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RESUMO 

Malaquias, L. M. A. (2013). Estudo sobre a implementação da política de Ciclo Básico de Alfabetização 
no município de Poços de Caldas. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade de 
São Paulo, São Paulo. 
 
A partir de considerações da Educação para Todos na perspectiva da Educação Inclusiva entendida 
enquanto fundamental na luta por uma educação pública de qualidade, este trabalho se insere no 
âmbito de estudo da Psicologia Escolar em suas relações com as políticas públicas educacionais. O 
objetivo foi investigar o processo de implantação e implementação de uma proposta de Ciclo Básico de 
Alfabetização no município de Poços de Caldas (MG), que teve início em 2010, com destaque ao modo 
como este processo tem sido apropriado por aqueles que o constroem no dia-a-dia da escola. Baseado 
em uma abordagem qualitativa de pesquisa, teve como norte teórico a Psicologia Escolar Crítica em 
suas relações com especificidades da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural. 
Como lócus privilegiado do estudo foram selecionadas duas escolas públicas municipais e a Secretaria 
Municipal de Educação. Participaram das entrevistas e conversas informais professoras do 1º e 2º ano 
do Ensino Fundamental I, dirigentes das instituições escolares e técnicas da Seção de Ensino 
Fundamental, Médio e Especial da Secretaria Municipal de Educação. A análise do documento 
nacional oficial disparador de todo o processo, a Resolução CNE/CEB Nº 7/2010, que fixa as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos, mostra que este traz passagens que 
articulam seus fundamentos ao lema “aprender a aprender”, que, em linhas gerais, retira da escola e do 
professor a importante ação de transmitir o conhecimento objetivo produzido historicamente. O 
argumento da não-retenção aparece no documento revestido pelo “princípio da continuidade”, o que 
indica que a organização da escolaridade por ciclos deve ser adotada principalmente para que haja 
diminuição nos altos índices de repetência. Nesse sentido, passagens do documento destacam a 
necessidade de ampliação e melhora de oportunidades dos processos de aprendizagem e do ensino, 
mas não são mencionadas ações e instrumentos essenciais e necessários para que estes objetivos 
sejam alcançados. Os resultados também apontam dois momentos distintos do processo no município: 
a implantação, com a introdução da proposta de ciclos através de um documento oficial e sua adoção 
pela SME, em um processo verticalizado, e a implementação, com a criação de espaços de discussão 
e tomada de decisões conjuntas entre as profissionais da SME e das escolas. Houve abertura à 
participação e construção coletiva de decisões no âmbito das escolas e da SME, entendidas enquanto 
importantes instrumentos no desenvolvimento do trabalho em busca da qualidade da/na educação. As 
ações possibilitaram acompanhamento pontual e longitudinal dos alunos e reorganização do trabalho 
pedagógico a partir da reflexão e avaliação do próprio trabalho. Por outro lado, o possível acúmulo de 
dificuldades escolares ao passar dos anos que compõe o ciclo ganha destaque, já que não são 
desenvolvidas ações de atendimento especializado. Há expectativas de decidir quais crianças teriam 
ou não possibilidades de seguir para o próximo ano letivo, revelando tentativas de mesclar aspectos da 
política de ciclos e da seriação, explicitando o não entendimento e apreensão dos fundamentos e 
significados da proposta de ciclo em seu sentido estrito.  
 
 
Palavras-chave: Psicologia Escolar; Políticas Públicas; Ensino Fundamental; Ciclo Básico de 
Alfabetização. 
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ABSTRACT 

 
Malaquias, L. M. (2013). A study on implementation of public policy of a Literacy Basic Cycle in Poços de Caldas. 
Master’s dissertation.  Psychology Institute. University of São Paulo, São Paulo. 

 

Based on considerations about Education for All in the perspective of Inclusive Education, understood 
as fundamental in the struggle for a public education of good quality, this work develops is within the 
scope of School Psychology in its relations with educational public policies. The aim was to investigate 
the implantation and implementation process of Literacy Basic Cycle proposal in the city of Poços de 
Caldas (MG), which has began in 2010, with emphasis on how this process has been appropriated by 
those who build it in daily school. This study was based on a qualitative research approach on Critical 
School Psychology in its relations with Historical-Critical Pedagogy and Historical-Cultural Psychology. 
As a privileged locus, were selected two public schools and a Municipal Secretary of Education (MSE). 
Participated in the interviews and informal conversations: teachers from 1st and 2nd years of 
elementary school, leaders of educational institutions and techniques of the Sections Elementary, 
Middle and Special from MSE. The analysis of the official document, understood as a trigger of the 
whole process, the CNE/CEB Resolution nº 7/2010 which sets the National Curriculum Guidelines for 
Elementary School of nine years, shows  passages that articulate its foundations to the slogan "learning 
to learn", which in general, take away from school and teacher the important action of transmitting 
objective knowledge produced historically. The argument of non - retention appears coated by the 
"principle of continuity”, which in other words means that the organization of schooling cycles should be 
adopted mainly to ensures a decrease in repetition rates. These passages, in the document, highlight 
the need to expand and improve the opportunities on the processes of learning and teaching, however, 
they don’t highlight necessary actions and essential instruments to achieve these goals. The results also 
point out two distinct processes in the city: the implementation, with the introduction of the Cycles 
proposal through an official document and its adoption by SME in a vertical process, and the 
implementation, with the creation of spaces for discussion and decision between MSE and school 
professionals. There were participation and collective construction in decisions, within schools and 
MSE, understood as important tools in the development of work in search of quality education. These 
actions allowed punctual and longitudinal monitoring of students and the reorganization of the 
pedagogical work based on reflection and evaluation of the own work and on the awakening to the need 
for continued studies and complementary that would help subsidize the pedagogical practice. There 
were expectations in decisions about children which would pass for the next school year, which reveals 
attempts to merge aspects of cycle’s policy and seriation, which highlights the lack of understanding and 
grasp of the fundamentals and significance of the proposed cycle in its strict sense.  

Keywords: School Psychology; Public Policy; Elementary Education; Literacy Basic Cycle. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

 O fenômeno do fracasso escolar e seu estudo estão presentes no cenário brasileiro desde o século 

passado. De acordo com Patto (1990), dados estatísticos dos anos 1930 já revelavam altos índices de 

repetência e evasão; outros estudos, datados da mesma época, indicavam o insucesso de reformas 

educacionais sucessivas que buscavam solucionar este quadro. Ainda hoje este fenômeno ocupa lugar de 

destaque em estudos e pesquisas acadêmicas (Angelucci, Kalmus, Paparelli & Patto, 2004) e também no 

cenário educacional do país, como disparador de diversas reformas educacionais e estratégias para sua 

prevenção, enfrentamento e superação. 

 Apesar da elevação em índices educacionais oficiais, principalmente relativos à ampliação do acesso 

aos níveis de ensino, a luta por uma educação de qualidade que cumpra com seu papel primordial de 

desenvolvimento e humanização dos indivíduos, a partir de uma perspectiva de Educação para Todos, ainda é 

premente.  

 E o que entendemos por Educação para Todos? 

 Para explicitar este entendimento, é necessário, primeiro, explicitar o que entendemos por educação. 

Saviani (2005a) afirma que a educação situa-se na categoria de trabalho não-material, isto é, uma categoria de 

produção de saberes relativos ao conjunto da produção humana, no qual encontramos, por exemplo, o saber 

sobre a cultura e o saber sobre a natureza. Assim, o trabalho não-material relaciona-se à produção de conceitos, 

valores, idéias, habilidades, atitudes e hábitos. Tais elementos, quando assimilados pelo homem, constituem o 

que o autor define como uma segunda natureza, ou seja, as especificidades humanas não dadas desde o 

nascimento. É sob a base da natureza bio-física do ser humano que a natureza humana é produzida pelo próprio 

homem, por meio do trabalho educativo. “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, 

em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” 

(p. 13). Desta maneira, a natureza humana não é dada a priori, mas constituída fundamentalmente a partir do 

trabalho educativo. 

 A partir desta afirmação, o autor explicita o objeto da educação: identificar os elementos culturais que 

necessitam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles possam se tornar humanos, além 

da descoberta das formas adequadas para que este objetivo seja alcançado. Assim, os diferentes tipos de saber 

interessam à educação enquanto elementos que os indivíduos necessitam assimilar para que se tornem 

humanos. E este processo de humanização demanda aprendizagem, o que implica especificamente o trabalho 

educativo que tome como referência o saber objetivo produzido historicamente. Desta forma, os saberes 

necessários à educação escolar dizem respeito ao conhecimento elaborado e sistematizado. Importante lembrar 

que para além da existência do saber sistematizado na escola, é indispensável viabilizar as condições para que 

sua transmissão e assimilação sejam concretizadas (Saviani, 2005a). 

Esta perspectiva de Educação é denominada Pedagogia Histórico-Crítica (Saviani, op. cit.). 

Diferentemente das teorias não-críticas que defendiam ser a Educação um instrumento de correção da 
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marginalidade e das distorções sociais, e das teorias crítico-reprodutivistas, que afirmavam ser a Educação 

produtora da marginalidade, ou seja, instrumento de reprodução das relações de produção na sociedade 

capitalista, marcadamente caracterizada pela dominação e exploração (Saviani, 1982, 2005d), a perspectiva 

Histórico-Crítica supera a articulação mecanicista entre Educação e sociedade, analisando esta relação como 

dialética e contraditória, e, assim, defendendo a possibilidade de pensarmos em transformações na esfera 

educacional e social (Meira, 2000; Saviani, 2005a).  

Partindo destes pressupostos torna-se possível compreender a relação entre a sociedade e a 

educação, pensadas no interior do processo de produção e reprodução do capital, além da determinação social 

da educação e da consideração de que a educação escolar é uma instância fundamental para que o 

conhecimento historicamente acumulado seja socializado (Meira, 2003). 

 Consonante com esta perspectiva estão as afirmações dos principais teóricos da Psicologia Histórico-

Cultural – Vigotski, Lúria e Leontiev. Partindo da afirmação de que o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores, isto é, eminentemente humanas, não estão dadas desde o nascimento, ou seja, vão se constituindo 

a partir da participação do indivíduo em um meio cultural, tais autores defendem que o processo de 

humanização ocorrerá a partir da apropriação, pelos indivíduos, dos conteúdos historicamente produzidos pela 

humanidade (Leontiev, 1978; Vigotski, 1931/1995, 1984/2007; Vigotski & Luria, 1996). Assim, podemos afirmar a 

importância da educação escolar na formação e constituição das características especificamente humanas.  

 A partir destas considerações acerca da importância da Educação e especialmente da educação 

escolar enquanto essencial para o desenvolvimento e a humanização dos indivíduos, cabe destacar, então, o 

que entendemos por Educação para Todos, enquanto uma perspectiva da Educação Inclusiva.  

Tomemos, inicialmente, o documento oficial produzido na Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, em 1990. Ao afirmar a educação como direito de todos e explicitar a constatação de níveis críticos no 

que diz respeito ao acesso à escolarização, aos índices de analfabetismo e à necessidade da concretização da 

educação básica para que a sociedade possa enfrentar seus problemas e transformar sua realidade, a 

declaração define um plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. Estas são 

entendidas como os instrumentos essenciais para a aprendizagem – leitura, escrita, cálculo, solução de 

problemas – e como os conteúdos básicos da mesma – conhecimentos, habilidades, valores e atitudes. Desta 

forma, neste documento o foco principal é o desenvolvimento da educação, especialmente da educação básica, 

entendida como a base para a aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultua [UNESCO], 1998a). 

 Já a Declaração de Salamanca, relativa às necessidades educacionais especiais, retoma os princípios 

do compromisso da Educação para Todos e afirma a urgência em prover, no sistema regular de ensino, a 

educação para crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais. Desta forma, demandam 

que os governos aprimorem seus sistemas educacionais “[...] no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas 

as crianças, independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais” (UNESCO, 1998b, p. 1). 

 Não se pretende na presente pesquisa realizar uma discussão a respeito do ingresso de pessoas com 

necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino. Mas é importante frisar que partimos do 
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mesmo pressuposto afirmado na Declaração de Salamanca, na medida em que todas as crianças devem estar 

incluídas no sistema educacional. E esta inclusão não se relaciona à simples presença das crianças nas escolas, 

mas sim ao respeito às diferenças individuais, não somente as relativas às necessidades educacionais 

especiais, mas também as relativas ao contexto social, familiar e cultural no qual a maioria das crianças das 

escolas públicas brasileiras se encontra. Como forma de reafirmar este posicionamento, utilizamos as palavras 

de Antunes (2008, p. 474):  

 

[...] garantir pleno acesso e condições de permanência de todos os educandos na escola, 
independentemente de suas condições, cabendo à escola transformar-se para possibilitar-
lhes condições efetivas de escolarização; essa questão traduz o princípio de educação 
inclusiva, que incorpora não só a educação de alunos com deficiência, mas todos aqueles 
que, por diversos motivos, são alijados da escola e de seus bens. 

 

Este posicionamento está relacionado ao histórico da Psicologia Escolar no que diz respeito aos modos 

de entender e atuar frente aos problemas de escolarização, já que, durante muito tempo e, infelizmente, até os 

dias atuais, em muitos casos as justificativas para o não aprendizado dos estudantes pautam-se em suas 

características individuais e/ou de sua família, especialmente das crianças de classes populares. Deste modo, 

na presente pesquisa acreditamos que partir do posicionamento da Educação para Todos na perspectiva da 

Educação Inclusiva seja fundamental para uma atuação crítica no campo da Psicologia Escolar e Educacional, 

que revele o compromisso social pela luta em defesa dos interesses dos indivíduos, especialmente os 

pertencentes às classes populares, que foram e continuam sendo excluídos do processo de escolarização, 

essencial para seu pleno desenvolvimento. 

Retomando os dados acerca do fracasso escolar no país dos quais se falava acima, pode-se citar como 

exemplo da realidade educacional do Brasil atualmente o fato de que mesmo com o aumento dos anos de 

estudo da população, com a elevação do acesso ao Ensino Fundamental – que representa a quase 

universalização do acesso à escola para crianças entre sete e quatorze anos – e com o aumento da taxa de 

frequência ao Ensino Médio, o país enfrenta diversas dificuldades neste âmbito, especialmente em relação à 

qualidade do ensino (Brasil, 2009). Citam-se as dificuldades de acesso, permanência, desempenho e conclusão 

do Ensino Médio, altas desigualdades relacionadas às classes econômicas e desigualdades regionais, mais de 

quatorze milhões de brasileiros analfabetos, além de um número significativo de indivíduos situados na faixa 

etária de escolaridade obrigatória não alfabetizados e elevadas taxas de defasagem escolar (Brasil, 2009, 

2011a, 2011b). 

Uma das estratégias governamentais para o enfrentamento e superação dos problemas no cenário 

educacional do país é a elaboração e implantação/implementação de políticas públicas em educação. Desde o 

século XX, ações neste âmbito, atreladas às transformações sociais e políticas e impulsionadas também pelas 

produções científicas advindas do meio acadêmico, têm sido desenvolvidas para superar o caráter excludente e 

seletivo do sistema educacional brasileiro.  

Cabe aqui, a partir do uso dos termos implantação e implementação, explicitar nosso entendimento em 

relação aos seus significados e diferenças, com o objetivo de esclarecer o posicionamento do qual partimos. 
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De acordo com a definição do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (Ferreira, 2000), implantar 

significa introduzir, estabelecer, inserir algo, fazer o implante de alguma coisa. O ato de implantar é direto e, 

pensando metaforicamente, é como a implantação de um dente, por exemplo, alguém chega e o insere, o 

coloca. Assim, uma instância superior pode implantar uma política pública: decide por algo e o implanta. Já a 

termo implementar significa prover de implemento, ou seja, de cumprimento, de execução, de por em prática. 

Temos assim dois momentos e dois tipos de ações que podem ser desenvolvidas quando se trata de políticas 

públicas: inicialmente ela é inserida, implantada e quando ela passa a ser praticada, estamos diante do processo 

de implementação.  

Somado a essas definições, e considerando especificamente as políticas educacionais, partimos do 

seguinte entendimento: quando uma política é imposta de modo vertical, de cima para baixo, sem levar em 

consideração as opiniões dos atores que a construirão no dia-a-dia, ela foi implantada. Apesar de ter que ser 

colocada em prática, isso é, implementada, o que predomina é sua inserção, bruta, direta. Por outro lado, 

quando a possibilidade de construção conjunta, planejamento, preparação e participação dos atores 

educacionais é priorizada, estamos diante de um processo de implementação. Apesar de também ser 

implantada, já que em algum momento, alguém ou algum órgão teve de demarcar seu início, o que predomina é 

a implementação, que abre possibilidade de co-construção dos envolvidos. 

Cabe ainda destacar que tais termos, em muitas produções consultadas para a construção desse 

estudo, aparecem sendo utilizados de maneira indiscriminada e/ou não especificada. Assim, optamos por utilizá-

los, quando nos referimos a tais estudos, de acordo com o modo como apareceram originalmente. Quando os 

utilizamos em momentos de nossa própria argumentação, o fazemos a partir da distinção que acabamos de 

explicitar.   

Reconsiderando a estratégia governamental de implantação/implementação de políticas públicas para o 

enfrentamento dos problemas educacionais brasileiros, passamos à seguinte questão: qual o papel da 

Psicologia em sua interface com as políticas públicas em Educação? 

Importante destacar, de acordo com Souza (2006, 2010a), que a discussão referente às políticas 

públicas em educação na área da Psicologia Escolar e Educacional é recente, na medida em que seu 

surgimento data dos últimos 20 anos. Tal interface se tornou possível graças às críticas que passaram a ser 

direcionadas às concepções hegemônicas e tradicionais que pautavam a atuação dos profissionais da área da 

Psicologia, especialmente a partir dos anos 1970.  

Tais concepções, baseadas principalmente na Teoria da Carência Cultural e nas Teorias Racistas, 

reveladoras da forte influência norte-americana e do pensamento médico no desenvolvimento da Psicologia 

Escolar no Brasil, acarretaram às intervenções da área um caráter essencialmente psicométrico e clínico 

(Campos & Jucá, 2003; Moysés, 2001; Patto, 1988). Os problemas escolares foram reduzidos e transformados 

em problemas de ordem psicológica e patológica, de modo que cada criança foi responsabilizada, de maneira 

individual, pelo seu próprio desempenho. Além de desconsiderar toda a conjuntura política e econômica da 

época, qualquer sinal de não adaptação ao sistema educacional – na maneira como este funcionava – era 
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entendido como problema da criança, de seu pertencimento a determinada classe social e/ou das condições 

objetivas nas quais vivia (Bock, 2003; Machado & Souza, 2004; Patto, 1990; Souza, 2004a). 

Estas concepções passaram a ser denunciadas de forma sistemática, no Brasil, no final da década de 

70 e início da década de 80 e tem como marco referencial a obra de Maria Helena Souza Patto publicada em 

1984 sob o título de “Psicologia e ideologia: uma introdução crítica à Psicologia Escolar” (Meira, 2000; Souza, 

2010a, 2010b; Tanamachi, 2000; Tanamachi & Meira, 2003). Importante ressaltar que nesta mesma década, no 

cenário político nacional, os movimentos sociais pela redemocratização do Estado brasileiro se intensificavam e 

ocorria também a luta por uma nova Constituição que fosse capaz de retirar do cenário legislativo as ações 

autoritárias deixadas pela Ditadura Militar. Juntamente com estes e outros acontecimentos no cenário do país, 

como tentativas de introdução de mudanças nas relações sociais e civis interligadas aos avanços dos direitos 

humanos e sociais pelos quais se passava a lutar, coincidem as críticas apresentadas pela Psicologia neste 

momento. Assim, estas se tornam propícias para o tipo de discussão teórico-metodológica pautada por uma 

perspectiva emancipatória que levasse em conta a realidade social (Souza, 2010b). 

Todo esse movimento destacou a necessidade de conhecer a realidade educacional e realizar uma 

análise crítica da escola, atentando para a função que ela desempenha em uma sociedade de classes, fato 

destacado por Maria Helena Souza Patto em sua obra “A produção do fracasso escolar: histórias de submissão 

e rebeldia”, publicada em 1990. Souza (op. cit.) afirma que Patto inaugura a discussão sobre o fracasso escolar 

no campo da psicologia e demonstra a articulação da Medicina e do Movimento de Higiene Mental com as 

teorias psicológicas para a explicação do não aprender. 

Assim, de acordo com a autora, foi possível um movimento em busca de explicações para o fracasso 

escolar que levassem em consideração a escola como uma instituição situada em uma estrutura social. Nesta 

perspectiva crítica insere-se, como campo de estudo no âmbito da Psicologia Escolar, o estudo dos problemas 

de escolarização em oposição ao estudo dos problemas de aprendizagem, deslocando o eixo de análise do 

aluno para a escola e também para as relações de caráter institucional, histórico, pedagógico, psicológico e 

político que constituem o dia a dia escolar.  

Considerando esta perspectiva crítica de atuação, parte-se da queixa escolar enquanto produzida no 

espaço da escola, com o objetivo de construir uma interpretação que tenha como princípio “a construção de uma 

história não documentada, composta por diferentes versões (criança, pais, professores, psicólogo) a respeito da 

criança e de sua relação com a escolarização, com uma finalidade emancipatória” (Checchia & Souza, 2003, p. 

129). Tem-se, assim, a luta por uma escola democrática e de qualidade, que cumpra com sua função, que 

possibilite o desenvolvimento de seus participantes e que seja capaz de romper com a produção do fracasso 

escolar. 

Diante desse cenário, diversas reformas no âmbito educacional passaram a integrar as pesquisas 

voltadas à escola e suas relações com o processo de escolarização, especialmente no Estado de São Paulo. 

Pela necessidade de construir concepções teóricas e metodológicas capazes de apreender a complexidade da 

escola, foi proposta, também, a necessidade de estudo e compreensão do universo das políticas públicas em 

Educação (Souza, 2010a).  
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Desta forma, o papel da Psicologia em sua interface com as políticas públicas em Educação “[...] têm se 

dado na direção de analisar o miúdo dessa instituição educacional, ou seja, a vida diária escolar, as formas, as 

maneiras, estratégias, processos que constituem o dia a dia da escola e suas relações”, na medida em que é 

nesse espaço que as políticas educacionais se materializam (Souza, op. cit., p. 136). 

Assim, a especificidade da Psicologia Escolar diante das políticas públicas em Educação está no 

“pensar a escola a partir de seus processos diários de produção de relações, analisando como as políticas 

públicas são apropriadas nesses espaços e transformadas em atividade pedagógica, em prática docente, em 

práticas institucionais, portanto, em prática política” (p. 136). Nesse sentido, além da consideração de que a 

escola se materializa em condições históricas e culturais, sendo então produtora e produto das relações 

estabelecidas neste âmbito, a Psicologia Escolar enfatiza a importância da aproximação dos pesquisadores com 

os atores educacionais, e a possibilidade de dar voz a eles, na medida em que, através de seu trabalho 

cotidiano, concretizam as reformas educacionais. Nas palavras de Souza (2010a, p. 138): 

 

[...] propusemo-nos então a conhecer os bastidores dessas políticas analisadas por aqueles 
que as vivem, que as materializam em suas práticas educativas, os educadores. Como 
pensam tais políticas, como as vivem, como compreendem o que acontece na escola, quais 
são suas críticas, seus dilemas e as estratégias que constroem no dia a dia de sua 
implementação? O que sabem sobre tais políticas, como se deu o processo de participação 
em sua constituição, como compreendem as dificuldades vividas historicamente pela escola 
diante dos altos índices de repetência e exclusão? Que avanços consideram que existem na 
Educação, a partir da implementação das reformas educacionais? 

 

Além disso, as pesquisas na área também passaram a enfatizar o discurso oficial das políticas públicas 

em Educação, articulando-os com os pressupostos políticos e pedagógicos das propostas e suas articulações 

com a realidade da escola, de tal forma que se constituem, como personagens centrais das produções, os 

educadores e os textos das políticas públicas oficiais.  

Diante disso e tomando como pressupostos tais especificidades da Psicologia Escolar frente às 

políticas públicas educacionais o objetivo do presente estudo é investigar como se dá a implantação e a 

implementação de uma proposta de Ciclo Básico de Alfabetização no município de Poços de Caldas, 

localizado na região sul de Minas Gerais. Em toda a rede municipal da referida cidade está sendo 

implementada uma proposta de Ciclo Básico de Alfabetização, que compreende o 1º, o 2º e o 3º ano do Ensino 

Fundamental I, baseada em documento oficial do Ministério da Educação em conjunto com o Conselho Nacional 

de Educação e a Câmara da Educação Básica, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 anos – Resolução Nº 7, 14 de Dezembro de 2010  (BRASIL, 2010). 

Assim, pretendeu-se identificar o conhecimento dos agentes educacionais em relação à proposta de 

Ciclo Básico de Alfabetização nos três primeiros anos do Ensino Fundamental e como tem se dado o processo 

de apropriação desta proposta pelos que constroem sua implementação no dia a dia da escola.  

Foram selecionadas duas escolas públicas municipais e os participantes do estudo, no âmbito das 

instituições escolares, foram a diretora, a supervisora, a coordenadora pedagógica, e as professoras 

responsáveis pelo 1º e 2º ano do Ciclo Básico de Alfabetização e, no âmbito da Secretaria Municipal de 
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Educação, as supervisoras da seção de Ensino Fundamental. Pretendeu-se também enfatizar os documentos 

oficiais relativos a esta política, na tentativa de reconstruir sua história de formulação e as especificidades do 

processo de implantação e implementação desta proposta.  

Tal objetivo se construiu a partir da consideração de que uma política educacional, ao ser introduzida, 

acarreta desafios, questionamentos e implica novas formas, muitas vezes desafiadoras, de atuação frente ao 

trabalho cotidiano desenvolvido nas instituições escolares. Neste sentido, a ênfase está em ouvir aqueles que 

estão absolutamente implicados com a política e compreender os meandros deste início de implementação e 

também quais dúvidas e questionamentos estão postos neste momento. Pretendeu-se, ainda, identificar em que 

medida a implementação de tal proposta se articula com a construção de uma educação pública de qualidade. 

Para tanto, o trabalho foi organizado da seguinte maneira: no capítulo 1 é apresentado um texto 

relativo ao histórico das políticas de não-retenção na organização da escolaridade no Brasil, explicitando as 

discussões iniciais acerca desta problemática e as possíveis ações para seu enfrentamento que, aos poucos, 

materializaram-se em diferentes propostas no âmbito educacional do país como, por exemplo, a progressão 

continuada e os ciclos. Organizadas de acordo com as décadas em que foram desenvolvidas, também foram 

indicados aspectos do contexto político e social de cada época, no intuito de esclarecer suas influências e 

articulá-las às ações desenvolvidas na área das políticas educacionais brasileiras. Também neste capítulo são 

apresentadas considerações acerca de estudos sobre a organização da escolaridade em ciclos no Brasil, de 

acordo com levantamentos já realizados por outros autores acerca desta temática, além da organização da 

escolaridade no estado de Minas Gerais e também no município de Poços de Caldas, no qual a pesquisa foi 

desenvolvida. 

No capítulo 2 é apresentado o percurso metodológico do estudo, com considerações sobre os 

participantes, a caracterização das instituições na qual a pesquisa foi desenvolvida, os procedimentos para sua 

realização e as especificidades do seu desenvolvimento, além da perspectiva teórico-metodológica que 

adotamos.  

Já no capítulo 3 apresentamos a análise e a discussão dos dados a partir do eixo de análise 

construído: a busca pela qualidade da/na educação. Iniciamos com explicitações acerca da análise realizada por 

nós a partir da leitura do documento oficial que dispara todo o processo de implantação e implementação da 

política de Ciclo Básico de Alfabetização no município. Destacamos ainda especificidades acerca da chegada 

deste documento oficial no município e as ações pré-implantação e finalizamos com características propriamente 

ditas do processo de implantação e das possibilidades que se abrem para a implementação desta política 

pública educacional. 
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1. POLÍTICAS DE NÃO-RETENÇÃO NO BRASIL: COMBATE AO FRACASSO ESCOLAR 

 

 

 Os objetivos deste capítulo estão voltados para uma breve explicitação do histórico de propostas de 

não-retenção na organização da escolaridade no Brasil, partindo de seu surgimento, inicialmente presente em 

discussões em nível do âmbito educacional e, posteriormente, passando a integrar experiências concretas no 

país. Pretende-se, através disso, explicitar as raízes e as motivações que levaram ao seu surgimento, além das 

diferentes formas de organização através das quais tal proposta se materializou.  

 Neste capítulo também temos o objetivo de explicitar dados relativos aos estudos já realizados no 

âmbito acadêmico acerca da organização da escolaridade em ciclos no país, com destaque para os 

fundamentos, para os processos de formulação, implantação e implementação, mudanças curriculares, dados 

acerca dos processos de avaliação, alterações nas práticas pedagógicas e o impacto no desempenho dos 

alunos.   

 Lembramos que a proposta de organização da escolaridade em ciclos, de acordo com suas 

especificidades, tem recebido denominações diversas, além de estar diretamente relacionada com as propostas 

de promoção automática e progressão continuada, na medida em que todas elas materializam-se de acordo com 

as especificidades de cada região, de cada partido gestor e também de acordo com as especificidades de cada 

instituição escolar e de como os agentes educacionais constroem as propostas no dia-a-dia. Especificamente no 

subitem 1.2 “Estudos sobre a organização da escolaridade em ciclos no Brasil”, os dados dizem respeito às 

propostas de organização da escolaridade em ciclos de modo geral, não sendo direcionados a cada proposta em 

particular. 

 

 

1.1 Contornando a reprovação escolar: do surgimento das primeiras idéias às propostas implantadas 

 

 

As altas taxas de reprovação figuram como um dos fatores reforçadores da exclusão escolar, 

especialmente no que diz respeito às escolas públicas e aos estudantes pertencentes às camadas populares. 

Objetivando a regularização do fluxo de alunos ao longo do processo de escolarização, através da eliminação ou 

limitação da repetência, surge a proposta dos ciclos escolares. Estes tiveram seus pressupostos definidos desde 

meados dos anos 20, estando presentes em alguns ensaios de inovações educacionais a partir da década de 

1960 (Barreto & Mitrulis, 2001). 

Definidos como períodos de escolarização que ultrapassam as séries anuais, e organizados em blocos 

de duração variável, os ciclos escolares: 

 

(...) representam uma tentativa de superar a excessiva fragmentação do currículo que 
decorre do regime seriado durante o processo de escolarização. A ordenação do tempo 
escolar se faz em torno de unidades maiores e mais flexíveis, de forma a favorecer o 
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trabalho com clientelas de diferentes procedências e estilos de aprendizagem, procurando 
assegurar que o professor e a escola não percam de vista as exigências de educação postas 
para o período (p. 103). 

 

Conforme esta definição da proposta de ciclos, uma das motivações para seu surgimento é a tentativa 

de superação da organização seriada do ensino e suas conseqüências negativas. De acordo com Paro (2007), o 

sistema seriado mostra sua procedência antidemocrática na medida em que serve à concepção tradicional de 

escola fundamental que, em detrimento do ensino, enfatiza a separação dos alunos que podem ou não 

prosseguir para a próxima série. Além disso, parte da consideração de que as turmas devem ser homogêneas e 

o prêmio e o castigo são utilizados como formas de acelerar o processo de aprendizagem (Barreto & Mitrulis, 

2001; Paro, 2007). 

Paro (2007) afirma que os fundamentos deste movimento em direção a não reprovação pautaram-se na 

conscientização de setores responsáveis pela educação do caráter antipedagógico da reprovação e das 

concepções tradicionais de ensino presentes no sistema seriado, em especial sua prática de depositar apenas 

no aluno a responsabilidade pelo seu não aprendizado. Também em destaque pelo seu caráter econômico, na 

medida em que causava prejuízos à organização e ao financiamento do sistema de ensino, os altos índices de 

retenção identificados no Brasil passaram a ser enfatizados em discussões de caráter mais amplo.  

Em 1918, Sampaio Dória, em carta aberta ao então Diretor Geral do Ensino do Estado de São Paulo, 

Oscar Thompson, enfatizou a importância de promover os alunos do primeiro para o segundo ano, a fim de não 

onerar o poder público e abrir vagas aos novos candidatos (Mainardes, 2007; Viégas & Souza, 2012). Barreto e 

Mitrulis (1999) explicitam que no ano de 1921, na Conferência Interestadual de Ensino Primário, Oscar 

Thompson defendeu a promoção em massa como medida para solucionar a situação da retenção.  

Compreendendo a retenção como um fator que contribui para a exclusão, cabe destacar como marco 

constitucional, cujo desdobramentos tem interferido de forma decisiva nas políticas públicas, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, promulgada em dezembro de 1948, já que seu conteúdo passa a ser 

imprescindível nas discussões nesse âmbito. A partir disso, além da reorganização social, entra em cena o 

objetivo de responder à eliminação de características excludentes e valorização da dignidade, da justiça e da 

solidariedade, com vistas à efetivação de uma sociedade inclusiva (Garcez, 2010). Dessa forma, tais propostas 

trazidas pela Declaração podem ser consideradas determinantes no cenário educacional. 

As práticas de não-retenção ganham maior destaque em 1956, na Conferência Regional Latino-

Americana sobre Educação Primária Gratuita e Obrigatória promovida pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) realizada em Lima, Peru, na qual foram divulgadas ações de 

sucesso desenvolvidas em diversos países, baseadas na promoção automática – passar de uma série à outra 

sem reprovação –, para conter a elevação das reprovações. O educador Almeida Júnior, presente à conferência, 

recomendou alguns meses depois em um Congresso em Ribeirão Preto (SP), a adoção da promoção 

automática, desde que acompanhada de medidas preliminares como a adesão dos professores e a modificação 

da concepção vigente até então no ensino primário, marcada pela seletividade (Barreto & Mitrulis, 1999). 
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Os programas escolares vigentes à época eram considerados alheios às necessidades sociais das 

crianças e seus interesses, de modo que as recomendações do Congresso eram que os programas escolares 

fossem referidos diretamente aos alunos, elaborados em conjunto com a comunidade e baseados no 

reconhecimento e na solução de problemas sociais. 

Outro fator a ser considerado remete ao caráter desenvolvimentista desta época, a partir do qual a 

educação era considerada como condição indispensável ao avanço tecnológico do país e também para a 

incorporação de um contingente elevado da população que vinha migrado do campo. Neste cenário, conforme 

apontam Barreto e Mitrulis (2001), não havia sustentação para uma escola fundamental que impunha obstáculos 

ao desenvolvimento econômico e social, de modo que a adoção da promoção automática, em consonância com 

o discurso da flexibilização do percurso escolar, ganhou argumentos de caráter social, político e econômico a 

seu favor. 

 Considerando que as propostas de não-retenção e da organização da escolaridade em ciclos, de 

acordo com as suas especificidades, receberam e têm recebido diversas denominações , conforme já 

destacado, buscamos sintetizar as informações de modo a explicitar, de modo pontual, cada proposta e suas 

principais características. Para tanto, os dados foram organizados no Quadro 1. A partir disso, optamos por 

apresentar as propostas, organizando-as pela época de implantação / implementação. Cabe destacar que 

utilizamos, para a construção deste quadro, dados disponíveis nos estudos que apresentamos no decorrer deste 

capítulo. 
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Proposta / 
Política 

Ano 
(implantação) 

Região Principais Características 

Promoção 
Automática 

1950/1960 São Paulo (Grupo Experimental da Lapa) 
- Não há reprovação; Critério de organização das classes: idade e rendimento efetivo. 
- Ensino primário: 1º ano; Ano Intermediário; 2º; 3º; 4º anos; Classes de Ensino Emendativo.  

Progressão 
Continuada 

1958 Rio Grande do Sul 
- Não há reprovação; há promoção e frequência em classes de recuperação. 
- Critério de organização das classes: idade e grau de maturidade (alunos ingressantes); idade e rendimento escolar 
(demais alunos).  

Fases 1963 Distrito Federal 
- Não há reprovação; aluno promovido da primeira para a segunda fase quando completasse o processo de alfabetização. 
- Ensino Primário: Primeira Fase (1ª e 2ª séries, divididas em 4 etapas); Segunda Fase (3ª, 4ª e 5ª séries); Terceira Fase (6ª 
série). 

Níveis 

1968 Pernambuco 
- Não há reprovação. 
- Ensino Primário: seis níveis. 

1968 São Paulo 
- Há exame de promoção na passagem do Nível I para o Nível II e ao final do Nível II; Reprovação: Classes Especiais de 
Aceleração. 
- Ensino Primário: Nível I (1ª e 2ª séries); Nível II (3ª e 4ª séries). 

Avanços 
Progressivos 

1969 Santa Catarina 
- Não há reprovação; Não há exame de admissão. 
- Ensino Primário: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries; Classe de Recuperação; 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries; Classe de Recuperação. 

Ciclo Básico 
de 

Alfabetizacão 

1984 São Paulo (rede estadual) 
- Não há reprovação no ciclo (passagem do 1º para o 2º ano); Atendimento paralelo (alunos com dificuldade). 
- Ensino Fundamental: Ciclo (1º e 2º ano). 

1985 Minas Gerais 

1988 Paraná 

Ciclos 1992 São Paulo (rede municipal) 
- Não há reprovação durante os ciclos. 
- Ensino Fundamental: Ciclo Inicial (1ª, 2ª e 3ª séries); Ciclo Intermediário (4ª, 5ª e 6ª séries); Ciclo Final (7ª e 8ª séries). 

Bloco Único 1994 Rio de Janeiro 
- Não há retenção; Ingresso de alunos a partir dos 6 anos de idade. 
- Dividido em 2 momentos: Primeiro (3 anos iniciais de escolarização); Segundo (próximos 2 anos); Ano de estudos 
Complementares. 

Escola Plural 1994 Belo Horizonte (rede municipal) (MG) 
- Não há reprovação; Ingresso de alunos a partir dos 6 anos de idade; Critério de organização dos ciclos: vivência sócio-
cultural de cada faixa etária; Possibilidade de permanecer mais um ano no mesmo ciclo, ao final deste. 
- Ensino Fundamental: 3 Ciclos de Formação com duração de 3 anos cada: Infância; Pré-Adolescência; Adolescência. 

