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RESUMO 

Vinculada à Linha de Pesquisa Estado e Políticas Educacionais do Programa de 
Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG), esta tese 
analisa  a  organização  da  escola  em ciclos  em Goiânia  à  luz  dos processos  de 
regulação  das  políticas  educacionais  empreendidos  no  Brasil,  particularmente  a 
partir da década de 1990. Com base nas análises da regulação social realizadas no 
campo  da  economia  e  da  sociologia  política  e  tendo  como referência  o  quadro 
teórico-metodológico  desenvolvido  por  Marx  e  fertilizado por  Gramsci,  buscou-se 
apreender as determinações constitutivas da organização da escola em ciclos em 
Goiânia e interrogar em que sentido elas correspondem aos processos de regulação 
das  políticas  educacionais  ou,  se  diferentemente  disso,  podem  significar  um 
contraponto aos processos hegemônicos de regulação em curso. A investigação em 
âmbito local demandou, além da pesquisa bibliográfica, um processo que envolveu 
análise documental, realização de entrevistas e aplicação de questionários em 15 
escolas. Os dados obtidos dos questionários receberam tratamento estatístico por 
meio do programa eletrônico SPSS - Statistical Package for The Social Sciences. Ao 
tomar a organização da escola em ciclos como uma política no sentido stricto da 
ação estatal,  ou seja, como uma política de governo, deve-se considerar que ela 
também se encontra, em maior ou menor grau, submetida às formas de regulação 
das  políticas  forjadas  no  sentido  lato  da  ação  do  Estado.  Neste  sentido,  a 
organização da escolaridade em ciclos em Goiânia pode ser compreendida como 
uma política demarcada duplamente por processos regulacionais. Contrapondo-se 
ao modelo de organização seriada, as principais mudanças instituídas no âmbito da 
avaliação  referem-se  à  variação  no  significado  da  reprovação  e  à  inserção  de 
alternativas  como  reagrupamento,  mobilidade,  reenturmação  ou  retenção  em 
algumas etapas. No âmbito do currículo, o discurso de que é necessário flexibilizar 
sua estrutura parece amplamente assimilado e reafirmado no currículo organizado 
por objetivos, por tema gerador e projetos de trabalho, dentre outras metodologias 
adotadas. A inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre gestão e 
organização  do  trabalho;  a  ênfase  no  trabalho  coletivo;  a  intensificação, 
complexificação  e  sobrecarga  no  trabalho  dos  professores  têm  resultado  na 
demanda por um professor cada vez mais flexível e são indicativos de mudanças no 
âmbito da gestão e da organização do trabalho. A organização da escola em ciclos 
na  rede  municipal  de  educação  de  Goiânia  é  uma  política  cuja  regulação  foi 
expressa  no  contraditório  movimento  de  flexibilização,  que  incluiu  momentos  de 
desregulamentação/regulamentação ao longo do período analisado.  Entretanto,  o 
que se depreendeu é que o paliativo da flexibilização não tem cessado os processos 
de produção do que se convencionou denominar de fracasso escolar e em razão do 
que são necessárias formas cada vez mais complexas de regulação social.
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