anos de escolaridade, posto que as expectativas dos pais não têm sido, muitas vezes, correspondidas, conforme seus parâmetros de educação formal.
De acordo com uma bibliografia ainda escassa sobre ciclos, existe um pressuposto teórico de que a organização em ciclos sustentaria uma estrutura escolar voltada ao desenvolvimento humano (Arroyo, 1999) e, portanto, capaz de potencializar, a partir de faixas etárias, a formação dos alunos. 
Em termos gerais, o ciclo pressupõe um continuum de aprendizagem, sem a ameaça da interrupção pela repetência de um ano letivo, que implica a repetição dos mesmos passos em razão da falta de domínio de determinados conhecimentos considerados necessários não só àquela etapa de escolaridade como à idade das crianças. O respeito aos ritmos aprendizagem garantiriam um acompanhamento qualitativo dos alunos em direção a uma aprendizagem significativa.
Parece-nos, entretanto, que, em alguns sistemas educacionais, os ciclos têm sido implantados mais como um mecanismo político-escolar de solução da retenção. (Barreto e Mitrullis,2001)  Nas séries iniciais, principalmente, a repetência impedia o fluxo maior de alunos com novas matrículas. Esta concepção pode ser constatada pela falta de identificação de boa parte do quadro docente da escola estudada com essa nova organização e a falta de empenho da Secretaria Municipal de Educação em criar condições na escola e na rede para a implantação dessa nova organização. 
Esse novo sistema pressupõe uma estrutura diferenciada na escola com apoio de outros profissionais, além dos professores de turma, comprometidos com uma formação integral do educando. Não foi isto que encontramos no espaço pesquisado. De imediato é possível afirmar que as rotinas pedagógicas acompanhadas, durante todo o ano, demonstram que não há mudanças significativas nas práticas curriculares, apesar da necessidade de convivência com a nova estrutura.
Segundo a proposta curricular do município, implantada em 1999, o grande desafio é garantir os índices de permanência dos alunos na escola e a necessária expansão e aperfeiçoamento da qualidade dos serviços educacionais oferecidos à população. Conforme o texto da proposta, os fundamentos foram debatidos com o corpo docente das escolas, de modo que estariam contidos nela os anseios e as sugestões de educadores da rede.
A efetiva participação dos professores na elaboração da mesma é um tema controverso entre esses profissionais, de acordo com entrevistas realizadas. Segundo os professores, houve imposição por parte da Secretaria Municipal de Educação, na implementação da proposta, sem a devida preparação do quadro docente. 
A escola pesquisada organiza-se, de acordo com o texto oficial, em três ciclos com três anos cada. O primeiro ciclo corresponde aos seguintes níveis da organização em série: classe de alfabetização, 1ª série e 2ª série. Não há retenção entre os anos de ciclo, senão no final de cada ciclo.
A queixa comum de que, apesar dos três anos, os alunos não alcançavam um desempenho satisfatório levou-nos a acompanhar as três turmas a fim de registrar a rotina pedagógica, buscando compreender as mediações que poderiam gerar essa situação de não aprendizagem. Neste artigo estamos enfatizando a escrita como eixo do trabalho com a língua materna.

3. Mapeamento das práticas escolares
A partir das observações nas salas de aula, foi elaborado um mapeamento das práticas pedagógicas por ano de escolaridade. Após categorizar por dia os eventos de sala de aula, buscamos sistematizar as recorrências desses eventos, inicialmente ligados ao conteúdo trabalhado. Deste mapeamento resultou o seguinte quadro:
Atividades  
1º ano
2 º/3º ano alfabetizados
3º /2ºano 
não alfabetizados
Trabalho com sílabas
3