Progressão 
Continuada 

1997 
São Paulo (Conselho Estadual de Educação de São 

Paulo) 
- Faculta a organização do Ensino Fundamental em um ou mais ciclos; Séries são mantidas ; Reprovação eliminada em 
algumas séries. 

Ciclos de 
Aprendizagem 

 
 

1998 

São Paulo (Secretaria Estadual de Educação de São 
Paulo) 

- Possibilidade de reprovação ao final de cada ciclo. 
- Ensino Fundamental: Dois blocos: 1ª a 4ª séries; 5ª a 8ª séries. 

Ceará - Ensino Fundamental: Primeiro Ciclo (3 anos de duração), Segundo, Terceiro e Quarto Ciclos (2 anos de duração cada). 

Vitória da Conquista (BA)  

1999 Curitiba - Ciclos tendem a ser mais curtos (2 ou 3 anos). 

2001 Ponta Grossa; Recife - Possibilidade de reprovação ao final do ciclo. 

2005 Telêmaco Borba (PR); São Luís (MA)  

2008 Salvador  

Ciclo da 
Infância 

2007/2008 Brasil - Conselho Nacional de Educação 
- Três anos iniciais do Ensino Fundamental de 9 anos organizados em ciclos. 
- Manutenção do regime seriado com eliminação da reprovação nos 3 primeiros anos de escolarização. 

Ciclo de 
Alfabetização 

2010 Brasil - Conselho Nacional de Educação 
- Eliminar reprovação nos 3 anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Quadro 1 – Propostas de não-retenção e organização da escolaridade por ciclos no Ensino Fundamental no Brasil, de acordo com a denominação da proposta/política, o ano e a região  
   de sua implantação e as principais características 
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1.1.1 Década de 1950: Promoção Automática no Grupo Experimental da Lapa e Reforma da Educação 

Primária no Estado do Rio Grande do Sul 

 

 

Conforme pode ser observado, na década de 1950, baseada nos argumentos já explicitados 

acerca da não-retenção e dos altos índices de repetência, surge a Promoção Automática no Grupo 

Escolar Experimental da Lapa – Escola Estadual Experimental Professor Edmundo de Carvalho, então 

unidade oficial de pesquisas da Secretaria de Educação paulista –, em São Paulo. Seu ensaio de 

implantação foi a experiência pioneira na idéia de abolir a reprovação nas escolas públicas, iniciada em 

1960. Cabe destacar que nas propostas de promoção automática, em linhas gerais, não há reprovação e 

a criança permanece na escola independente de progressos terem sido alcançados (São Paulo, 1998 

apud Bertagna, 2008). 

Motivada pelos problemas da reprovação e suas conseqüências nas escolas paulistas, 

comparecia em documentos oficiais com foco no caráter econômico de superação do prejuízo causado 

pelos altos índices de repetência. Era uma proposta experimental e deveria ser acompanhada por 

modificações no contexto educacional, com destaque para a formação e valorização docente, 

acompanhamento e elaboração cuidadosos, já que os resultados serviriam de base para sua extensão na 

rede de ensino. Foi baseada em experiências internacionais – França, Inglaterra e América do Norte – e 

deveria ser chamada de “rendimento efetivo”, pois a denominação “promoção automática” poderia 

desmoralizar o regime ao não atender aos interesses das crianças (Viégas & Souza, 2012).  

As classes deveriam ser organizadas através do agrupamento ou reagrupamento dos alunos, 

baseados em suas possibilidades ou seu rendimento efetivo, tendo a idade como fator predominante. O 

1º ano seria organizado de acordo com o relatório da pré-escola ou testes formais e informais; o ano 

intermediário ou de transição agruparia as crianças que não haviam conquistado o mínimo para um 

rendimento considerado efetivo e/ou que necessitavam de assistência específica; o 2º, 3º e 4º anos 

seriam organizados de acordo com a avaliação anterior e, se fosse necessário, seriam disponibilizadas 

classes de ensino emendativo, baseadas na necessidade de alunos que ao final do 4º ano não tivessem 

conquistado a aprendizagem mínima para a formação elementar. Cada grupo deveria funcionar de modo 

mais próximo às possibilidades dos alunos e a avaliação seria baseada no trabalho desenvolvido 

diariamente, além de provas, testes, escalas e exames, todas utilizadas como forma de verificar a 

aprendizagem, revisar e redistribuir os conteúdos e reorganizar e/ou reagrupar as classes. 

De modo geral, Viégas e Souza (2012) afirmam o caráter importado deste projeto, na medida em 

que, baseado em experiências internacionais, desconsiderou as diferenças existentes entre estes e a 

realidade brasileira. Mesmo com condições fundamentais para seu efetivo sucesso, foram encontradas 
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diversas dificuldades e polêmicas em sua concretização1. Além disso, essa proposta de promoção 

automática estava baseada em uma visão naturalizada do desenvolvimento infantil, na medida em que 

eram organizadas classes separadas para alunos considerados fracos, que geralmente eram os mais 

pobres, reforçando, então, preconceitos.  

Já a Reforma da Educação Primária no Estado do Rio Grande do Sul, aparece também 

neste cenário, na modalidade de progressão continuada, no ano de 1958. Importante explicitar que na 

progressão continuada a criança avança em seu percurso escolar, não podendo ser retida, a não ser por 

exceder o nível permitido de faltas (Viégas & Souza, 2006).  

 Segundo Mainardes (2007), nessa proposta, a organização das classes regulares para os 

alunos ingressantes era baseada nos critérios de idade cronológica dos estudantes e de seu grau de 

maturidade, aferido através do teste ABC. Em sua versão final, esse teste, de autoria de Lourenço Filho, 

era composto por oito provas – discriminação visual das formas geométricas, discriminação das formas 

geométricas pela reprodução dos movimentos, coordenação motora, discriminação de sons na pronúncia 

das palavras, memória imediata visual ou auditiva, memória compreensiva, compreensão, atenção e 

fatigabilidade – que objetivavam representar uma amostra do comportamento dos alunos que tinha 

correlação com a idade mental e o quociente de inteligência (Quadros, 2006).  

Os alunos que já estudavam na instituição eram organizados também pela idade cronológica e 

pelo rendimento escolar. Também foram organizadas classes de recuperação para os estudantes que já 

possuíam oito anos de idade quando entravam na escola. Mainardes (2007) afirma que nessa 

experiência o sistema de reprovação foi substituído pelo sistema de classificação do aluno de acordo com 

a idade cronológica e o rendimento escolar. Assim, ao invés de serem reprovados, eram promovidos e 

freqüentavam as classes de recuperação.  

Nesse período havia artigos com posições favoráveis e desfavoráveis à promoção automática, 

especialmente pela possibilidade de que as deficiências presentes no Ensino Fundamental no país 

poderiam ser agravadas com a adoção desse regime caso as modificações complementares na estrutura 

e organização do ensino e do trabalho no âmbito escolar não fossem concretizadas. Assim, foi indicada a 

realização de uma política de inovações progressivas de caráter experimental, que fosse testada e 

contribuísse no desenvolvimento de uma atitude receptiva às novas práticas na categoria do magistério 

(Barreto & Mitrulis, 2001). 

 Podemos destacar de tais inovações o fato de indicarem aspectos direcionados à suposta 

homogeneidade ideal ao processo de ensino e aprendizagem, que se concretiza com a prática de 

separação dos estudantes de acordo com o desempenho. Os que não apresentavam resultados 

esperados, em sua maioria, eram os mais pobres. Destacamos ainda a utilização de instrumentos 

pautados em escalas e medidas de inteligência na organização das turmas e no desenvolvimento de 

                                                             
1 Viégas e Souza (2012) destacam, ainda, o fato de não encontrarem o relatório com a análise dos impactos desta 

proposta. Com o desmonte das escolas experimentais iniciado na Ditadura Militar e concluído na década de 1990, 
as autoras destacam a prática de apagar suas memórias.  
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ações, considerados, de acordo com a maneira que podem ser utilizados, como reforçadores e 

produtores de preconceitos.  

 

 

1.1.2 Décadas de 60 e 70: Níveis, Fases e Sistema de Avanços Progressivos 

 

 

 Nas décadas de 60 e 70 surgem as seguintes propostas de organização do Ensino Primário: 

Fases no Distrito Federal, Níveis em Pernambuco e em São Paulo, e Sistema de Avanços Progressivos 

em Minas Gerais e em Santa Catarina. Barreto e Sousa (2005) afirmam que estas foram as primeiras 

propostas baseadas em ciclos como forma de organização da escola, inspiradas sobretudo na 

organização escolar inglesa difundida no Brasil, como já destacado. Denominadas “avanços 

progressivos”, foram caracterizadas, no Brasil, como medidas intermediárias entre o regime seriado e o 

de promoção automática (Barreto & Mitrulis, 2001; Barreto & Souza, 2005). Estas experiências, no 

entanto, foram pouco divulgadas. 

A partir de 1963, no Distrito Federal, devido ao alto índice de reprovação nas duas séries 

iniciais, o ensino primário foi dividido em três fases. A primeira fase abrangia a 1ª e a 2ª séries e era 

dividida em quatro etapas, organizadas de acordo com o processo de alfabetização – estudo do pré-livro, 

livro de leitura intermediária, primeiro livro e segundo livro. A segunda fase abrangia a 3ª a 4ª e a 5ª 

séries e a terceira fase abrangia a 6ª série. Em relação à promoção dos alunos, o estudante era 

promovido da primeira para a segunda fase quando completasse o processo de alfabetização 

(Mainardes, 2007). 

Em Pernambuco, no ano de 1968, ocorreu a adoção da organização da escolaridade por 

níveis, seis ao todo, rompendo com a organização curricular por anos de escolaridade ou por séries na 

escola primária, considerada tradicional. Tais níveis eram pautados em uma justificativa de cunho 

psicológico, relacionada ao fato de que correspondiam mais adequadamente aos interesses e 

necessidades dos alunos, com destaque para o desenvolvimento da capacidade de pensar. A reprovação 

foi eliminada e os estudantes deveriam alcançar no mínimo quatro dos seis níveis propostos e, além 

disso, era indicado aos professores a realização de um trabalho diversificado em pequenos grupos, a 

partir de temas centrais livremente escolhido por eles, de modo que havia a possibilidade de avanço de 

alguns estudantes dentro da mesma classe, qualquer que fosse a época do ano (Barreto & Mitrulis, 

2001).  

Neste mesmo ano, no estado de São Paulo, houve a reorganização do currículo da escola 

primária em dois níveis, sendo o nível I constituído pelas 1ª e 2ª séries e o nível II constituído pelas 3ª e 

4ª séries. Havia exame de promoção na passagem do nível I para o nível II e ao final do segundo nível. 

As notas eram utilizadas com caráter classificatório, objetivando o reagrupamento dos alunos nas classes 
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nos anos seguintes. Já os alunos reprovados, que o seriam se não alcançassem os mínimos pré-fixados, 

eram reunidos em classes especiais de aceleração.  

É importante destacar, conforme apontam Barreto e Mitrulis (2001), que os professores tinham 

um programa mínimo que subsidiava cada nível, de modo que ele poderia ser desenvolvido e 

aprofundado de acordo com os caminhos que os docentes considerassem possíveis. Além do 

compromisso político com a democratização do ensino, objetivava-se, com a implantação de reformas 

que possibilitassem aos professores as condições necessárias para buscar alternativas, recusar um único 

modelo de implantação dos ciclos, convidando os docentes a exercer a autonomia de construir seu 

próprio modelo.  Os setores conservadores reagiram de forma negativa a esta proposta, que acabou por 

não ser efetivamente implantada nos anos 70.  

No ano de 1970, em Minas Gerais, foi implantado, gradativamente, um sistema de avanços 

progressivos em caráter experimental na cidade de Juiz de Fora. Citando as afirmações de Grunwaldt e 

Silva (1980), Barreto e Mitrulis (2001) afirmam que no ano de 1973 as escolas haviam elevado o número 

de alunos atendidos e apresentavam índices menores de repetência e evasão, além de maior 

rendimento. 

Já em Santa Catarina, o Plano Educacional de 1969 instituiu os oito anos de escolaridade 

contínua e obrigatória na rede estadual, com a extinção dos exames de admissão, e estabeleceu 

avanços progressivos como modo de avaliação contínua dos estudantes, adotando a não-retenção ao 

longo do ensino de primeiro grau – quatro primeiras e quatro últimas séries. Ao final da 4ª e da 8ª série, 

classes de recuperação foram implantadas para os alunos que não apresentavam o desenvolvimento 

considerado adequado no processo de aprendizagem – os estudantes permaneciam um ano nessa 

classe (Mainardes, 2007).   

Apesar de ser fato pouco conhecido e divulgado no país, Santa Catarina foi o estado brasileiro 

no qual a experiência de progressão continuada “[...] se deu de modo mais expressivo, abrangente e 

duradouro [...]” (Barreto & Mitrulis, 2001, p.109). Apesar disso, após estudos sobre o sistema de avanços 

progressivos desenvolvido no estado, foram tecidas críticas severas em relação a esta experiência, com 

destaque para a insuficiência de apoio pedagógico oferecido às escolas, o despreparado dos 

profissionais, as classes com grandes quantidades de alunos, a falta de materiais didáticos, dentre 

outros. Além disso, o estrangulamento de matrículas ficou concentrado após as quatro primeiras séries 

do primeiro grau. Tais fatos acarretaram a extinção do regime de ciclos na primeira metade dos anos 80. 

De modo geral, Barreto e Mitrulis (2001) afirmam a importação de modelos dos EUA e da 

Inglaterra e das influências comportamentalistas enquanto marcos referenciais do currículo subjacente a 

estas primeiras experiências com o regime de ciclos desenvolvidas no Brasil. Outro aspecto importante a 

considerar relaciona-se ao fato da continuidade da seletividade, especialmente em relação aos alunos 

das camadas populares, conforme pode ser observado na seguinte passagem: 
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O que se ignora de modo geral no Brasil é que os sistemas de avanços progressivos, 
embora inspirados, na sua origem, em uma concepção mais democrática de 
educação do que a que se funda na cultura da repetência, encontram também 
dispositivos sutis de aliar a seleção social dos alunos aos meandros da sua trajetória 
escolar diferenciada. Dependendo dos níveis de desempenho alcançados, é comum 
que a escola subestime a capacidade do aluno de progredir intelectualmente, 
oferecendo-lhe oportunidades educacionais menos desafiadoras que não lhe 
permitem passar para níveis mais adiantados (Barreto & Mitrulis, 2001, p. 111, grifos 
nossos). 

 

As autoras ainda afirmam que tal seleção ocorria com maior frequência nas instituições 

escolares que atendiam estudantes de camadas pobres, indicando, como é o caso da Inglaterra, que 

após a implantação de um currículo nacional e do sistema de avaliação externa, ocorridos a partir dos 

anos 90, o ensino oferecido a estes alunos é menos elaborado, dificultando sua trajetória posterior de 

prestígio escolar e social.  

Além de tais características, cabe destacar de acordo com as afirmações de Mainardes (2007) 

que, de modo geral, essas experiências tiveram seu processo de implementação feito de forma 

autoritária, com estratégias de formação de professores descontínuas e insuficientes e com a falta de 

infra-estrutura adequada na maioria das escolas. As taxas de reprovação acumularam-se nas séries em 

que havia possibilidade de retenção, as classes tornaram-se heterogêneas e os professores encontraram 

dificuldades no trabalho com a diversidade. Apesar disso, essas experiências foram relevantes para 

subsidiar, oficial e pedagogicamente, as políticas de não-reprovação que constituíram “[...] uma das 

principais inovações da educação brasileira nos anos 1980” (p. 67).       

 De modo geral, apesar de ainda encontramos a importação de modelos internacionais e a 

continuidade da seletividade nos processos educativos, podemos considerar os avanços nas propostas 

educacionais neste momento pelo fato de estarem mais voltadas aos interesses dos estudantes, 

caracterizadas, de certo modo, pelo desenvolvimento de trabalhos diversificados no interior de um 

mesmo grupo, fato que abre a possibilidade de, de certo modo, romper com a suposta heterogeneidade 

das propostas anteriores. Além disso, verificamos certa abertura, mesmo que ainda restrita, à 

participação docente na condução das propostas, apesar da não efetivação do suporte necessário ao seu 

desenvolvimento efetivo. 

 

 

1.1.3 Década de 80: Ciclo Básico de Alfabetização 

 

 

Foi na década de 80 que surgiu a denominação ciclo para alternativas de organização escolar 

(Barreto & Souza, 2005; Mainardes, 2007; Stremel, 2009; Stremel & Mainardes, 2011). Esta política, de 

acordo com Stremel e Mainardes (2011), é uma alternativa para tornar o processo de escolarização mais 

democrático e inclusivo, na medida em que elimina barreiras que afastam ou impedem que os alunos 
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avancem no caminho educativo. Porém, os autores alertam para a essencial distinção entre os vários 

projetos e modalidades de ciclos existentes, já que cada um foi e pode ser implantado e implementado 

com objetivos diferenciados em cada contexto político-ideológico. 

A primeira proposta, denominada Ciclo Básico de Alfabetização, implantada na rede estadual 

de São Paulo em 1984, reunia os dois primeiros anos do Ensino Fundamental em um ciclo, de modo que 

não havia reprovação na passagem do 1º para o 2º ano. Tal medida tinha como objetivo reduzir as taxas 

de reprovação e evasão escolar, além da possibilidade de um tempo estendido para a efetivação do 

processo de aprendizagem. Além da não-retenção, conforme afirmam Mainardes (2007) e Stremel e 

Mainardes (2011), foram adotadas medidas adicionais como reestruturação curricular, melhoria das 

condições de trabalho nas escolas e estudos complementares para as crianças com dificuldades de 

aprendizagem, entre outros. Assim, “o Ciclo Básico de Alfabetização marca um rompimento com o 

simples conceito de promoção automática” (Stremel & Mainardes, 2011, p. 233). 

Importante atentar para o fato de que esta política surge no contexto da redemocratização do 

Brasil, com o final da Ditadura Militar, em 1985. Com a ocorrência das eleições diretas para governadores 

de Estado, no ano de 1982, e com candidatos de partidos de oposição eleitos – fato que permitiu a 

influência de grupos mais progressistas no processo de elaboração das políticas educacionais –, ganhou 

espaço o discurso de transformação da Educação, além da necessidade de redemocratização do ensino 

(Barreto & Mitrulis, 1999; 2001; Mainardes, 2007; Stremel & Mainardes, 2011).  

Assim, a motivação política da proposta enfatizava a função social da escola e auxiliava a 

descartar a idéia inicial de que a implantação dos ciclos era passível de experimentação. Além do estado 

de São Paulo, Minas Gerais no ano de 1985 e Paraná no ano de 1988, também instituíram o Ciclo 

Básico de Alfabetização, visando à diminuição da distância entre o desempenho dos alunos advindos das 

diferentes camadas da população e também com o objetivo de proporcionar a todos o direito à 

escolaridade. Ao invés da tentativa de eliminar a seriação no ensino de 1ª grau como um todo, esta 

política procurou solucionar o estrangulamento das matrículas nas séries iniciais (Barreto & Mitrulis, 

2001). 

Outras características importantes a mencionar em relação ao Ciclo Básico de Alfabetização são 

a proposta de eliminação da avaliação com objetivo de promover ou reter os alunos ao final do primeiro 

ano e a possibilidade de flexibilizar o currículo, sem a pretensão de deixar de ser exigente em relação aos 

conteúdos escolares. Com esta proposta de flexibilização da organização da escola e do tempo escolar, o 

objetivo era que, ao final de cada ciclo, todos os alunos pudessem ter desfrutado de oportunidades 

adequadas para aprender as mesmas coisas. 

No decorrer da década de 80 as tradições piagetianas conquistaram a hegemonia nas propostas 

curriculares, juntamente com contribuições de áreas como a sócio-linguística, a psico-linguística e as 

contribuições de Vygotsky, de modo a imprimir um rumo novo à abordagem da leitura e da escrita. Estas 

abordagens, genericamente chamadas de construtivistas, deslocaram o eixo sócio-político que motivou a 

criação do Ciclo Básico para a esfera cognitiva e da interação entre os indivíduos. Isso fez com que tais 
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orientações adotassem, na prática, “[...] uma percepção um tanto reducionista das possibilidades da 

escola”, deixando em segundo plano “[...] as influências dos fatores que afetavam a vida do coletivo e que 

não se resolviam no âmbito das relações interpessoais [...]” (Barreto & Mitrulis, 2001, p. 113). 

 Também pautada nas orientações construtivistas, ganhou espaço a avaliação baseada na 

concepção diagnóstica e formativa. Foi despendida atenção especial aos processos educativos e 

prevaleceu um enfoque descritivo em relação aos mecanismos de aprendizagem e também na 

construção do conhecimento pelo aluno. Desta maneira, o foco das avaliações passou a ser as condições 

em que o ensino era oferecido, de modo a privilegiar os esforços da escola como um todo na busca de 

soluções conjuntas para a efetivação do processo de aprendizagem e do sucesso escolar.  

 De modo geral, por ser a primeira experiência de organização da escolaridade em ciclos 

implementada em larga escala e também por ter sido explorada de modo intensivo em pesquisas oficiais 

e acadêmicas, Mainardes (2007) afirma que o Ciclo Básico de Alfabetização, além de tornar-se referência 

para a expansão dos ciclos para os anos seguintes do Ensino Fundamental nos anos 90, também 

influenciou a incorporação dos ciclos como uma das modalidades de organização do ensino presentes na 

LDB de 96.  

 Podemos considerar que esta política traz pontos de destaque para o cenário educacional, com 

transformações mais profundas e revestidas de um caráter possuidor de maior compromisso ético-político 

com o direito à escolarização de maneira mais ampla. Tais afirmações baseiam-se na preocupação com 

a extensão do tempo de concretização do processo de ensino e aprendizagem, da efetiva adoção de 

medidas adicionais como forma de auxílio em sua efetivação, além de alterações significativas nos 

processo avaliativos – não mais utilizados apenas como instrumento classificatório, mas também com 

foco no processo e nas condições do ensino, mais que em seu resultado final. Apesar disso, a introdução 

de novas perspectivas nas propostas curriculares, em especial as abordagens chamadas construtivistas, 

acabam por ofuscar, de certo modo, o eixo político e social presente na política. Ainda assim, os anos 80 

e as modificações presentes no cenário das políticas educacionais brasileiras, bem como no contexto 

político e social de modo mais amplo, indicam importantes modificações no estado de ações vigentes até 

então. 

 

 

1.1.4 Anos 90: ampliação dos ciclos para todo o Ensino Fundamental em diversas propostas 

 

 

Na década de 90, surgem outras propostas e a organização escolar em ciclos é ampliada para 

todo o ensino fundamental. Com denominações diferentes em cada rede de ensino, recontextualizadas e 

reinterpretadas de formas diversas, originou políticas com particularidades e especificidades próprias, sob 

diferentes denominações: Ciclos (inicial, intermediário e final), Ciclo Básico, Bloco Inicial de Alfabetização, 

Ciclos de Aprendizagem, Ciclo Complementar de Alfabetização, Ciclos de Ensino Fundamental, Ciclos de 
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Formação, Regime de Progressão Continuada, Organização em ciclos, entre outras (Stremel & 

Mainardes, 2011). 

Nesta mesma época, os cenários econômico e político passaram por diversas transformações 

sociais e o fenômeno da globalização passou a padronizar modos de vida, de conduta e de consumo, 

dando margem a novas movimentações de cidadania, que reivindicavam responsabilidades e direitos em 

relação à esfera do poder público e dos poderes constituídos no âmbito econômico, além da esfera sócio-

cultural, regional, local, nas relações de gênero e nos meios de comunicação.  

Com a concepção do conhecimento passando a ser entendida em rede, a escola deveria deixar 

de ter o caráter somente de transmissão do conhecimento, mas necessitava se transformar em um 

ambiente facilitador no que diz respeito ao manejo de informações pelos alunos. Além disso, o âmbito 

escolar passa a ser entendido como espaço privilegiado para o cultivo da cidadania, dos valores de 

convivência relativos à melhoria da qualidade de vida e de construção de identidades. Todas estas 

mudanças passam a contribuir para a transformação dos tempos escolares, baseados na reprovação, 

dando espaço para a inauguração de um período de liberdade, tanto da escola quanto dos professores 

na construção e (re)organização do currículo (Barreto & Mitrulis, 2001). 

As experiências formuladas pela administração do Partido dos Trabalhadores (PT), baseadas 

nesta nova concepção das atividades escolares, proporcionaram mudanças de caráter mais radical no 

ensino de 1º grau, como nos municípios de São Paulo e Belo Horizonte.  

Os currículos foram repensados, não mais priorizando disciplinas escolares de modo 

individualizado, mas reorganizados a partir de princípios ordenadores, com o objetivo de construir 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 (Barreto & Mitrulis, 2001, 
p. 116).  

 

Nessa mesma direção, tais propostas estavam baseadas no trabalho coletivo, priorizando que os 

docentes se apropriassem e participassem de maneira ativa na construção e implementação das 

propostas no interior da instituição escolar. 

Na rede municipal de São Paulo foi implantada uma experiência de ciclos em 1992, através da 

reorganização do Ensino Fundamental em três ciclos: Ciclo Inicial, que compreendia as antigas 1ª, 2ª e 3ª 

séries; o Ciclo Intermediário, que compreendia as antigas 4ª, 5ª e 6ª séries; e o Ciclo Final, com as 

antigas 7ª e 8ª séries (Barreto & Mitrulis, 2001; Stremel & Mainardes, 2011). Esta proposta, 

assumidamente construtivista, tinha como objetivo o enfrentamento do fracasso escolar, a partir da 

consideração do trabalho com as especificidades de cada estudante e da possibilidade de organizar, de 

modo mais coerente, a continuidade da aprendizagem a partir de uma perspectiva interdisciplinar, 

integrando também o trabalho dos docentes. Não havia parâmetros oficiais a serem seguidos, 
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possibilitando que cada escola construísse seu currículo de modo específico. Além disso, o foco da 

avaliação foi deslocado para o diagnóstico e a ênfase passou a ser atribuída aos processos de ensino 

propriamente ditos, e não somente aos produtos da aprendizagem (Barreto & Mitrulis, 2001). 

Já no Estado do Rio de Janeiro houve a criação, no Ensino Fundamental, de escolas em tempo 

integral, que tinham como objetivo central melhorar o atendimento às crianças das camadas majoritárias, 

através de um projeto educacional no qual o currículo, na medida em que estava mais voltado para 

processos de socialização mais abrangentes, enfatizava a valorização da cultura popular expressa pelos 

próprios alunos, além do atendimento às necessidades básicas da população.  

Para consolidar um conjunto de medidas propostas pelo sistema público do Rio de Janeiro, foi 

publicado em 1992 e implantado no estado em 1994, o bloco único. Considerado como uma proposta 

audaciosa, rompeu com a faixa etária obrigatória de 7 a 14 anos para o ensino fundamental, integrando 

as crianças de seis anos às classes de alfabetização. 

Conforme apontam Barreto e Mitrulis (2001), o bloco único foi fundamentado a partir de 

argumentos de caráter psicológico, já que enfatizava a distinção entre os momentos de aprendizagem, 

correspondentes às características específicas do desenvolvimento infantil. Com duração de cinco anos, 

incorporava as classes de alfabetização que integravam as crianças de seis anos e os estudantes dos 

quatro primeiros anos do ensino fundamental.  

Esta proposta de organização da escolaridade era desenvolvida em dois momentos: o primeiro 

correspondia aos três anos iniciais, que objetivava que a criança adquirisse conceitos fundamentais, e o 

segundo correspondia aos próximos dois anos, com o objetivo de que os conceitos aprendidos fossem 

aprofundados e ampliados. Como não era permitida a retenção, os alunos eram avaliados conforme os 

objetivos propostos, podendo, ao final do bloco, participar de um ano de estudos complementares para o 

alcance dos objetivos essenciais. 

Com o fim das séries como unidades fechadas, a partir da perspectiva do bloco único, a 

pedagogia da reprovação ficou abalada. Porém, no Rio de Janeiro, prevaleceram as proposições de 

Vygotsky em relação à necessidade de considerar não só os conhecimentos já consolidados, como 

também os que estão em processo de desenvolvimento. Apesar das inovações propostas, o bloco único 

não se manteve como forma de organização escolar, na medida em que encontrou grande resistência 

entre os docentes, especialmente pela ampliação do tempo escolar para cinco anos, fator que dificultava 

o seguimento de referências acerca dos procedimentos que deveriam ser adotados pelos professores 

que eram responsáveis pelas classes a cada ano letivo (Barreto & Mitrulis, 2001). 

Em relação à rede municipal de Belo Horizonte, a proposta de ciclos foi implantanda em 1994, 

denominada Escola Plural. Além de admitir o ingresso de crianças aos seis anos no Ensino 

Fundamental, tal proposta foi organizada através de três ciclos de formação, com duração de três anos 

cada. Estes ciclos agrupavam turmas de alunos com a mesma idade, tendo como eixo norteador a 

vivência sócio-cultural de cada faixa etária. Assim, os ciclos de formação compreendiam o período 

característico da infância, da pré-adolescência e da adolescência.  
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Esta proposta destacava como preocupação fundamental a construção da identidade do aluno 

nos grupos de socialização, de modo que o processo ensino-aprendizagem foi condicionado a esta 

lógica, considerada mais ampla, apoiada em uma visão integral do aluno. Ao final de cada ciclo, caso o 

estudante não alcançasse o desenvolvimento equilibrado em todas as dimensões, poderia ou não 

permanecer mais um ano no mesmo ciclo. Porém, cada aluno deveria participar do processo educativo 

com o mesmo grupo de idade sem rupturas provocadas pela repetência.  

Barreto e Mitrulis (2001) afirmam que essa concepção da proposta de ciclos, baseada em uma 

perspectiva que enfatiza a função social da escola e a socialização do estudante, expressa de modo 

sintético no modelo da Escola Plural, acarretou conseqüências tanto no plano político, quanto no plano 

cultural e social.  

No plano político, a justificativa para adotar os ciclos foi o favorecimento do processo educativo 

aberto à heterogeneidade da população, sendo então melhor articulado com a democratização do ensino. 

E a questão da democracia, que anteriormente enfatizava a igualdade, ou seja, oferta da mesma 

educação para todos, passa, nesse período, a focalizar a questão da qualidade do ensino oferecido aos 

que tinham acesso à escola, sendo então caracterizada pelo respeito à diversidade e o direito à 

individualização, isto é, deveria existir equidade no atendimento de todos.  

Em relação ao plano cultural, a organização da escolaridade em ciclos associou-se à concepção 

da escola como local de valorização, divulgação, produção e expressão da cultura, sendo então espaço 

de interlocução entre a cultura sistematizada e todas as formas de expressão das culturas locais.  

No que diz respeito à dimensão pedagógica, tal proposta enfatizou uma nova concepção em 

relação à qualidade do ensino, na medida em que a lógica de organização baseada em conteúdos foi 

perdendo força, abrindo espaço para organização curricular centrada no aluno, entendido enquanto ser 

social em formação e voltada ao seu desenvolvimento pleno. 

 Apesar do sistema de ciclos já apresentar, nesta época, tendência à expansão, se intensifica a 

partir da promulgação da Lei 9394/96, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em 

relação à organização da Educação Básica, consta, no artigo 23:  

 

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, 
1996, paginação irregular). 

 

Também fica definido que a organização escolar por ciclos no ensino fundamental é facultativa, 

incluindo orientações em relação à adoção do regime de Progressão Continuada, no artigo 32: “para os 

estabelecimentos de ensino baseados na progressão regular por série, fica a possibilidade de adotar, no 

Ensino Fundamental, a Progressão Continuada”.  

Em relação às diferenças entre a proposta dos Ciclos de Aprendizagem e a Progressão 

Continuada, Mainardes (2006, 2007) afirma que a partir dos anos 90, o discurso da política de ciclos foi 
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recontextualizado de formas diversas, ficando então constituído de uma versão progressista e outra 

conservadora.  

A versão progressista, incorporada principalmente em administrações do PT, materializou-se nos 

programas de Ciclos de Formação – como na proposta da Escola Plural, em Belo Horizonte – e em 

programas de Ciclos de Aprendizagem. Os Ciclos de Formação, baseados nos ciclos de desenvolvimento 

humano – infância, puberdade e adolescência – representaram uma ruptura mais radical, na medida em 

que a reprovação no Ensino Fundamental foi eliminada, houve valorização na formação continuada dos 

docentes e transformações mais profundas no currículo e nas orientações metodológicas no que diz 

respeito ao processo de ensino e aprendizagem. Os Ciclos de Aprendizagem, por sua vez, tendo a 

organização e promoção dos alunos baseadas na idade cronológica, na medida em que mantiveram a 

reprovação no final dos ciclos e propuseram mudanças mais superficiais no currículo e nas orientações 

metodológicas, representaram uma ruptura menos radical.  

Já no que diz respeito à versão conservadora, esta foi materializada no regime de Progressão 

Continuada, relacionada com as orientações da LBD de 1996. Esta definição de “mais conservadora” se 

deve ao fato de que nessa política, de acordo com análises realizadas em documentos oficiais, ações e 

decisões no campo pedagógico, há existência de séries, ausência de um discurso comprometido com a 

transformação social e escolar, ênfase na racionalização do fluxo escolar além de mudanças superficiais 

no currículo, na avaliação e na organização da escola (Mainardes, 2007). 

 Nesta mesma ótica estão as afirmações de Stremel e Mainardes (2011), porém, os autores 

afirmam a importância de levar em consideração que, apesar de materializadas em diferentes 

modalidades, a proposta da organização da escolaridade por ciclos possui potencial democratizante, 

representando uma alteração radical no sistema de ensino. Por outro lado, também é importante 

considerar, segundo Mainardes (2007), que as desigualdades sociais e os processos de estratificação 

presentes em nossa sociedade podem ser reproduzidos mesmo dentro de propostas consideradas 

progressistas. 

Apoiada nas orientações da nova LDB, o Conselho Nacional de Educação de São Paulo 

institui no seu sistema escolar, em 1997, o Regime de Progressão Continuada no ensino fundamental 

com duração de 8 anos, possibilitando que fosse organizado em um ou mais ciclos. Assim, a experiência 

que nasceu como Ciclos de Aprendizagem foi transformada em Regime de Progressão Continuada.  

Nessa política, as séries são mantidas e a reprovação é eliminada em algumas séries – 

geralmente na 4ª e na 8ª séries. O fundamento básico de tal medida foi a premissa de que toda a criança 

é capaz de aprender “[...] se lhe forem oferecidos tempo e recursos que lhe permitam exercitar suas 

competências e interagir com o conhecimento” (Barreto & Mitrulis, 1999, p. 43).  

A partir de tal medida, além da proposição da colaboração dos Conselhos Tutelares no que diz 

respeito à frequência dos alunos às aulas, as escolas foram incentivadas a utilizar caminhos disponíveis 

para possibilitar que o aluno aproveitasse as atividades escolares para desenvolver-se, cognitivo e 

socialmente, de acordo com seu estilo pessoal e seu ritmo.  
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Em relação aos professores, estes foram orientados a rever a utilização da avaliação como 

estímulo externo ao controle moral e também ao estudo, devendo substituí-la pela valorização do 

conhecimento, das formas de expressão, das iniciativas e das formas de relacionamento, aspectos 

reveladores do desenvolvimento global do aluno em diversas esferas.  

Segundo Mainardes (2007) o Regime de Progressão Continuada tem sido bastante criticado e 

considerado conservador, na medida em que, pelo fato de propor mudanças superficiais na organização 

do contexto escolar, no currículo, na avaliação e na organização da escola de modo geral, acaba por 

representar uma política que objetiva diminuir a reprovação e a evasão escolar e acelerar a passagem 

dos alunos no Ensino Fundamental. 

Em 1997 e 1998, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o Ministério da 

Educação sugeriu a divisão do Ensino Fundamental de oito anos em quatro ciclos de dois anos cada. 

Este documento, na realidade, não rompe com a idéia de seriação, de modo que esta proposta se 

aproxime mais do Regime de Progressão Continuada do que dos Ciclos de Aprendizagem e/ou 

Formação (Mainardes, 2007). Para o autor, é importante considerar que apesar de poucos sistemas 

educacionais adotarem tal sugestão, o MEC, ao fazer tal proposta, estava disseminando a versão 

conservadora da organização da escolaridade por ciclos. Além disso, o Governo Lula, iniciado em 2003, 

não apresentou posição explícita a respeito dos ciclos. 

No ano de 1998, a partir de orientações oficiais, a Secretaria Estadual de Educação de São 

Paulo implantou, em todas as escolas de Ensino Fundamental, os Ciclos de Aprendizagem, 

organizados em dois blocos: da 1ª a 4ª série e da 5ª a 8ª série.  A medida da não reprovação se manteve, 

sendo possível somente no final de cada ciclo, na medida em que a Secretaria entendeu que tanto os 

avanços sociais e afetivos quanto cognitivos não seguiam um percurso linear, mas integravam um 

processo único de desenvolvimento global, decorrente da integração de múltiplas aprendizagens. Barreto 

e Sousa (2004) afirmam que esta nova configuração, de dois ciclos de quatro anos cada, instaurou a 

antiga divisão entre o primário e o ginásio, impossibilitando a tentativa de articular o projeto educacional 

da escola completa de oito anos. 

Outra proposta desta época foi efetivada no Ceará, que adotou a organização escolar por ciclos 

inspirando-se nas propostas da Escola Plural e de orientações da Unesco e com uma orientação a partir 

dos estudos de Vygotsky. De acordo com Barreto e Mitrulis (2001), o Ensino Fundamental no estado, 

incorporando as crianças de seis anos, foi organizado em quatro ciclos: o primeiro, com três anos de 

duração e os outros três com dois anos de duração cada. A organização do currículo foi feita através de 

eixos norteadores específicos por áreas de conhecimento, com ênfase em uma perspectiva integradora. 

A implantação deveria ser gradativa e a introdução dos quatro ciclos em toda a rede deveria ocorrer até o 

ano 2000. Dados do Censo Escolar de 2000 revelaram, porém, que a organização da escolaridade em 

ciclos abrangia cerca de 60% das escolas da rede estadual.  

Stremel e Mainardes (2011) afirmam que a partir do final da década de 90, outras redes de 

ensino passaram a implantar programas de organização escolar em Ciclos de Aprendizagem como Vitória 
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da Conquista, Estado da Bahia em 1998, Curitiba em 1999, Ponta Grossa e Recife em 2001, Telêmaco 

Borba, Estado do Paraná em 2005, São Luís, Estado do Maranhão em 2005 e Salvador em 2008.  

 De modo geral, as transformações ocorridas nos anos 90 no cenário das políticas educacionais 

apresentam-se ainda mais profundas, com destaque mais amplo às tentativas de democratização do 

ensino, que fosse capaz de atender efetivamente as camadas populares, com ênfase no trabalho docente 

coletivo, com destaque à perspectiva do espaço escolar enquanto espaço de socialização e valorização 

tanto da cultura popular quanto das experiências concretas de vida dos estudantes, além da inclusão de 

crianças de 6 anos nas instituições escolares. Tais aspectos tornam-se passos importantes na abertura à 

heterogeneidade nas escolas, com especial ênfase na qualidade do processo educativo. Por outro lado, 

apesar desses diversos pontos que podem ser considerados importantes em vista da efetiva 

democratização do ensino, foram efetivadas versões com especificidades distintas, concretizadas através 

de rupturas mais ou menos radicais, de modo a influenciar as reais motivações para tais transformações 

e seus resultados.  

 

 

1.1.5 Anos 2000: o Ensino Fundamental de nove anos e as propostas dos órgãos nacionais 

 

 

Aumentar a duração da escolaridade obrigatória no Brasil é um objetivo de longa data. Conforme 

pode ser observado na legislação educacional, inicialmente, no ano de 1961, foi estabelecido quatro anos 

de escolaridade obrigatória, através da Lei Nº 4.024, que fixou as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Brasil, 1961). Pelo Acordo de Punta Del Este e Santiago, o país assumiu a obrigação de 

estabelecer, até o ano de 1970, a duração de seis anos para o ensino primário (Brasil, 2004). No ano de 

1971, através da Lei Nº 5.692, que fixou as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, a 

escolaridade obrigatória foi estendida para 8 anos (Brasil, 1971). Já em 1996, a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, que revogou as leis citadas anteriormente, sinalizou para a extensão do 

ensino obrigatório para nove anos, destacando o ingresso dos estudantes nas instituições escolares aos 

seis anos de idade (Lei Nº 9.394), aspecto que se tornou meta da educação nacional pela Lei Nº 

10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação (Brasil, 2001). No ano de 2006 foi instituído o 

Ensino Fundamental de nove anos de duração, com a inclusão das crianças de seis anos de idade neste 

nível de ensino, pela Lei Nº 11.274, que alterou a redação de alguns artigos da LBD de 96 (Brasil, 2007). 

O Ensino Fundamental de nove anos é uma política que objetiva oferecer maiores oportunidades 

de aprendizagem no período de escolarização obrigatória e assegurar que, através do ingresso das 

crianças mais cedo no sistema de ensino, elas possam prosseguir nos estudos e alcançar um nível maior 

de escolaridade (Brasil, 2004). Diante disso, foram feitas recomendações de alterações nos modos 

considerados tradicionais de organização dos tempos e espaços escolares, abrindo ainda mais espaço 

para a contestação dos resultados acarretados pela reprovação, por provocar descontinuidade e cortes 
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no caminho educativo e, consequentemente, para as propostas de organização da escolaridade em 

ciclos. 

Stremel e Mainardes (2001) afirmam que com a introdução do Ensino Fundamental de nove 

anos, diversas redes de ensino implantaram a política de ciclos, mas, ainda assim, de acordo com dados 

do MEC e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), a maioria das redes de 

ensino brasileiras continua organizada em séries. 

Outro dado a ser considerado diz respeito ao Parecer nº 5/2007 e ao Parecer nº 4/2008, do 

Conselho Nacional de Educação, que recomendam que os três anos iniciais do Ensino Fundamental de 

nove anos sejam organizados em ciclos, na medida em que se passa a considerar que as crianças 

possuem ritmos diferentes na concretização do processo de alfabetização e letramento, que deve, então, 

ocorrer durante estes três anos iniciais, denominados ciclo da infância. Além da possibilidade de 

implantação deste ciclo, o ensino também pode ser organizado através da manutenção do regime seriado 

com a eliminação da reprovação nos três primeiros anos de escolarização. Isso significa que, atualmente, 

as redes de ensino podem fazer a opção pela não-reprovação, mas sem o compromisso de fazer 

modificações substanciais nos aspectos relativos à concepção de currículo, avaliação e dos 

procedimentos metodológicos direcionados ao processo de ensino e aprendizagem:  

 

Nesse caso, a eliminação da reprovação, embora possua uma dimensão positiva, 
pode ser empregada apenas como uma solução formal, constituindo-se em uma 
opção que se afasta da concepção da escola [organizada em] ciclos que vem sendo 
desenvolvido no contexto educacional brasileiro (Stremel & Mainardes, 2011, p. 236).  

 

A partir das orientações nos pareceres citados, em conjunto com o Ensino Fundamental de nove 

anos, os autores explicitam que em 2010, o Conselho Nacional de Educação iniciou uma discussão 

relativa à possibilidade de eliminar a reprovação nos três anos iniciais do Ensino Fundamental, tornando-

os um ciclo de alfabetização. Tal proposta decorre do fato de que persiste a reprovação no primeiro ano 

do “novo” Ensino Fundamental, de modo a reafirmar a necessidade de evitar que as crianças, aos seis 

anos de idade e no primeiro ano de escolarização, sejam reprovadas, na medida em que se defende que 

o processo de alfabetização não se conclui em um ano letivo e que o processo de apropriação da leitura 

e da escrita se dá através de um processo contínuo. 

Stremel e Mainardes (2011) destacam que essa medida se torna importante, já que a reprovação 

contraria a idéia de reformulação do Ensino Fundamental que tem a intenção de possibilitar acesso, 

permanência e sucesso escolar aos estudantes. 

 

 

Diante da explicitação do histórico das propostas de organização da escolaridade em uma 

perspectiva de democratização do ensino e rompimento com o sistema tradicional de seriação no Brasil, 

pode-se afirmar que estas foram elaboradas sob diferentes denominações e organizadas também de 
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diferentes formas. Apesar de baseadas, em sua maioria, em experiências internacionais, buscaram 

responder às demandas de cada rede de forma específica, ao mesmo tempo em que tinham em comum 

o objetivo de superação dos problemas advindos dos altos índices de repetência, tanto em seu caráter 

econômico quanto em seu caráter social.   

Distintas também pelas influências políticas advindas das perspectivas dos partidos governantes 

no país, nos estados e nos municípios em cada época, tais propostas foram abordadas de formas 

diferentes, interpretadas e enfatizadas sob aspectos distintos. Sempre contando com opiniões contrárias 

e a favor, geraram debates e reflexões no âmbito educacional, tanto nas próprias instituições de ensino 

quanto em órgãos gestores e também nas universidades. 

Intimamente relacionadas com os acontecimentos sociais e políticos de cada época, algumas 

propostas continuam em vigor desde sua implantação, como é o caso da Escola Plural, desenvolvida em 

Belo Horizonte. Outras, no entanto, foram efetivadas somente em caráter experimental, como é o caso da 

promoção automática no Grupo Experimental da Lapa. Apesar disso, os autores alertam para a 

importância de considerar todo o histórico das propostas já desenvolvidas, na medida em que trazem 

contribuições essenciais em relação aos fundamentos e concepções em sua formulação, aos resultados 

obtidos, aos questionamentos suscitados e às reflexões desencadeadas (Viégas & Souza, 2012).  

Esta maneira de organização da escolaridade, seja através de ciclos ou dos sistemas de 

progressão continuada, continua em pauta nas discussões no âmbito educacional do país. Diversos 

estudos trazem dados importantes a respeito de cada proposta em suas diferentes vertentes e em seus 

vários momentos, desde a formulação até o impacto sobre o desempenho dos alunos.  

De modo geral, as propostas parecem não conquistar efetivamente os objetivos definidos, na 

medida em que as ações adicionais, repetidamente destacadas como necessárias ao sucesso das 

propostas – como, por exemplo, melhorias na infra-estrutura das instituições escolares, possibilidade de 

participação dos agentes educacionais nos processos de formulação, implantação e implementação, 

disponibilização de recursos – parecem não ser levadas em consideração, quando não acabam 

ignoradas pelos órgãos gestores.  

Deste modo, apesar de repetidos esforços na construção de uma escola efetivamente 

democrática e que possibilite aprendizagens significativas e interligadas com a realidade dos estudantes 

em suas diversas esferas, ainda são diversos os problemas e as dificuldades encontrados no dia a dia 

das escolas brasileiras, especialmente em relação à concretização de um processo educativo de 

qualidade, não seletivo e promotor de cidadãos conscientes, críticos e atuantes na sociedade. 
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1.2 Estudos sobre a organização da escolaridade em ciclos no Brasil  

 

 

Destacamos inicialmente que para a construção e organização desse subitem, optamos por 

desenvolver um breve levantamento bibliográfico acerca das produções relativas à organização da 

escolaridade em ciclos no país e, por se tratar de uma política educacional que tem suas primeiras 

propostas desenvolvidas há cerca de 50 anos e que já fazia parte das discussões desenvolvidas desde o 

início do século XX, como tentamos demonstrar no subitem anterior, existe um número relativamente 

grande de estudos desenvolvidos acerca dessa temática, conforme afirmam Mainardes (2006), Gomes 

(2004), Barreto e Sousa (2004) e Sousa, Alavarse, Steinvascher, Jeffrey e Arcas (2003).  

Outro aspecto a considerar diz respeito ao fato de que as expressões “ciclos” ou “ciclos 

escolares” não estão disponíveis no índice de terminologias em Psicologia, no sítio Biblioteca Virtual em 

Saúde Psicologia Brasil (BVS-PSI), que geralmente é utilizado de maneira a direcionar as buscas de 

termos para levantamentos bibliográficos nessa área do conhecimento. Diante disso, foram pesquisadas 

outras terminologias que pudessem dar suporte ao processo de busca como, por exemplo, “políticas 

educacionais”, “qualidade do ensino”, “democratização da escola”, “educação básica”, entre outras. 

Dentre as pesquisadas, somente constaram nas terminologias as expressões “políticas públicas” e 

“ensino fundamental”.  

Estas expressões, apesar de amplas em termos de abrangência de estudos, foram adotadas 

para iniciar o levantamento bibliográfico. Também optamos por realizar buscas com os termos que 

pudessem remeter às produções relacionadas com a escolarização por ciclos, mesmo sabendo que estes 

não constavam nas terminologias. Assim, optamos por utilizar, além dos dois já citados acima, os termos 

”ciclos”, “ciclos escolares” e “políticas educacionais”. Cabe explicitar que foram utilizadas para busca as 

seguintes bases de dados: IndexPsi, PePSIC, Lilacs, Scielo e Portal Nacional BVS Brasil em Saúde. 

Consta na tabela a seguir apenas as bases que indicaram produções de acordo com os termos utilizados, 

de modo que as que não indicaram produções foram omitidas.  

No total, foram identificadas 200 produções. Excluídas as repetidas, que totalizaram 21, restaram 

179, que estão explicitadas na Tabela 1, de acordo com suas quantidades e conforme os termos 

utilizados e/ou combinados para o processo de busca, as bases nas quais foram encontradas além da 

indicação das que estavam e também das que não estavam relacionadas com o presente estudo. 
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Tabela 1 – Total de produções encontradas a partir de busca realizada na BVS-PSI com as combinações 
dos termos “ciclos escolares”, “políticas públicas”, “ciclos”, “ensino fundamental” e “políticas 
educacionais”, de acordo com cada combinação, com a quantidade identificada em cada base de 
dados e de sua relação com o presente estudo 

 
  
 

Termos 
utilizados Base de Dados 

Produções 
relacionadas 

Produções 
não 

Relacionadas 
Total Geral 

 

“políticas 
públicas” 

and 
“ensino 

fundamental” 

IndexPsi 1 1 2 

Scielo 0 2 2 

Portal Nacional 
BVS Brasil em 

Saúde 

 
2 

 
46 48 

“ciclos 
escolares” 

 
Scielo 

 

 
0 

 
1 1 

Portal Nacional 
BVS Brasil em 

Saúde 
1 3 4 

 
“ciclos” 

and 
“políticas 
públicas” 

 
Scielo 

 

 
0 
 

 
2 
 

2 

 
Lilacs 

 
0 10 10 

Portal Nacional 
BVS Brasil em 

Saúde 
0 44 44 

“ciclos” 
and 

“ensino 
fundamental” 

 
Index Psi 

 
2 1 3 

 
Scielo 

 
8 2 10 

Portal Nacional 
BVS Brasil em 

Saúde 
1 40 41 

“ciclos” 
and 

“políticas 
educacionais” 

 
Scielo 

 
3 1 4 

Portal Nacional 
BVS Brasil em 

Saúde 
0 1 1 

“políticas 
educacionais” 

and 
“ensino 

fundamental” 

Scielo 
 

 
2 

 
0 
 

2 
 

Portal Nacional 
BVS Brasil em 

Saúde 
0 5 5 

 
TOTAL 

 

 
20 

 

 
159 

 

 
179 
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Conforme pode ser observado, dentre as produções identificadas após a exclusão das 

repetições, 159 não estavam relacionadas com nosso estudo e 20 estavam relacionadas. 

É importante explicitar que nosso levantamento bibliográfico não pretendeu ser extensivo e/ou 

exaustivo e, também por esses motivos, não foi realizado em outras bases de dados. Uma das 

justificativas para tal opção diz respeito ao contato prévio que tínhamos com alguns materiais que já 

abordavam levantamentos bibliográficos realizados em relação aos estudos desenvolvidos sobre a 

organização da escolaridade em ciclos no Brasil. Somam-se a isso os resultados que encontramos ao 

realizar esse breve levantamento, através de outras produções que trazem mais informações a respeito 

da temática desta pesquisa. Destacamos ainda que os levantamentos já realizados por outros autores 

aos quais nos referimos não pretenderam ser exaustivos, mas trazem importantes contribuições e 

permitem entrar em contato com um panorama geral acerca dos aspectos já estudados sobre a política 

de ciclos. 

Consideramos importante ressaltar que a proposta de organização escolar por ciclos – 

relacionada com a regularização do fluxo de alunos e com a possibilidade de que todos possam usufruir 

do estudo obrigatório sem interrupções, causadas principalmente pela repetência – tem recebido, de 

acordo com Barreto e Sousa (2004, p. 33), diversas denominações “[...] estando, em certa medida, 

associadas às propostas de promoção automática, avanços progressivos, progressão continuada”, como 

já explicitamos anteriormente. Tal explicação faz-se necessária na medida em que, apesar de 

denominações e configurações distintas, tais propostas estão intimamente relacionadas com as mesmas 

dificuldades presentes há tanto tempo na realidade do sistema escolar brasileiro: garantia de acesso, 

permanência e sucesso escolar. 

Os estudos acerca desta temática começam a ser publicados na segunda metade dos anos 

1980 prosseguindo até meados de 1990, abordando aspectos relacionados com a implantação e 

implementação da política de ciclos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, que foi denominada Ciclo 

Básico ou Ciclo de Alfabetização, conforme já destacado no subitem anterior. A partir do final da década 

de 90, a produção da área se intensifica, coincidindo com a extensão da organização da escolaridade em 

ciclos para o Ensino Fundamental de modo geral em diversas redes de ensino, municipais e estaduais 

(Barreto & Souza, 2004).  

Nesse mesmo sentido, dados de estudos baseados em levantamentos bibliográficos sobre a 

política de ciclos desenvolvidos por Mainardes (2006; 2009), explicitam que nas décadas de 80 e 90 as 

pesquisas sobre esta política enfatizaram aspectos relacionados à formulação, implementação e 

avaliação de programas escolares baseados nessa organização da escolaridade, além de estudos 

relacionados a discussões de caráter teórico. 

A partir do ano 2000, os estudos relativos à implementação da política de ciclos continuaram em 

evidência, mas, aos poucos, foram cedendo espaço para estudos que enfatizavam aspectos relacionados 

à avaliação da aprendizagem e dos processos de ensino e aprendizagem nas escolas organizadas em 

ciclos. Estes estudos também passaram a destacar as repercussões desta política no trabalho cotidiano 
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da sala de aula nas instituições escolares, além das práticas pedagógicas e avaliativas em escolas com 

esta organização. 

 Em relação aos fundamentos, conforme Barreto e Souza (2004; 2005), mesmo após décadas 

do início dos estudos com a temática da organização da escolaridade por ciclos e da diversidade nas 

propostas de sua formulação, as justificativas utilizadas para sua adoção permanecem constantes: “[...] 

tende a haver consenso quanto aos princípios de ordem política, social, pedagógica e psicológica 

declarados como fundamentos das políticas que o propõem” (2005, p. 669). Estes princípios vinculam-se 

ao potencial que tal política possui em relação à garantia do direito à educação e da democratização do 

ensino, além de sua importância em contribuir para o desenvolvimento do aluno, para a aprendizagem de 

qualidade e o respeito às diferenças.  

Por outro lado, as questões de caráter econômico que envolvem a política de ciclos indicam 

questionamentos. Os estudos têm revelado a opinião dos educadores no sentido de denunciar a 

motivação para a implantação dos ciclos somente pela necessidade de diminuir gastos com a educação, 

na medida em que os investimentos necessários à efetivação da política com sucesso, na maioria dos 

casos, não foram viabilizados, isto é, não foram identificadas melhorias nas condições de trabalho em 

instituições escolares e nem outras modificações indispensáveis para a concretização de uma educação 

de qualidade na perspectiva da política de ciclos (Barreto & Mitrulis, 2001; Barreto & Souza, 2005).  

Mainardes (2009) destaca, na análise de seu estudo acerca de produções relativas à política de 

ciclos, publicadas entre 2000 e 2006, que muitos autores não explicitam de maneira clara o modelo de 

ciclo implementado na política que se propõem a estudar. Deste modo, também não fazem referências 

aos princípios e fundamentos da proposta. O autor alerta para a rede de aspectos que exercem 

influências nas diferentes configurações das políticas dos ciclos que devem ser levadas em consideração 

nos estudos desenvolvidos: 

 

As decisões acerca do modelo de ciclo, profundidade e abrangência das mudanças 
propostas dependem de vários fatores, como as concepções de Estado e de política 
educacional que orienta os mandatos, a arquitetura político-partidária, a 
infraestrutura e os recursos financeiros disponíveis e as políticas educacionais já 
implementadas na rede, entre outros. Essas decisões estão sujeitas às 
descontinuidades do processo político, principalmente na mudança de uma gestão 
para a outra, como o retorno à seriação ou adaptações mais ou menos superficiais 
na política em implementação (p. 15). 

 

Estes fatores, quando não considerados nos estudos acerca da política de ciclos, muitas vezes 

impedem o esclarecimento das concepções de sociedade, homem e mundo que embasam as propostas, 

fato que dificulta a condução das análises e não permite identificar as diferenças existentes nas diversas 

formas a partir das quais as políticas se materializam. Porém, apesar dessa não identificação dos 

fundamentos e princípios compor a maioria dos estudos analisados pelo autor, também foi possível reunir 

dados acerca dos aspectos pedagógicos, sociológicos, históricos, psicológicos e filosóficos relacionados 

com a organização das escolas em ciclos, explicitados em outras produções (Mainardes, 2006). 
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Em sua maioria, os estudos enfatizaram os aspectos pedagógicos, tomando como principal 

referência textos de Philippe Perrenoud2 que compõem, de acordo com Mainardes (2006), a principal 

referência para os programas de ciclos de aprendizagem do Brasil. Tais estudos abordaram questões 

relativas à avaliação na organização de escolas em ciclos, ao trabalho com grupos de apoio 

complementar que objetivavam atender alunos com necessidade de mais tempo e apoio para aprender, 

às classes de aceleração, às implicações da escola em ciclos para a organização da instituição escolar, 

do currículo e do ensino, além das competências do professor para atuar na escola com essa política, da 

formação docente continuada e da educação de crianças com necessidades educacionais especiais.  

Em relação aos aspectos psicológicos, os estudos analisados pelo autor explicitam questões 

relativas ao aumento do tempo disponibilizado para o processo de aprendizado dos alunos, com 

destaque para a importância de organizar a escolarização de acordo com os estágios de 

desenvolvimento humano ou de acordo com o processo de desenvolvimento psicológico da teoria de 

Vygotsky3. 

No que diz respeito aos aspectos sociológicos, Mainardes destaca que os estudos explicitaram a 

opinião de pais acerca dos programas de escolas organizadas em ciclos, estratégias de divulgação das 

propostas, análise discursiva do programa, processos de mudança educacional advindas da organização 

por ciclos, além de relações de poder e a opinião de professores em relação a não-reprovação. Já nos 

estudos que destacaram os aspectos filosóficos, foram enfatizados a democratização do ensino com a 

escolha do sistema de ciclos, a relação entre ciclos, tempo de aprendizagem e construção de saberes e a 

política de ciclos entendida como uma política de inclusão. Em relação aos aspectos históricos, os 

estudos explicitaram elementos para compreensão da emergência e do desenvolvimento da política de 

ciclos no Brasil.  

  Também em relação aos fundamentos e pressupostos desta política, os estudos analisados por 

Barreto e Souza (2005) destacaram a necessidade de assegurar as condições essenciais para o 

desenvolvimento dos ciclos: envolvimento dos atores sociais com a proposta, formação docente inicial e 

continuada e criação de condições de trabalho adequadas para o desenvolvimento da política. Além 

disso, também está presente a necessidade de envolvimento dos agentes educacionais em discussões e 

reflexões acerca das concepções tradicionais nas quais se baseiam a organização escolar. Este é um 

dos caminhos que possibilita romper com o caráter de seletividade da escola.  

 Nesse sentido, as autoras destacam a importância de estudos voltados à explicitação e análise 

dos fundamentos das políticas de ciclos, na medida em que possibilitam compreender tanto os princípios 

nos quais essas perspectivas se baseiam como também auxiliam no entendimento da complexidade de 

                                                             
2 Philippe Perrenoud é sociólogo e professor na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Genebra. 
3 O estudo de Teixeira (2004) traz contribuições importantes acerca desta temática, com ênfase na organização da 
escolaridade por ciclos de aprendizagem na perspectiva de uma educação progressista relacionada às concepções 
da perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, especialmente em relação aos estudos de Vygotsky, Lúria e 
Leontiev e alguns de seus sucessores. 
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seu processo de implantação, já que toda a organização da escola é afetada de forma profunda com a 

introdução dos ciclos. 

 Em relação ao processo de formulação, de acordo com a revisão de literatura realizada por 

Mainardes (2006), que envolveu produções publicadas desde 1978 até 2004, alguns estudos abordaram 

este processo em diferentes estados e municípios e os resultados indicaram que em alguns deles isso se 

desenvolveu de forma democrática e participativa. Além disso, algumas produções abordaram a 

relevância da implementação da política de organização da escola em ciclos enquanto outras destacaram 

os processos de exclusão em escolas com esta organização. 

 O mesmo autor, em outra produção relativa à análise de teses e dissertações, ressalta, nesta 

mesma perspectiva, a presença, nos estudos analisados, de considerações a respeito do processo de 

formulação de políticas de ciclos com destaque para as estratégias utilizadas pelos gestores para a 

configuração de programas nessa temática, além de ressaltarem a participação dos profissionais da 

educação na formulação das políticas e análises relativas ao discurso presente em textos oficiais no que 

diz respeito ao seu processo de construção (Mainardes, 2009). 

 Nesse sentido o autor destaca que estudos nesta perspectiva são importantes na medida em 

que contribuem na compreensão da rede de influências que possibilitaram a configuração da política de 

organização da escolaridade em contextos específicos, como, por exemplo, nas redes municipais de Belo 

Horizonte e São Paulo e na rede estadual de Minas Gerais, além da identificação de aspectos relativos à 

negociação entre os gestores das políticas e os profissionais da educação. 

 No que diz respeito aos processos de implantação e implementação, Mainardes (2009) afirma, 

ao analisar dados de seu levantamento bibliográfico, que os estudos das políticas de ciclos que 

focalizaram seu processo de implementação o fizeram a partir de uma perspectiva abrangente, já que 

investigaram aspectos relativos ao processo de formulação, estratégias utilizadas na implantação, 

opiniões de profissionais envolvidos na formulação e na implementação, além dos procedimentos de 

avaliação e adaptações realizadas ao longo de todo o processo. Em relação à perspectiva metodológica, 

a maioria desenvolveu estudos de caso, com ênfase em análise de documentos oficiais, entrevistas com 

agentes educativos e, em menor número, observações realizadas nas instituições escolares. 

Em relação aos fundamentos e bases da política de ciclos e/ou do modelo investigado no 

estudo, e das concepções de Estado e política educacional que baseavam os programas focalizados, 

poucas produções exploraram tais aspectos, como já ressaltado anteriormente. Ainda assim, os estudos, 

de modo geral, trouxeram importantes contribuições, principalmente pela indicação do processo de 

implementação em sua complexidade. Assim, enfatizaram a importância da participação dos profissionais 

da educação, das condições de trabalho e da infraestrutura das instituições escolares para o sucesso ou 

fracasso da política, além da constatação, em alguns casos, do distanciamento entre o discurso oficial e 

as possibilidades práticas no dia-a-dia das escolas e do apontamento da importância da gestão 

educacional no âmbito administrativo e escolar para que a política seja efetivada.  



 45 

Nesta mesma direção estão dados explicitados por Gomes (2004) em análise de produções 

acerca da política de ciclos no ensino fundamental, na medida em que identificou que existe uma grande 

distância entre os centros planejadores das políticas de desseriação e combate ao fracasso escolar e sua 

real execução nas escolas, devido a desgastes e distorções que tais projetos sofrem em toda sua 

trajetória.  

Por outro lado, também em relação ao processo de implementação, Barreto e Sousa (2005), em 

estudo baseado em revisão de produções acerca da política de ciclos desde 1990 até meados de 2004, 

afirmam, como aspectos considerados positivos, que em algumas redes nas quais tal política foi 

implementada houve atribuição ou ampliação de horário para o trabalho coletivo nas instituições 

escolares além de dispositivos para atendimento às necessidades diferenciadas dos alunos, como, por 

exemplo, pequenos grupos de apoio para estudantes em horário complementar, ocasionando alterações 

nos tempos e espaços escolares. Outra contribuição da organização escolar em ciclos relaciona-se ao 

favorecimento da permanência dos alunos nas instituições escolares, o avanço na progressão escolar e a 

diminuição do absenteísmo infantil. A permanência nas escolas, consideradas também como espaços de 

socialização, contribui para que os estudantes diminuam o tempo de permanência nas ruas, fato 

destacado como positivo em alguns estudos, especialmente em relação a áreas com altos índices de 

violência. 

Ainda assim, apesar da ênfase da necessidade de participação dos agentes educacionais para a 

efetivação da política, conforme já destacado, os professores consideram que as medidas que têm sido 

propostas bem como os recursos disponibilizados não são suficientes e/ou adequados para oferecer 

suporte às mudanças pretendidas com a proposta dos ciclos. Frequentemente os docentes não se 

reconhecem como co-participantes das propostas, mesmo em redes que demonstraram preocupação em 

efetivar a participação dos educadores, através de um processo de gestão democrática.  

Nesta mesma ótica, Barreto e Mitrulis (2001) afirmam que os professores, na medida em que 

consideram a implementação da proposta de ciclos como de iniciativa exclusiva dos gestores do sistema 

educacional, não sentem espaço para participação nas decisões que alteram o funcionamento da escola 

de maneira profunda, tendendo, assim, a não se apropriar, de modo efetivo, da reforma que implica tal 

política. As autoras também destacam, assim como afirma Gomes (2004), que a maioria dos professores 

considera que a implantação dos programas de ciclos de escolaridade é realizada como uma imposição 

legal, dificultando o nível de adesão dos docentes.   

Outro aspecto diz respeito ao fato da queixa, advinda dos docentes, quando afirmam que a partir 

da implementação da proposta dos ciclos, recai sobre seus ombros, de modo praticamente exclusivo, a 

responsabilidade pelo sucesso do processo de aprendizagem dos estudantes de modo que os 

professores argumentam a importância de ampliar tal responsabilidade para todas as instâncias do 

sistema escolar (Barreto & Mitrulis, 2001; Barreto & Souza, 2005).   

Além disso, as escolas organizadas por ciclos tendem a ter um índice maior de rotatividade de 

professores em relação às escolas seriadas. Além de tais escolas estarem localizadas em contextos 
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sociais considerados “difíceis”, as classes, em sua maioria superlotadas, acabam por não permitir o uso 

de espaços alternativos para o atendimento dos alunos em caráter complementar. A escassez de 

recursos didáticos e a falta de pessoal também parecem estar acentuadas nestas escolas “[...] 

confirmando o caráter regressivo das políticas públicas que termina por afetar mais gravemente as 

populações de menor poder reivindicatório” (Barreto & Souza, 2005, p. 671). Por outro lado, apesar de 

todos estes pontos considerados negativos, também foram identificados indícios de que são, justamente 

nestas escolas, e não nas seriadas, que os professores mostram-se mais envolvidos com a 

aprendizagem dos alunos e mais compromissados com o projeto político pedagógico da instituição 

escolar. Esse aspecto, que parece contraditório, já que a rotatividade dos professores é maior nas 

escolas organizadas por ciclos, provavelmente se explica pelo fato da lógica dos ciclos contribuir para 

certa desestabilização da forma tradicional de funcionamento da escola, apesar de não conseguir rompê-

la. 

Em relação às mudanças curriculares, Barreto e Sousa (2005) afirmam que estas, decorrentes 

da implantação da política de ciclos, são pouco abordadas nas pesquisas. As autoras destacam, citando 

o estudo de Duran (1995), que as propostas de ciclos básicos, explicitadas na metade dos anos 80 no 

Brasil, foram fortemente influenciadas pelos estudos advindos da sociolingüística, da psicolingüística e 

das idéias construtivistas, introduzidas no país pelos estudos de Emília Ferreiro e outros autores, que 

acarretaram transformações nos paradigmas da alfabetização. Já nos anos 1990, com a criação dos 

ciclos de formação, prevaleceram enfoques interdisciplinares, que preconizavam um currículo integrado 

através de projetos de trabalho que fossem capazes de favorecer a participação dos estudantes com 

competências diversas, indicando a valorização das manifestações próprias do público atendido pelas 

instituições escolares.  

Mainardes (2009) destacou, nos estudos que abordaram questões relativas ao currículo, a 

ênfase em concepções e práticas de organização curricular, o planejamento e a organização do trabalho 

pedagógico, além de aspectos metodológicos. O autor afirma que estudos nesta perspectiva são 

importantes na medida em que contribuem na compreensão de aspectos pedagógicos envolvidos na 

efetivação das políticas de organização da escolaridade em ciclos no contexto das escolas e também na 

implementação de tais propostas simultaneamente ao processo de reestruturação do currículo. 

Em relação à avaliação da aprendizagem, de acordo com Mainardes (2009), os estudos que a 

enfatizaram analisaram concepções e práticas avaliativas, concepções dos professores e também dos 

alunos acerca do processo de avaliação, formas de registro da avaliação em programas de ciclos, além 

da avaliação em áreas específicas como, por exemplo, a alfabetização.  

Estes estudos, de modo geral, indicaram as dificuldades encontradas pelos professores no que 

se refere ao rompimento da avaliação em seu modelo tradicional, advindo da organização seriada, para a 

avaliação em seu caráter formativo. Além disso, os profissionais também enfatizaram dificuldades em 

relação ao redimensionamento do processo de ensino e aprendizagem a partir dos dados obtidos através 

das avaliações. Outro aspecto que merece atenção está ligado ao fato de que tais estudos indicaram 
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importantes contribuições, na medida em que explicitaram a complexidade do processo de avaliação e 

registro na organização da escolaridade por ciclos. 

Segundo Barreto e Sousa (2005), a avaliação, nesse tipo de organização da escolaridade, tem 

sido considerada o aspecto mais desestabilizador do trabalho escolar, já que, por pautar-se em outros 

fundamentos, diferentes da lógica tradicional de funcionamento escolar e pressupor a não-reprovação, 

acaba exercendo influências tanto nas práticas pedagógicas quanto nas expectativas dos professores, 

alunos e pais: “No limite, os ciclos põem em questão a finalidade da avaliação, que tradicionalmente tem 

sido associada à seleção e classificação dos alunos, tendo por finalidade decidir sobre a sua promoção 

ou retenção para a série subseqüente” (p. 674-675). Dessa forma, os professores consideram que, sem a 

reprovação – que em alguns casos fica restrita ao final dos ciclos ou em casos da não frequência mínima 

obrigatória – perdem o controle e o poder das situações de ensino, especialmente quando se trata de 

alunos mais velhos (Barreto & Mitrulis, 2001; Barreto & Sousa, 2005; Gomes, 2004). Nesse sentido, 

atribui-se à reprovação um potencial motivador para o processo de ensino e aprendizagem.  

As afirmações de Barreto e Mitrulis (2001), Barreto e Sousa (2005) e Gomes (2004) também 

convergem no que diz respeito os pais dos estudantes e a população em geral, que indicam resistência 

em relação a não-retenção, na medida em que consideram preocupante os alunos que avançam no 

processo de escolarização sem as condições consideradas mínimas. Por outro lado, alguns consideram 

que, desta forma, os alunos podem progredir nos estudos sem o desgaste gerado pelo regime de 

seriação. 

Em relação aos estudantes, Barreto e Mitrulis (2001) afirmam que a não-reprovação vem 

acarretando indícios de falta de motivação para os estudos. Fato que ocorre principalmente com alunos 

mais velhos, como já explicitado, as autoras afirmam que os alunos que iniciaram os estudos dentro 

desta nova lógica, inserida pelo regime de ciclos, tendem a faltar menos, na medida em que não têm seu 

percurso escolar alterado de maneira profunda. 

Diante disso, os estudos explicitam a importância de que o processo de avaliação seja uma 

atividade de acompanhamento e promoção do desenvolvimento dos alunos, além de sua necessária 

articulação com o contexto escolar, isso é, no processo avaliativo do rendimento do aluno, também 

devem ser consideradas as características dos professores e demais agentes educativos, as condições 

de trabalho e de implementação do currículo, além das estruturas, relações e interações que se dão 

nesse contexto.  

Outro aspecto enfatizado é o fato de que a exclusão escolar e social pode ser intensificada na 

medida em que as condições de efetiva aprendizagem para todos os estudantes não forem criadas e 

garantidas (Barreto & Sousa, 2005).  

No que diz respeito à prática pedagógica, Mainardes (2009) analisou produções que 

abordaram aspectos específicos relacionados à ela no dia-a-dia da sala de aula. Tais produções foram 

baseadas em estudos de caso e pesquisas etnográficas, realizadas em salas de aula regulares, classes 

de apoio para estudantes com dificuldades escolares e turmas de progressão. A maioria dos estudos 
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nesta perspectiva enfatizou o processo de alfabetização e letramento, e, assim, tinham como foco os 

primeiros anos do ciclo inicial. Foram explicitados dados qualitativos importantes, especialmente em 

relação à compreensão dos problemas e dificuldades que surgiram em programas de organização da 

escolaridade em ciclos como, por exemplo, os processos de exclusão identificados na sala de aula, o 

nível da qualidade da aprendizagem dos alunos, o distanciamento entre as propostas oficiais e as 

práticas do dia-a-dia, além do trabalho com classes heterogêneas.   

Em relação ao impacto das políticas de ciclos no desempenho dos estudantes, Mainardes 

(2009) destaca que os estudos nesta perspectiva priorizaram o impacto de programas nos índices de 

aprovação e reprovação e compararam o desempenho de alunos de escolas organizadas em séries e em 

ciclos. Alguns estudos apontaram que, apesar da redução dos índices de reprovação no primeiro ano de 

escolaridade, houve aumento considerável no final do segundo ano do Ciclo Básico. Outro fator diz 

respeito aos resultados obtidos por alunos em avaliações oficiais: os estudantes de escolas seriadas 

indicaram melhor desempenho do que os de estudantes de escolas organizadas por ciclos. 

Nesse mesmo sentido estão os resultados descritos por Barreto e Sousa (2005). As autoras 

afirmam que os estudos que priorizaram o impacto das políticas de ciclo no desempenho dos alunos 

optaram por metodologias qualitativas, com ênfase nos estudos de caso. As análises indicaram que a 

validade dos fundamentos de ciclos é reconhecida, de modo geral, pelos agentes educacionais, que 

também enfatizam as dificuldades que encontram no processo de implementação das propostas. Isso faz 

com que os autores argumentem a favor do oferecimento das condições de organização do trabalho nas 

instituições escolares, necessárias às possibilidades de efetivação de um ensino de qualidade para todos, 

com destaque para a perspectiva da educação inclusiva.  

Já no que diz respeito aos resultados do desempenho dos alunos em avaliações oficiais, as 

autoras afirmam que as produções nessa perspectiva são escassas, dificultando a produção de 

informações conclusivas em relação às repercussões sociais e educacionais mais amplas. Ainda assim, 

explicitaram, como Mainardes (2009), que o desempenho dos estudantes de escolas seriadas é melhor 

do que os de escolas organizadas em ciclos.  

Importante destacar que, na medida em que a organização escolar seriada é majoritária nas 

escolas brasileiras, não se pode atribuir aos regimes de ciclo o baixo desempenho dos estudantes. 

Barreto e Souza (2005) destacam que os resultados das avaliações em larga escola têm mostrado, 

diferentemente do que consideram a imprensa, os educadores e os pais, que o sistema de ensino 

brasileiro apresenta resultados insatisfatórios para o conjunto das escolas. Além disso, dados do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB) no período de 1995 a 2003 indicaram que os alunos do ensino 

fundamental das regiões mais pobres tem menor rendimento, em oposição aos alunos das regiões mais 

ricas, que apresentam maior rendimento. Estes, justamente, estudam em regiões onde há maior 

concentração de escolas organizadas em ciclos. “[...] mais do que os ciclos, são as condições gerais de 

funcionamento dos sistemas escolares, aliadas às condições de desenvolvimento econômico e social das 

regiões, que provavelmente têm mais peso nos resultados” (p. 681). 
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Entretanto, as autoras enfatizam a existência de indícios de que as políticas da organização da 

escolaridade por ciclos, na medida em que desestabilizam a lógica tradicional de organização do trabalho 

educativo, tende a impulsionar professores, alunos e pais no sentido de construírem novas referências 

para o ensino e a aprendizagem, partindo de novas relações interpessoais no contexto escolar. 