4
Trabalho com letras
5


Formação de palavras


3
Criação de frases


4
Escrita coletiva
3


Cópia 

5
5
Leitura 
6
4
5
Produção textual
12
3
1
Jogos com palavras

1
1
Provas 

3

Pintura e desenho 
2
3
1
Gramática 

12
8
Interpretação 

2
2
Matemática 
1
6
3
Vídeo 
2
2

Discussão sobre vídeo 
1
1

Ciências 
3
1

Palestra 

1

Organização da festa p/prof

1

Festa 
2
2
1
Cantigas 
1

1
Passeio
1

1
Recortes revistas
1



O registro detalhado das observações nos forneceu elementos diferenciados em relação à forma como os professores e alunos construíam uma rotina de trabalho. Esta era pautada em uma lógica organizadora do trabalho escolar em que as posições de sujeitos se consolidam mediadas por estratégias institucionalizadas de ação. 
Embora a análise, para fins desse artigo, focalize o terceiro ano de escolaridade, em função das especificidades da mesmo, que contém metade dos alunos do 3º ano e metade do 2º - todos classificados como alfabetizados, organizamos uma visão analítica geral, a partir dos dados das outras turmas.
É possível perceber na classe de alfabetização (1º ano) uma atuação da professora mais preocupada em estabelecer relações com os alunos e destes com o conhecimento a ser construído. A apresentação da escrita é feita de forma a vivenciar esse novo universo, considerando que os alunos ainda estão aprendendo o que significa ser aluno, o que os constitui na relação com os outros e com o objeto de aprendizagem. Essa compreensão por parte da professora pode ser comprovada pelas inúmeras atividades interativas que realiza e pelos espaços criados para elaboração de escrita espontânea em que as crianças podem testar suas hipóteses, construindo assim possibilidades de compreensão das funções da escrita e de sua notação. 
A primeira análise demonstra que há um entendimento mais global entre práticas de linguagem e apropriação da escrita enquanto modalidade específica ainda desconhecida pelos alunos. O trabalho realizado pela professora encontra, contudo, uma série de obstáculos para a sua realização. Há nitidamente um esforço no sentido de seduzir os alunos para as atividades escolares, disputando com outras formas mais atraentes de expressão da energia infantil, como a própria relação entre eles. Constantemente a professora se refere à dispersão e à dificuldade de concentração em uma tarefa que vá além de 10 minutos. 
O acompanhamento cuidadoso das atividades, com um tempo significativo dedicado ao estudo específico da língua, no primeiro semestre, se reflete de forma ainda difusa na primeira produção textual solicitada especificamente para fins da pesquisa, em julho. A primeira dificuldade foi convencer as crianças a escreverem um texto. Estas se negavam, justificando que não gostavam de escrever. Apenas sete crianças se dispuseram a escrever. 
Em relação à turma de alunos alfabetizados, composta de alunos do segundo ano e de terceiro (a partir de agora denominado terceiro ano) O reagrupamento dificultou a identificação do ano de escolaridade, posto que a professora do segundo ano ficou com os alunos alfabetizados e a do terceiro ano com os não alfabetizados. No dia-a-dia da escola, há dificuldade de nomeação das turmas. Em geral se referem à turma da professora B (alfabetizados) e à turma da professora C (não alfabetizados).
, a situação praticamente se inverte. Caracteriza-se, de um modo geral, por uma objetivação do conteúdo a ser aprendido: algo externo ao sujeito que se encontra oficializado em portadores textuais, como o livro didático e o quadro negro. A dinâmica de organização do trabalho diário constitui-se em exercícios postos no quadro para serem copiados e completados, ou exercícios do livro com a mesma estrutura. Estes em geral, referem-se a questões morfológicas e ortográficas, ou à interpretação de texto, com perguntas óbvias em relação ao texto, que são respondidas individualmente e corrigidas pelo professor em sua mesa. As três oportunidades de produção textual estiveram ligadas à produção de redação com temática única, como festa junina, dia do índio e poema solicitado pela direção para o mural.
Em relação à turma de alunos não alfabetizados, composta de alunos do segundo ano e de terceiro (a partir do reagrupamento, considerado segundo ano), a situação é similar, com o agravante de troca, durante o segundo semestre, de três professores, por problemas internos da escola. Nesta turma tivemos dificuldade de acompanhamento, em razão de freqüentes paralisações, falta de professor e feriados coincidentes com o dia estabelecido para a presença da pesquisadora na escola. Os textos finais apresentam características diferentes do segundo ano. Sua análise encontra-se no relatório desta pesquisa.
A leitura e a escrita como meta dos primeiros anos de escolaridade ainda é vista de forma bastante abstrata, sem articulação com as práticas discursivas comuns a qualquer sujeito falante de uma língua. Assim, a interlocução em sala de aula, neste caso, bem caracterizada pela assimetria dos eventos de fala, não permite uma progressão ou encadeamento discursivo capaz de promover o desenvolvimento da oralidade, na construção de uma competência argumentativa. (Fávero, 1999, Vigner, 1988) Os turnos de fala bem marcados só permitem pergunta do professor e resposta estrita do aluno a essa pergunta. Em ocasiões em que os alunos quiseram explicar suas respostas, foram interrompidos pela professora, afirmando que cabe a eles saberem ou não a resposta, sem desculpas.