A partir da constatação de todos estes aspectos presentes e, em alguns casos, ausentes, nos 

estudos já desenvolvidos e analisados pelos autores em relação à organização da escolaridade por 

ciclos, também cabe destacar aspectos a serem aprofundados em estudos posteriores. De modo geral, 

os autores afirmam a necessidade de pesquisas que estejam direcionadas para a análise dos efeitos 

produzidos pelas mudanças ocorridas nas escolas e também nos sistemas de ensino após a adoção das 

políticas de ciclos, bem como nas condições de trabalho na instituição escolar após a implantação destes 

programas (Barreto & Sousa, 2004; 2005), já que “[...] a reorganização escolar impõe condições do ponto 

de vista dos recursos humanos, materiais e pedagógicos que, se não atendidas, esvaziam o potencial 

que têm os ciclos de constituírem alternativa capaz de contribuir para a democratização do ensino” (p. 

682). Nesse sentido, os autores também enfatizam a necessidade, em novos estudos, da criação de 

instrumentos para acompanhamento e avaliação dos impactos causados após a implementação da 

política, tanto em relação ao desempenho dos alunos como em relação às conseqüências mais amplas 

para a escola. 

Mainardes (2006) explicita a necessidade de análises críticas, isto é, que apresentem evidências 

obtidas nas pesquisas em relação aos problemas e condições desta política como, por exemplo, os 

processos de exclusão nas salas de aula, as contradições entre o discurso dos elaboradores e 

implementadores da política, o distanciamento entre discurso oficial e a prática do dia-a-dia. O autor 

ressalta que não se pode desconsiderar que apesar da organização escolar por ciclos ser considerada 

como uma alternativa viável para educação das classes trabalhadoras, pode ocorrer a reprodução, no 

interior dessa política, das desigualdades constatadas no regime seriado.   

Além disso, o autor destaca a importância de apresentar alternativas para os problemas de 

formulação, implementação e resultados dos programas, na medida em que a maioria dos estudos 

ressalta tais dificuldades, mas não sugere outros modos de construção e vivência da política no dia-a-dia 

das instituições escolares e das instâncias de gestão. Também é destacada a importância de distinguir a 

proposta de ciclos que está sendo estudada das demais políticas, articulá-la ao modo como ela é 

realizada e no que se diferencia, tanto em relação aos programas similares em desenvolvimento no país 

como em relação às políticas nacionais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais, por exemplo. Outro 

fator indicado a fazer parte dos estudos nesta perspectiva é a inclusão das opiniões dos formuladores de 

políticas em escolas organizadas em ciclos. 

 

Todos esses aspectos elencados trazem indicações de que a organização da escolaridade em 

ciclos é uma temática recorrente, explicitada e analisada a partir de diferentes pontos de vista e de 

pressupostos distintos, apesar da constatação de que os fundamentos em sua defesa permanecem 
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constantes. Tal política, na medida em que se materializa em ações na tentativa de promoção de uma 

educação menos seletiva e organizada a partir dos tempos e ritmos de aprendizagem distintos dos 

estudantes, em alguns casos tem sido priorizada com tal interesse, possibilitando então acesso e 

permanência dos estudantes nas instituições escolares, fato indicado com elevações nos índices de 

defasagem série/idade e diminuição nos índices de repetência, por exemplo. Por outro lado, muitas vezes 

é priorizada pelo caráter econômico, ficando então esvaziada em sua defesa por uma educação de 

qualidade, especialmente para os indivíduos pertencentes às classes populares.  

Além disso, em muitos casos, a não compreensão da proposta em seus fundamentos e em suas 

reais intenções – ocorrida pelos modos de implantação e implementação que não priorizam a discussão, 

a reflexão e a participação tão necessária dos educadores, especialmente daqueles que trabalham 

diariamente nas escolas – têm acarretado dificuldades no desenvolvimento de um trabalho de qualidade 

e sobrecarga das ações a serem desenvolvidas pelos agentes educacionais, na medida em que também 

não é disponibilizada a infra-estrutura adequada para o desenvolvimento efetivo da proposta de 

organização da escolaridade por ciclos. 

Essa proposta, apesar de estar em cena no âmbito educacional há bastante tempo, ainda possui 

aspectos a serem estudados, analisados e avaliados, especialmente em relação aos impactos 

produzidos, a longo prazo, nas ações desenvolvidas nas instituições escolares e no aprendizado e 

desenvolvimento dos alunos. Também é importante considerar que apesar da vasta literatura disponível 

acerca das propostas de implantação dos ciclos em suas diferentes versões e das considerações em 

relação aos aspectos necessários à sua concretização efetiva, em diversos locais e administrações, 

medidas autoritárias continuam sendo tomadas, aspectos indispensáveis continuam sendo 

desconsiderados e vemos um repetir de histórias que destacam, principalmente, os aspectos e impactos 

negativos em relação à efetivação de um processo educativo de qualidade. 

 Diante disso cabe reafirmar a importância de considerar todas as influências históricas, políticas, 

sociais, econômicas, pedagógicas e psicológicas que permeiam as propostas de organização da 

escolaridade por ciclos e também seus modos de efetivação na realidade das escolas, na medida em que 

o esclarecimento destes fundamentos e suas influências diversas, bem como reflexões a respeito, podem 

ser capazes de propiciar posturas ativas frente às transformações ocorridas no âmbito das políticas 

educacionais e, consequentemente, formas de atuação mais pertinentes à concretização da educação 

que tanto se luta no país, como direito de todos e essencial para o processo de desenvolvimento e 

humanização. 
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1.3 Organização da escolaridade em ciclos em Minas Gerais 

 

  

Como já destacado anteriormente, com o final da Ditadura Militar em 1985 e com a eleição de 

partidos de oposição no ano de 1982, o discurso de transformação da Educação ganhou espaço, com 

destaque para sua necessária redemocratização (Barreto & Mitrulis, 1999; 2001; Mainardes, 2007; 

Stremel & Mainardes, 2011). Nesse sentido, Fernandes e Franco (2001) afirmam que pesquisadores de 

programas de pós-graduação em Educação passaram a participar de maneira efetiva na gestão da 

escola pública.  

 Especificamente em relação ao estado de Minas Gerais, Tancredo Neves foi eleito em 1982 e 

diversos professores ligados à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e à Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) passaram a ter influência na Secretaria Estadual 

de Educação, abrindo então maior espaço para os debates que já estavam sendo feitos em relação ao 

fracasso escolar e a seriação. 

 Em 1983, a realização do Congresso Mineiro de Educação constitui um marco para as 

mudanças que posteriormente ocorreram na rede de ensino, com destaque para a implantação do Ciclo 

Básico de Alfabetização (CBA), em 1985. Baseado nas considerações acerca das diversidades nos 

tempos de aprendizagem de cada aluno e da inadequação do sistema seriado para a concretização do 

processo de alfabetização, devido à repetência, durante os dois anos da implementação do CBA foram 

desencadeadas diversas ações junto aos professores com o intuito de favorecer a compreensão dessa 

proposta (Fernandes & Franco, 2001). 

 Com a mudança de gestão administrativa no estado, com a eleição de Newton Cardoso (PMDB 

– Partido do Movimento Democrático Brasileiro) no ano de 1987, os registros indicam que não houve 

esforços no sentido de dar continuidade à proposta. Por outro lado, os registros também indicam que as 

discussões acerca da proposta de ciclos permaneceram no âmbito da Secretaria de Educação.   

 Em 1989 foi realizada uma avaliação para verificar o alcance e também o entendimento do CBA 

entre os professores. Os resultados indicaram que pouco havia sido entendido acerca dos fundamentos 

da proposta, além de revelar que sua concretização na prática das instituições escolares foi problemática. 

Ainda assim, de acordo com Fernandes e Franco (2001), a Secretaria de Educação deu indicações 

favoráveis à retomada do CBA em 1990 e, no ano de 1991, no Governo Hélio Garcia (PRS – Partido das 

Reformas Sociais), tal proposta foi retomada e foram formuladas Diretrizes Políticas pela secretaria. No 

intuito de solucionar a baixa qualidade do ensino oferecido nas escolas públicas estaduais, tais diretrizes 

fixaram especialmente o incentivo para a formação de professores e a importância de considerar as 

opiniões dessa classe. 

 A gestão de Eduardo Azeredo (PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira) deu 

continuidade às propostas no âmbito das políticas educacionais. Em 1995 foi realizada uma “sondagem” 

em Belo Horizonte, capital do estado, que teve como objetivo sensibilizar e auxiliar no entendimento da 
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proposta do CBA, que, juntamente com todo o processo de sua implantação, acarretou a extensão de tal 

proposta até a 3ª série do Ensino Fundamental em 1997. 

 A partir de 1998, houve a adoção da progressão continuada para todo o Ensino Fundamental, de 

modo a eliminar a possibilidade da reprovação. Assim, a escolaridade foi organizada em dois ciclos de 

quatro anos cada: o primeiro com as quatro séries iniciais do Ensino Fundamental e o segundo com as 

quatro séries finais. No cenário político, as alegações a favor da implantação de tal proposta baseavam-

se na afirmação de que se em 1985 não havia uma estrutura favorável à implantação do CBA, agora já 

contavam com condições favoráveis, de acordo com as mudanças que foram realizadas desde 1991. 

Fernandes e Franco (2001) afirmam, de acordo com relatos de diferentes agentes educacionais, que 

essa proposta foi recebida de modos diversos pelas escolas e pelos professores, além de ter sido vivida 

como uma imposição que partiu dos gestores, especialmente em relação à impossibilidade de reprovação 

dos estudantes.  

Com Itamar Franco eleito em 1998 (PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro), as 

medidas até então adotadas para a promoção dos alunos e a organização do Ensino Fundamental foram 

rediscutidas, de modo que em 1999 foi publicada uma Resolução – Nº 12, de 26 de janeiro – que oferecia 

autonomia às escolas públicas estaduais para definir a forma de organização do ensino. Apesar disso, os 

autores destacam que a Resolução afirmava a necessidade de substituição da cultura da repetência pela 

cultura da progressão continuada, mas sem permitir a adoção da progressão automática. Também foram 

desenvolvidas ações no âmbito das Superintendências Regionais de Ensino para auxiliar as escolas e 

seus participantes na escolha de sua organização (Fernandes & Franco, 2001). Foi traçado um 

cronograma a ser desenvolvido pelas escolas para o processo de escolha de sua forma de organização e 

funcionamento. Essa possibilidade de escolha a partir de cada instituição escolar trouxe repercussões 

diferenciadas, na medida em que cada escola entendia e trabalhava de modo diferente com a progressão 

continuada, fato que acarretou certa desorganização na rede estadual (Diniz, 2008). 

A partir de 2004, após a eleição de Aécio Neves (PSDB – Partido da Social Democracia 

Brasileira), somada à entrada das crianças aos seis anos na escola, o Ensino Fundamental, que passou a 

ter nove anos, foi estruturado em cinco anos iniciais e quatro anos finais. Em relação aos anos iniciais, 

estes passaram a ter dois ciclos de alfabetização: Ciclo Inicial de Alfabetização, com duração de três 

anos e Ciclo Complementar de Alfabetização, com duração de dois anos. Cabe destacar que o Ciclo 

Inicial de Alfabetização foi organizado para que o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades 

considerados fundamentais ao processo de alfabetização e letramento fosse concretizado, e o Ciclo 

Complementar de Alfabetização foi organizado com o objetivo de dar seguimento ao Ciclo Inicial, na 

medida em que permite consolidar, ampliar e aprofundar os conhecimentos e capacidades considerados 

essenciais ao processo de alfabetização e letramento dos estudantes (Minas Gerais, 2004a). 

A partir do 6º ano, o ensino volta a ser seriado, de acordo com a Resolução nº 430 do ano de 

2003, da Secretaria de Estado de Educação – define as normas para organização do ensino fundamental 

de nove anos. Dessa forma, no Estado de Minas Gerais, enfatiza-se a organização por ciclos nos anos 
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iniciais do Ensino Fundamental e a organização seriada nos anos finais deste mesmo nível de ensino 

(Diniz, 2008). 

De acordo com orientações da Secretaria Estadual de Educação – Orientação SEE Nº 01, de 

2004 – os estudantes das escolas estaduais mineiras, apesar de mais escolarizados, apresentam grau 

insuficiente em relação à alfabetização e letramento, analisado tanto na perspectiva da vida escolar como 

da vida social. Deste modo, os gestores das políticas educacionais afirmam que, além da inclusão das 

crianças a partir dos seis anos no Ensino Fundamental como estratégia de ampliação do atendimento 

escolar, a organização desse nível de ensino em dois ciclos, com foco na alfabetização e no letramento, 

possibilita novas perspectivas de atuação frente às transformações necessárias ao cumprimento do 

direito de todas as crianças à alfabetização. Consta ainda na Resolução que na medida em que 

proporciona uma flexibilização do tempo, dos objetivos curriculares e dos ritmos de aprendizagem dos 

estudantes, a organização escolar por ciclos potencializa o sucesso escolar.    

Para que tais metas sejam alcançadas, são elencadas pela Secretaria Estadual de Educação, 

além da necessidade de planejamento pedagógico coletivo, com a participação de todos os professores, 

as possibilidades de agrupamento e reagrupamento dos alunos para garantir a aprendizagem como, por 

exemplo, a organização das turmas por nível de escolaridade e por faixa etária e atendimento 

especializado para alunos com dificuldades. Além disso, os conteúdos curriculares devem ser abordados 

a partir de procedimentos e recursos didáticos diversificados, além da utilização de espaços culturais e 

espaços de interesse coletivo como, por exemplo, bibliotecas, parques e museus, articulando os 

conteúdos aos aspectos sociais relevantes para o público atendido (Diniz, 2008). A avaliação assume 

função diagnóstica e reguladora do processo de ensino e aprendizagem, na medida em que permite a 

realização de ações educativas que estejam pautadas nas necessidades dos estudantes (Minas Gerais, 

2004b).    

Em 2007, através do encontro “Toda Escola pode fazer a diferença”, a Secretaria Estadual de 

Educação de Minas afirma o compromisso de que todas as crianças da rede estejam alfabetizadas até os 

oito anos de idade. No ano de 2008, a Resolução Nº 469/2003, que versava sobre a organização e o 

funcionamento nos anos iniciais do Ensino Fundamental de nove anos foi revogada com a publicação da 

Resolução Nº 1086 (MINAS GERAIS, 2008), documento que baseia, atualmente, a organização do 

Ensino Fundamental das escolas estaduais mineiras. Pautado especialmente pela necessidade de ênfase 

no processo de alfabetização e letramento e no prolongamento do tempo de convívio escolar e, 

consequentemente, de mais oportunidades de aprendizagem, essa nova Resolução, além de orientar a 

organização e o funcionamento desse nível de ensino nas escolas estaduais, explicita as capacidades, 

atitudes e conceitos que devem ser desenvolvidos e conquistados pelos alunos ao final de cada ano 

escolar – principalmente nas áreas de Linguagem e Matemática –, mesmo quando se trata da 

organização em ciclos, como é o caso dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Para os anos finais do Ensino Fundamental, organizados em regime anual, a organização 

curricular deve pautar-se nos Conteúdos Básicos Comuns (CBC), definidos em 2005 pela Resolução SEE 
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Nº 666, que estabelece-os, de maneira que estes devem, obrigatoriamente, serem ensinados por todas 

as escolas que oferecem as séries finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio (Minas Gerais, 2005). 

Tais conteúdos estão organizados de acordo com as disciplinas – Artes, Ciências, Geografia, História, 

Português, Matemática, Educação Física – e baseados em Eixos Temáticos (especifica área de 

determinada disciplina que deve ser trabalhada), Tema (indica a especificidade de determinado conteúdo 

em relação ao eixo temático) e Subtemas (explicita, detidamente, conhecimentos específicos que devem 

ser tratados de acordo com o tema e o eixo temático). 

Os anos iniciais do Ensino Fundamental continuam organizados em dois ciclos – Ciclo de 

Alfabetização, com duração de três anos (1º, 2º e 3º ano), e Ciclo Complementar, com duração de dois 

anos (4º e 5º ano) – e os quatro anos finais continuam organizados em regime anual (6º, 7º, 8º e 9º ano). 

Em relação aos ciclos, adotou-se a Progressão Continuada, que deve ser acompanhada de 

estratégias de atendimento diferenciado que sejam capazes de garantir, para os alunos que apresentem 

dificuldades, aprendizagem efetiva. Ao final de cada ciclo, pode ser realizado o agrupamento de alunos 

que “[...] não conseguiram consolidar as capacidades previstas para que seu atendimento diferenciado 

aconteça pelo tempo que for necessário” (Minas Gerais, 2008, paginação irregular, grifos nossos). Apesar 

de não ficar clara a definição do tempo possível de atendimento especializado, o documento destaca que 

quando as dificuldades forem “vencidas”, o aluno deverá ser reintegrado à turma correspondente à sua 

idade/ano de escolaridade, fato que indica que este atendimento não deve ser estendido por um período 

longo já que, se assim fosse, o aluno, ao estar agrupado em outra turma, não participaria dos estudos 

regulares do próximo ano, ficando então impossibilitado de ser reintegrado em sua turma de origem. 

Já nos anos finais, organizados em regime anual, a indicação é a adoção da Progressão 

Parcial, de modo que o aluno será retido, repetindo o ano em curso, somente nos casos em que não 

apresentar o desempenho mínimo em três ou mais disciplinas. Dessa forma, o estudante que não 

apresentou desempenho mínimo em até duas disciplinas irá progredir para a série seguinte e participará 

de recuperação nas disciplinas para as quais não conquistou o exigido. Cabe destacar que a conclusão 

do Ensino Fundamental se dará apenas quando o estudante for aprovado em todas as disciplinas, 

inclusive nas que estiver em regime de progressão parcial. 

A avaliação é reafirmada como contínua e diagnóstica, baseada nos objetivos que foram 

definidos para cada ano de escolarização, devendo ser utilizada como instrumento de orientação para a 

organização da prática educativa, voltada às necessidades de desenvolvimento dos alunos. Assim, os 

resultados da avaliação devem ser apresentados a cada bimestre aos alunos e seus responsáveis, 

através de notas ou conceitos, juntamente com informações a respeito das estratégias de atendimento 

pedagógico diferenciado que foram e/ou serão oferecidas pela escola. 

Atualmente essa organização permanece como referência para as escolas estaduais de Minas e 

parte do objetivo principal de possibilitar que as crianças, especialmente das camadas populares, 

alcancem níveis mais elevados de escolaridade.  
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Em relação aos dados atuais do sistema de ensino estadual mineiro, os resultados conquistados 

no IDEB 2011 foram veiculados com intensidade nos meios de comunicação. O IDEB apontou que Minas 

tem a melhor educação básica do país. Isso se deve ao fato de que nas séries iniciais do ensino 

fundamental os alunos da rede estadual de Minas alcançaram índice 6, que os coloca lado a lado ao 

índice de qualidade dos sistemas de ensino de países desenvolvidos. Além disso, os resultados apontam 

a elevação nos índices de todos os níveis de ensino – anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio.  

Por outro lado, vários episódios que revelam o descontentamento com os modos de atuação do 

governo mineiro vêm ocorrendo, como, por exemplo, a greve dos servidores públicos da rede estadual do 

ano de 2011, com duração de 211 dias, que resultou em descontos nas folhas de pagamento devido às 

faltas cometidas durante a greve (Estado de Minas, 2011a), exoneração de diretores e vice-diretores dos 

cargos, demissão de professores e contratação de cerca de 3 mil docentes substitutos (Estado de Minas, 

2001b) e descumprimento do índice de reajuste do piso dos salários do educadores (Portal da Educação 

de Minas Gerais, 2012a). 

Além disso, dados da edição de 2011 do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação 

Básica (Proeb) revelaram piora no desempenho em Português e Matemática em todas as séries 

avaliadas na rede estadual de educação mineira. O exame, aplicado em novembro de 2011, avaliou 

alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio. A título de exemplo, os 

dados citados na reportagem afirmam que o conhecimento em Português dos estudantes do 3º ano do 

Ensino Médio retrocedeu a um patamar próximo ao do ano de 2006. A SEE minimizou a queda nos 

indicadores, afirmando que a piora também ocorreu nas redes municipais do Estado no ano passado 

(Portal da Educação de Minas Gerais, 2012b). 

Diante desses fatos, a realidade da educação no cenário de Minas Gerais, apesar da elevação 

nos índices em avaliações nacionais, não parece muito promissora, na medida em que a greve no ano de 

2011 é considerada a maior na história do Estado. Além disso, dados de avaliações a nível estadual 

revelam outra realidade, na medida em que os índices obtidos estão baixando. As medidas implantadas 

parecem ser feitas de modo autoritário, sem considerar as opiniões dos educadores que as constroem no 

dia-a-dia das instituições escolares e sem a necessária discussão, reflexão, preparação e formação dos 

profissionais. Além disso, as ações não estão sendo feitas de modo a honrar os compromissos firmados 

em negociações anteriores e desrespeitando possibilidades de valorização dos profissionais da 

educação, dentre estas a remuneração estabelecida em Lei Federal. Ciente de que a remuneração por si 

só não define a qualidade da educação, mas faz parte de um conjunto mais amplo de medidas favoráveis 

ao desenvolvimento de um trabalho de qualidade, as medidas adotadas pelo governo mineiro indicam, 

pelo modo como vem sendo formuladas e implantadas, seu caráter autoritário e centralizador.  

 

 

 



 56 

1.4 Organização da escolaridade por ciclos em Poços de Caldas 

 

 

Em relação à organização do ensino no município de Poços de Caldas, nas escolas da rede 

estadual, de acordo com as orientações da SEE/MG, como destacado no tópico anterior, os anos iniciais 

do Ensino Fundamental são organizados em dois ciclos, tendo o primeiro duração de três anos, chamado 

de Ciclo de Alfabetização e o segundo duração de dois anos, denominado Ciclo Complementar. Para os 

ciclos adotou-se a Progressão Continuada. Os quatro anos finais desse nível de ensino são organizados 

em regime anual e adotou-se a Progressão Parcial.  

Nas escolas municipais, até o ano de 2011, o Ensino Fundamental era organizado em séries 

anuais. A partir da Resolução Nº 7, documento oficial do Ministério da Educação em conjunto com o 

Conselho Nacional de Educação e a Câmara da Educação Básica, foram fixadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos (BRASIL, 2010), com indicações de que, 

mesmo em sistemas de ensino que adotam a organização seriada, os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental devem ser considerados como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial sem 

interrupção. Com base nesta Resolução, a partir do final do ano de 2011 e início de 2012, em toda a rede 

municipal da cidade foi iniciado o processo de implantação/implementação de uma proposta de Ciclo 

Básico de Alfabetização, que compreende o 1º, o 2º e o 3º ano do Ensino Fundamental I. 

Em linhas gerais, o processo de preparação da implementação de tal proposta vem ocorrendo 

desde o ano de 2011, através de encontros entre os profissionais da Secretaria Municipal de Educação e 

os profissionais das instituições escolares, especialmente gestores e coordenadores pedagógicos, que, 

posteriormente, fizeram encontros com os professores nas escolas, visando um processo coletivo de 

discussão e planejamento das mudanças que foram determinadas através das indicações do MEC. 

As principais discussões entre todos os agentes educativos centraram-se no processo avaliativo 

que passaria a vigorar nas escolas, a partir dessa nova organização nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Foi realizada a elaboração conjunta da matriz curricular de referência de Português e 

Matemática, que foram baseadas na matriz de referência da Provinha Brasil. Em relação às outras 

disciplinas, os profissionais deram continuidade aos conteúdos que eram trabalhados anteriormente ao 

parecer da Resolução Nº 7.  

As especificidades desse processo serão discutidas de modo mais detido a partir do capítulo 3 

deste estudo. 
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2 PROPOSTA METODOLÓGICA: CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

 

Neste capítulo é apresentada a proposta metodológica do estudo, através da qual se pretendeu 

alcançar o objetivo proposto. Serão feitas considerações em relação aos participantes do estudo, em 

relação à caracterização das duas escolas públicas municipais e do município no qual foi desenvolvida a 

pesquisa de campo, além dos procedimentos para sua concretização, com destaque para as entrevistas 

e a análise de documentos oficiais. Também são apresentadas considerações em relação aos cuidados 

éticos, além da proposta de análise dos dados.  

 

 

2.1 Objetivo 

 

 

O objetivo da presente pesquisa foi investigar como se dá a implantação e a implementação de 

uma proposta de Ciclo Básico de Alfabetização no município de Poços de Caldas, localizado na região 

sul de Minas Gerais. Tal proposta é baseada em documento oficial do Ministério da Educação que fixa as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos e está sendo implementada 

em toda a rede municipal de Poços de Caldas, desde o início de 2012. Assim, como objetivo específico, 

investigou-se como tem se dado o processo de apropriação desta proposta pelos que constroem sua 

implementação no dia-a-dia da escola. 

 

 

2.2 Abordagem da pesquisa 

 

 

 Este estudo pauta-se em uma abordagem qualitativa de pesquisa. Baseadas no interesse do 

conhecimento de determinada situação em sua totalidade e complexidade, buscamos dar enfoque no que 

e no como está ocorrendo, de acordo com as considerações de André (2005). 

 Também optamos por adotar, baseadas em considerações explicitadas por Ludke e André 

(1986), na variedade das fontes de informação, dos informantes e das situações, de modo a considerar 

diferentes pontos de vista, tendo a intenção de valorizar as especificidades de cada um deles, mesmo 

que conflitantes. Nesse sentido, o estudo baseou-se em um plano flexível de trabalho, que se configurou, 

em diversos aspectos, no decorrer do trabalho de campo.  

Alguns autores discorrem sobre o debate, na década de 1980, entre a pesquisa quantitativa e a 

pesquisa qualitativa, esta segunda surgindo, inicialmente, como contraposição ao modo positivista de 

investigação das ciências físicas e naturais que também era utilizada nos estudos dos fenômenos sociais 
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e humanos (André, 2005; Bogdan & Biklen, 1994). Ao partir do pressuposto de que a realidade não é algo 

externo aos indivíduos, alguns estudiosos passaram a defender o posicionamento de valorização de 

todos os componentes de uma situação e suas interações e influências recíprocas. Assim, se opondo à 

visão empiricista de ciência até então predominante, este novo posicionamento “busca a interpretação em 

lugar da mensuração, a descoberta em lugar da constatação, valoriza a indução e assume que fatos e 

valores estão intimamente relacionados, tornando-se inaceitável uma postura neutra do pesquisador” 

(André, 2005, p. 17).  

 É nesta direção que procuramos desenvolver a pesquisa, cientes de que partimos de 

determinada visão de homem, mundo e de conhecimento, presentes em todas as etapas do 

desenvolvimento de estudo de modo a exercer influências em nossas escolhas. Além disso, voltamos 

nossas ações no sentido de identificação do processo que nos propusemos a analisar em sua 

complexidade. 

Também adotadamos a perspectiva de Rockwell (2009), na tentativa de documentar o não 

documentado da realidade social. A partir de expressões locais como, por exemplo, o trabalho 

desenvolvido em determinada escola, tomam corpo “[...] as formas de relações predominantes, as 

propriedades administrativas, as condições trabalhistas, as tradições docentes, que constituem a trama 

real em que se realiza a educação” (Ezpeleta & Rockwell, 1989, p. 11-12). Através da articulação de 

histórias locais, que são pessoais e coletivas, e da realidade ampla na qual estas instituições estão 

inseridas, se constrói esta trama, este “movimento social a partir de situações e dos sujeitos que realizam 

anonimamente a história” (p. 11), que não é documentada. O pesquisador tem então como tarefa, de 

acordo com Rockwell (2009), documentar este cotidiano não documentado, isto é, o oculto, o familiar, e 

também a parte da realidade que não está escrita.  

Outra característica valorizada na presente pesquisa é a importância de dar atenção aos 

significados, ao considerar válido a maneira de pensar e buscar respeitar o valor dos conhecimentos das 

pessoas que participam do estudo (Rockwell, 2009). 

Diante destas características, também constitui parte da motivação deste trabalho contribuir para 

a construção de propostas críticas de atuação do psicólogo que trabalha na área da educação, com 

ênfase no campo das políticas públicas educacionais, na medida em que, ao dar espaço para que os 

diferentes atores educacionais exponham suas perspectivas e ações e buscar articulá-las com os 

discursos oficiais de tais políticas, busca também identificar as convergências, divergências e as 

características, principalmente não documentadas, de construção diária de tais propostas. 

Assim, explicitaremos, a seguir, as especificidades no desenvolvimento do estudo, com destaque 

nosso posicionamento teórico-metodológico e ético-político, para os participantes, os instrumentos para a 

realização do trabalho de campo e a proposta de análise do material. 
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2.3 Posicionamento teórico-metodológico 

 

 

 Conforme apontamos na introdução deste trabalho, entendemos a proposta da Educação para 

Todos, conjugada à perspectiva da Educação Inclusiva como fundamental na luta por uma educação 

pública de qualidade. No presente trabalho, esse posicionamento se expressa a partir de uma perspectiva 

crítica da Psicologia Escolar e Educacional.   

Esta perspectiva tem seu histórico de construção baseado nos encontros e desencontros da 

Psicologia e da Educação enquanto áreas do conhecimento e de atuação profissional, que revelam o 

papel da psicologia no fortalecimento de noções naturalizantes que ganharam destaque na esfera 

educacional, especialmente a partir dos anos 1930 (Antunes, 2003, 2008; Bock, 2003; Machado e Souza, 

2004; Patto, 1990; Souza, 2004a). Técnicas e estudos advindos da psicologia acarretaram a 

responsabilização das crianças e suas famílias pelo baixo desempenho escolar e reduziram os processos 

pedagógicos aos fatores de natureza psicológica. Assim, houve omissão de todos os outros aspectos 

determinantes do processo educativo, fato que levou às tentativas de construção de diferentes 

explicações para as dificuldades escolares. 

 Pensar criticamente na esfera da Psicologia Escolar e Educacional esbarra na compreensão do 

sujeito enquanto um ser concreto, histórico, social, produtor e produto das relações sociais (Tanamachi, 

2000). Nesse mesmo sentido, Meira (2000) destaca que o pensamento crítico na área da Psicologia 

Escolar e Educacional está pautado na concepção de Educação enquanto meio de produzir humanidade 

nos sujeitos, além da luta pela transformação das relações sociais, revelando a busca pela 

democratização da escola e da educação de qualidade. Assim, essa perspectiva busca contribuir para 

que a função social da escola de transmissão da cultura e dos conhecimentos historicamente construídos 

seja efetivamente cumprida.  

Assim, também retomamos as idéias já apresentadas de autores como Saviani (1982; 2005a) e 

Meira (2003), que destacam as relações entre a educação e a sociedade e a importância da educação 

escolar enquanto instância indispensável para a construção e concretização do processo de 

humanização. Também nesta direção, destacamos afirmações já explicitadas baseadas na perspectiva 

da Psicologia Histórico-Cultural, que defendem que para que o processo de humanização ocorra, é 

necessária a apropriação, pelos indivíduos, de conteúdos historicamente produzidos pela humanidade, 

revelando, nessa mesma vertente, a importância da educação escolar no processo de desenvolvimento e 

humanização (Leontiev, 1978; Vigotski, 1931/1995, 1984/2007, Vigotski & Luria, 1996). 

Dessa forma, a partir do objetivo do presente trabalho, baseado na adoção de uma perspectiva 

crítica em Psicologia Escolar, que nos remete às considerações da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Psicologia Histórico-Cultural, buscamos explicitar as vozes envolvidas no processo de implantação e 

implementação de uma política pública educacional, com considerações a respeito do âmbito mais amplo, 
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a nível nacional, e no âmbito local, com as opiniões das agentes educacionais envolvidas no trabalho no 

município e também nas escolas. 

 

 

2.4 Participantes da Pesquisa4 

 

 

No município de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, foram selecionadas duas escolas 

públicas municipais que oferecem o Ensino Fundamental I, dentre outros níveis de ensino, além da 

Secretaria Municipal de Educação, como locais para a realização do trabalho de campo. É importante 

explicitar o processo de escolha das escolas e o modo como ele ocorreu. 

Inicialmente cabe destacar que este estudo era baseado em uma proposta diferente, que tinha 

por objetivo a identificação de práticas de enfrentamento de problemas de escolarização em uma escola 

pública, através da realização de um estudo de caso de inspiração etnográfica. No entanto, no exame de 

qualificação, por considerar que o tempo que dispúnhamos para a realização do estudo baseado nestas 

características não seria suficiente, umas das indicações dos membros da banca foi enfatizar o processo 

de implementação dos ciclos nos anos iniciais do Ensino Fundamental I – processo que foi iniciado no 

município em 2012 e, portanto, estava ocorrendo no momento da qualificação –, fato que havia sido 

explicitado no trabalho escrito, identificado nos contatos iniciais com a Coordenadora Pedagógica da 

Escola Municipal Pedro Afonso. 

A motivação inicial para realização do estudo nesta instituição se deu pelo fato de já conhecê-la, 

na medida em que, além de ter desenvolvido um estudo nesta instituição há 3 anos – trabalho de 

conclusão de curso de graduação –, também já havia realizado uma entrevista com a coordenadora 

pedagógica do Ensino Fundamental I no ano de 2011, para um trabalho da disciplina cursada na Pós-

Graduação “A escola como objeto de estudo: contribuições da Psicologia Escolar e da perspectiva 

etnográfica”. Pelos contatos que já havia mantido, esta instituição indica abertura aos estudantes na 

realização de trabalhos e pesquisas e, além disso, quando da realização desta entrevista, a pretensão de 

realização do estudo de pós-graduação nesta instituição foi alvo de conversa com a Coordenadora 

Pedagógica, que indicou interesse na participação. 

 Diante da mudança na perspectiva da pesquisa, que passou a ter como foco principalmente a 

análise de documentos oficiais e entrevistas, direcionadas para experiências vivenciais dos educadores 

acerca da proposta de ciclos, foi decidido, além de incluir no estudo a perspectiva dos profissionais do 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação e da Escola Municipal Pedro Afonso, selecionar mais uma 

instituição que oferecesse o Ensino Fundamental I. 

                                                             
4 Tanto o nome das escolas quanto o nome de todos os participantes do estudo foram alterados e são, portanto, 
fictícios. 
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Realizei contato com a Coordenadora Pedagógica da Escola Pedro Afonso para que as 

mudanças na perspectiva do estudo fossem discutidas e para verificar se, ainda assim, havia interesse 

por parte da instituição em continuar a participar da pesquisa. Com resposta positiva, foi iniciado o 

processo de escolha da segunda escola.  

O critério que baseou a escolha foi o índice obtido no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Como a Escola Municipal Pedro Afonso não possui um índice alto, quando comparada às 

outras escolas municipais que foram avaliadas, decidiu-se buscar a escola com o índice mais alto e 

verificar o interesse em participar da pesquisa. 

Realizei então contato com a diretora desta instituição, que ocupou o primeiro lugar na 

classificação das escolas municipais de Poços de Caldas nas avaliações nacionais. Este contato foi feito 

pessoalmente e considero que não houve oportunidade de explicitar em detalhes a proposta e as 

características do estudo, de modo que só foi explicitado que se tratava de um estudo de pós-graduação 

a respeito da proposta de implementação dos ciclos nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental I. 

No entanto, de acordo com a diretora, um estudo que tratava desse mesmo assunto já havia sido 

realizado no ano de 2012 – momento do contato – na instituição, de modo que as professoras já haviam 

participado e, assim, não gostariam de responder novamente sobre as mesmas questões. Assim, não 

houve interesse por parte da escola da escola em participar do estudo.  

Diante disso, fiz contato com a escola que foi classificada em segundo lugar nas duas últimas 

avaliações do IDEB. Inicialmente o contato foi feito pelo telefone, com a Supervisora da Escola Municipal 

Judite de Carvalho. Foi marcado um horário no dia seguinte para que eu fosse até a escola e explicasse 

com detalhes a proposta do estudo. Fui recebida pela Supervisora e, após explicitar as características e 

motivações da pesquisa, ela, juntamente com a Diretora da escola, afirmaram o interesse em participar 

do estudo.  

Assim, participaram do estudo, no total, 15 agentes educacionais: 5 professoras atuantes no 1º e 

2º ano do Ensino Fundamental I e a Coordenadora Pedagógica da E. M. Pedro Afonso; 5 professoras, 

também atuantes no 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I e a Supervisora da E. M. Judite de Carvalho; a 

Coordenadora da Divisão Pedagógica e 2 Supervisoras Pedagógicas da Sessão de Ensino Fundamental, 

Médio e Especial da Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas (SME).  

Cabe destacar que, para a realização do trabalho de campo, foi assinado Termo de Autorização 

nas duas escolas e também na SME, assinados em setembro de 2012 (Apêndice A). 

 

 

2.4.1 Caracterização do Município 

 

 

 Com aproximadamente cento e cinqüenta e quatro mil habitantes (Brasil, 2012), Poços de 

Caldas é o município mais populoso do sul do Estado de Minas Gerais. Desde sua fundação, em 1872, 
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tinha como principal atividade os estabelecimentos utilizados para tratamento de doenças cutâneas 

através de seus poços de águas termais e sulfurosas e, posteriormente, ficou conhecida pelos cassinos, 

na década de 1940, freqüentada por figuras importantes como, por exemplo, o presidente Getúlio Vargas.     

Com a proibição do jogo em 1946 e a descoberta do antibiótico para tratamento de doenças 

cutâneas, a economia da cidade sofreu forte abalo, passando então a ter como foco o turismo. Assim, 

grandes grupos, especialmente da classe média, passaram a freqüentar os pontos turísticos da cidade, 

com especial destaque para as Thermas Antônio Carlos – construída no final da década de 1920. Além 

disso, a cidade passou a abrigar várias indústrias, fator impulsionador da economia local (Poços de 

Caldas, 2011). 

 Ainda hoje o foco no turismo atua como um dos principais impulsionadores da economia da 

cidade, que possui uma considerável rede de equipamentos e espaços voltados ao atendimento das 

atividades de turismo e lazer. O município é reconhecido como uma das melhores estâncias 

hidrominerais do país. Por outro lado, as indústrias também concentram outra fonte de receita do 

município.  

Especificamente em relação à educação, a cidade oferece atendimento nos seguintes níveis de 

ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio, Ensino Técnico Profissionalizante, 

Ensino Superior, Educação de Jovens e Adultos, Escola de Educação Especial, além de Associações de 

Atendimento Especializado para pessoas com deficiências.  

Com exceção das instituições de Ensino Superior, o município conta com um total de 95 

instituições escolares sendo 6 estaduais, 23 privadas e 66 municipais (Minas Gerais, 2012a). Em seu 

conjunto, as escolas contam com organizações diversas, na medida em que existem instituições que 

oferecem apenas a Educação Infantil, outras que oferecem Educação Infantil e Ensino Fundamental I, 

algumas apenas com ensino Fundamental I e II, outras que além destes também oferecem Ensino Médio 

e apenas uma instituição pública municipal que oferece todas as modalidades – Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e II, Ensino Médio, Educação profissional em Nível Técnico e Educação de Jovens e 

Adultos, conforme dados da Tabela 2.  
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Tabela 2 – Número de escolas do município de acordo a dependência 
administrativa e com a organização dos níveis de ensino  

 

Níveis de Ensino 
Rede 

Municipal 
Rede 

Estadual 
Rede Federal Rede Privada 

Educação Infantil 37 0 0 5 

Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I 

2 0 0 3 

Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I e II 

5 0 0 1 

Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e II e 

Ensino Médio 
0 0 0 6 

Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e II, 

Ensino Médio e Ensino 
Profissional 

1 0 0 2 

Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e EJA 

1 0 0 0 

Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e II, 

Ensino Médio, Ensino 
Profissional e EJA 

0 0 0 1 

Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e II e EJA 

2 0 0 0 

Ensino Fundamental I 1 0 0 0 

Ensino Fundamental I e II 8 1 0 0 

Ensino Fundamental I e II 
e EJA  

5 0 0 0 

Ensino Fundamental I e 
II, Ensino Médio e EJA 

0 4 0 0 

Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio e EJA 

0 1 0 0 

Educação Profissional 0 0 0 4 

Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio 

0 0 0 1 

Educação Profissional e 
EJA 

0 0 0 1 

Escola de Educação 
Especial  

1 0 0 0 

Atendimento Educacional 
Especializado 

3 0 0 0 

TOTAL 66 6 23 24 

 

 

Em relação aos níveis de ensino oferecidos de acordo com a dependência administrativa, o nível 

da Educação Infantil – creche e pré-escola – está concentrado nas escolas públicas municipais, sendo 

oferecido em 48 instituições de ensino, seguido pelas escolas privadas, que totalizam 18. Este nível de 

ensino não é oferecido nas escolas estaduais. 

O Ensino Fundamental I e II também concentram sua oferta nas escolas municipais, sendo 

oferecidos em 25 e 21 instituições respectivamente. Totalizam 13 as escolas privadas que oferecem o 
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Ensino Fundamental I e 10 as que oferecem o Ensino Fundamental II. As escolas estaduais totalizam 5 

com oferecimento do Ensino Fundamental I e 6 com oferecimento do Ensino Fundamental II. 

O Ensino Médio é oferecido em maior número nas escolas privadas, totalizando 9. A rede 

estadual conta com 5 instituições que oferecem este nível de ensino e a rede municipal conta com 

apenas uma instituição. 

O Ensino Profissional em nível Técnico está concentrado também nas instituições privadas, que 

totalizam 8. A rede municipal conta com 1 instituição que oferece esta modalidade de ensino e não há 

disponibilidade deste nível em escolas estaduais. Cabe destacar que há o oferecimento de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio em 1 instituição federal. 

A Educação de Jovens e Adultos tem seu oferecimento concentrado nas escolas municipais, que 

totalizam 8, seguidas pelas estaduais, com 5 instituições e das privadas, com 2. 

Existe uma Escola de Educação Especial, APAE, que é uma associação civil sem fins lucrativos. 

O município conta ainda com uma associação pública municipal para assistência de pessoas com 

deficiência visual, e outra para atendimento educacional especializado de pessoas com deficiência 

auditiva. Recentemente também foi instalada no município a Associação de Reabilitação à Criança 

Deficiente (ARCD), unidade afiliada à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), que conta 

com a parceria da Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (ADEFIP). Também há no 

município um Centro de Atendimento para o Desenvolvimento do Potencial e Talento (CEDET), que 

oferece atendimento a alunos das escolas municipais considerados superdotados e talentosos. 

Nas escolas municipais, desde 2009, é desenvolvido, por iniciativa da Secretaria Municipal de 

Educação, um projeto para inclusão de alunos com deficiência no sistema regular de ensino, com 

integração de cuidadores nas salas de aula. Este projeto, denominado “Caminhando todos juntos: 

Educação Inclusiva – acolher, desenvolver, participar” ficou entre os três projetos finalistas do “Prêmio 

Experiências Educacionais Inclusivas: a escola aprendendo com as diferenças”, realizado pelo Ministério 

da Educação. 

 Em relação ao Ensino Superior, o município conta com um campus da Universidade Estadual de 

Minas Gerais (UEMG), um da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), além do campus da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMG) e da Universidade José do Rosário Vellano 

(UNIFENAS). Recentemente foi instalado um campus da Faculdade Pitágoras e também um pólo de 

educação à distância do Centro Universitário de Maringá- PR (CESUMAR). O município também possui 

instalações de um pólo de educação à distância da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), além do 

Serviço Social da Indústria (SESI), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), do Serviço 

Social do Comércio (SESC), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e do Serviço 

Social do Transporte (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), com 

oferecimento de cursos profissionalizantes em diversas áreas. Além disso, o município conta com um 

pólo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IF Sul de Minas), com 

oferecimento de cursos técnicos, inclusive na modalidade concomitante ao Ensino Médio. 
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2.4.2 Caracterização da Escola Municipal Pedro Afonso 

 

 

A Escola Municipal Pedro Afonso é uma instituição pública municipal e oferece os seguintes 

níveis de ensino: Educação Infantil; Ensino Fundamental (1º ao 9º ano); Cultura, Desporto, Educação 

para o Trabalho e Lazer para crianças e adolescentes no período oposto ao das atividades escolares – 

Educação Integral; e Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Esta escola teve seu projeto inicial de funcionamento aceito em 1994 e foi inaugurada em 1995. 

Neste mesmo ano foi implementado o funcionamento do Ensino Fundamental de 1ª à 8ª séries. No ano 

de 1997, foi implantado o funcionamento do Curso Regular de Suplência – Projeto de Aceleração da 

Aprendizagem. Devido à implantação da duração de 9 anos do Ensino Fundamental, em 2004 foram 

criadas salas da Série Inicial e no ano de 2007 foi regulamentada a Educação de Jovens de Adultos. 

Atualmente a instituição funciona no período matutino, vespertino e noturno, de modo que as 

modalidades de ensino estão organizadas da seguinte maneira: o Ensino Fundamental II funciona no 

período matutino, a Educação Infantil, a Educação Integral e o Ensino Fundamental I funcionam no 

período vespertino e o EJA funciona no período noturno. São atendidos aproximadamente 200 alunos na 

Educação Infantil, 300 alunos na Educação Integral, 450 alunos no Ensino Fundamental I, 400 alunos no 

Ensino Fundamental II e 200 alunos no EJA. 

No que diz respeito ao Ensino Fundamental I e II, a escola atende à um total de 779 alunos, 

divididos entre 438 alunos do 1º ao 5º ano e 341 do 6º ao 9º ano. No total, estes alunos são organizados 

em 17 turmas no período da manhã e 14 turmas no período da tarde, com uma média de 20 alunos por 

turma. 

A organização escolar é feita por ciclos e por seriação. A implantação dos ciclos de 

aprendizagem foi iniciada no ano de 2012 e envolve os 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental I, de 

modo a formar o Ciclo da Alfabetização. Após este ciclo, a organização escolar volta a ser seriada, 

compreendendo do 4º ao 9º ano.  

A instituição atende, em sua maioria, alunos provenientes de comunidades próximas, ou seja, da 

zona sul da cidade, cujo nível sócio-econômico é caracterizado como baixo, população esta caracterizada 

como vulnerável socialmente. De acordo com relatos de profissionais da instituição, a comunidade na 

qual a mesma está inserida enfrenta diversos problemas relativos ao uso e tráfico de drogas, violência – 

agressões, tentativas de assassinato, roubos –, famílias numerosas e em situação de pobreza, entre 

outros.  

Em relação ao espaço físico, são dispostas 3 quadras esportivas – uma coberta e duas 

descobertas –, 3 prédios que compõem a escola, sendo dois blocos constituídos por dois andares e um 

bloco com um andar apenas. Em cada prédio funciona uma modalidade de ensino: um para o Ensino 

Fundamental I e II, um para a Educação Integral e um para a Educação Infantil. O EJA funciona no 

mesmo prédio do Ensino Fundamental. Nos prédios são distribuídas as salas de aula, e no prédio 
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principal também estão localizados o refeitório, a secretaria, a sala de recursos – Psicopedagogia –, e as 

salas de coordenação. 

 Em relação aos funcionários da escola, a maioria é concursado, mas existem alguns 

contratados. O sistema de trabalho é por horas diárias, variando no regime de quatro e oito horas. O nível 

de instrução do quadro de funcionários compreende desde ensino fundamental incompleto até mestrado. 

Existem duas supervisoras e uma psicopedagoga. A direção é responsável pela gestão de toda a escola 

enquanto cada prédio e seus respectivos níveis de ensino possuem secretarias individualizadas. 

   

 

2.4.3 Caracterização da Escola Municipal Judite de Carvalho 

 

 

 A Escola Municipal Judite de Carvalho é uma instituição pública municipal que oferece o Ensino 

Fundamental I e II e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). É uma instituição criada em 1984, que teve 

seu funcionamento autorizado em 1985. Foi municipalizada em fevereiro de 1998 e no ano de 1999, o 

Ciclo de Alfabetização, que seguia as orientações do Estado de Minas Gerais, passou a ser seriação, de 

acordo com o funcionamento das escolas municipais de Poços de Caldas. Além disso, nesse mesmo ano 

foi implementando o Projeto de Aceleração da Aprendizagem de 1ª à 8ª série. 

 Está localizada na zona leste da cidade e a clientela é formada por alunos de classe média e 

classe média-baixa. No total, atende a 773 alunos, divididos em 242 alunos no Ensino Fundamental I, 446 

alunos no Ensino Fundamental II, 68 alunos no EJA e 17 alunos no Projeto de Aceleração. 

 Em relação ao espaço físico, a escola é organizada em um prédio, onde estão localizadas as 

salas da direção, da secretaria, a sala dos professores, sala da supervisão, a biblioteca, a sala de 

Laboratório de Aprendizagem, a cozinha, os banheiros feminino e masculino, 13 salas de aula, 1 pátio 

coberto e 1 pátio descoberto. Não há quadra para prática de esportes, de modo que as aulas de 

Educação Física ocorrem no espaço descoberto da instituição. 

 No total, a instituição conta com 41 funcionários divididos entre diretor e vice-diretor, secretária, 

auxiliar de secretária, 2 supervisoras, 1 professor eventual, 15 professores de 5º ao 9º ano, 14 

professores da série inicial até o 4º ano, 1 psicopedagoga e 4 ajudantes de serviço geral. 

  

 

2.5 Procedimentos Adotados 

 

 

 Diante da realidade a ser pesquisada e da proposta do estudo, os seguintes instrumentos foram 

utilizados no desenvolvimento da pesquisa: entrevistas, conversas informais e análise de documentos. 
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2.5.1 Entrevistas e conversas informais 

 

 

A utilização de entrevistas objetivou detalhar informações e compreender, de modo mais 

específico, aspectos ligados ao processo de formulação da política de ciclo de alfabetização na rede 

municipal de ensino de Poços de Caldas – através do recebimento da Resolução Nº 7 –, os motivos para 

a sua implantação, os conhecimentos dos agentes educacionais em relação a essa proposta de 

organização da escolaridade, o seu processo de apropriação pelos que constroem sua implementação no 

dia-a-dia da escola e a avaliação que fazem em relação à sua efetividade, com destaque para as 

transformações ocorridas a partir de sua implantação e os desafios encontrados diante do trabalho 

desenvolvido. 

Optou-se, para a realização das entrevistas, por uma consigna ampla que envolvesse todos os 

participantes, pautada nas seguintes questões: como entendem a proposta de organização dos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental I em um ciclo de alfabetização e como a avaliam. A pretensão foi 

abrir possibilidades para expressão de pontos de vista diversos sobre o mesmo fenômeno. Foram então 

utilizadas entrevistas semi-estruturadas com um roteiro pré-definido, a partir dos tópicos de interesse 

norteadores, de maneira a permitir que o participante pudesse discorrer sobre o assunto de acordo com 

seus próprios interesses e suas informações. Além disso, após autorização dos participantes e assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), as entrevistas foram gravadas e transcritas 

– com exceção de uma das participantes que não autorização a gravação –, com o objetivo de manter a 

fidelidade aos dados e também, no momento da entrevista, ter a possibilidade de focar atenção no que o 

entrevistado expressava e não necessitar fazer anotações ao mesmo tempo.   

Foi elaborado um roteiro para a entrevista com as professoras e com a supervisora e a 

coordenadora das duas escolas (Apêndice C).  

Para a realização das entrevistas nas escolas foi feito contato prévio com a coordenadora e com 

a supervisora para agendar os dias e horários mais adequados. Conforme combinado, as entrevistas 

foram realizadas nas próprias instituições, no período da tarde, durante o horário de trabalho das 

docentes e das demais educadoras. Na E. M. Pedro Afonso, as entrevistas foram feitas individualmente, 

na sala da Coordenadora Pedagógica entre os dias 12 a 18 de dezembro de 2012. Já na E. M. Judite de 

Carvalho, as entrevistas, feitas entre os dias 4 à 11 de dezembro de 2012, foram realizadas nas salas de 

aula, sendo que duas foram feitas em duplas – uma com as professoras do 1º ano e outra com as 

professoras do 2º ano – e a outra foi feita individualmente, no pátio. A entrevista com a Supervisora foi 

realizada em sua própria sala. 

Já na SME, também havia sido construído um roteiro para a realização da entrevista que, 

conforme havíamos combinado, seria feita em grupo, com a participação das profissionais da Seção de 

Ensino Fundamental, Médio e Especial. Porém, pelo fato de no ano de 2012 ter ocorrido eleição 
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municipal e vitória de outro partido, todos os setores estavam em mudança, com equipes de transição já 

em exercício. Isso dificultou a realização da entrevista conforme planejado e a alternativa que 

encontramos foi a re-estruturação do roteiro (Apêndice D), que foi respondido por escrito, pela então 

Coordenadora da Divisão Pedagógica e duas Supervisoras Pedagógicas. Através do roteiro, elas se 

organizaram em grupo, discutiram e elaboraram as respostas em conjunto. 

Além das entrevistas, consideramos também como integrante dos dados as conversas informais 

ocorridas ao longo do trabalho de campo, tanto com as profissionais participantes quanto com outros 

agentes educacionais que mantivemos contato. Destacamos, especialmente, as discussões realizadas 

em uma das visitas à SME, após a transição do partido e com a chegada das novas funcionárias, 

momento no qual pudemos obter outras informações a respeito do processo de implantação / 

implementação da proposta. 

 

 

2.5.2 Análise de documentos 

 

 

A análise de documentos oficiais e outros, como, por exemplo, a documentação pedagógica e 

histórica da instituição, contribui na construção do trabalho de campo na medida em que oferece a 

“perspectiva oficial” acerca de determinado assunto, proposta ou política. Excluídos da categoria “dados” 

e considerados por muitos investigadores como extremamente subjetivos, já que representam os vieses 

de seus promotores e, muitas vezes, quando escritos para divulgação externa, estão cercados de uma 

perspectiva irrealista e brilhante do modo de funcionamento da organização, interessam aos 

investigadores que se baseiam em uma perspectiva de estudo qualitativa justamente por essas 

características. Assim, para o desenvolvimento do trabalho de campo, também é importante estar atento 

às maneiras como a escola é definida por várias pessoas e instâncias, tanto na literatura oficial quanto 

em outros documentos disponíveis (Bogdan & Biklen, 1994). Neste sentido, memorandos, pautas de 

encontros e reuniões, boletins informativos e documentos sobre políticas, códigos, propostas e registros, 

integram o rol de documentos que podem integrar os materiais a serem analisados.  

Em relação aos documentos escolares, de acordo com Viégas (2007), estes podem contribuir na 

construção do trabalho de campo na medida em que são reveladores de aspectos importantes da vida 

escolar, já que registram, de forma escrita, parte desta. A autora destaca que apesar de escrita, tal 

história documentada normalmente apresenta lacunas, devendo então ser complementada pela história 

não documentada, conhecida através da convivência do pesquisador e do grupo pesquisado, que, no 

caso desse estudo, será realizado através de conversas informais e entrevistas. 

 Outro aspecto interessante diz respeito ao fato de que estes documentos já são produtos prontos 

e, por isso, devemos observar o que revelam de específico, ao invés de nos dirigir a eles com categorias 

de interesse prévias. Nas palavras da autora:  
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A partir desse primeiro manuseio dos documentos, mais aberto, é possível 
compreender suas recorrências, ausências, discrepâncias etc. É nesse momento que 
algumas categorias para a organização desse material se perfazem, sendo 
fundamental registrá-las, tendo em vista [que] estas se configuraram como análise 
preliminar de seu conteúdo (p. 115). 

 

 Assim, o contato com tais documentos constitui um importante instrumento de conhecimento e 

entendimento da realidade. Destacamos que além da Resolução Nº 7, tomada como um dos pontos 

principais da análise, já que é um documento disparador, em âmbito nacional, na adoção do ciclo de 

alfabetização, entramos em contato com diversos materiais da SME, como, por exemplo, os Referenciais 

Curriculares Municipais de Língua Portuguesa para os anos inicias do Ensino Fundamental (Prefeitura 

Municipal de Poços de Caldas, 2008), os Referenciais Curriculares Municipais de Ciências, Geografia e 

História dos anos iniciais do Ensino Fundamental (Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, 2012), as 

Matrizes de Referência da Avaliação do 2º ano do Ensino Fundamental I, tanto de Língua Portuguesa 

quanto de Matemática, as Fichas de Avaliação dos alunos do 1º e do 2º ano do Ensino Fundamental I – 

tanto as individuais quanto as de avaliação geral da turma, e também com o boletim, denominado 

Informação de Aproveitamento Escolar. 

Todos estes documentos, juntamente com alguns dos que foram utilizados pela SME na 

produção dos acima referidos, como, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) e 

a coleção “Orientações para a Organização do Ciclo Inicial de Alfabetização da Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais” (Universidade Federal de Minas Gerais, 2004a; 2004b; 2004c; 2004d; 2005ª; 

2005b), foram utilizados em momentos da análise do trabalho. Cabe destacar que não foram realizadas 

análises minuciosas e profundas de cada um dos documentos, mas estes foram utilizados tendo como 

objetivo principal a compreensão do processo de implantação e implementação da proposta de ciclo de 

alfabetização nos três primeiros anos do Ensino Fundamental na cidade de Poços de Caldas. 

 

 

2.6 Cuidados Éticos 

 

 

 Inicialmente, foi realizado contato com as escolas para que os objetivos do estudo pudessem ser 

apresentados e também para que a realização da pesquisa nas instituições pudesse ser autorizada, 

mesmo que informalmente. O mesmo foi realizado na Secretaria Municipal de Educação. O próximo 

passo consistiu em retornar às instituições para solicitar a assinatura da carta de autorização para a 

realização da pesquisa, conforme já destacado anteriormente.  

A pesquisa também foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 

Humanos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (CEPH-IPUSP), de acordo com as 

especificidades da Resolução CNS 196/96, do Ministério da Saúde, que explicita as diretrizes e normas 
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que regulamentam pesquisas que envolvem seres humanos, obtendo parecer favorável, de acordo com 

seu número de registro 07911612.4.0000.5561.  

 

 

2.7 Desenvolvimento e processo de análise dos dados 

 

 

 Baseadas em alguns aspectos sugeridos por Rockwell (2009) e André (2005), consideramos que 

a análise dos dados não ocorre somente após a conclusão do trabalho de campo, mas com a tomada das 

primeiras decisões. Este posicionamento implica na possibilidade de mudanças, ainda que não radicais, 

nos planos previamente definidos. 

 Exemplo disso pode ser explicitado na opção por integrar, nas entrevistas e nas conversas 

informais, as Supervisoras da Seção de Ensino Fundamental da SME. Inicialmente, a proposta era 

entrevistar apenas a secretária de educação, mas, no processo de busca e entendimento em relação aos 

documentos oficiais e as ações de desenvolvimento, implantação e implementação dos ciclos nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, houve o contato com tais profissionais e a consideração de que tinham 

contribuições importantes a oferecer para o desenvolvimento do trabalho, fato que permitiu valorizar 

também a perspectiva daquelas que estão diretamente implicadas com este trabalho no âmbito da 

administração municipal. Por outro lado, a participação da secretária de educação acabou inviabilizada, 

pela necessidade de aguardar o parecer favorável do Comitê de Ética para iniciar o trabalho de campo, 

que acarretou atraso significativo no início do trabalho e acabou coincidindo com o período de transição 

do partido de governo da cidade, fato que dificultou o contato com a secretária.  

Outro exemplo que podemos indicar diz respeito à reorganização do roteiro de entrevista das 

participantes da SME, conforme já destacamos, também em função da transição de governo. Assim, 

fizemos adaptações necessárias à participação e, posteriormente, também mantivemos alguns contatos 

para que pudéssemos identificar, de modo mais aprofundado, aspectos que foram abordados no roteiro. 

Outra característica importante no desenvolvimento e processo da análise diz respeito às 

categorias de análise. O objetivo é não delimitá-las previamente, mas construí-las a partir do processo 

investigativo (André, 2005). Assim, parte-se do pressuposto de que a análise não tem como objetivo 

confirmar hipóteses, mas construí-las através da inter-relação das diversas “peças” do campo (Viégas, 

2007). O objetivo do processo de análise torna-se, assim, descobrir formas particulares que o processo 

que se estuda assume no contexto estudado (Rockwell, 2009).  

Relacionada com a abordagem qualitativa de pesquisa, para análise e compreensão das 

informações que obtivemos a partir das entrevistas e do contato com os documentos, adotamos a análise 

de prosa enquanto investigação dos significados dos dados, no sentido de entender o que dizem, o que 

significam e quais as mensagens, explícitas e implícitas, que transmitem (André, 1983). Assim, vão sendo 

gerados tópicos e temas, de acordo com a análise dos dados obtidos e sua contextualização. Estes vão 



 71 

sendo revistos e reorganizados de acordo com as tendências indicadas pelos dados e de acordo com os 

pressupostos e objetivos do trabalho.  

Nesse sentido, inicialmente foram realizadas leituras flutuantes das transcrições das entrevistas, 

com o objetivo de uma aproximação ampla. Destacamos que o próprio processo de transcrição das 

entrevistas atuou como exercício inicial de aproximação. Após esta etapa, através de uma leitura mais 

específica, foram elencados temas recorrentes e que pareciam significativos diante dos eixos que foram 

propostos nos roteiros. Através de grifos, marcações e sinalizações, tais temas foram, aos poucos, 

agrupados e destacados.  

Em um terceiro momento, através da aproximação de tais temas inicialmente percebidos com os 

objetivos do trabalho e com os pressupostos teóricos adotados, em conjunto com um exercício reflexivo e 

criativo, foram sendo desenvolvidos eixos de análise que pudessem dar suporte ao processo de análise 

como um todo. Durante esse processo de idas e vindas ao material, os eixos foram sendo aperfeiçoados, 

pensados e estabelecidos de modo que pudessem abarcar os aspectos relevantes de todo o processo 

que envolveu a proposta de organização da escolaridade por ciclos nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental no município, desde suas especificidades enquanto discurso oficial a nível nacional, 

englobando sua chegada e seu recebimento pelos profissionais da SME, as apropriações e ações 

desenvolvidas, bem como o reconhecimento desta proposta pelos educadores e as especificidades de 

seu desenvolvimento em suas relações com as ações desenvolvidas nas escolas. Nesse sentido, 

também o texto da política – Resolução Nº 7 – bem como outros documentos os quais tivemos acesso, 

foram se constituindo, enquanto possibilidade de diálogo com as ações desenvolvidas, em peças do 

trabalho de campo que, aos poucos, foram dando corpo ao processo de análise. 

A partir da construção do eixo de análise, baseado no fenômeno da busca da qualidade da/na 

educação, o processo consistiu em retornar aos materiais de modo a organizá-los de acordo com o eixo e 

os diversos temas que o mesmo atravessa, no sentido de “recortar” passagens dos documentos e falas 

das entrevistadas que, em conjunto com aspectos teóricos, dessem sentido e constituíssem expressões 

significativas de acordo com cada um. Nesse sentido, elaboramos um eixo de análise a partir do qual 

tentamos abordar os aspectos relevantes acerca do nosso objetivo principal, pautado na investigação do 

processo de implantação e implementação da proposta de Ciclo Básico de Alfabetização em Poços de 

Caldas. Cabe destacar que, ao partir da consideração de que todo o processo de implantação e 

implementação dessa proposta foi disparado pela Resolução Nº 7, optamos também por enfatizar e 

explicitar algumas de suas passagens, no intuito de realizar uma análise crítica acerca deste discurso 

oficial em suas relações com a sugestão para a adoção da organização da escolaridade por ciclos nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Tal decisão surgiu durante o processo de análise, através da 

percepção de que este documento atravessa as ações desenvolvidas no município e, assim, exerce 

influência definitiva no desenvolvimento de todo o processo. 
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3 PROPOSTA DE CICLO BÁSICO DE ALFABETIZAÇÃO E A QUALIDADE DA/NA EDUCAÇÃO: 

LIMITES E POSSIBILIDADES  

 

 

 Neste capítulo temos como objetivo articular a análise dos dados trazidos pelas entrevistadas em 

suas relações com a análise de documentos e com aspectos de nosso posicionamento teórico-

metodológico. Para tanto, considerando que todo o processo de implantação e implementação da 

proposta de Ciclo Básico de Alfabetização no município de Poços de Caldas tem como disparador um 

documento oficial que remete, entre outros aspectos, à ampliação da escolaridade obrigatória e à 

necessidade de superação de níveis considerados críticos, como os de repetência e os de 

conhecimentos básicos não adquiridos nos anos iniciais de escolarização, relativos à leitura e escrita, 

acreditamos que seu objetivo principal é a busca pela qualidade da educação e na educação, mesmo que 

possa revelar, em diversos momentos, aspectos implicitamente diversos e até mesmo divergentes aos 

propósitos anunciados. 

 

 

3.1 Discurso Oficial e suas características: a Resolução CNE/CEB Nº 7/2010 

 

 

As mudanças no funcionamento da organização da escolaridade na rede pública municipal de 

Poços de Caldas, no ano de 2012, conforme já destacamos em outro momento deste trabalho, têm como 

principal disparador a Resolução Nº 7, publicada pelo Ministério da Educação (MEC) em conjunto com o 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Câmara de Educação Básica (CEB), em 14 de Dezembro de 

2010, fixando as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos (Brasil, 

2010).  

Já explicitamos anteriormente breves considerações acerca da extensão desse nível de ensino, 

de modo a destacar que tal medida visa, especialmente, ampliar as oportunidades de aprendizagem 

nesse período de escolarização, bem como possibilitar que os estudantes possam prosseguir no caminho 

educativo e conquistar maior nível de escolaridade, já que ingressam mais cedo no sistema de ensino 

(Brasil, 2004). Também é importante destacar, por outro lado, questões sobre o financiamento. Se uma 

das justificativas para implantação dessa política é a democratização do ensino e a Educação Infantil tem 

como um de seus objetivos o atendimento às crianças de zero a seis anos de idade, seriam interessantes 

medidas para solucionar a cobertura nesse nível de ensino, que é deficitária. De acordo com Arelaro, 

Jacomini e Klein (2011), o reconhecimento desse déficit e a antecipação do ingresso das crianças no 

Ensino Fundamental traz como decorrência a criação de estímulos financeiros para que os municípios 

assumam essa responsabilidade. Nesse sentido, também cabe considerar a municipalização do ensino já 

que a partir de 1998, com o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
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Magistério (FUNDEF), foi destinado, de um total de 25%, 15% ao Ensino Fundamental, além da 

atribuição de verba de acordo com a quantidade de alunos matriculados nesse nível de ensino. Assim, 

com a criação de incentivos financeiros para o Ensino Fundamental, passou a ser desenvolvida a 

proposta de antecipação da escolarização obrigatória aos seis anos a ser integrada nesse nível de 

ensino. Nesse sentido, tem-se a priorização do Ensino Fundamental em detrimento da Educação Infantil, 

tanto a nível financeiro como a nível legal – já que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996) também prioriza o Ensino Fundamental.   

 Diante disso, passamos à explicitação de algumas características e conteúdos da Resolução, 

com destaque aos aspectos que consideramos relevantes e, principalmente, com passagens que sejam 

indicativas da sugestão para a adoção da organização da escolaridade por ciclos nos anos inicias do 

Ensino Fundamental. 

 

 

3.1.1 Educação com qualidade social no Ensino Fundamental de nove anos e suas relações com o lema 

“aprender a aprender” 

 

 

A educação a ser concretizada no Ensino Fundamental, de acordo com as diretrizes descritas na 

Resolução, é entendida como essencial para assegurar o acesso ao conhecimento e aos elementos da 

cultura que são indispensáveis para o desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, além de sua 

capacidade em proporcionar o desenvolvimento do potencial humano. Este potencial, se desenvolvido, irá 

permitir o exercício dos direitos sociais, civis e políticos, além de possibilitar uma formação cidadã, com 

usufruto dos bens sociais e culturais. Nesse sentido, a educação necessária é a aquela com qualidade 

social, ou seja, entendida enquanto direito humano (Brasil, 2010).  

A qualidade social da escola é relacionada com a necessidade de acesso, permanência, 

apropriação e produção de conhecimento pelo aluno, constituindo, assim, o direito à educação e à 

inclusão. Para que isso seja construído, são definidos os seguintes aspectos: a escola deve ser entendida 

e vivida como pólo irradiador de cultura e de conhecimento; o desenvolvimento do aluno deve ser tomado 

como a principal referência na organização dos espaços e tempos escolares (Brasil, 2004). 

Em linhas gerais, o primeiro aspecto destaca que o processo educacional não está restrito à 

instituição escolar, sendo também necessário integrar a comunidade e contribuir para sua organização 

pelos seus próprios participantes sem, no entanto, minimizar a função educativa da escola. Aqui se pode 

enfatizar maior abertura à valorização da cultura, com destaque às características locais e específicas 

dos participantes e dos agentes que integram o entorno da escola. De modo geral, este argumento nos 

parece importante na medida em que a aproximação escola/comunidade pode ser considerada uma das 

formas de concretização da gestão participativa, entendida como essencial no estabelecimento de laços 

de pertencimento e viabilização da convivência, na efetivação de ações preventivas como, por exemplo, o 
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combate à violência, e no desenvolvimento de ações que valorizem a diversidade dos estudantes 

(Machado, 2009; Oliveira, 2009; Venas, 2008). Também destacamos a importância da integração, nos 

processos formativos educacionais, de conteúdos voltados à cultura e à arte de modo geral, que, 

articulados com outras áreas do conhecimento, enriquecem a prática pedagógica e contribuem no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento, característicos da educação escolar em uma perspectiva 

humanizadora. Consideramos tais aspectos efetivos desde que não se confunda e, especialmente, não 

se substitua a valorização da cultura com a simples integração, ao processo educativo, de aspectos 

presentes no cotidiano imediato dos participantes em detrimento da ampliação de seus horizontes 

culturais, conforme aponta Duarte (2000). Destacamos ainda a necessidade de transmissão do saber 

objetivo produzido historicamente enquanto essencial para a concretização da aprendizagem e do 

desenvolvimento e, também, da educação escolar.   

Já o segundo aspecto da educação com qualidade social parte do pressuposto de que cada 

aluno apresenta ritmos e maneiras diferenciadas no modo como realiza suas aprendizagens (Brasil, 

2004). Obviamente, tal aspecto é relevante na organização do ensino. O que vemos como 

potencialmente problemático é o fato disso ser tomado como único e principal organizador. Tentaremos 

explicitar os motivos.  

Neste segundo aspecto, encontramos teorizações trazidas pelo movimento da Escola Nova. 

Diferente da perspectiva da Escola Tradicional, Saviani (2005) destaca que o movimento escolanovista 

enfatiza o “como aprender”, de maneira que as teorias da aprendizagem ganham espaço nos meios 

educacionais, conforme já destacado anteriormente. Nesse contexto, como o desenvolvimento 

psicológico infantil ganha lugar de destaque, conforme aponta Bock (2003), fica clara a perspectiva de 

tomar o desenvolvimento do aluno como referência do processo educativo, aspecto que se mantém no 

cenário educacional ainda hoje, conforme as explicitações acerca do segundo aspecto da educação com 

qualidade social.  

Todas estas características revelam a presença do ideário escolanovista nos meios educacionais 

atuais, na medida em que, conforme explicitamos, existe grande preocupação com os modos de aprender 

dos alunos e seus diferentes ritmos, tomados como norte para a organização do processo educativo, 

aspectos evidentemente relacionados com o interesse nos estudos das teorias da aprendizagem e do 

desenvolvimento do psiquismo em suas relações com a educação. Também na passagem da Resolução 

que se segue, podemos identificar tais aspectos: 

 

Art 21 No projeto político pedagógico do Ensino Fundamental e no regimento 
escolar, o aluno, centro do planejamento curricular, será considerado como sujeito 
que atribui sentidos à natureza e à sociedade nas práticas sociais que vivencia 
produzindo cultura e construindo sua identidade pessoal e social (Brasil, 2010, p.6, 
grifos nossos). 

 

As conseqüências advindas deste segundo enfoque da educação com qualidade social são 

consideradas por alguns atores como prejudiciais ao desenvolvimento da educação no Brasil, na medida 
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em que enfatizam que a atividade do aluno, para ser considerada educativa, necessita ser impulsionada e 

dirigida especificamente pelos seus interesses e necessidades. Esta afirmação está intimamente 

relacionada com a discussão que estávamos apresentando, na medida em pode advir das considerações 

acerca dos ritmos e modos diferentes de aprendizagem de cada indivíduo. 

Tais afirmações se alinham com o lema “aprender a aprender”, bastante em voga atualmente e 

criticado pelo seu caráter de esvaziamento da educação escolar (Duarte, 2000). Cabe aqui uma breve 

explicitação acerca dessa perspectiva.  

De acordo com Duarte (2000), o lema “aprender a aprender” é característico dos ideais 

pedagógicos da Escola Nova, os quais citamos anteriormente. A partir da década de 1980, esse lema tem 

sido bastante enfocado e revigorado, especialmente pela difusão dos trabalhos de Jean Piaget – 

Epistemologia e Psicologia Genética –, através do movimento construtivista, que defende princípios 

próximos aos do movimento escolanovista. O construtivismo, não fundamentado em uma concepção 

histórico-social do ser humano, acaba se alinhando ao modelo neoliberal – ideologia da sociedade regida 

pelo mercado, legitimadora da sociedade capitalista –, retirando da escola a importante tarefa de 

transmissão do conhecimento objetivo: 

 

Nossa avaliação é a de que o núcleo definidor do lema “aprender a aprender” reside 
na desvalorização da transmissão do saber objetivo, na diluição do papel da escola 
em transmitir esse saber, na descaracterização do papel do professor como alguém 
que detém um saber a ser transmitido aos seus alunos, na própria negação do ato de 
ensinar (Duarte, 2000, p. 8).   

 

Assim, o autor distingue quatro princípios valorativos contidos nesse lema, os quais podemos 

relacionar com a discussão que vimos apresentando e também com aspectos que virão a seguir. O 

primeiro princípio é o de que é melhor aprender sozinho do que aprender com outra pessoa, ou seja, as 

aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo, quando a transmissão do conhecimento por outra 

pessoa não se faz presente, são mais desejáveis, já que contribuiriam para aumentar a autonomia do 

indivíduo. O segundo princípio diz respeito à tarefa da educação escolar, entendida não como a de 

transmissão do conhecimento, mas a de conduzir o aluno para adquirir um método próprio de elaboração, 

descoberta, aquisição e construção dos conhecimentos. O terceiro princípio é o de que toda a atividade 

educativa deva ser dirigida e atender aos interesses e necessidades dos estudantes, isto é, o motor do 

processo de conhecimento é uma necessidade inerente à própria atividade da criança. O quarto e último 

princípio valorativo é o de que a educação escolar deve levar o aluno a “aprender a aprender”, já que só 

assim terá condições de se adaptar, de modo constante, às exigências da sociedade contemporânea, 

fortemente marcada por um ritmo intenso de mudanças, na qual os conhecimentos tornam-se cada vez 

mais provisórios (Duarte, 2000; 2008). 

Podemos contestar tais princípios a partir de algumas considerações de autores da Psicologia 

Histórico-Cultural. Ao partir do pressuposto de que no processo de desenvolvimento humano existem 

duas estruturas – as naturais, determinadas especificamente pelas peculiaridades biológicas do 
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psiquismo, e as superiores, nascidas durante o processo de desenvolvimento cultural – acrescidas à 

afirmação de que as peculiaridades do desenvolvimento cultural se sobrepõe aos processos de 

crescimento e de maturação orgânica e do fato de que para que as estruturas superiores, fruto do 

desenvolvimento cultural se desenvolvam é necessário que a relação entre homem e mundo seja 

mediada, destacamos a importância do processo de transmissão do conhecimento, tarefa esta realizada 

na relação entre os homens (Vigotski, 1931/1995).   

Também podemos basear nossa contestação de acordo com afirmações de Leontiev (1978), na 

medida em que o autor defende que para que um indivíduo se desenvolva é preciso que se aproprie das 

capacidades humanas, que estão objetivadas sob a forma de objetos concretos e exteriores – e que 

assim se tornaram pelo trabalho –, e este processo de apropriação tem como uma de suas condições 

essenciais as relações do indivíduo com o mundo dos objetos humanos, mediadas pelas suas relações 

com os outros homens. 