O fato dessa da turma já estar freqüentando o segundo ano e, portanto, conhecendo minimamente a tecnologia da escrita, nos levou a criar expectativas em relação à produção desses alunos. Essa expectativa foi reforçada pela fala recorrente da professora, tanto em situação de entrevista quanto de participação em reuniões, no sentido de que não se sentia responsável por atuar na alfabetização dos alunos e sequer tinha conhecimento dessa especificidade. 
Essa concepção restrita de alfabetização indica, em princípio, que a professora trabalha com o pressuposto de que a dimensão instrumental da escrita já está garantida, podendo expandir a capacidade de uso da linguagem, na produção de algo significativo. Entretanto o que se constata é a mesma lógica do ensino da escola seriada em que há um conteúdo de primeira série que deve ser trabalhado a partir, principalmente, de exercícios metalingüísticos de conhecimento da língua. Durante o período de observação, a recorrência de exercícios do tipo leia e complete, desconectado de qualquer reflexão sobre o uso da linguagem, denota a permanência da cultura escolar em que o aprender sobre a língua está desvinculado das práticas de linguagem. 
A caracterização dessa turma é difícil de ser feita posto que desde maio houve uma alteração na sua organização. A professora recebeu todos os alunos do 3ª ano que eram considerados alfabetizados e ficou também com os seus alunos (2º ano) que tinham a mesma condição. Embora até essa época metade de sua turma ainda não lesse, nenhuma atividade específica era realizada nesse sentido pelas razões expostas acima. Após o reagrupamento, as atividades continuaram exatamente como eram feitas anteriormente.
A descrição e a análise das observações denotam um processo quase mecânico de ensino, praticamente sem oportunidade para que os alunos construam um conhecimento sobre a escrita de forma a utilizá-lo em diferentes funções. As reuniões de pesquisa em que eram relatadas nas visitas semanais à escola nos impeliam sempre a concluir que esses alunos estavam fadados ao fracasso pela falta de condições de aprendizagem significativa. As atividades metalingüísticas de aprender a escrever, principalmente relacionadas a questões ortográficas como dígrafos, encontros consonantais, ou morfológicas, tais como gênero e número,  ocupam parte significativa do tempo de sala de aula. Os textos dos livros são claramente utilizados como pretexto para exercícios gramaticais. Atividades lingüísticas ou epilingüísticas são raramente tematizadas em sala de aula. Atividades lingüísticas, epilingüísticas  e metalingüísticas são ações da linguagem , com a linguagem e sobre a linguagem. Geraldi, 1991. Até mesmo as conversas entre os alunos eram proibidas, de acordo com as regras do bom aluno que deveriam ser seguidas à risca: Não brincar em sala de aula; respeitar a professora; abaixar a cabeça após os exercícios; não falar todos ao mesmo tempo, quando perguntados; fazer os deveres no tempo certo.
A tranqüilidade de copiar, completar, corrigir a partir das respostas prontas, demonstravam apenas que alguns alunos sabiam copiar, outros copiavam errado, outros não acertavam recorrentemente as respostas (o que gerava uma constante ameaça de bilhete para os responsáveis), mas não se conseguia ter minimamente elementos para avaliar sua capacidade de produção escrita.
Entendendo, baseados em Kato (2002:193), que a criança tem, desde o início, “a concepção de que o texto é uma unidade formal e conceptual”, realizamos uma atividade de produção com esses alunos, no final do primeiro semestre: a partir da leitura e dramatização de uma fábula de Esopo. Foi solicitado que os alunos recontassem por escrito a história. 
A análise desse primeiro grupo de textos nos mostrou que, em termos de estrutura do texto, considerado como uma unidade significativa (Fávero, 1991), sete alunos escreviam uma frase simples, basicamente com um predicado nominal; dois, elaboravam textos com um período composto por duas orações, três, frase com apenas o título e um desenho; dois, conjunto de frases referentes a temáticas distintas, sem progressão; quatro, textos coerentes compostos de várias frases em que havia progressão do assunto, assegurado por elos coesivos gramaticais, ou lexicais, como a repetição da palavra. Em quase todos os textos foi possível perceber ocorrências lingüísticas semelhantes, tais como: hipersegmentação (me lhor, a sim. con vida, qui riam, aca bol); hipo-segmentação (nomato, doque, foipara); hipercorreção (aca bol, dos/dois); supressão da semivogal no ditongo (otro); neutralização da vogal átona (cidadi); ditongação (mais, treis), correspondência fonema/grafema (dice); marca da língua padrão (comelos); concordância (dois rato); marca de gênero textual (era uma vez). Em princípio, todos esses fatos já bastante explicados na literatura, como em Cagliari (1989), Abaurre (1985, 1999, 2002) e outros,  apresentavam pistas bem definidas de que os alunos já haviam incorporado as regras básicas da escrita, sem entender, todavia, o significado da produção de um texto. Muitos deles haviam se recusado a escrever, perguntando se poderiam desenhar a história, tal como estavam habituados a fazer. Outros pediram à estagiária da pesquisa que escrevesse no quadro para que eles copiassem. 