 

O processo de apropriação efetua-se no decurso do desenvolvimento de relações 
reais do sujeito com o mundo. Relações que não dependem nem do sujeito nem da 
sua consciência, mas são determinadas pelas condições históricas concretas, 
sociais, nas quais ele vive, e pela maneira como a sua vida se forma nestas 
condições (Leontiev, 1978, p. 257, grifos do autor)   

 

Nesse mesmo sentido, Vigotski (2007) afirma que todas as funções, no processo de 

desenvolvimento humano, aparecem duas vezes, isto é, primeiro no nível interpsicológico, ou seja, entre 

as pessoas, e depois no nível intrapsicológico, no interior da criança, reafirmando que todas as funções 

psicológicas superiores, ou seja, eminentemente humanas, originam-se das relações reais entre os 

indivíduos. Assim, podemos também articular tais pressupostos à importância da educação escolar:  

 

(...) a característica essencial da aprendizagem é (...) a que faz nascer, estimula e 
ativa na criança um grupo de processos internos de desenvolvimento dentro do 
âmbito das inter-relações com outros, que na continuação são absorvidos pelo curso 
interior de desenvolvimento e se convertem em aquisições internas da criança 
(Vigotski, 1959/2003, p. 15)  

 

Além disso, a partir do conceito de zona de desenvolvimento proximal, entendida enquanto o 

espaço entre as funções já desenvolvidas, que podem ser apreciadas pelo que a criança sabe fazer de 

modo independente, e as que estão em vias de se desenvolver, que pode ser identificada através da 

solução com o auxílio de outras pessoas, se afirma a essencialidade da função do ensino e da 

aprendizagem escolar enquanto fontes de desenvolvimento que devem atuar na zona de 

desenvolvimento potencial. Nesse sentido, a aprendizagem organizada corretamente, tendo como foco 

processos de aprendizagem ainda não concretizados, ativa processos que não se desenvolveriam de 

maneira independente (Vigotski, 1959/2003). 

Nesse sentido, vemos que os princípios do lema “aprender a aprender” atribuem caráter negativo 

ao papel da educação escolar em relação à transmissão dos conhecimentos. Também partilhamos das 
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considerações de Duarte (2008), na medida em que “(...) a transmissão do conhecimento pela escola não 

tem como produto necessário a passividade do aluno e a aprendizagem mecânica” (p. 210). Ao contrário, 

pelo que demonstramos, consideramos a essencialidade dessa relação no sentido de que é capaz de 

promover processos efetivos de aprendizagem escolar e, consequentemente, impulsionar o 

desenvolvimento humano.  

Em outra passagem da Resolução observamos novamente a ênfase no lema “aprender a 

aprender”, já que um dos objetivos da escolarização do Ensino Fundamental de nove anos está descrito 

como “o desenvolvimento da capacidade de aprender” (Brasil, 2010, p. 2). Aqui são incluídos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo como meios básicos para a concretização deste objetivo.  

Podemos então considerar o quanto, em certa medida, esses ideários pedagógicos exerceram e 

permanecem influenciando as políticas públicas educacionais no país. Baseadas em concepções 

naturalizantes do desenvolvimento humano e, consequentemente, do processo de ensino e 

aprendizagem, poderiam abrir espaços para a efetivação de uma educação de qualidade, especialmente 

voltada às crianças das camadas populares?  

Destacamos que apesar de nossa argumentação crítica em relação à Resolução Nº 7, não 

consideramos que a adoção da organização da escolaridade em ciclos esteja necessariamente atrelada 

ao lema “aprender a aprender”. No início desse trabalho, procuramos explicitar os fundamentos das 

propostas de ciclos através de um breve percurso histórico e destaque às características de cada uma, 

enfatizando a importância da efetivação de medidas necessárias à sua implementação, que, quando 

comprometida com seus reais fundamentos e objetivos, busca o caráter democratizante da escola e do 

ensino escolar. Ainda assim, conforme podemos observar a partir de nossas considerações acerca da 

Resolução, os fundamentos da proposta aparecem “disfarçados” em uma medida que pretende abreviar 

as reais ações de enfrentamento indispensáveis para possibilidades de sucesso de uma política 

educacional.  

Então, se partirmos dos pressupostos da perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural e também 

em conformidade com a Pedagogia Histórico-Crítica, de que a aprendizagem impulsiona o 

desenvolvimento e que, para que ela se concretize e possibilite a humanização, é necessário um tipo de 

educação escolar intencional e comprometida com a transmissão do saber objetivo produzido 

historicamente e, consequentemente, do papel ativo e indispensável do professor enquanto agente 

mediador no processo educativo, a perspectiva do “aprender a aprender”, também presente na 

Resolução Nº 7, evidentemente possibilita o esvaziamento das ações educativas.  

Consideramos importante estar atentos ao desenvolvimento do aluno, suas experiências e 

preferências, porém, não concordamos em tomá-los como únicos organizadores do processo de ensino e 

aprendizagem e do espaço e do tempo escolar, na medida em que podem implicar na secundarização da 

transmissão dos conhecimentos objetivos e, consequentemente, desvalorização do papel desempenhado 

pelos docentes, além de rebaixamento do planejamento e desenvolvimento de ações intencionais, já que 

o caráter experiencial e a aprendizagem espontânea passam a ser considerados como mais importantes.  
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Nesse sentido, concordamos com Eidt (2010) em sua análise crítica acerca dos ideários 

pedagógicos contemporâneos – dentre eles o movimento escolanovista e o construtivismo – a partir dos 

estudos de Leontiev, já que o autor defendia que o conhecimento não é construído na e pela experiência, 

mas, sendo historicamente elaborado, está objetivado nas produções humanas materiais ou intelectuais. 

Assim, o processo de ensino e aprendizagem deve ter como objetivo, além da reprodução, a transmissão 

e a recriação, nos alunos, das aptidões humanas que foram formadas ao longo da história pelas gerações 

anteriores, de modo a permitir que cada indivíduo se aproprie da riqueza do gênero humano.  

Destacamos ainda as argumentações de Duarte (2000) relativas à divulgação e adoção do lema 

“aprender a aprender” nos meios educacionais:  

 

(...) o lema “aprender a aprender” passa a ser revigorado nos meios educacionais, 
pois preconiza que à escola não caberia a tarefa de transmitir o saber objetivo, mas 
sim a de preparar os indivíduos para aprenderem aquilo que deles for exigido pelo 
processo de sua adaptação às alienadas e alienantes relações sociais que presidem 
o capitalismo contemporâneo (p. 9).  

 

Essa alienação citada pelo autor pode ser entendida, em linhas gerais, pelo fato de que nos 

modos de funcionamento atuais de nossa sociedade, baseada no capitalismo, ao mesmo tempo em que 

foram criadas e difundidas formas extremamente eficazes para a produção e difusão do conhecimento, 

produz-se um empobrecimento cultural brutal. Nesse sentido, devemos enfatizar as contradições da 

sociedade contemporânea, que nos é apresentada como a sociedade do conhecimento, mas que, pelo 

contrário, não cria condições para que o saber seja efetivamente socializado.  

Destacamos aqui que não temos o objetivo de considerar os pressupostos teórico-metodológicos 

e o posicionamento ético político que adotamos para a construção de nosso trabalho como únicos 

pertinentes e/ou eficientes do ponto de vista da produção do conhecimento. Apesar disso, nossas 

escolhas não são neutras e constroem-se, efetivamente, baseadas em uma perspectiva de homem, de 

mundo e de conhecimento específicas. Além disso, também procuramos, durante a nossa exposição e 

argumentação, considerar as possibilidades de transformação e possíveis “brechas” existentes nos 

modos como todas as ações e documentos foram construídos. Assim, procuramos destacar, além dos 

pontos com os quais discordamos, aspectos que consideramos favoráveis a uma educação de qualidade, 

com potencial humanizador.    

 Diante da constatação da presença do lema “aprender a aprender” utilizada como fundamento, 

mesmo que de forma implícita, nas passagens da Resolução Nº 7, e dos potenciais problemas para a 

efetivação de uma educação de qualidade que daí podem emergir, passamos à consideração de outro 

argumento identificado no documento: o “princípio da continuidade”.  
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3.1.2 O “princípio da continuidade” na organização da escolaridade: a necessidade da não-retenção 

revestida como sugestão à adoção de ciclos nos três primeiros anos do Ensino Fundamental de nove 

anos 

 

 

Em relação à organização da escolaridade, o termo ciclo aparece pela primeira vez na 

Resolução no artigo 19, inserido no subitem “Projeto Político Pedagógico”: 

 

“Art. 19 Ciclos, séries e outras formas de organização a que se refere a Lei Nº 
9.394/96 serão compreendidos como tempos e espaços interdependentes e 
articulados entre si, ao longo dos 9 (nove) anos de duração do Ensino Fundamental” 
(Brasil,  2010, p. 6).  

 

Conforme pode ser observado, nesta passagem faz-se referência à LDB de 96, a qual já 

explicitamos em outro momento do estudo, de acordo com as afirmações que constam em seu artigo 23, 

relacionadas com a possibilidade de organização da educação básica em séries, ciclos, períodos, entre 

outros, conforme o interesse do processo de aprendizagem. A inovação identificada no documento mais 

recente diz respeito à necessidade de interdependência e articulação entre todos os nove anos do Ensino 

Fundamental.  

Nesse mesmo sentido, também os argumentos apresentados no artigo 27 da Resolução 

destacam a necessidade de assegurar aos alunos progresso contínuo, tanto em relação ao seu 

desenvolvimento quanto em relação à aquisição de aprendizagens significativas. Assim, destaca-se a 

necessidade de efetivação de esforços para que sejam disponibilizados recursos que criem 

oportunidades para evitar a interrupção indevida da trajetória escolar, bem como para que esta não seja 

“retardada”. Neste momento, passam a se destacar questões relativas à não-retenção, com a 

preocupação de que as providências consideradas necessárias ao “princípio da continuidade” não se 

traduzam, na prática, como promoção automática dos alunos de um ano, ciclo ou série para o seguinte e, 

especialmente “(...) para que o combate à repetência não se transforme em descompromisso com o 

ensino e a aprendizagem” (p. 8) 

Revela-se aqui, além da preocupação com os altos índices de repetência, – já que seu combate 

aparece como argumento –, aspectos relativos ao histórico das políticas de não retenção no Brasil, que, 

conforme apontamos, concretizaram-se sob diversas formas. Decorre disso o argumento opositor à 

promoção automática, que se revela na preocupação com a articulação dos anos escolares, seja em 

ciclos, séries ou outra organização, e sua continuidade, além do entendimento de que a promoção 

automática acarreta descompromisso com a educação escolar. Assim, a continuidade dos estudos se 

diferencia da simples passagem dos alunos pela escola, sem que tenham efetivo acesso ao 

conhecimento. Nesse sentido, podemos inferir que a perspectiva da promoção automática acaba por 
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representar aspectos negativos ao desenvolvimento do cenário educacional, também na perspectiva 

oficial. 

Na passagem seguinte, são apresentados na Resolução argumentos relacionados à organização 

da escolaridade em ciclos, mesmo que não de modo direto, e seus fundamentos: 

 

A organização do trabalho pedagógico incluirá a mobilidade e a flexibilização dos 
tempos e espaços escolares, a diversidade nos agrupamentos de alunos, as diversas 
linguagens artísticas, a diversidade de materiais, os variados suportes literários, as 
atividades que mobilizem o raciocínio, as atitudes investigativas, as abordagens 
complementares e as atividades de reforço e articulação entre a escola e a 
comunidade, e o acesso aos espaços de expressão cultural (Brasil, 2010, p. 8). 

 

Conforme explicitamos no primeiro capítulo deste estudo, um dos principais argumentos de 

defesa das políticas de não-retenção, entre elas, a proposta de ciclos escolares, é a flexibilização do 

espaço e do tempo escolar, entendida enquanto medida necessária à concretização de um processo 

educativo mais democrático e inclusivo (Barreto & Mitrulis, 2001; Stremel & Mainardes, 2011). Nesse 

mesmo sentido, outros aspectos citados na passagem acima também indicam características utilizadas 

na defesa das propostas de ciclos, como, por exemplo, a variabilidade de conhecimentos, modos e 

materiais de trabalho, além de articulação com a comunidade e utilização de espaços comunitários que 

aproximam os agentes em seu caráter cultural. Todos estes aspectos revelam tentativas de ampliar as 

oportunidades e reestruturar e/ou reorganizar o currículo, a partir de uma perspectiva mais interdisciplinar 

e, especialmente, com destaque para processos mais abrangentes de socialização (Barreto & Mitrulis, 

2001). Também podemos citar a preocupação com o desenvolvimento de ações para superação de 

dificuldades escolares, caracterizadas na Resolução como atividades de reforço e atividades 

complementares.  

O “princípio da continuidade” parece ser considerado como efetivamente importante, na medida 

em que um dos subitens da Resolução é destinado aos seus argumentos favoráveis. Desta forma, é 

inicialmente relacionado com a articulação de todas as etapas da educação básica, conforme expresso 

no artigo 29: 

 

A necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens 
torna imperativa a articulação de todas as etapas da educação, especialmente do 
Ensino Fundamental com a Educação Infantil, dos anos iniciais e dos anos finais no 
interior do Ensino Fundamental, bem como do Ensino Fundamental com o Ensino 
Médio, garantindo a qualidade da Educação Básica (Brasil, 2010, p. 8, grifos 
nossos). 

 

Além disso, tal princípio também surge relacionado com a necessidade de continuidade da 

aprendizagem voltada aos processos de alfabetização e letramento, como um dos aspectos que os três 

primeiros anos do Ensino Fundamental devem assegurar:  
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III – a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo 
de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino 
Fundamental como um todo, e, particularmente, na passagem do primeiro para o 
segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro (p. 8, grifos nossos). 

 

Aqui surge o principal argumento favorável à organização da escolaridade em ciclos no Ensino 

Fundamental de nove anos, pautado, especialmente, nos prejuízos causados pela repetência no início do 

processo de escolarização. Cabe comentar, conforme já explicitamos anteriormente, que um dos 

fundamentos para o movimento contrário à reprovação escolar estava relacionado com seu caráter 

antipedagógico, já que, entre outros aspectos, acabava por depositar a responsabilidade pelo não 

aprendizado somente no aluno (Paro, 2007). Nesse sentido, os argumentos da Resolução são 

apresentados de modo enfático: 

 

§ 1º Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, 
fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os três anos iniciais 
do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo seqüencial não 
passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de 
sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o 
prosseguimento dos estudos (p. 9, grifos nossos). 

 

Reafirmando a necessidade da continuidade, atrelada à ampliação das oportunidades 

educacionais, a defesa pela adoção da organização da escolaridade por ciclos, ao menos nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental, é aqui destacada, com especial ênfase em seu caráter 

seqüencial não passível de interrupção, indicando, novamente, argumentos contrários à reprovação 

escolar. 

Identificamos aqui um aspecto que, a nosso ver, merece destaque: a adoção do sistema de 

ciclos não aparece como obrigatória. Existe a possibilidade, baseada na dita autonomia dos sistemas 

escolares, em manter a organização do regime seriado e integrar os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental como um ciclo sem interrupção. Essa decisão, necessária e, nesse sentido, implicitamente 

obrigatória, não acarreta, necessariamente, a adoção da organização escolar por ciclos em seu sentido 

estrito. 

A nosso ver uma contradição surge: se o sistema seriado, considerado tradicional, tem como um 

de seus pilares a reprovação ao final de um ano escolar, diante do não aproveitamento considerado 

adequado, como é possível integrar um período, dentro deste mesmo nível de ensino, em que não existe 

a possibilidade de reprovação? Os fundamentos da seriação e os fundamentos das propostas de ciclos 

não possuem, cada um a seu modo, especificidades? Não estaríamos, assim, desenvolvendo ações 

baseadas em fundamentos e argumentos que são completamente distintos e, por que não, 

incompatíveis? 

Sabemos que a organização por ciclos demanda mudanças profundas e, em certas propostas, 

materializou-se em rupturas consideradas radicais, que envolveram, por exemplo, a eliminação da 

reprovação, a valorização dos processos de formação continuada, transformações profundas na 
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organização do currículo e nas orientações metodológicas do processo de ensino e aprendizagem, como 

é o caso, por exemplo, das propostas de Ciclos de Formação, reveladas na Escola Plural, em Belo 

Horizonte (Mainardes, 2007). Isso nos revela a necessidade de empenho, planejamento, 

desenvolvimento efetivo de ações, acompanhamento, investimento e efetivas transformações.  

Nesse sentido, esta passagem da Resolução poderia contradizer-se em relação aos argumentos 

que apresenta – no que diz respeito aos fundamentos das propostas – para possibilitar que reais 

transformações não tivessem, necessariamente, de ser efetivadas? Escolhe-se um caminho mais curto, 

mesmo que inconsistente, para atingir fins que são urgentes no meio educacional? Ou seja, inserem-se 

apenas alguns aspectos da organização da escolaridade por ciclos para a superação dos altos índices de 

repetência e dos críticos resultados constatados acerca da alfabetização dos estudantes brasileiros, sem 

a necessária transformação e o necessário investimento para tanto?  

Identificamos, neste momento, a prevalência do argumento da não-retenção, que, revestido pelo 

”princípio da continuidade”, acaba por ser utilizado como forma de escamotear a real intenção a ser 

divulgada através de documentos oficiais. Podemos identificar, também, um dos motivos pelos quais a 

não-retenção ganha destaque – a diminuição dos índices de repetência –, em grandes proporções, em 

várias propostas de políticas públicas educacionais no país, mesmo quando seu uso não é divulgado e/ou 

enfatizado como principal estratégia. Todos os esforços em busca da elevação da qualidade da educação 

acabam concentrados, assim, em um único princípio.  

Nesse sentido, consideramos potencialmente problemática tal perspectiva, já que, além de se 

basear em pressupostos distintos e por vezes incompatíveis, acaba por revelar, a nosso ver, intenções 

implícitas diferentes das supostamente divulgadas, na medida em que se afirma a necessidade de 

ampliação e melhora das oportunidades de ensino e dos processos de aprendizagem propriamente ditos, 

mas, por outro lado, não se destacam ações necessariamente essenciais para que tais resultados sejam 

alcançados.  

 

 

3.2 A chegada da Resolução CNE/CEB Nº 7/2010 e as ações desenvolvidas na SME: 

especificidades da pré-implantação 

 

 

Iniciaremos este subitem com uma breve apresentação das participantes do estudo no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas e, posteriormente, das participantes das escolas. 

Cabe destacar que as informações foram obtidas anteriormente à mudança de partido da administração 

municipal e, assim, dizem respeito à situação de trabalho das participantes no ano de 2012. 

As três participantes da SME, Cláudia, Marisa e Silvana, têm idades entre 40 e 55 anos e atuam 

na área da educação há aproximadamente 20 anos. As três iniciaram suas atividades como professoras 

na Educação Infantil e no Ensino Fundamental e, após alguns anos de trabalho, assumiram funções na 
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SME. Cláudia atua como Coordenadora da Divisão Pedagógica – engloba a Seção de Ensino 

Fundamental, Médio e Especial, a Seção de Educação Infantil e a Administração Escolar – desde 2009; 

Marisa atua como Supervisora Pedagógica da Seção de Ensino Fundamental, Médio e Especial desde 

2000 e Silvana atua nessa mesma função desde 2009. 

De modo geral, elas desenvolvem as seguintes funções: assessoria às equipes pedagógicas das 

unidades escolares; visitas às escolas municipais, nas quais entram em contato com a direção e as 

especialistas, com o objetivo de acompanhar o trabalho desenvolvido; estudos das diretrizes 

educacionais conforme as políticas públicas implantadas na rede; avaliações internas de aprendizagem, 

com análise contínua dos resultados obtidos e propostas de ações para melhoria do processo de ensino 

e aprendizagem; coordenação do processo de aplicação, análise dos resultados e estratégias de 

intervenção de acordo com as avaliações externas como, por exemplo, a Prova e a Provinha Brasil, 

PROEB (Programa de Avaliação da Educação Básica) e PROALFA (Programa de Avaliação da 

Alfabetização) – estes dois programas fazem parte do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública 

(SIMAVE); coordenação e docência em cursos de formação continuada; realização de reuniões 

pedagógicas para as especialistas que atuam no Ensino Fundamental e no Ensino Médio; participação 

em cursos e eventos promovidos pela SME e outras instituições. Conforme já destacamos em outro 

momento do trabalho, Cláudia, Marisa e Silvana participaram do estudo através de respostas escritas que 

elaboraram em conjunto, após discussão das questões norteadoras do roteiro de entrevista, que foi 

reorganizado pelo fato da entrevista não ter sido realizada presencialmente. 

Em relação ao âmbito das duas escolas municipais, participaram das entrevistas 12 

profissionais. Na E. M. Pedro Afonso foi entrevistada a coordenadora pedagógica Cecília, as professoras 

Amélia e Eliane, atuantes no 1º ano, a professora Joana, docente do1º e do 2º ano, e as professoras 

Aline e Betânia, docentes do 2º ano. Estas profissionais possuem de 6 a 17 anos de experiência na área 

da educação, e, em relação ao trabalho desenvolvido especificamente na escola que trabalham 

atualmente, algumas exercem atividades há um ano, enquanto outras já possuem mais de 15 anos de 

trabalho. Na E. M. Judite de Carvalho foi realizada entrevista com a Supervisora Pâmela, as professoras 

Rafaela e Rita que atuam no 1º ano e as professoras Ivone, Paola e Sirlene que atuam no 2º ano. O 

tempo de trabalho delas na área da educação varia de 5 a 15 anos e especificamente na escola atual 

varia de 6 meses a 6 anos. Tais dados indicam que há certa variedade tanto em relação ao tempo de 

experiência das participantes na área da educação quanto no que diz respeito ao trabalho desenvolvido 

nas instituições escolares nas quais realizamos o estudo. Nesse sentido, algumas profissionais 

acompanharam as modificações na organização da escolaridade de modo mais pontual e outras 

chegaram às escolas com o processo já em andamento. Tais considerações aparecem em algumas 

passagens das entrevistas em relação às opiniões das participantes acerca do processo de implantação 

e implementação do Ciclo Básico de Alfabetização, bem como influenciam suas percepções e ações por 

já terem conhecido outras experiências com esta perspectiva em escolas e/ou redes que trabalharam 

anteriormente. 
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Com a publicação da Resolução Nº 7 no final do ano de 2010, a equipe pedagógica da SME 

passou a realizar, no ano de 2011, estudos sistematizados acerca de seus conteúdos, com destaque 

para as orientações descritas a respeito da organização do Ensino Fundamental de nove anos: 

 
Durante o ano de 2011, foram realizados estudos pela equipe pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação sobre a Resolução CNE/CEB 07/2010, que fixa as 
Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos, bem como a forma de 
regulamentação do processo conforme as orientações contidas neste documento 
(Cláudia, Marisa e Silvana, Supervisoras da SME) 5. 

 

Observamos que a chegada da Resolução, bem como seu conhecimento, impulsionou as 

entrevistadas, juntamente com sua equipe de trabalho, a realizar estudos complementares e a discutir os 

pontos apresentados, articulando-os, também, ao Ensino Fundamental de nove anos que, naquele 

momento, já estava em funcionamento no município. Nesse sentido, podemos considerar que as políticas 

públicas nacionais e seus diversos documentos influenciaram diretamente as ações desenvolvidas pelas 

profissionais da SME, o que revela que tais discursos oficiais atingem, também, regiões afastadas dos 

grandes centros. 

Já que com o Ensino Fundamental de nove anos há a inserção de crianças aos seis anos de 

idade no primeiro ano do Ensino Fundamental, o processo de alfabetização e letramento também 

constituiu assunto de destaque para as entrevistadas, que buscaram articulá-lo com as orientações 

presentes na Resolução. Dessa forma, apesar do reconhecimento de que seriam necessárias ações de 

intervenção nos modos de organizar o ensino desde a inserção de tais crianças no Ensino Fundamental, 

a Resolução é que parece destacar, ainda mais, a importância e necessidade de (re)organizar os anos 

iniciais frente à presença destes alunos nas salas de aula. 

 

A Resolução CNE/CEB 07/2010 foi analisada criteriosamente pela equipe 
pedagógica da SME que, mediante estudos complementares referentes ao processo 
de alfabetização e letramento, observou a viabilidade da proposta do MEC, tendo em 
vista o Ensino Fundamental de 9 anos já vigente na rede municipal de ensino 
(Cláudia, Marisa e Silvana, Supervisoras da SME). 

 

Nesse sentido, os conteúdos da Resolução foram entendidos enquanto pertinentes por 

destacarem a necessidade de modificações na organização do ensino, na medida em que os três anos 

iniciais do Ensino Fundamental de nove anos, de acordo com o artigo 30 da Resolução, devem 

possibilitar a concretização do processo de alfabetização e letramento. Também por isso é destacada a 

necessidade de que esta etapa funcione como um ciclo ou bloco único, impedindo interrupções.  

                                                             
5 As transcrições da SME dizem respeito às opiniões da Coordenadora da Divisão Pedagógica da SME, bem como 
de duas Supervisoras Pedagógicas, na medida em que, conforme destacamos no capítulo 2, pela impossibilidade 
de realização da entrevista presencial, houve adaptação do roteiro e as respostas foram construídas em conjunto, 
pelas três agentes educacionais, através de discussões, e, posteriormente, transcritas em um documento de texto. 
Também destacamos que, juntamente com suas opiniões, estão presentes as vozes das outras supervisoras desse 
setor da SME, mesmo que indiretamente, na medida em que elas também participaram das ações que foram 
desenvolvidas no processo de implantação e implementação da proposta. 
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Somado a este aspecto, também foi destacado pelas entrevistadas o fato de que as 

fundamentações teóricas apresentadas na Resolução, especialmente as referentes ao currículo do 

Ensino Fundamental de 9 anos, expressam preocupação com o conhecimento permeado pelas relações 

sociais, além da articulação de vivências e saberes que os alunos já trazem consigo, que devem ser 

articulados com os conhecimentos historicamente construídos. Esta perspectiva, que abre espaço para 

condução de ações pedagógicas mais abrangentes e com espaços significativos de socialização de 

saberes, é considerada pelas entrevistadas adequada à formação dos estudantes.  

 

Toda esta proposta implica em um novo fazer pedagógico especialmente voltado 
para a criança de 6 a 8 anos, mediante o desenvolvimento de 
competências/habilidades mais relevantes a serem atingidas nesta faixa etária, 
destacando-se a importância do caráter lúdico do ensino como fator necessário para 
a ação pedagógica no processo de alfabetização (Cláudia, Marisa e Silvana, 
Supervisoras da SME). 

 

Assim, é destacada a necessidade de modificações na prática pedagógica, especialmente no 

que diz respeito aos anos iniciais do Ensino Fundamental, tanto pela inserção das crianças aos 6 anos de 

idade – com destaque ao caráter lúdico do ensino – quanto pela importância atribuída ao processo de 

alfabetização. Cabem aqui duas observações.  

A primeira diz respeito ao destaque do caráter lúdico do ensino nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, aspecto que nos remete a algumas considerações de autores e continuadores da 

Psicologia Histórico-Cultural, como Leontiev (1978, 2010) e Elkonin (1987), acerca do conceito de 

atividade dominante. A atividade dominante ou atividade principal é entendida enquanto estruturadora 

das formas de relacionamento do indivíduo com a realidade em cada etapa do desenvolvimento humano 

e, consequentemente, como diretamente determinante do desenvolvimento do psiquismo: “(...) cada 

estágio do desenvolvimento psíquico caracteriza-se por uma relação explícita entre a criança e a 

realidade principal naquele estágio e por um tipo preciso e dominante de atividade” (Leontiev, 2010, p. 

64). Importante considerar que a atividade dominante não é aquela que a criança mais realiza, e sim 

aquela com maior impacto sobre seu desenvolvimento psíquico. Nesse sentido, quando nos referimos a 

crianças pequenas, como as que ingressam aos seis anos no Ensino Fundamental, podemos considerar 

como atividade ainda dominante nesse período, chamado pré-escolar, o jogo ou a atividade lúdica. Suas 

principais influências estão relacionadas ao fato de que no desenrolar da atividade lúdica são ativadas 

funções psicológicas como a atenção, a memória, a percepção e a imaginação, já que ao representar 

objetos e personagens nas brincadeiras de faz-de-conta, tais funções, entre outras, vão sendo ativadas e, 

consequentemente, reorganizadas. Também nessa direção, tanto a imitação como a criação de papéis 

sociais estão presentes, aspectos que permitem que a criança amplie seu conhecimento sobre as 

atividades humanas e os comportamentos sociais, abrindo possibilidade de contato entre ela e as outras 

pessoas e também a apropriação da cultura e, consequentemente, contribuindo na formação de sua 

personalidade. Elkonin (1987) explicita algumas destas influências: 
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La importancia del juego para el desarrollo psíquico de los niños de edad preescolar 
es múltiple. Su principal significado consiste en que, gracias a procedimientos 
peculiares (la asunción, por el nino, del rol de la persona adulta y de sus funciones 
sócio-laborales, el caráter representativo generalizado de la reproducción de lãs 
acciones objetales, la transferencia de los significados de un objeto a outro, etc.), el 
nino modelo en el juego lãs relaciones entre lãs personas (p. 118).   

 

  Nesse sentido, as mudanças psicológicas fundamentais da personalidade da criança em 

determinada etapa do desenvolvimento dependem da atividade dominante e, nesse caso, “É no jogo, por 

exemplo, que a criança em idade pré-escolar se apropria das funções sociais e das normas de 

comportamento (...) e isto constitui um elemento muito importante da formação da sua personalidade” 

(Leontiev, 1978, p. 293). Em linhas gerais, destacamos a importância da consideração do caráter lúdico 

na organização do ensino, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na medida em que 

através do planejamento das atividades a serem desenvolvidas, há a possibilidade de considerar aquelas 

que impulsionarão o desenvolvimento dos alunos, com destaque para o jogo e outras atividades lúdicas, 

ao menos no primeiro ano de escolarização. Assim, articular ao processo pedagógico considerações 

acerca da importância das atividades com caráter lúdico e suas determinações no processo de ensino e 

aprendizagem nesta etapa do desenvolvimento constitui aspecto indispensável. 

A segunda observação que consideramos importante diz respeito à necessidade de 

concretização do processo de alfabetização e letramento nos anos iniciais de escolarização. Também a 

partir dos pressupostos de autores da Psicologia Histórico-Cultural, pode-se destacar, a partir da entrada 

da criança na escola, a passagem da atividade dominante anterior ao estudo. Com isso, é possível 

observar a transição de um estágio de desenvolvimento para outro. De acordo com Leontiev (1978), a 

passagem de uma atividade dominante à outra se caracteriza pelo tipo de relação dominante que a 

criança estabelece com a realidade, ou seja, é na mudança do tipo de atividade dominante que essa 

passagem, tanto em relação à atividade dominante como em relação ao estágio de desenvolvimento, 

pode ser observada. É importante lembrar que a atividade anterior não deixa de existir, mas passa para 

um segundo plano, e, além disso, a formação ou reorganização dos processos psíquicos não acontece 

somente no interior da atividade dominante, mas também em outros tipos de atividade que estão 

relacionadas com ela. Outra questão fundamental é o fato de que os estágios de desenvolvimento do 

psiquismo infantil não estão caracterizados unicamente por um conteúdo determinado da atividade 

dominante, mas também por uma relação determinada com o tempo e a idade. Além disso, os conteúdos 

dos estágios de desenvolvimento do psiquismo não são independentes das condições históricas 

concretas de vida dos indivíduos e, assim, não seguem necessariamente uma linha contínua ou de mão 

única, mas possuem especificidades que os caracterizam, sempre determinados pelas condições 

históricas concretas nas quais o desenvolvimento da criança acontece.   

Nesse período, chamado por Elkonin (1987) de idade escolar, no qual o estudo passa a ser a 

atividade dominante, ocorrem processos de assimilação de novos conhecimentos e uma intensa 
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formação de forças intelectuais e cognitivas da criança e, por isso, tal atividade é considerada de 

importância fundamental já que possibilita a mediatização de todo o sistema de relações da criança com 

os adultos com os quais se relaciona, incluindo, também, a comunicação com a família.  

Nesse sentido, com a entrada das crianças no Ensino Fundamental a partir dos seis anos de 

idade, podemos considerar que os modos de organização do ensino devem realmente valorizar, ao 

menos nos anos iniciais, o caráter lúdico dos processos pedagógicos e suas influências no 

desenvolvimento psíquico, além de inserir, aos poucos, o estudo enquanto atividade dominante, 

considerando suas especificidades frente à inserção dos alunos nas atividades escolares que vão se 

complexificando. Dessa forma, a partir do estudo enquanto atividade dominante, uma das transformações 

significativas diz respeito ao fato de que todo o sistema de relações da criança é reorganizado, ou seja, o 

próprio lugar ocupado pela criança em relação aos adultos é transformado, já que o papel dominante das 

relações íntimas da criança vão, aos poucos, perdendo seu papel predominante e determinante frente ao 

círculo mais amplo de seus contatos, de modo que a criança inicia uma nova forma de contato, com 

especificidades dirigidas de modo mais específico às relações sociais mais amplas. Além disso, ao 

estudar, passam a existir tarefas que a criança deve realizar que possuem nível de exigência diferente 

das atividades desenvolvidas até então: para além dos pais e da professora, a criança está implicada 

com a sociedade. Nesse sentido, o estudo passa a intermediar o sistema de relações da criança com as 

pessoas com as quais convive, além de permitir a assimilação de novos conhecimentos que, 

consequentemente, impulsionam o desenvolvimento de suas funções psíquicas (Leontiev, 2010). 

Assim, os processos de aquisição da leitura e da escrita também são considerados como 

conquistas do desenvolvimento, impulsionados pela aprendizagem e pela educação escolar, na medida 

em que a criança vai, aos poucos, ingressando em um processo de inserção na cultura e nas práticas 

sociais e formas de conduta propriamente humanas. Nesse sentido, concordamos com Tuleski e Eidt 

(2007) quando afirmam, baseadas nos estudos de Leontiev, a importância dos processos de aquisição da 

leitura, da escrita, do cálculo e dos fundamentos das ciências pelas crianças, já que tais processos 

permitem a apropriação da experiência humano-social, essencial para o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento humano. Destacamos também que o processo de aprendizagem da leitura e da escrita, 

conforme aponta Luria (2010), serão efetivados através da inserção da criança na escola, com importante 

influência do papel do professor no processo de mediação entre os alunos e os objetos de conhecimento. 

Também Vigotski (2003) destaca, nessa mesma direção, a importância do processo de aprendizagem 

enquanto fonte de desenvolvimento capaz de ativar inúmeros processos que não poderiam desenvolver-

se por si mesmos. Além disso, entendendo que o processo de aprendizagem impulsiona o 

desenvolvimento das funções psicológicas em toda sua complexidade, é dever da educação escolar 

garantir que o processo de alfabetização e letramento, além das especificidades de outras áreas do 

conhecimento, sejam efetivamente trabalhados a partir de um ensino sistematizado e intencionalmente 

organizado para tanto, já que, além de exercerem determinações nos processos de desenvolvimento de 
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modo global, instrumentalizam as crianças, enquanto práticas culturais e sociais humanas, essenciais à 

sua participação social.    

Ao voltarmos atenção aos argumentos citados pelas entrevistadas, os quais destacamos 

anteriormente, também podemos observar a utilização da expressão “desenvolvimento de 

competências/habilidades” que devem ser desenvolvidas nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Apesar de não termos aprofundado a discussão no sentido de compreender integralmente o 

posicionamento das participantes em relação a esta definição, destacamos alguns pressupostos da 

Pedagogia das Competências, que tem a teoria construtivista como seu pilar. Eidt (2010) afirma, de 

acordo com as definições de competência de Perrenoud e Juan Delval – dois principais representantes 

dessa corrente – suas relações com o lema “aprender a aprender”. Para o primeiro autor, que define 

competência como um conjunto de esquemas mentais que possibilitam ação dos indivíduos diante de 

situações complexas, o ensino deve ser organizado de maneira prioritária a partir das ações dos alunos 

sobre a realidade que é imediatamente vivenciada, de modo que a experimentação prática e dos 

procedimentos de ensino sejam valorizados em detrimento do conhecimento científico:  

 
Nessa perspectiva, a escola seria apenas mais uma agência de socialização, 
atendendo aos interesses e às necessidades imediatas da criança. As possibilidades 
de a escola promover o desenvolvimento intelectual dos estudantes não se 
diferenciariam qualitativamente de outros laços sociais – tanto que o 
desenvolvimento intelectual acontece sem a mediação daquilo que é ensinado na 
escola (Eidt, 2010, p. 174) 

 

Nessa mesma direção, o segundo autor, quando afirma que o desenvolvimento intelectual 

acontece independentemente da escola, explicita a secundarização do conhecimento científico. Assim, 

para esta corrente pedagógica, o importante não é o aprendizado, mas o treino de competências que 

sejam úteis para o desenvolvimento de habilidades que habilitem o aluno para realizar tarefas específicas 

no interior do processo produtivo. Com isso, Eidt (2010) considera que tais pressupostos constituem um 

tipo de educação escolar que atende a lógica do capital não abrindo, portanto, possibilidades de efetiva 

humanização. Apesar de não termos clareza em relação ao quê a utilização de tal termo significa para as 

entrevistadas, consideramos importante destacar este aspecto, também pelo fato de que a perspectiva da 

Pedagogia das Competências tem sido bastante divulgada nos meios educacionais. 

De modo geral, o que podemos depreender da fala das entrevistadas até aqui é que após o 

recebimento da Resolução Nº 7 no final do ano de 2010, elas passaram a estudá-la e buscar alternativas 

para articulá-la ao modo como o ensino era organizado no município até então, no âmbito da própria 

SME. Após identificar que a proposta seria viável e optar pela adoção de organizar os três anos iniciais 

do Ensino Fundamental em um Ciclo Básico de Alfabetização, especialmente considerando o Ensino 

Fundamental de nove anos, o próximo passo foi levar tal perspectiva e suas informações para o âmbito 

das escolas municipais.  

Em conversas informais realizadas durante o trabalho de campo identificamos que desde o final 

do ano de 2011, nos encontros com as especialistas das escolas, já havia a indicação de que a adoção 



 89 

do Ciclo Básico de Alfabetização e sua implantação seriam realizadas pela rede municipal de educação. 