Essa atitude reflete uma prática internalizada nos momentos de leituras feitas em sala de aula em que, quando não havia perguntas para responder de acordo com o texto, os alunos apenas desenhavam. As funções da escrita enquanto gêneros textuais capazes de, inseridos nos jogos de linguagem, configurar um uso necessário na própria constituição dos sujeitos aprendizes, não faziam parte da cultura escolar desses alunos. Exemplo disso foi a alegria de poucos alunos que compareceram um dia em que a escola teve que fechar suas portas, em virtude da morte de um traficante no morro próximo. Neste dia a professora resolveu não dar aula e disse a eles que poderiam fazer o que quisessem, inclusive escrever as cartas que tanto desejavam para enviar aos amigos.
O que chama atenção naquela produção é o fato de haver apenas quatro textos bem estruturados num conjunto de 19 textos. Ainda no conjunto desses quatro, dois tinham o aspecto de texto acartilhado em que a repetição do tópico (sujeito) era uma característica, apesar de haver a progressão do assunto (cf. Costa Val, 1991). O conjunto desse material confrontado com as práticas pedagógicas, analisadas acima, estavam de acordo com as expectativas negativas não só do grupo de pesquisa como da própria escola. Segundo a professora, era normal esse resultado, pois a maioria desses alunos já chegou ao segundo ano e alguns ao terceiro sem uma boa base dada pela alfabetização.
Há um processo de naturalização da não aprendizagem de alunos da escola pública com as características desses sujeitos da pesquisa. De acordo com entrevista com a Diretora, a maioria dos pais é desempregada, outros estão presos e por isso comparecem pouco à escola, dificultando o processo de escolarização dessas crianças. Contudo, em entrevistas realizadas com 17 alunos desta turma, constatamos que todos provêm de famílias cujas atividades profissionais são de baixa renda, mas nenhum mencionou problemas com a justiça. 
Todos os alunos moram nos três morros próximos à escola e seus pais trabalham como segurança, açougueiro, balconista, borracheiro, cozinheiro, servente de obras, faxineiro, em fábrica de sardinha, conserta coisas, porteiro, negócio de cimento, trabalha nem estacionamento. Dois desempregados e quatro responderam que não sabiam; estes alunos não moram com o pai. As mães: Servindo café na oficina, diarista 9, trabalha em casa 2, vende quentinha, trabalha fazendo crochê,  e enfermeira. Duas desempregadas e dois não sabiam.
Em princípio as características desses profissionais indicariam que suas atividades não exigem práticas letradas e que portanto haveria em casa pouco incentivo para práticas de letramento. Entretanto quando foi perguntado a esses alunos se gostavam de ler e o que liam em casa, sem que a pesquisadora mencionasse qualquer portador textual, obtivemos das 17 entrevistas: apenas um que não gostava, nem lia porque achava “sem graça” e um que gostava mais ou menos. Os outros responderam afirmativamente e indicaram suas preferências: nove liam historinhas, sete livros; quatro revistas; um livro da escola, um especificou Peter Pan, um, revista em quadrinhos, um livro emprestado da escola; um livro do poeta; um livro de inglês; um gosta de ler piadas, um especificou que está no 4º capítulo de um livro. 
Estes dados e outros referentes às atividades culturais desses alunos nos levavam a desconfiar da expectativa negativa que ia se construindo ao longo do semestre. Para alguns professores, os anos passados no interior do 1º ciclo sem uma avaliação seletiva que seguisse “os passos normais da escolaridade” não os levariam a um bom desempenho. 
De acordo com dados desta pesquisa e de outras que já foram feitas na mesma rede pela pesquisadora, constatamos que não havia mudanças nas práticas pedagógicas das escolas cicladas. Em geral, as questões curriculares não são tematizadas nem alteradas. A diferença apontada entre série e ciclo era de que havia no interior do ciclo apenas uma promoção automática dos alunos até que ao final de três anos eles pudessem ser retidos para “fixar e consolidar” a aprendizagem. Na série poderiam fazer isto anualmente, se fosse necessário.
Perseguindo ainda o objetivo da pesquisa em compreender esse suposto fracasso, aplicamos, no final do ano, nova produção textual com os mesmos alunos. Desta vez foi solicitado que os alunos escrevessem um episódio engraçado que tivesse acontecido com eles, ou, caso não tivessem, contassem aquilo que gostavam e que não gostavam de fazer. Para preparar esses alunos, a bolsista da pesquisa contou-lhes um acontecimento de sua infância e depois pediu que eles também relatassem oralmente algum. Todos se dispuseram a contar de forma bastante animada. Na hora da escrita, muitos preferiram expor seus gostos. Para garantir as condições de produção dos textos, foi caracterizado um dos fatores pragmáticos que pudesse ajudá-los na produção: o interlocutor – a professora das estagiárias que gostaria de conhecê-los melhor.
O resultado em relação a julho foi surpreendente. Os textos são todos coerentes, e demonstram a utilização bem marcada de gêneros textuais como narrativas (16 textos) e autobiografia (7). Nestes últimos era mais visível a repetição em cada frase de elementos lexicais como marcas de coesão dos textos. Nas narrativas a estrutura textual seguia o padrão normal de progressão do assunto, utilizando elos coesivos gramaticais, tais como referências anafóricas e catafóricas, conjunções, tempos verbais, etc e, em termos lexicais, substituições, associações, reiterações etc.