Nesse sentido, o preparo para a implantação da proposta surge no final do ano de 2010 com o 

recebimento da Resolução Nº 7, se estende pelo ano de 2011 através dos estudos e discussões 

realizadas pelas profissionais da SME e, posteriormente, alcançam as especialistas das escolas 

municipais, que foram comunicadas sobre essa mudança no final do ano de 2011. Assim, consideramos 

que, até este momento, o processo de recebimento, identificação, estudo e adoção da proposta de 

organização dos anos iniciais do Ensino Fundamental em um Ciclo Básico de Alfabetização apresenta 

aspectos de um processo de implantação, ou seja, foi introduzido por um documento oficial nacional, que 

disparou movimentações a nível da SME e gerou a decisão de adota-la, sem, no entanto, considerar as 

opiniões das educadoras que trabalham diretamente nas escolas municipais que, em conjunto com as 

profissionais da SME, são responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho efetuado diariamente nas 

instituições escolares. Nesse sentido, consideramos que até aqui, a proposta ocorreu por um processo de 

implantação no qual não identificamos possibilidades de abertura à participação das demais educadoras. 

Este processo, passa, posteriormente, a apresentar outras possibilidades conforme as ações vão sendo 

desenvolvidas, conforme explicitaremos no tópico seguinte. 

Cabe também destacar que, em relação aos Encontros de Especialistas realizados em 2011 e a 

organização dos anos iniciais em um ciclo, as profissionais da Seção de Ensino Fundamental da SME 

buscaram articular as oficinas desenvolvidas com as especialistas, isto é, as profissionais responsáveis 

pela coordenação pedagógica e/ou supervisão das atividades nas escolas municipais, ao processo de 

alfabetização. Nesse sentido, todo o trabalho que foi desenvolvido durante o ano de 2011 acabou 

interligado com as mudanças que passariam a ocorrer no ano seguinte, com a implantação do Ciclo 

Básico de Alfabetização, já que os anos iniciais devem priorizar, entre outras coisas, a concretização do 

processo de alfabetização e letramento. De acordo com algumas informações explicitadas por Meire, 

também supervisora da Seção de Ensino Fundamental, Médio e Especial da SME, em uma das visitas 

realizadas durante o trabalho de campo, os encontros realizados com as especialistas no ano de 2011, 

denominados Oficinas – Práticas Pedagógicas na Alfabetização, foram divididos em seis eixos principais, 

todos relacionados com o processo de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nesse 

encontro, Meire mostrou todo o material utilizado durante o ano nas oficinas como, por exemplo, os slides 

utilizados nas apresentações e, conforme os mostrava, foi explicitando os conteúdos que foram 

abordados em cada eixo.  

No eixo I as discussões giraram em torno das fases da escrita, baseadas no trabalho de Emília 

Ferreiro e os pressupostos construtivistas; no eixo II foram tratados assuntos referentes ao trabalho 

desenvolvido nas Salas de Recurso – salas exclusivas localizadas nas instituições escolares para 

atendimento educacional especializado, normalmente realizado por um psicopedagogo, aos alunos com 

necessidades educacionais especiais – com destaque para as habilidades cognitivas a serem 

desenvolvidas e trabalhadas durante o 1º, o 2º e o 3º ano; no eixo III e IV também foram discutidos os 

níveis de desenvolvimento da escrita e as especificidades a serem trabalhadas de acordo com o 
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referencial curricular do município, complementando as discussões do eixo I; no eixo V foram tratados 

assuntos relativos ao contar histórias, articulando tal atividade ao processo de ensino e aprendizagem 

nos anos inicias; e no eixo VI foram realizadas oficinas, através de jogos, com participação das 

especialistas, nas quais foram trabalhados todos os conteúdos estudados ao longo das oficinas e 

também como oportunidade para que as participantes pudessem avaliar todo o trabalho.  

Assim como no ano de 2011, no ano de 2010 também foram trabalhados nos encontros de 

formação com as especialistas aspectos relativos às práticas pedagógicas na alfabetização, com 

destaque para os aspectos relevantes no dia-a-dia do educador e sua inter-relacão com as habilidades 

para a aquisição da leitura e da escrita, os níveis de desenvolvimento da escrita e os métodos de 

alfabetização, os eixos necessários à aquisição da linguagem escrita no processo de alfabetização e 

também oficinas de discussão de estratégias diversificadas, desenvolvidas pelas especialistas, para 

concretização desse processo.  

Estes dados indicam que os aspectos específicos acerca da concretização do processo de 

alfabetização vem sendo trabalhados de modo intenso e predominante nas oficinas de formação que tem 

sido desenvolvidas pelas profissionais da SME com as profissionais das instituições escolares do 

município. Como estes conteúdos normalmente são transmitidos às professoras, por mediação das 

especialistas, podemos considerar que desde 2010 o assunto de maior destaque dos momentos de 

formação e das discussões realizadas entre as educadoras têm girado em torno desta temática. 

Consideramos que este predomínio pode estar relacionado principalmente com três aspectos: o fato de 

que a alfabetização é tema central no Ensino Fundamental; pelo fato de que as políticas educacionais e 

suas diretrizes enfatizam a necessidade de superar o analfabetismo no Brasil, e, nesse sentido, destacam 

a necessidade de concretização da alfabetização; e pela influência determinante das avaliações externas, 

tanto locais quanto estaduais e nacionais que constantemente são aplicadas para “medir” o desempenho 

dos estudantes brasileiros. Sem entrar no mérito da discussão das avaliações externas, o que avaliam, 

como avaliam e à quê/quem servem, além de suas pressões no alcance de notas consideradas 

adequadas, ressaltamos nosso posicionamento favorável à preocupação de que sejam desenvolvidos 

nas escolas estudos, planejamentos e ações efetivamente condizentes com a concretização do processo 

de alfabetização e letramento, essenciais para possibilitar mínimas condições de participação e atuação 

social, em conjunto com abordagem, ensino e possibilidades de apropriação dos conhecimentos 

científicos advindos de outras áreas do conhecimento, também indispensáveis ao processo de formação 

dos estudantes.  

Além destas ações de movimentação inicial acerca da implantação do Ciclo Básico de 

Alfabetização em Poços de Caldas, as entrevistadas destacaram que no decorrer das discussões 

chegaram à conclusão de que já que a organização da escolaridade nos anos iniciais deixaria de ser 

seriada, havia também a necessidade de alterar os modos de avaliação da aprendizagem bem como seu 

registro, que precisava ser mais enfatizado em seu caráter qualitativo:  
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Os estudos realizados demonstraram a necessidade de mudanças no registro do 
processo de avaliação da aprendizagem, de forma mais qualitativa (Cláudia, Marisa 
e Silvana, SME).  

 

Para tanto, foram elaborados pela equipe técnica da SME os seguintes documentos: Matrizes de 

Referência de Avaliação de Língua Portuguesa e Matemática (1º e 2º ano); Fichas de Avaliação (1º e 2º 

ano); Referencial Curricular Municipal de Ciências, Geografia e História (1º ao 5º ano). De acordo com as 

entrevistadas tais documentos foram desenvolvidos baseados, principalmente, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (Brasil, 1997), no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Brasil, 

1998a, 1998b, 1998c), em materiais desenvolvidos pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais relativos às orientações para a 

organização do Ciclo Inicial de Alfabetização, distribuídos pela Secretaria Estadual de Educação de 

Minas Gerais – CEALE/ UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d, 

2005a, 2005b), pelo material do Pró-Letramento – Programa de Formação Continuada de Professores 

dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental (Brasil, 2008) e pelo Referencial Curricular Municipal de 

Língua Portuguesa para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Prefeitura Municipal de Poços de 

Caldas, 2008). 

As Matrizes de Referência da Avaliação de Língua Portuguesa e de Matemática bem como as 

Fichas Avaliativas foram organizadas por eixos, subdivididos em capacidades, conhecimentos e atitudes 

que devem ser desenvolvidas pelos alunos em cada ano. Este material foi desenvolvido para ser utilizado 

nos 1º e 2º anos iniciais do Ensino Fundamental. Nos 3º anos, apesar de integrantes do Ciclo Básico de 

Alfabetização, os processos avaliativos foram mantidos, baseados na organização seriada, já que há, por 

ser o final do ciclo, a possibilidade de reprovação. Faremos considerações acerca dessa opção 

posteriormente. 

Em relação aos documentos referentes à organização do ensino no 1º ano, não foi desenvolvida 

uma matriz de referência da avaliação propriamente dita e já havia a prática de avaliação através de 

fichas, pois a não retenção nesse ano já era adotada anteriormente à chegada da Resolução. Nesse 

sentido, foi realizado um aperfeiçoamento da ficha já existente. Para o 2º ano, as profissionais da SME 

desenvolveram uma Matriz de Referência da Avaliação para Língua Portuguesa e uma para Matemática, 

além da Ficha de Avaliação do Aluno em duas versões: uma para avaliação geral da turma, com dados 

de todos os alunos – divididas e uma ficha para Língua Portuguesa, uma para Matemática e uma para as 

outras disciplinas; além de uma ficha para avaliação individual de cada aluno, com dados de todas as 

disciplinas. Acrescidos a estes documentos também foram desenvolvidos, para ambos os anos, um 

boletim, denominado Informação de Aproveitamento Escolar. 

Até aqui cabe considerar que foram as próprias profissionais da SME que elaboraram estes 

documentos e que, inicialmente, não houve participação das profissionais que trabalham diretamente nas 

escolas; em um segundo momento é que há a abertura para participação das demais agentes, conforme 

já apontamos. Este processo será explicitado a seguir.  
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3.3 O processo de implantação e as possibilidades que se abrem à implementação da proposta de 

Ciclo no município de Poços de Caldas 

 

 

 Explicitamos no sub-item anterior as primeiras ações pré-implantação da proposta de Ciclo 

Básico de Alfabetização no município de Poços de Caldas, que foram realizadas durante o ano de 2011 

na âmbito da SME. Também priorizamos considerações trazidas pelas profissionais que atuam 

diretamente nesse setor, pelo fato de que o processo se deu inicialmente nessa esfera, sem a 

participação dos profissionais que atuam diretamente nas escolas municipais. A partir disto, iremos 

explicitar as especificidades dos acontecimentos acerca desse processo no ano de 2012 e passaremos a 

integrar, também, a perspectiva das educadoras da E. M. Pedro Afonso e da E. M. Judite de Carvalho.  

Em relação ao processo propriamente dito de implantação do Ciclo Básico de Alfabetização, de 

modo pontual, as participantes da SME afirmaram que seu início ocorreu no mês de fevereiro de 2012: 

 

A implantação do Ciclo Básico de Alfabetização foi realizada a partir de fevereiro de 
2012 nas escolas municipais de Poços de Caldas. Durante o ano letivo, foram 
realizados vários Encontros de Especialistas que atuam nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, com o objetivo de subsidiar a ação pedagógica nas unidades 
escolares. Paralelamente, foram realizadas reuniões de professores nas escolas 
para repasse dos estudos e orientações realizados pela SME, os quais foram 
divulgados para toda a comunidade escolar (Cláudia, Marisa e Silvana, SME). 

 

 Conforme já destacamos anteriormente, tanto os profissionais da SME quanto as profissionais 

das escolas municipais – coordenadoras pedagógicas e diretoras – tinham ciência, desde 2011, que a 

organização da escolaridade nos três anos iniciais do Ensino Fundamental seria reorganizada no ano de 

2012 e passaria a funcionar como um Ciclo Básico de Alfabetização. Assim, em relação aos professores 

e posteriormente aos pais e/ou responsáveis pelos estudantes tais informações foram transmitidas no 

ano de 2012. Outro aspecto que podemos observar é a dinâmica adotada pelas profissionais da SME em 

relação ao repasse das informações aos demais agentes educacionais, na medida em que afirmam que 

inicialmente o trabalho é realizado dentro da própria SME, depois é discutido com as especialistas das 

escolas e, posteriormente, estas repassam para as professoras, através de reuniões nas próprias 

unidades escolares. 

De acordo com informações das participantes da SME, as reuniões de Especialistas foram 

iniciadas no dia 24 de fevereiro e, pelo fato da implantação da proposta de ciclo, ocorreram em intervalos 

de tempo menores do que o habitual, sendo realizadas, após o primeiro encontro, nos dias 28 de 

fevereiro, 7 de março, 21 de março, 23 de março, 27 de abril e 17 de agosto. Além desses encontros, 

também ocorrem visitas das supervisoras da SME às instituições escolares.  

No encontro inicial com as especialistas a proposta do Ciclo Básico de Alfabetização foi 

apresentada e também foram discutidos assuntos referentes ao perfil do professor alfabetizador, à 

importância da supervisão pedagógica e ao desenvolvimento de ações supervisoras necessárias à 
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concretização do ensino nos anos iniciais, além do que é esperado dos alunos, com relação à 

alfabetização, ao final do 1º, do 2º e do 3º ano. A ação inicial relativa à adoção do ciclo foi considerada 

pelas profissionais das escolas como um comunicado: 

 

(...) nesse parecer [Resolução Nº 7] aconselhava-se a todos os municípios adotar a 
política de ciclos na alfabetização do 1º ao 3º ano. Aí, logo logo a Secretaria de 
Educação já começou a chamar a gente pra falar que Poços de Caldas aderiu a esse 
parecer (Cecília – Coordenadora Pedagógica). 
 
A supervisora teve reunião com a Secretaria de Educação, né? (...) Pelo que ela 
passou, que eu entendi, assim, não é obrigatório, mas seria bom que se adotasse, e 
a Secretaria de Educação então sugeriu que as escolas adotassem o ciclo (Amélia – 
Professora). 
 

 

Do ponto de vista das especialistas, conforme é ilustrado pela fala de Cecília, e também em 

consonância com a opinião de algumas professoras, a adoção da proposta do ciclo não era obrigatória e 

aparecia na Resolução com caráter de sugestão. Apesar disso, a decisão da SME foi acatar tal sugestão 

advinda do âmbito nacional das políticas públicas educacionais e implantá-la na rede municipal. Alguns 

profissionais destacam que nesse momento de escolha não foram consultados e assim, não tiveram suas 

opiniões levadas em consideração inicialmente.  

 

A gente foi comunicada só. (...) Então assim, a gente teve várias reuniões, a gente foi 
comunicado, mas não foi assim, é, perguntado se a gente aceitava, se a gente queria 
ou não. (...) foi uma coisa de cima né, foi uma coisa implantada. (Rafaela – 
Professora). 
 
(...) só foi passado pra gente. A gente falar “Ah, não queremos”, “Ah, vai reprovar”, 
isso não existiu. Chegou falando que era a nova visão da Secretaria de Educação 
(Betânia, Professora). 

 

Fica evidente que a adoção da proposta aparece no documento oficial como uma sugestão, que 

acabou por ser aceita e colocada em prática a nível municipal e que houve um momento inicial de ação 

da SME “descolado” dos profissionais que trabalham diretamente nas escolas, de acordo com as 

considerações das entrevistadas, e, por isso, acabaram por considerar a adoção da proposta como uma 

ação verticalizada. Em um dos casos, inclusive, conforme podemos observar na fala de Betânia, não 

houve indicação de que o ponto disparador de tal ação foi uma Resolução do MEC, ficando a 

consideração de que isto era originado diretamente da própria SME.  

O próximo passo no processo de implantação do ciclo nos anos iniciais, por parte da SME, 

realizado nos Encontros de Especialistas, foi apresentar, discutir e organizar as Fichas de Avaliação, bem 

como as Matrizes Curriculares. Nesse momento, as discussões foram realizadas entre as profissionais da 

SME e as especialistas das escolas e, posteriormente, nas próprias instituições escolares, com a 

participação das docentes, que puderam dar suas sugestões e contribuições: 
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Estes documentos foram elaborados pela equipe técnica da SME e apresentados 
para todos Especialistas e Professores que atuam no Ensino Fundamental I, para 
análise, estudos e devidas complementações e/ou adaptações. Durante o processo, 
houve vários momentos de reflexão sobre a prática pedagógica neste nível de ensino 
nas diferentes áreas do conhecimento, o que vem oferecendo aos educadores 
subsídios para o aprimoramento do trabalho docente conforme as novas diretrizes 
educacionais (Cláudia, Marisa e Silvana, SME). 

 

Nesta passagem podemos identificar que, para as profissionais da SME, esta organização dos 

processos para concretização de mudanças no trabalho desenvolvido no município possibilita, além de 

participação dos demais atores, incluídas as docentes, suporte para as ações desenvolvidas diariamente 

na sala de aula, norteados pelas indicações presentes nas políticas educacionais vigentes.  

Nesse mesmo sentido, as docentes reafirmam a abertura desse espaço de participação, 

destacando também esta dinâmica de interação entre o âmbito da SME e das escolas: 

 

A gente fez várias reuniões, pra passar os eixos, os conteúdos todos, pra ver se a 
gente queria que mudasse alguma coisa, pra poder dar sugestão (Rita – professora). 

 

(...) as especialistas levam sugestões, né? E aí elas trazem de volta pra gente, e a 
gente faz uma reunião, vê o que tem que mudar, se a gente acha que tem alguma 
coisa que tem que mudar, então, a construção assim, ela já vem meio que em um 
escopo assim (Paola – professora). 

 

Podemos então considerar que as ações e os documentos foram desenvolvidos pelas 

profissionais da SME que, posteriormente, apresentaram-nos para as especialistas e abriram um espaço 

de discussão, que foi direcionado também às docentes das escolas municipais. Nesse espaço, que se 

configura em possibilidade de expressão de opiniões e vozes dos demais atores que constroem tal 

diretriz educacional no município, identificamos o início do real processo de implementação do Ciclo 

Básico de Alfabetização. Por outro lado, apesar das tentativas e do desenvolvimento de ações que 

buscaram a abertura à participação das profissionais que atuam nas escolas, reconhecidas por diversas 

participantes, há também considerações de que esse processo não foi democrático: 

 

Foi apresentado, o que tinha que ser feito, os eixos, e avaliar por ali, mas uma 
explicação só. Se foi bom ou ruim ninguém perguntou pra gente, se a gente tava 
gostando daquilo ou não (Betânia – professora). 

 

Isso nos leva à consideração de que mesmo com esforços direcionados à participação de todas 

as educadoras, ainda que posterior à decisão de implantação do Ciclo Básico de Alfabetização, a 

proposta foi considerada, em alguns casos, como imposição.  

Se partirmos do pressuposto de que o conhecimento que um educador possui sobre 

determinada política ou ação influencia seu modo de apropriação, interpretação e, consequentemente, 

sua maneira de desenvolver o trabalho no dia-a-dia de uma instituição escolar, consideramos importante 

compreender o que as educadoras participantes de nosso estudo compreendem sobre a proposta de 
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Ciclo Básico de Alfabetização, de acordo com o que conseguimos identificar com o desenvolvimento do 

trabalho de campo. 

De modo geral, as educadoras expressaram, em comum, o entendimento de que a proposta está 

intimamente relacionada com dois aspectos principais: a extensão do tempo de aprendizagem – 

especialmente em relação à concretização do processo de alfabetização – e a não-retenção: 

 

Porque agora, com essa versão do ciclo, eles têm até o 3º ano pra estar 
completamente alfabetizados (Amélia – professora) 
 
A única coisa assim que é o ciclo que eu entendi, que eu consegui captar, é que 
você tem que dar oportunidade para a criança ir seguindo, sem segurar ela (Eliane – 
professora). 
 
Acho que não pode segurar, que não tem retenção (Aline – professora). 
 

 

Podemos observar que algumas educadoras consideram a possibilidade de que os três 

primeiros anos do Ensino Fundamental possam ser dedicados ao desenvolvimento de trabalhos 

especialmente voltados à alfabetização, aspecto diretamente relacionado com as diretrizes explicitadas 

na Resolução Nº 7. Observamos também as opiniões relativas à possibilidade de que a criança possa 

seguir em frente no caminho do processo educativo sem ser interrompida e, nesse mesmo sentido, 

também identificamos tendências à compreensão da proposta de ciclo pautada especificamente pela não-

retenção. Tal aspecto, apesar de efetivamente presente na proposta de organização da escolaridade em 

ciclos, quando destacado por si só, nos oferece indícios de que a complexidade que envolve a efetivação 

de tal proposta aparece, em alguns casos, esvaziada de sentido no trabalho desenvolvido diretamente 

com os alunos nas instituições escolares: a passagem ou não do aluno para o ano seguinte não é o único 

nem o principal aspecto a ser levado em consideração. Tal posicionamento aparece clara e 

enfaticamente no depoimento de uma das educadoras: 

 

Eu não acredito nele [no ciclo], ta? Eu não acredito. Eu acho assim, é muito bonito, 
no papel, mas falta capacitação para que seja trabalhado! Não é simplesmente 
passar a criança. Passar ou reprovar é muito pouco perante o trabalho que se faz 
durante todo o ano! (Ivone – professora) 

 

Pautada firmemente pela sua oposição à proposta de ciclo, a educadora nos traz alguns 

apontamentos: a proposta de Ciclo Básico de Alfabetização como foi recebida, interpretada e transmitida 

às educadoras pode ter sido destacada apenas pelo aspecto da não-retenção? Por apresentar-se no 

documento oficial escamoteada pelo “princípio da continuidade” atingiu as docentes e as profissionais da 

SME predominantemente no que diz respeito a esse aspecto? Seria esse um dos questionamentos das 

profissionais das escolas acerca da maneira como o processo ocorreu em todas as instâncias? 

Consideramos que tal perspectiva apresentada pela educadora nos revela a simplificação do real 

princípio de uma proposta da organização da escolaridade por ciclos em seu sentido estrito, além de 
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revelar a adoção de medidas que podemos considerar simplistas, como a ocultação do real sentido da 

proposta de ciclos e as transformações e investimentos necessários para sua real efetivação, por parte 

dos gestores e formuladores da política no âmbito nacional, no dito combate aos reais problemas 

existentes na educação escolar brasileira em busca da qualidade da/na educação.  

Nesse mesmo sentido, percebemos que durante a realização do trabalho de campo, tanto em 

conversas informais quanto nos momentos em que ocorreram as entrevistas, não foram citados aspectos 

relativos os fundamentos da proposta de ciclo de modo geral, principalmente em relação à tentativa de 

democratização do ensino e superação da organização seriada e suas conseqüências negativas ao 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem e exclusão dos alunos das camadas populares. 

Os mesmos questionamentos que fizemos acima refletem nossas inquietações em relação a este fato. Se 

a proposta já chega reduzida e com intenções, mesmo que implícitas, de superação de problemas 

existentes apenas com medidas para “maquiar” e/ou disfarçar a dificuldade ao invés de resolvê-la, não 

seria de se esperar que os fundamentos de tal proposta fossem expostos e possibilitassem abertura aos 

espaços de discussão e construção conjunta de ações de enfrentamento. Assim, algo que já começa 

desconectado de seus reais fundamentos em relação aos problemas educacionais que são evidentes, 

graves e urgentes, dificulta a efetivação de ações direcionadas e intencionais que poderiam contribuir de 

maneira mais efetiva na superação de dificuldades no cenário educacional. 

Outro aspecto marcante em relação ao processo de implantação / implementação da proposta 

de ciclos no município de Poços de Caldas diz respeito aos processos avaliativos. Cabe destacar que 

anteriormente à implantação da organização da escolaridade por ciclos nos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental, a avaliação dos estudantes, pautada pela seriação, era feita através da atribuição de notas 

de acordo com o desempenho em provas e testes, além de pontos atribuídos por participação e 

comportamento. Com a adoção do ciclo, conforme já destacamos anteriormente, os modos de avaliação 

e suas formas de registros foram alterados, dada a necessidade de ênfase em seu caráter qualitativo.  

Para exemplificar esse processo, nos deteremos inicialmente na Ficha Avaliativa do 1º ano do 

Ensino Fundamental. Conforme já destacamos, a ênfase foi na reorganização da Ficha de Avaliação que 

era utilizada até então. Uma das modificações sugeridas pelas profissionais foi a retirada do 

detalhamento das disciplinas de Geografia, História, Ciências e Ensino Religioso da ficha avaliativa, de 

modo que elas foram reorganizadas apenas com um espaço para cada uma, no qual são colocados o 

nível de aprendizagem dos conteúdos trabalhados, de acordo com as legendas – desenvolvida, em 

desenvolvimento, não desenvolvida. Como não são explicitadas as capacidades a serem desenvolvidas 

nessas disciplinas de modo individual, as professoras devem realizar um “balanço” geral em relação ao 

trabalho desenvolvido durante cada etapa em suas relações com o desempenho do aluno. Nessa mesma 

direção, tal modificação também foi realizada no boletim. Outra modificação sugerida foi a utilização de 

uma mesma ficha informativa tanto para a secretaria da escola quanto para os pais. 

De acordo com a ficha, em sua versão final, o processo avaliativo foi dividido entre os aspectos 

sócio-afetivo, motor e cognitivo (ANEXO A). O aspecto sócio-afetivo engloba vinte e duas capacidades 
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que estão relacionadas, entre outros, com a participação dos estudantes nas interações cotidianas, 

adoção de hábitos de higiene e de alimentação, além do estabelecimento de vínculos com os colegas e 

educadores e o respeito ao próximo. O aspecto motor engloba onze capacidades, voltadas ao 

conhecimento do corpo e suas possibilidades de movimentação e orientação no espaço, além de 

aspectos relacionados à coordenação visual, motora e noção de espaço e tempo. O aspecto cognitivo 

engloba a disciplina de Língua Portuguesa, com destaque também às fases de desenvolvimento da 

escrita, e a disciplina de Matemática. A disciplina de Língua Portuguesa foi dividida em 5 eixos: I – 

Compreensão e Valorização da Escrita; II – Apropriação do Sistema de Escrita; III – Leitura; IV – 

Produção Escrita e V – Linguagem Oral / Desenvolvimento da Oralidade. Já a disciplina de Matemática 

foi dividida em 4 eixos: I – Conhecimento Lógico-Matemático / Espaço e Forma; II – Números e 

Operações; III – Grandezas e Medidas e IV – Tratamento da Informação. 

Esta organização também é contemplada nas Fichas de Avaliação do 2º ano, com modificações 

nas capacidades elencadas em cada eixo, que continuam os mesmos para Língua Portuguesa e 

Matemática, e com a exclusão dos aspectos afetivo e motor. 

É consenso entre todas as educadoras que as transformações efetivadas nos modos de avaliar 

os estudantes trouxeram melhorias no processo de ensino e aprendizagem. A principal característica 

considerada benéfica ao processo de ensino diz respeito à possibilidade de avaliar e acompanhar o aluno 

de modo mais pontual, individualizado: 

 

É um trabalho muito individualizado. (...) E é uma [ficha] por aluno, então eu tenho 
que conhecer muito bem meu aluno para preencher isso (Amélia, professora). 

  

Você tem que saber falar o que o seu aluno sabe ou não sabe, você fica com ele 
quatro horas por dia, então você tem que saber! O que ele sabe e o que ele não 
sabe, quando ele erra, você tem que saber por que ele errou, qual parte daquilo que 
fez com que, por exemplo, a conta saísse errada. Eu acho que isso fez até elas 
[professoras] estudarem mais, para preencher essa ficha elas estão tendo que 
estudar (...) (Cecília – coordenadora Pedagógica). 

 

A gente observa mais o desenvolvimento da criança né. (...) é meio difícil você dar 
uma nota para as pessoas, é mais fácil você observar o que está acontecendo 
(Paola e Sirlene, professoras). 

 

De maneira geral, o modo de avaliar os alunos através das fichas avaliativas traz a possibilidade 

de acompanhamento de modo mais individualizado, aspecto também considerado como impulsionador de 

novos modos de atuar das professoras, que passam então a oferecer atenção dirigida à todos os alunos 

de modo mais específico em relação aos aspectos avaliados e as leva em busca de estudos que possam 

auxiliá-las nessa tarefa. Nesse sentido, também se pode considerar que a avaliação através das fichas, 

ao possibilitar o acompanhamento pontual dos estudantes e consequentemente a identificação de suas 

dificuldades, encaminha possibilidades de reorganização do trabalho pedagógico: 
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As professoras conseguiram observar, ver cada criança, ver o desenvolvimento, o 
nível da escrita que a criança está (...), conseguiram observar e ver a dificuldade de 
cada uma (Pâmela – Supervisora). 

 

O que está demandando [dificuldades] a gente vai dar mais atividade, né? Pra tentar 
desenvolver e facilitar (Rafaela – Professora). 

 

E daí [a ficha avaliativa] também favorece, por exemplo, elas poderem identificar: 
“Isso ainda não foi desenvolvido, isso foi, então eu vou trabalhar mais em cima disso, 
vou fazer uma atividade mais direcionada” (Cecília – Coordenadora Pedagógica).  

 

Apesar desses aspectos considerados pelas participantes do estudo como positivos em relação 

à utilização das fichas avaliativas, outras modificações acarretadas foram consideradas, em alguns 

casos, como aspectos que intensificaram o trabalho a ser desenvolvido. Foi citado o alto número de 

papéis a serem preenchidos, revelando, na opinião de uma das entrevistadas, a visão de que tal aspecto 

é um aumento da burocracia institucional.  

 

Considero muita burocracia por ter que ficar preenchendo papéis (Aline – 
Professora). 

 

Ainda assim, outras participantes consideraram que, apesar de intensificação do trabalho, 

especialmente em relação ao preenchimento das fichas avaliativas, esta foi uma das formas que permitiu 

aos docentes acompanhar os estudantes e ter nortes mais específicos em relação ao desenvolvimento do 

trabalho pedagógico: 

 

(...) é muito papel realmente, né? É a questão burocrática mesmo, mas se não 
tivessem os papéis, assim, ele meio que norteia, porque você vai preencher ali 
naquele momento com tudo. A gente faz as avaliações e guardamos essas 
avaliações, então temos desde o início do ano, é um tipo de portifólio mesmo, para 
acompanhar o desenvolvimento, né? Eu acho que é a questão mesmo de ter um 
volume muito grande de papel (...) (Paola – Professora). 

 

Nesse sentido, podemos considerar que as modificações trazidas pela utilização das Fichas 

Avaliativas constituem ganhos para o desenvolvimento do trabalho pedagógico nas escolas, na medida 

em que além de permitir um acompanhamento mais pontual de cada aluno, tanto em relação aos 

avanços conquistados como em relação às dificuldades apresentadas, concretiza-se em instrumento 

norteador da prática dos docentes. Também nesse sentido o acompanhamento da turma pela 

coordenadora pedagógica é facilitado, já que, com as fichas gerais de uma classe inteira é possível 

identificar capacidades que precisam ser desenvolvidas e que, assim, podem revelar, também, 

dificuldades que o próprio docente enfrenta no dia-a-dia da sala de aula. 

É importante considerar que não foi realizada uma análise acerca dos conteúdos de cada ficha 

em relação aos eixos e às capacidades elencadas em cada um deles. O posicionamento feito 

anteriormente esteve relacionado apenas ao trabalho com competências e habilidades no sentido em que 
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tem sido divulgado sem a consideração da determinação de suas relações com o conhecimento científico 

(Eidt, 2010). Cabe aqui destacar que tais especificidades constituíram importante material de análise que 

complementaria as discussões acerca da proposta de ciclos no município de maneira mais global, porém, 

pela extensão do material e pela necessidade de aprofundamento específico acerca dos processos 

avaliativos e os aspectos que abordam, não constituíram material aprofundado nesse trabalho. 

Outro fator em relação aos processos avaliativos que consideramos importante diz respeito às 

opiniões das participantes do estudo em relação à necessidade de reter alguns alunos, que apresentaram 

desempenho considerado aquém do esperado, mesmo com a adoção da proposta de ciclos que implica 

processos avaliativos diferenciados e a continuação do desenvolvimento do trabalho pedagógico em um 

ciclo contínuo, com a ida da criança para o ano seguinte.  

 

Tem criança que é muito defasada, tem criança que tem muita dificuldade, que a 
gente vê assim que tem dificuldade nos pré-requisitos, que não reconhece cor, não 
consegue contar, então eu acredito que se a gente pudesse ter assim, essa 
liberdade para poder selecionar os que não têm condições, seria bom, tem criança 
que não tem maturidade pra acompanhar. (...). Eu acredito que se tivesse como a 
gente reter só os casos mais críticos, que seria mais positivo do que estar todo 
mundo [passando para o ano seguinte] (Rafaela – professora). 
 
Nós estamos tendo assim um pouco de dificuldade porque tem criança que, pelo que 
a gente já conhece, pelo que a gente já viu aqui na escola, se de repente ficasse, a 
gente sabe que do 1º ao 3º ano é um ciclo, é tudo uma continuação, mas assim, é 
um pouco difícil, porque tem criança que está saindo do 2º ano e de repente ficasse 
mais um ano no 2º ano era melhor pra criança, né? Do que ir para o 3º ano com o 
conteúdo do 3º ano (Pâmela – supervisora).  

 

Podemos observar que uma das justificativas para a necessidade de reter os alunos está 

relacionada com a crença na falta de maturidade da criança em acompanhar o restante da turma. Nesse 

sentido, algumas profissionais gostariam de ter a “liberdade” de, através de suas avaliações, escolher as 

crianças que iriam seguir para o próximo ano e as que seriam retidas. Dessa forma, acreditam que, em 

alguns casos, seria melhor para a criança ficar mais um ano trabalhando com os mesmos conteúdos. Tal 

perspectiva nos remete à consideração de que a proposta de ciclos pode não ter sido compreendida em 

seus reais fundamentos. Em se tratando de um ciclo básico de alfabetização que tem a duração de 3 

anos, não haveria necessidade que justificasse a retenção de algum aluno em um mesmo ano. Por outro 

lado, pelo modo como se deu todo o processo, conforme vimos explicitando ao longo do trabalho, a 

redução da proposta e, consequentemente, as considerações acerca da necessidade de retenção, 

também podem estar relacionadas com a falta de estrutura essencial para que a proposta traga 

resultados efetivos. 

 

(...) eu acho que é a estrutura mesmo em volta disso, é um trabalho conjunto né, 
assim, não só o professor, mas buscar recursos além, um trabalho com psicólogo, ter 
uma estrutura um pouco melhor e infelizmente está longe disso. (...). Então eu acho 
que é essa dificuldade mesmo assim, é a superlotação da classe, é a falta de espaço 
físico, de material (Paola – professora). 
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É isso, individualizar, trabalhar nesse contexto, saber que a criança tem um tempo. 
Ajuda isso, porque eu já vi, eu que estou nessa idade de alfabetização, eu sei que 
tem criança que no 1º ano já vai sair assim, lendo, tendo desenvoltura na escrita. 
Agora, tem criança que às vezes no 2º ano, no começinho do 3º que ela vai chegar 
nessa fase, então eu sei disso. Mas eu também sei que pra alguns não funciona! É o 
prolongar, você entendeu? Sendo que ela precisa de outras ajudas e ela não tem! 
Ela precisa de uma fono, tem criança que precisa disso pra desenvolver e não tem 
acesso, então quer dizer, está tudo travado. No meu contexto se não tem a união 
realmente voltada para a educação, então trava tudo. O professor está sozinho 
nesse sentido, entendeu? (Joana – professora) 

 

Além das considerações de que o trabalho traria melhores resultados se fossem desenvolvidas 

ações em conjunto com outros profissionais como fonoaudiólogos e psicólogos, por exemplo, há queixas 

em relação ao alto número de alunos em cada classe e também em relação à questões estruturais como, 

por exemplo, espaço físico e materiais. Conforme a fala de Joana, percebemos o sentimento de solidão 

de alguns docentes em relação ao desenvolvimento do seu trabalho, que esbarra na consideração de que 

as ações desenvolvidas pelo professor, de modo individual, não são suficientes. Podemos considerar que 

apesar das tentativas dos envolvidos no desenvolvimento da proposta de ciclos, que em determinado 

momento abriu espaço para construção coletiva de ações e decisões, ainda predomina a individualidade 

das ações, impedindo, de certa forma, o desenvolvimento de um trabalho articulado e conjunto que possa 

ser espaço de encontros fortalecedores e que proporcionem a descoberta e construção coletiva de ações 

de enfrentamento das dificuldades encontradas no dia-a-dia do trabalho nas instituições escolares.   

Nesse mesmo sentido, podemos considerar como mais um aspecto desfavorável, de acordo com 

as considerações das entrevistadas, o fato de que o acompanhamento extra-classe e o oferecimento de 

atendimento especializado para alunos como dificuldades escolares está aquém do necessário para a 

concretização da proposta de ciclos. Uma das ações citadas é o oferecimento de reforço, que acabou 

prejudicado pelo número excessivo de faltas cometidas por professores efetivos, já que a professora 

eventual deixa de atender alunos com dificuldades para substituí-las. Além disso, consideram apenas 

uma docente eventual insuficiente frente a alta demanda de trabalho nas escolas: 

 

A gente precisava de um eventual, mais uma professora para sala de reforço. 
Precisávamos que tivesse sala de reforço aqui. Eles [alunos] precisam efetivamente 
pra ver se alcançam o nível dos outros. (...). Eu acho que o professor falta demais. E 
isso desfalca a eventual que poderia estar dando reforço (Cecília - Coordenadora 
Pedagógica). 

 

Tinham que ser avaliadas as crianças com dificuldades, né? Porque também vai 
passando, vai queimando etapa e sempre fica alguma coisa que eles não 
aprenderam. No ano passado teve reforço de manhã, no horário contra-turno. Só que 
esse ano, falta de professor, né? Não teve concurso, então não tem professor pra 
dar aula (Rita - professora). 

 

Tais dados também revelam a dificuldade ainda persistente de trabalho com as diferenças e os 

diferentes em relação ao desempenho escolar. De acordo com as entrevistadas, há dúvidas em relação 
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às formas possíveis de desenvolver o trabalho pedagógico que não esteja pautado na ideia de que todos 

os alunos teriam que aprender as mesmas coisas ao mesmo tempo. Como na proposta de ciclos há 

ampliação do tempo possível de aprendizagem, as diferenças de desempenho ganham mais espaço e, 

consequentemente, o trabalho deixa de ter somente uma via de ação. Nesse sentido, as docentes 

encontram dificuldades em lidar com esta realidade: 

 

Por exemplo, tem uma professora que sempre falava pra mim, precisa de algo além, 
que ela está dando intervenção individual, porque esses alunos precisam muito, só 
que ela acha que as quatro horas que ela está dentro da sala não são suficientes e 
elas também reclamam das crianças que estão muito bem, né? Tem aluno muito 
bem, escrevendo texto grande, pontuando, e esses também [com dificuldade], então 
elas ficam divididas, elas não sabem trabalhar com os dois grupos ao mesmo tempo. 
É uma coisa que elas precisam aprender e que realmente é muito difícil (Cecília – 
Coordenadora Pedagógica). 