A análise desses textos articulada aos outros dados da pesquisa nos fez ampliar o quadro conceitual até então mais calcado nas teorias de apropriação da escrita. Em outras ocasiões já analisamos detidamente práticas de ensino de língua materna, considerando a herança deixada tanto pela lingüística estrutural com suas dicotomias, que afastavam o sujeito do centro da produção lingüística, quanto pela tradição dos estudos gramaticais, cujo foco se centra nas formas lingüísticas, mais do que na produção de linguagem como processo de constituição do sujeito e de “trabalho lingüístico” (Geraldi, 1991). 
Embora esses alunos raramente vivenciem a prática de produção textual, seus conhecimentos sobre essa modalidade foram sendo construídos ao longo de sua escolaridade, a partir de sua inserção em ambiente letrado mais formal, como a escola, e em eventos do seu dia-a-dia, como a própria casa e as atividades de lazer, que incluíam idas a cinemas e teatros. A hipótese que levantamos é que a permanência destes na escola, com um trabalho sistemático e característico das práticas escolares, que exigem uma reflexão sobre conhecimentos que não fazem parte das suas práticas sociais, produz um resultado positivo fruto desse continuum, sem ameaça de repetência, que a organização em ciclos promove.
De acordo com Lahire (2002:103), “é no universo escolar que se opera mais sistematicamente e de modo mais durável a ruptura com o senso prático e lingüístico”. Embora pareça algo “bizarro” o que acontece em sala de aula é dessa forma que devemos olhá-la para compreendê-la, posto que as atividades específicas do chamado ensino da língua permitem a entrada dos alunos em um universo lingüístico estruturado, cujos constituintes não fazem parte das trocas linguageiras presentes nas formas de vida social. Embora Bakhtin (1981) tenha defendido, na ruptura que promove para a compreensão da linguagem, que não são palavras o que dizemos, mas verdades ou mentiras, e que “na prática viva da língua, a consciência do locutor e do receptor nada tem a ver com um sistema de formas normativas, mas com a linguagem no sentido de conjunto dos contextos possíveis de uso de cada forma partícula.” (p.95), o conhecimento, mesmo que não consciente, dessas combinações possíveis levaram em particular esses alunos a elaborarem um discurso escrito que, de forma explícita, não refletia as práticas a que estavam submetidos. Segundo Frigotto (1990:38) “a lingüística cumpre o papel de decifrar o sistema, enquanto a escola assume a função de ensiná-lo. O ensino incorporou a visão abstrata da língua, deixando também de lado, tal como a lingüística  formal, a fala viva e suas implicações no desenvolvimento lingüístico do falante, ou seja, na sua inserção concreta na sociedade.” A compreensão da escola como “um lugar de cultura específica” (Lahire, 2004) afasta-se em boa medida de práticas sociais que não exigem reflexão. Os resultados da passagem pela escola durante um período significativo na vida das crianças modificam sem dúvida suas formas de inserção no mundo, pois o habitus adquirido por elas na escola de tornar o que lhe é próprio, como a linguagem, um objeto: a língua, analisando-a, manipulando, descobrindo suas regras de estruturação interna contribui para que elas se apossem conscientemente de algo que já possuem. Ao que tudo indica, não é interesse da escola a produção da linguagem do aluno, senão o reconhecimento da língua legitimada. (Bourdieu, in Soares, 1986.)
O que pode ser observado é que as crianças interiorizam pelo tempo de escolaridade os esquemas diferenciados de interação verbal e das funções sociais da linguagem, mesmo que estes não tenham sido explicitamente trabalhados.  Suas experiências escolares mais voltadas à estrutura da língua, às regras gramaticais, não lhes tiraram a capacidade discursiva de desenvolver um texto coerente, quando solicitado.
Lahire (2002), ao pesquisar as práticas escolares, afirma que a escola é exatamente o lugar onde se aplica a teoria saussureana de língua, mais preocupada em compreender seus aspectos internos do que em desenvolver as práticas discursivas presentes na sociedade em geral.
As novas teorias, principalmente aquelas desenvolvidas através dos diferentes conceitos de letramento, ou da aquisição da linguagem numa perspectiva discursiva, têm contribuído fortemente na mudança de práticas escolares voltadas ao domínio da leitura e escrita como práticas sociais. Entretanto, ainda não estão presentes na escola como eixo de ensino da língua materna. Isto não significa que alunos submetidos a práticas gramaticalistas de ensino não desenvolvam sua capacidade textual. Bakhtin (1981) deixa bastante claro a postura não passiva do ouvinte no processo interlocutivo: a contrapalavra é a forma de compreensão do discurso do outro; no caso da escola, como incorporação de novos signos a partir daqueles que já fazem parte do seu discurso interior. Esse processo se reflete na construção do conhecimento que não se limita apenas ao que é ensinado explicitamente, mas ao contexto de aprendizagem que oferece muito mais do que professor transmite.
Este resultado nos provocou uma enorme expectativa em relação a um possível trabalho com esses alunos pautado numa perspectiva do “alfabetizar, letrando”, como propõe Magda Soares (1998). Se, apesar das condições de sala de aula, esses alunos conseguem monitorar e produzir seus textos (Sautchuk, 2003), o trabalho com uma concepção dialógica da linguagem provocaria um salto significativo.

4. Considerações finais
Na escola estudada, em que parte significativa dos professores se ressente da organização em ciclos, justificando a partir da existência da aprovação automática, da falta de interesse e de compromisso dos alunos em estudarem com mais afinco, e, portanto, não estarem preparados para ascender a cada ano, constatou-se, pela pesquisa, que todos esses alunos tinham um domínio sobre a produção escrita e, portanto, condições de serem aprovados para o 2º ciclo, com exceção daqueles que não freqüentavam regularmente a escola (dois alunos).
Diferentes são os fatores que podem coexistir na produção do êxito ou do fracasso escolar. Um desses fatores tem sido comumente atribuído à escola e suas metodologias, sem considerar a complexidade da questão, estabelecendo muitas vezes uma lógica linear de culpados, desconsiderando os conhecimentos produzidos, porém dificilmente mensuráveis. O processo de naturalização da não aprendizagem quando se trata das classes populares impede, freqüentemente, que se examine a capacidade desses alunos de superar a expectativa de pouco rendimento de seu capital cultural.
Podemos concluir que, apesar do parco investimento feito pelo município nas condições concretas da escola para essa reorganização (segundo resultado das entrevistas com professores), os ciclos resgatam a possibilidade de os alunos permanecerem um tempo maior na escola, construindo, a partir do diálogo entre o seu universo cultural e aquele específico da cultura escolar, uma aprendizagem sistemática que só este espaço pode proporcionar. Esse tempo garante que muitas crianças não sejam rotuladas de imediato como fracassadas por não assimilarem, de pronto, uma lógica cultural alheia a seu universo, principalmente quando se trata das variedades lingüísticas próprias desse segmento da população e de uso da modalidade escrita pouco comuns a seus ambientes sociais. Isto não elide a critica a um trabalho limitado que é feito com esses alunos, principalmente no que tange ao uso significativo da linguagem em suas diferentes funções sociais.
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