 

Tais considerações revelam também que as características do modelo seriado estão fortemente 

presentes nas práticas pedagógicas desenvolvidas, apesar das tentativas de mudança. Nesse sentido 

também é importante considerar que as transformações pretendidas pela implantação e implementação 

de políticas públicas educacionais se fazem no dia-a-dia do desenvolvimento do trabalho nas escolas, 

integrando novidades aos costumes e práticas anteriores, em um ir e vir de ações, que também estão 

carregadas de características dos próprios profissionais que desenvolvem o trabalho nas escolas. Tal 

realidade também desperta a necessidade de clareza acerca dos fundamentos das novas propostas e de 

um trabalho de preparação e formação continuada que esteja intimamente relacionado com as atividades 

que já são desenvolvidas, além da promoção de espaços de discussão que sejam profícuos na troca de 

experiências e modos de atuação a partir dos novos princípios. 

Outro fator em relação aos processos avaliativos que consideramos desfavorável está 

relacionado ao fato de que no 3º ano do Ensino Fundamental as notas voltam a ser utilizadas como 

critério nas avaliações, estando interrelacionadas com a possibilidade de reprovação. Nesse sentido, a 

proposta de ciclos perde em seu real objetivo. Apesar de esforços em desenvolver um ciclo básico de 

alfabetização com duração de três anos, o último ano acaba por integrar práticas do sistema seriado que 

estão na contramão da proposta que se pretende desenvolver. Consideramos ainda que este aspecto 

contribui para instalar ainda mais dificuldade na compreensão da proposta e, consequentemente, no seu 

desenvolvimento.   

Em relação à efetividade da proposta de ciclos, as entrevistadas revelam dúvidas e destacam o 

pouco tempo transcorrido desde o início do processo de implantação para que tenham uma opinião 

formada. Por outro lado, revelam insegurança acerca das conseqüências que todo esse processo pode 

acarretar para os alunos: 

 

Eu tenho caso de aluno que eu acho que não está preparado para ir para o 2º ano. 
Ele não venceu o que teria que ter vencido no 1º ano. Aí eu vou mandar ele pro 2º 
ano e quando ele chegar lá, ele ainda não está preparado. (...) Ele vai pegar a parte 
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que ele não venceu do 1º ano, mais as coisas que ele precisa aprender do 2º. E aí? 
Ficou uma lacuna no 1º ano, ficou uma lacuna no 2º. E no 3º? Eu acho que vai 
chegar uma hora lá na frente que vai dar um problema (Amélia – professora). 

 

Eu acho que vai ser sofrido pra adiante, porque uma criança que, se fosse só a 
alfabetização no ciclo tudo bem, mas tem conteúdo a ser vencido. Uma criança que 
não tem leitura, ela está acumulando um conteúdo que ela não entendeu. (...) Então 
eu acho assim, que é sofrido para algumas crianças, você acelerar sem ela estar no 
contexto (Joana – professora). 

 

 Nesse sentido, as entrevistadas consideram que apesar de os alunos seguirem no caminho do 

processo educativo sem interrupções, podem não ser capazes de concretizar as aprendizagens 

necessárias no tempo disponível, seguindo para o próximo ano com conhecimentos a serem trabalhados 

e assim, acumulando dificuldades. Além disso, também destacaram a expectativa de que, pelo modo de 

funcionamento do ciclo básico de alfabetização, os índices de reprovação no 3º ano irão aumentar. Além 

disso, com mais crianças reprovadas no 3º ano, o número de alunos por sala também será mais alto, 

além do fato de que as dificuldades que não foram sanadas nos anos anteriores estarão acumuladas 

nessa etapa: 

 

Vai aumentar [a reprovação]. Vai porque uma criança, como que vai passar do 3º 
ano se a gente ta vendo? Eu, por exemplo, tem criança que não conhece número, 
que não conhece nada, nem as cores. Uma criança que tem muita dificuldade, então 
ela não vai dar conta (Rita – professora). 

 

(...) não tem reprovação do 2º ano, todos foram [para o 3º ano], e eu tenho oito 
alunos reprovados no 3º esse ano [2012]. Então as salas vão ficar com mais alunos 
no ano que vem [2013], vai aumentar. E eu não sei, eu estou com medo, porque 
ficou muita criança com dificuldade. Esses oito que reprovaram já são porque a 
alfabetização não está concretizada, eles foram com dificuldades do 2º para o 3º 
ano, então agora juntou com eles também. Então eu acho que o problema vai 
aparecer o ano que vem (Cecília – Coordenadora Pedagógica).  

 

 Tais passagens revelam expectativas, em sua maioria negativas, em relação à implementação 

da política de ciclo básico de alfabetização no município.  

 Pelo limite de tempo no desenvolvimento da pesquisa, não foi possível o acompanhamento 

longitudinal do processo de implantação e implementação da proposta. Se fosse possível, o 

acompanhamento do processo no ano de 2013 trazia resultados importantes para o entendimento da 

proposta e seus resultados. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir de considerações a respeito das especificidades da Psicologia frente às políticas 

públicas educacionais buscamos compreender como se deu o processo de implantação e implementação 

de uma proposta de Ciclo Básico de Alfabetização no município de Poços de Caldas.  

Observamos as dificuldades e desafios que se apresentaram aos profissionais envolvidos e as 

possibilidades que surgiram na direção de um processo de implementação que fosse minimamente 

democrático. Os aspectos explícitos e implícitos presentes no documento oficial disparador de todo o 

processo bem como o modo de condução da implantação dificultaram a apropriação da proposta de 

ciclos de acordo com seus fundamentos de democratização do ensino e combate à seletividade.  

As ações desenvolvidas permitiram a reorganização do trabalho pedagógico em alguns de seus 

aspectos de acordo com a realidade vivenciada em cada escola, mas ainda não foram suficientes para 

sua transformação efetiva. O trabalho docente foi feito em busca de modificações, mas vemos as práticas 

fundamentadas na seriação amalgamadas às novas tentativas. 

Conforme Barreto e Souza (2005) é essencial o envolvimento dos atores educacionais no 

desenvolvimento da política de ciclo. Em conjunto com processos de formação docente inicial e 

continuada e com a criação de condições de trabalho adequadas, a participação dos profissionais 

assegura requisitos essenciais para esse processo. Cabe destacar que mesmo em redes que buscaram 

desenvolver tais processos com o envolvimento dos educadores não houve reconhecimento destes como 

co-participantes. De acordo com Barreto e Mitrulis (2001), quando os docentes não sentem espaço para 

efetiva participação nas decisões, tendem a não se apropriar das reformas que serão necessárias à 

efetivação da política. Nesse sentido, consideramos que o modo de condução do processo no município 

prejudicou tanto a apropriação da proposta quanto sua efetivação no dia-a-dia. As opiniões das 

profissionais das instituições escolares revelaram que o início do processo se deu de forma impositiva, 

em alguns casos fazendo-as acreditar que as indicações para adoção do ciclo advinham diretamente da 

própria Secretaria Municipal de Educação e não de um documento nacional oficial. Nesse momento as 

profissionais das escolas queixaram-se por não terem sido ao menos consultadas, de modo que o 

processo foi iniciado com incômodos significativos, especialmente pela mudança radical da não 

reprovação na passagem do 1º para o 2º ano e deste para o 3º. Também nesse sentido, possivelmente 

pelo modo como o processo foi conduzido, o aspecto da não-retenção é o que aparece com maior 

destaque nas falas das entrevistadas, entendido enquanto principal característica da proposta. Dessa 

maneira não foram citados os fundamentos da proposta, aspectos do histórico das políticas de ciclo ou 

especificidades da democratização do ensino e superação das características da seriação. Além do 

aspecto da não-retenção, o único que aparece é a ampliação do tempo de aprendizagem, que também 

está relacionado com a impossibilidade de reprovação, de modo que a criança passa a ter três anos para 

concluir o processo de alfabetização e letramento sem interrupções. Por si só, tais considerações acerca 
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da proposta não refletem a complexidade da real intenção da política de ciclos em seu sentido estrito, e, a 

nosso ver, está relacionada tanto com a ocultação do real sentido da proposta quanto das necessárias 

transformações e investimentos para sua efetivação com possibilidades de sucesso na busca pela 

qualidade da/na educação.  

A partir de tais dados nos indagamos sobre as possibilidades do desenvolvimento efetivo de 

práticas voltadas à educação de qualidade. Através do documento oficial há tentativas implícitas de não 

revelar a real intenção das indicações descritas. O início do processo não permitiu a participação das 

professoras das escolas e, portanto, não foi construído coletivamente. Estes motivos nos fazem crer que 

a busca pela qualidade da/na educação ficou dificultada. Nesse sentido, podemos questionar tanto os 

modos de criação e desenvolvimento de políticas públicas educacionais nacionais, que indicam distância 

da realidade das escolas em suas especificidades, como os processos conduzidos no município. Quais 

seriam os motivos que levaram à condução da proposta dessa maneira? Estariam os profissionais da 

SME desinteressados na abertura à participação dos docentes das escolas desde o recebimento do 

documento oficial? Estariam também eles prejudicados pelo modo como este se apresenta, não 

compreendendo os fundamentos da política? A serviço de quê uma política pública educacional incentiva 

a adoção de modos de organização escolar com fundamentos e perspectivas diferentes? 

Identificamos que a Resolução Nº 7/2010 traz passagens que articulam seus fundamentos ao 

lema “aprender a aprender” (Duarte, 2000), ainda que não de maneira explícita. Em linhas gerais, a 

adoção deste lema retira da escola e do professor a importante ação de transmitir o conhecimento 

objetivo produzido historicamente, já que os interesses e necessidades dos estudantes seriam os 

aspectos referenciais na organização do ensino. Tal perspectiva esbarra nas considerações que 

explicitamos acerca da importância da educação escolar e dos processos de mediação e ação 

pedagógica intencional para que as funções psicológicas superiores se desenvolvam (Saviani, 2005a; 

Meira, 2003; Leontiev, 1978; Vigotski, 1931/1995, 1984/2007; Vigotski & Luria, 1996). Nesse sentido, na 

maneira como se apresenta, nos faz acreditar em suas possibilidades de esvaziamento das ações 

desenvolvidas nas escolas.  

Também identificamos o argumento da não-retenção revestido pelo “princípio da continuidade”, 

ou seja, a organização da escolaridade por ciclos deve ser adotada principalmente para que haja 

diminuição nos altos índices de repetência. Apontamos tal escamoteamento pelo fato de que no 

documento é afirmada a necessidade de que os três primeiros anos do Ensino Fundamental I constituam 

um “bloco” sem interrupção, mesmo em sistemas seriados. Se por um lado é destacada a necessidade 

de ampliação e melhora de oportunidades dos processos de aprendizagem e do ensino, por outro não 

são destacadas ações e instrumentos essenciais e necessários para que estes resultados tenham 

chances de ser alcançados. Além disso, perspectivas de organização seriada e organização por ciclos, 

que são divergentes em suas intenções e fundamentos, aparecem como passíveis de estabelecimento 

conjunto e articulado. Nesse sentido, consideramos o “princípio da continuidade” como roupagem nova 
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ao argumento da não-retenção, utilizado aqui para escamotear a real intenção a ser divulgada através 

deste documento oficial.  

Com base nestas considerações, que possibilidades efetivas de desenvolvimento de ações na 

busca da qualidade da/na educação são possíveis?  

Um dos aspectos de destaque acerca do processo de implantação e implementação da proposta 

de Ciclo Básico de Alfabetização no município está relacionado com os processos avaliativos. Com 

tentativas de reorganização de tais práticas, houve a adoção da avaliação através de eixos e conceitos 

(desenvolvido, em desenvolvimento, não desenvolvido), que possibilitou trabalho individualizado com os 

alunos. Foi possível acompanhamento pontual e longitudinal do desenvolvimento dos estudantes, com 

possibilidades de identificar tanto os avanços quanto as dificuldades e assim reorganizar o trabalho 

pedagógico e impulsionar novas práticas. Além disso foi nesse aspecto que houve abertura à participação 

das docentes que trabalham diretamente nas escolas, com a criação de espaços de discussão e 

articulação conjuntas. Nesse sentido, a adoção das Fichas Avaliativas permitiu a conquista de melhoras 

no processo de ensino e aprendizagem. Cabe destacar que tal aspecto identificado na realização deste 

trabalho está na contramão de dados explicitados por Mainardes (2009), que revelou dificuldades no 

redimensionamento do processo de ensino e aprendizagem a partir dos dados de avaliações realizadas 

nas instituições escolares que adotaram propostas de organização da escolaridade por ciclos.  

Apesar dos aspectos considerados positivos acerca dos processos avaliativos, algumas 

docentes consideraram como negativo o fato de que seu preenchimento trouxe intensificação do trabalho. 

Mesmo assim, foi através deste que foram criadas as possibilidades de dispor de mais atenção aos 

alunos além de impulsionar a busca por novos estudos para que o desenvolvimento do trabalho fosse 

mais apropriado. Nesse sentido, é no aspecto avaliativo que identificamos uma possibilidade de efetiva 

busca de qualidade na/da educação através da reorganização das práticas pedagógicas a partir da 

reflexão e avaliação do próprio trabalho desenvolvido por cada docente e entre os docentes de uma 

mesma escola e do despertar para a necessidade de estudos continuados e complementares que 

auxiliem e subsidiem a prática pedagógica. Tais dados podem ser relacionados com as afirmações de 

Barreto e Souza (2005) que destacam que a política de ciclo desestabiliza a lógica tradicional de 

organização das práticas pedagógicas e, assim, tende a impulsionar os professores na construção de 

novas referências para o processo de ensino e aprendizagem.  

Por outro lado, identificamos aspectos que consideramos possivelmente problemáticos 

relacionados às práticas avaliativas. As docentes revelam expectativas de que, nos momentos de 

avaliação, pudessem decidir quais seriam as crianças que teriam ou não possibilidades de seguir para o 

próximo ano letivo ou permanecer mais um ano onde estavam. Se isso fosse possível, assistiríamos o 

regime seriado maquiado pelo Ciclo Básico de Alfabetização. Nesse sentido, consideramos, também de 

acordo com as opiniões das participantes do estudo, que diversas situações contribuem para o 

surgimento de pequenas mudanças nas práticas desenvolvidas e, por outro lado, para a permanência de 

diversas características ligadas à seriação no desenvolvimento do trabalho, o que nos parece 
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compreensível tanto pelo fato de este processo ser recente como pelos conteúdos de seu documento 

disparador, sejam estes explícitos ou implícitos. Além disso, parece haver a expectativa de mesclar 

características das duas propostas, explicitando, novamente, o não entendimento e apreensão dos 

fundamentos e significados da proposta de ciclo em seu sentido estrito. Isso também pode ser reforçado 

pelo próprio documento oficial, que oferece tal possibilidade em claras afirmações. Vemos, assim, a falta 

de ações conjuntas com outros profissionais e o desvelamento do trabalho solitário do professor; a falta 

de estrutura para o desenvolvimento da proposta, com alto número de alunos nas classes, espaço físico 

e materiais insuficientes; falta de perspectivas em trabalhar com as diferenças de desempenho que estão 

mais visíveis nessa modalidade de organização da escolaridade; falta de ações de atendimento 

especializado para alunos com dificuldades escolares. Há destaque mais nas faltas do que naquilo que a 

proposta e as ações desenvolvidas são capazes de oferecer. 

Em relação às expectativas das participantes sobre a efetividade da proposta de organização 

dos três anos iniciais do Ensino Fundamental I através do Ciclo Básico de Alfabetização, identificamos a 

prevalência de sentimentos de insegurança frente as consequências que tal política pode acarretar. 

Apesar do pouco tempo transcorrido a partir da implantação da proposta, as docentes relatam 

preocupações com as dificuldades escolares que podem se acumular ao passar dos anos que compõe o 

ciclo, já que não são desenvolvidas ações de atendimento especializado para alunos com dificuldades e 

também há dificuldades em desenvolver um trabalho efetivo frente às diferenças de desempenho dos 

estudantes. Também destacam a probabilidade do aumento tanto do número de reprovações ao final do 

3º ano quanto no aumento do número de alunos por sala no 3º ano, pois com elevação do número de 

reprovações, as salas ficariam congestionadas.  

Nesse cenário, um dos desafios que se apresenta é o acompanhamento longitudinal do 

processo de implementação de políticas públicas educacionais, que permitiria a identificação, neste caso, 

da situação escolar dos alunos ao final do ciclo e das estratégias desenvolvidas pelos docentes e outros 

profissionais envolvidos no enfrentamento das dificuldades escolares dos alunos ao longo do ciclo e ao 

final do terceiro ano. Outros estudos longitudinais também poderiam priorizar os modos de 

desenvolvimento das ações elaboradas pelos atores educacionais na construção do trabalho em prol da 

efetivação da política ou mesmo de sua negação, integrando aspectos da formação profissional e 

continuada e dos modos de construção do trabalho pedagógico frente aos desafios educacionais.  

Além de tais aspectos, consideramos importante o desenvolvimento de estudos que identifiquem 

práticas de trabalho docente que possibilitem efetivamente o compartilhamento de experiências, além da 

criação de espaços de inclusão dos professores na invenção das propostas educacionais. Observamos 

no presente estudo as dificuldades que se acentuam e as queixas dos docentes em relação ao 

isolamento no desenvolvimento das ações. Além disso, muitos profissionais consideraram que suas 

opiniões não foram valorizadas, de modo que uma nova proposta é implantada sem que sejam ao menos 

consultados. Este é mais um desafio que se coloca à área da Psicologia Escolar e da Educação Inclusiva, 

na medida em que na lógica de funcionamento social atual muitas medidas chegam ao “chão” da escola 
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prontas e delineadas, sem possibilitar que os próprios envolvidos articulem a realidade vivenciada às 

inovações pretendidas. Tal situação dificulta o desenvolvimento de ações que estejam efetivamente 

comprometidas com a superação das dificuldades escolares, com o desenvolvimento de um trabalho em 

direção à educação em sua perspectiva humanizadora e com a promoção de condições de trabalho que 

valorizem o conhecimento local e as ações já em desenvolvimento. Nesse sentido, consideramos 

também a distância existente entre os órgãos elaboradores das políticas públicas e os profissionais que 

as constroem no dia-a-dia das escolas, conforme já destacamos, que constitui aspecto que se apresenta 

como mais um desafio a ser enfrentado. 

Destacamos a importância do desenvolvimento de processos formativos continuados que 

estejam atrelados aos acontecimentos e dificuldades vivenciados pelos participantes do processo no dia-

a-dia das escolas. Nesse sentido, apontamos a necessidade de realização de discussões e estudos mais 

aprofundados acerca da proposta em todas as suas características, que poderia ter ocorrido antes do 

processo de implantação. Também nesse sentido, seria interessante a participação dos docentes das 

escolas durante todo o processo, de modo que o esclarecimento acerca dos fundamentos e propósitos da 

política poderiam exercer influência no nível de adesão dos docentes e no esclarecimento acerca de 

como conduzir o trabalho pedagógico. Outro ponto que destacamos é a tentativa de integração de 

aspectos do sistema seriado com aspectos da política de ciclos. Além da não identificação e 

entendimento em relação aos seus fundamentos e aspectos divergentes, as ações podem estar 

desconectadas do sentido de promoção de uma escola mais democrática e menos seletiva.  

Reafirmamos, conforme aponta Souza (2010a), a importância de estudos que busquem abrir 

espaço para análise da vida diária escolar, seus processos e relações, já que as políticas educacionais se 

materializam nesse espaço. Assim, além da aproximação dos pesquisadores com os atores 

educacionais, destacamos a relevância de produções que estejam atentas aos modos de apropriação das 

políticas públicas nas escolas e suas influências no desenvolvimento da atividade pedagógica.  
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APÊNDICE A – Carta de Autorização para realização da pesquisa na instituição 

 
À _____________________________________________________________________ 
 

Eu, Lívia Maria Andrade Malaquias, aluna do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da Universidade de 
São Paulo, orientada pela Profª. Drª. Marie Claire Sekkel, venho, através desta, solicitar 
autorização para a realização da minha pesquisa de mestrado nesta escola.  

O estudo, intitulado “Estudo sobre a implementação da política de Ciclo de Alfabetização 
no município de Poços de Caldas”, tem como objetivo investigar como se dá a implementação de 
uma proposta de Ciclo Básico de Alfabetização – baseada nas diretrizes curriculares nacionais 
para o ensino fundamental de 9 anos – no referido município. Para tanto, pretendo realizar 
observações nos espaços da instituição e entrevistas com alguns profissionais, além de acessar 
alguns documentos relativos à instituição e aos estudantes do ciclo em questão. Com o intuito de 
complementar estes procedimentos, também pretendo conversar informalmente com as pessoas 
que compõe a instituição.   

A autorização e participação no estudo são voluntárias e, sendo assim, o consentimento 
pode ser retirado em qualquer momento, sem prejuízo algum para os participantes envolvidos. 
Todos os dados e informações obtidas durante a realização da pesquisa serão mantidos em 
sigilo, assim como a identidade da instituição e de todos os profissionais e estudantes que dela 
fazem parte. Os resultados do estudo, garantido o sigilo, poderão ser posteriormente divulgados 
em meios eletrônicos e/ou impressos, eventos ou publicações científicas, com fins únicos de 
pesquisa e possíveis contribuições na área da Psicologia Escolar. Destaco ainda que a pesquisa 
será submetida à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos e, após 
aprovação, terá um número designado para seu registro.  

Também destaco que esta autorização será assinada em duas vias de igual teor, ficando 
uma em poder da instituição e uma com a pesquisadora. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Declaro, enquanto represente legal desta instituição escolar, que li as informações contidas neste 
documento e que recebi respostas para todas as minhas dúvidas antes de assinar este termo de 
consentimento. Entendo que os procedimentos a serem desenvolvidos estão pautados pelo sigilo 
profissional, bem como os resultados advindos de sua análise, e que a autorização para a participação 
da instituição neste estudo pode ser interrompida a qualquer momento, sem prejuízo algum.   
Diante disto, dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para a realização do estudo nesta 
instituição. 
 
___________________________________   _______________ 
Nome do representante legal           Data 
 
 
___________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Título do Projeto: Estudo sobre a implementação da política de Ciclo de Alfabetização no município de 
Poços de Caldas. 
 

Meu nome é Lívia Maria Andrade Malaquias, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo, orientada pela Profª. Drª. Marie Claire Sekkel e venho por meio deste lhe convidar para participar 
de meu estudo.  

Realizo nesta escola o estudo intitulado “Estudo sobre a implementação da política de Ciclo de 
Alfabetização no município de Poços de Caldas”, que tem como objetivo investigar como se dá a 
implementação de uma proposta de Ciclo Básico de Alfabetização no município de Poços de Caldas.  

Este estudo será construído a partir de: a) realização de observações nos espaços da instituição; 
b)entrevistas semi-estruturadas com alguns profissionais que poderão ser gravadas em áudio, se assim 
permitido, que serão realizadas na própria instituição escolar em espaço cedido pelos responsáveis, em 
horário combinado previamente para que não atrapalhe o andamento das atividades desenvolvidas, 
versando sobre a trajetória e atuação do entrevistado na área da educação, informações sobre a 
proposta dos ciclos e sobre a avaliação do processo de implementação de tal proposta; c) análise de 
documentos relativos à instituição, com o objetivo de coletar informações a respeito do histórico da 
escola, funcionamento, características físicas, bairro onde está inserida e ações desenvolvidas, e, 
possivelmente, análise de documentos relativos aos estudantes do ciclo em questão, como cadernos, 
trabalhos, avaliações entre outras produções, que possam auxiliar os entrevistados na explicitação de 
aspectos envolvidos na implementação da proposta de ciclos, caso eles considerem que estes materiais 
contribuam para o desenvolvimento da pesquisa; d) conversas informais com as pessoas que compõe a 
instituição, com o intuito de complementar os procedimentos anteriores.  

Sua autorização e participação no estudo são voluntárias e, sendo assim, o consentimento pode 
ser retirado em qualquer momento, sem prejuízo algum para você. Você também pode solicitar 
informações relativas ao estudo quando quiser. Além disso, caso não queira que as informações que lhe 
digam respeito e que foram fornecidas por você sejam utilizadas, poderá entrar em contato comigo para 
que o material seja destruído. 

Todos os dados e informações obtidas durante a realização da pesquisa serão mantidos em 
sigilo, assim como sua identidade, a identidade da instituição e de todos os profissionais e estudantes 
que dela fazem parte. Os resultados do estudo, garantido o sigilo, poderão ser posteriormente divulgados 
em meios eletrônicos e/ou impressos, eventos e publicações científicas, com fins únicos de pesquisa e 
possíveis contribuições na área da Psicologia Escolar. Destaco ainda que a pesquisa será submetida à 
apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da USP e, 
após aprovação, terá um número designado para seu registro. Maiores informações que dizem respeito à 
este Comitê podem ser obtidas pelo telefone (11) 3091-4182, pelo e-mail ceph.ip@usp.br, e endereço Av. 
Prof. Mello Moraes, 1721, Bloco G, sala 27, Cidade Universitária – São Paulo, SP.   

Também destaco que este termo será assinado em duas vias de igual teor, ficando uma em 
poder do participante e uma com a pesquisadora.  

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e demais informações pelo telefone 
(35) 9141-2624, pelo e-mail liviam.malaquias@gmail.com e endereço Av. Professor Mello Moraes, 1721, 
Bloco A, sala 186, Cidade Universitária – São Paulo, SP.  
 
 Eu, ____________________________________________, declaro que li as informações deste 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que recebi respostas para todas as minhas dúvidas antes 
de assiná-lo. Declaro ainda que concordo em participar do estudo, por livre e espontânea vontade, e 
entendo que meu consentimento pode ser interrompido a qualquer momento, sem prejuízo algum.  
Data:____/____/____ 
 
________________________________  ________________________________ 

Assinatura do participante   Assinatura da pesquisadora  
Lívia Maria Andrade Malaquias 

mailto:ceph.ip@usp.br
mailto:liviam.malaquias@gmail.com
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista (Gestores e Professores das Escolas) 

  

TRAJETÓRIA E ATUAÇÃO DO ENTREVISTADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: Identificar sua trajetória 
profissional na área educacional, até chegar à função que exerce atualmente, além de sua 
trajetória especificamente em relação à escola que trabalha hoje. 

1- Você poderia falar um pouco sobre sua trajetória profissional na área da educação? 

 Trajetória inicial 

 História na escola (E nessa escola especificamente, você poderia me contar um pouco sobre sua 

trajetória?) 

 Trabalho desenvolvido atualmente na escola (Você poderia me contar mais especificamente 

sobre seu trabalho aqui na escola?)  

 

PROPOSTA DE CICLO: Identificar processo de formulação, implantação e implementação da 
proposta de ciclo de alfabetização nas escolas municipais e, a partir disto, suas concepções em 
relação a esta proposta 

2- Gostaria que você me falasse sobre o Ciclo de Alfabetização que está sendo implementado este 

ano nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental. 

 Fundamentos da proposta (político, social, pedagógico, psicológico, econômico) 

 Como foi o processo de preparação para a implementação? 

o Trabalho desenvolvido especificamente pela SME 

o Trabalho desenvolvido especificamente pela escola 

 Dúvidas, questionamentos e expectativas iniciais acerca da proposta 

 

AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA: Identificar como está sendo realizado o 
acompanhamento do processo de implementação e, assim, considerações acerca da efetividade 
da proposta 

3- Como você considera que tem se dado o processo de implementação na escola? 

 Dificuldades, questionamentos na prática do dia-a-dia 

 Melhorias no trabalho cotidiano X Acentuação de dificuldades 

o Exemplificar 

4- Como você imagina que idealmente deveria ser esse processo? 

(Inclui avaliação sobre o que faz e o que deveria fazer / Opinião em relação aos resultados obtidos) 

5- Quais suas considerações acerca do desenvolvimento desse trabalho para o próximo ano? 

 Conseqüências e possibilidades para os alunos (não-retenção) 

 Conseqüências e possibilidades para os alunos que vão para o 3º ano (volta para seriação) 

6- Você gostaria de fazer mais alguma consideração? 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista (Técnicas da Secretaria Municipal de Educação) 

 

A. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome:_________________________________________Idade:______Cargo/Função: _______________________ 

 

B. TRAJETÓRIA E ATUAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 
1- Você poderia falar um pouco sobre sua trajetória profissional na área da educação? 

2- E especificamente na SME, você poderia contar um pouco sobre sua trajetória? 

3- Você poderia me contar mais especificamente sobre seu trabalho na SME? 

 

C. PROPOSTA DE CICLO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
4- Gostaria que você me contasse sobre a proposta de ciclos que está sendo implementada este ano nas escolas 

municipais da cidade desde o início do processo de formulação da proposta. 

5- Quais são suas considerações a respeito de: (caso você já tenha abordado algum desses tópicos na questão 

anterior, não é necessário respondê-lo novamente) 

a. Resolução nº 7 MEC – Como recebeu a Resolução 7? Quais foram suas considerações e opiniões 

iniciais? 

b. Quais são suas considerações acerca dos fundamentos da proposta: políticos, sociais, psicológicos, 

pedagógicos, econômicos? 

c. Qual a teoria de aprendizagem que fundamenta a proposta? 

d. Qual o planejamento e as ações realizadas a partir do recebimento da Resolução nº 7?  

o Trabalho desenvolvido especificamente na SME 

o Trabalho desenvolvido com as escolas da rede municipal 

e. Expectativas iniciais acerca da proposta 

 

D. AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA   
 
6- Como você considera que tem se dado o processo de implementação nas escolas? 

a. Quais são as dificuldades e questionamentos que têm surgido (por parte dos profissionais da SME e 

por parte dos profissionais das escolas)? 

b. Houve melhorias no trabalho cotidiano das escolas? E no trabalho desenvolvido por você? Se 

possível, exemplifique. 

c. Houve acentuação de dificuldades? Se possível, exemplifique. 

7- Tem sido desenvolvido um trabalho de acompanhamento, por parte da SME, das ações desenvolvidas nas 

escolas para a implementação dos ciclos? Se sim, como ele tem sido feito? 

8- Que tipos de ações tem sido desenvolvidas pelos profissionais das escolas a partir da implantação dos ciclos? 

9- Tem sido adotadas medidas de formação continuada ou outras ações que dêem suporte à implementação da 

proposta? Se sim, elas são direcionadas para quem? Que tipo de assuntos elas abordam? Como têm sido 

realizadas? 

10- Como você imagina que idealmente deveria ser esse processo? 

11- Quais suas considerações acerca do desenvolvimento desse trabalho para o próximo ano? 

12- Você gostaria de fazer mais alguma consideração? 
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Escola Municipal:_____________________________________________________________ 

Aluno(a):____________________________________________________________________ 

Professor(a):________________________________________________Turma:____________ 

 

 

 

 

 

ASPECTO SÓCIO-AFETIVO 
1ª 

Etapa 

2ª 

Etapa 

3ª 

Etapa 

4ª 

Etapa 
ASPECTO MOTOR 

1ª 

Etapa 

2ª 

Etapa 

3ª 

Etapa 

4ª 

Etapa 

1. Tem imagem positiva de si (autorrespeito).     1. Conhece, localiza e nomeia as diferentes partes do corpo.     

2. Reconhece o próprio corpo, seus limites e as sensações que produz.     2. Explora as diferentes possibilidades de movimento do corpo.     

3. Realiza pequenas ações cotidianas demonstrando segurança.     3. É capaz de assumir e sustentar o corpo em diferentes pontos de equilíbiro.     

4. Apresenta curiosidade (tendência a pesquisar e descobrir).     4. Desloca-se com destreza no espaço, demonstrando sentido de direção (movimento para 

trás, laterais, sobre, abaixo e outros). 

    

5. Participa de situações cotidianas verbalizando suas idéias e pontos de vista.     

6. Tem iniciativa diante de novas situações.     5. Orienta-se no espaço e tem consciência de seus movimentos (noção espaço-temporal).     

7. Preserva sua integridade física em atividades livres e/ou dirigidas.     6. Começa a ter domínio da lateralidade.     

8. Expressa seus sentimentos em situações cotidianas.     7. Reconhece e acompanha diferentes ritmos para expressar-se em situações diversas.     

9. Cuida dos objetos de uso pessoal.     8. Apresenta coordenação visuo-motora.     

10. Consegue zelar pelos objetos utilizados por todos.     9. Segura corretamente o lápis.     

11. Adota hábitos de higiene.     10. Maneja corretamente a tesoura.     

12. Adota posturas adequadas em relação à alimentação.     11. Consegue manusear adequadamente objetos como trincos, botões, cadarços, talheres, etc.     

13. Estabelece vínculos afetivos com os colegas.          

14. Estabelece vínculos afetivos com os educadores.          

15. Assume responsabilidade pelo seu próprio comportamento, considerando regras e valores.          

16. Identifica e compreende regras básicas de convívio social.          

17. Identifica e enfrenta situações de conflito de maneira satisfatória.          

18. Utiliza o diálogo como forma de lidar com os conflitos          

19. Realiza ações de cooperação e solidariedade.          

20. Respeita as características pessoais do outro, relacionadas ao gênero, etnia, peso, etc.          

21. Participa de brincadeira individuais e/ou coletivas          

22.  Inicia, desenvolve e finaliza as atividades propostas          

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas 

Secretaria Municipal de Educação 

Seção de Ensino Fundamental, Médio e Especial 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ALUNO – 1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

LEGENDA 

D – Capacidade desenvolvida 

ED – Capacidade em desenvolvimento 

AND – Capacidade ainda não desenvolvida 

ANO LETIVO:......................... 

GEOGRAFIA HISTÓRIA CIÊNCIAS 
ENSINO 

RELIGIOSO 
ARTE ED. FÍSICA FALTAS 

1ª ETAPA  1ª ETAPA  1ª ETAPA  1ª ETAPA  1ª ETAPA  1ª ETAPA  1ª ETAPA  

2ª ETAPA  2ª ETAPA  2ª ETAPA  2ª ETAPA  2ª ETAPA  2ª ETAPA  2ª ETAPA  

3ª ETAPA  3ª ETAPA   3ª ETAPA  3ª ETAPA  3ª ETAPA  3ª ETAPA  3ª ETAPA  

4ª ETAPA  4ª ETAPA  4ª ETAPA  4ª ETAPA  4ª ETAPA  4ª ETAPA  4ª ETAPA  

 

ANEXO A – FICHA DE AVALIAÇÃO DO ALUNO – 1º ANO 
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ASPECTO COGNITIVO 

LÍNGUA PORTUGUESA 1ª 
Etapa 

2ª 
Etapa 

3ª 
Etapa 

4ª 
Etapa 

Níveis de Escrita 

(Assinalar com um X) 

1ª 
Etapa 

2ª 
Etapa 

3ª 
Etapa 

4ª 
Etapa 

EIXO I – Compreensão e Valorização da Escrita: * * * * Hipótese Pré-silábica 1     

1. Representa através do desenho objetos conhecidos sem utilização de modelos.     Hipótese Pré-silábica 2     

2. Participa de situações de interações mediadas pela escrita no contexto escolar e na sociedade.     Hipótese Silábica     

3. Apresenta habilidades motoras específicas p/ a escrita de forma significativa e contextualizada.     Hipótese Silábico-Alfabética     

EIXO II – Apropriação do Sistema de Escrita: * * * * Hipótese Alfabética     

4. Diferencia formas escritas de outras formas de expressão.     MATEMÁTICA 1ª 
Etapa 

2ª 
Etapa 

3ª 
Etapa 

4ª 
Etapa 

5. Identifica, nomeia e registra as 26 letras do alfabeto.     EIXO I – Conhecimento Lógico-Matemático / Espaço e Forma: * * * * 

6. Identifica e escreve o próprio nome e sobrenome.     1. Estabelece relações das noções matemáticas com o seu cotidiano.     

7. Identifica rimas, sílabas e sons no início, meio e fim de palavras.     2. Apresenta noções de atributos: forma, espessura e textura, através de comparações.     

8. Identifica a reação entre a fala e a escrita, percebendo diferenças.     3. Identifica e nomeia as cores.     

9. Identifica e utiliza diferentes tipos de letras em atividades significativas.     4. Estabelece correspondência termo a termo.     

10. Utiliza movimentos adequados para o traçado das letras.     5. Agrupa objetos de acordo com suas semelhanças.     

EIXO III – Leitura: * * * * 6. Ordena objetos variados de acordo com critérios estabelecidos.     

11. Demonstra interesse por atividades que envolvam leitura.     7. Estabelece relações entre causa e efeito.     

12. Decodifica e reconhece palavras associadas ao contexto     EIXO II – Números e Operações: * * * * 

13. Lê frases e pequenos textos com palavras conhecidas.      8. Corresponde algarismo à quantidade representada (relação número / numeral).     

14. Lê e interpreta imagens.     9. Utiliza adequadamente a seqüência numérica escrita e falada.     

15. Interpreta oralmente textos lidos.     10. identifica a posição de um numeral numa série (antecessor e sucessor).     

16. identifica finalidades de textos de diferentes gêneros     11. Resolve situações problema através de cálculo mental simples.     

EIXO IV – Produção Escrita: * * * * EIXO III – Grandezas e Medidas: * * * * 

17. Participa da elaboração de textos coletivos c/ idéias criativas observando a coerência textual.     13. Reconhece as unidades de tempo como uma necessidade para organização de sua vida.     

18. Revisa a própria escrita comparando-a com modelos de referência.     13. Resolve situações cotidianas utilizando nossa moeda.     

19. Escreve palavras, frases e pequenos textos.     EIXO IV – Tratamento da Informação: * * * * 

EIXO V – Linguagem Oral: * * * * 14. Participa da produção coletiva de gráficos de barras, compreendendo os dados nele representados.     

20. Participa das interações cotidianas, ouvindo com atenção e expressando-se com clareza.      

          _________________________              _________________________             _________________________ 

                                Professor (a)                           Supervisora Pedagógica                              Diretor (a) 

21. Transmite recados e mensagens com eficiência.     

22. Participa de atividades que envolvem várias formas de expressão.     

23. Expressa espontaneamente, sua opiniões, sentimentos e desejos.     
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