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Resumo:  

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de doutorado (LAPUENTE, 2016) que 

analisou a recontextualização do ciclo de alfabetização na rede municipal de ensino de Pelotas 

através de um estudo de caso em duas escolas de 2012 a 2014, no qual se realizou o 

acompanhamento de uma turma desde o seu ingresso no 1º ano até a conclusão do 3º ano do 

Ensino Fundamental de nove anos. A pesquisa de caráter qualitativo foi desenvolvida a partir 

da observação participante e entrevistas semi-estruturadas. O referencial teórico adotado foi 

Stephen Ball e Basil Bernstein buscando nos estudos desses autores, contribuições teórico-

analíticas para compreender a política de ciclos e, especialmente, a recontextualização do 

ciclo de alfabetização na rede municipal de Pelotas. A análise considerou o entrecruzamento 

dos dados das observações, das entrevistas, dos registros realizados no diário de campo, do 

material produzido pelo PNAIC, das legislações e documentos orientadores do ciclo de 

alfabetização. Os resultados apontam que nas escolas investigadas não houve hegemonia em 

torno de um tipo de prática pedagógica, mas sim combinações das pedagogias visíveis e 

invisíveis, além de aproximações com a prática pedagógica mista.  
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Este texto apresenta o estudo concluído em nível de doutorado (LAPUENTE, 2016), que a 

analisou a recontextualização do ciclo de alfabetização na rede municipal de ensino de 

Pelotas. A origem e a justificativa desse trabalho estão imersas na minha trajetória pessoal, 

acadêmica e profissional. Durante a formação inicial e continuada no Programa de Pós-

Graduação da Universidade Federal de Pelotas (PPGE/FaE/UFPel), o interesse, o estudo e a 

prática pedagógica estiveram vinculados com a alfabetização, tendo em vista os desafios de 

garantir, com maior qualidade, o ensino e a aprendizagem a todos os alunos. 

Sendo assim, o trabalho como alfabetizadora em escolas públicas e privadas e a 

experiência como formadora de professores oportunizou o conhecimento sobre diferentes 

realidades e práticas escolares que possuem diferenciações de acordo com o entorno escolar, 

os recursos e aspectos estruturais, o processo de organização e gestão da escola, os projetos 
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desenvolvidos ou negligenciados, o trabalho colaborativo ou individualizado dos professores, 

dentre outros.  

A inserção nesses espaços educativos me possibilitou vivenciar na prática a 

ampliação do Ensino Fundamental para nove anos e, mais recentemente, a proposição de um 

ciclo de alfabetização que considera os três primeiros anos do Ensino Fundamental como um 

bloco pedagógico ou ciclo sequencial não passível de interrupção.  Essas temáticas trouxeram 

a necessidade de continuar a discussão e a formação pedagógica continuada, já que essas 

políticas educacionais configuram-se como uma possibilidade de elevar a qualidade da 

educação básica, ampliar o nível de escolaridade das crianças, o tempo e as oportunidades de 

aprendizado dos educandos.  

A antecipação da entrada das crianças na escola pública e a continuidade do processo 

educativo ao longo do ciclo de alfabetização exigiram a reorganização dos projetos político 

pedagógicos, dos regimentos escolares, dos currículos e da organização escolar, impondo 

desafios e problematizações para o conjunto da Educação Básica. 

Diante desse cenário de mudanças, muitas indagações acompanharam a minha prática 

docente: em que medida a implantação do ciclo de alfabetização irá favorecer as condições 

para os alunos permanecerem na escola aprendendo? Quais as ações dos órgãos gestores, da 

escola e dos professores para um ensino de qualidade? Qual o impacto dessa política no 

cotidiano escolar? Quais as propostas de atividades deverão ser realizadas em cada ano do 

ciclo de alfabetização? O que as crianças vão aprender? O que eu vou ensinar? Como avaliar? 

A inquietude das respostas me conduziu a seleção e ingresso no Curso de Doutorado 

da FaE/UFPel, sob orientação do professor Dr. Mauro Augusto Burkert Del Pino com o 

intuito de investigar a recontextualização do ciclo de alfabetização na rede municipal de 

ensino de Pelotas.  

No período desse estudo trabalhei como formadora e supervisora do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)
2
, como assessora pedagógica da educação de 

jovens e adultos da 5ª Coordenadoria de Educação (ambos no período de 2013 e 2014) e 

como alfabetizadora da rede privada de Pelotas (2011 a 2014). 

                                                           
2
O Pacto pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é constituído por um programa de ações, materiais e 

referências curriculares e pedagógicas, disponibilizadas pelo MEC, com o intuito de contribuir para o 

aperfeiçoamento da formação dos professores alfabetizadores e alfabetizar crianças até, no máximo, oito anos de 

idade, ao final do ciclo de alfabetização. 

 

 



III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 

 

Essa experiência possibilitou a minha aproximação com a política de ciclos, através 

da relação teoria e prática, fundada no contato com diferentes professores, práticas 

pedagógicas e realidades educacionais. O compromisso e o desafio de atuar na formação e 

supervisão do PNAIC teve como mote colaborar na formação e promoção de práticas 

qualificadas em torno de uma alfabetização comprometida com as classes populares. Além 

disso, trouxe grandes contribuições ao meu trabalho como alfabetizadora, resignificando a 

prática pedagógica realizada junto aos alunos. 

Na qualidade de formadora e supervisora do PNAIC tive a oportunidade de trabalhar no 

cerne de uma política de formação preocupada com o aperfeiçoamento da formação dos 

professores alfabetizadores e, especialmente, com a alfabetização das crianças ao longo do 

ciclo de alfabetização. 

Assim, a formação docente, a prática pedagógica, o interesse e o comprometimento com 

a alfabetização me motivaram a realização desse estudo e colaboraram na compreensão e 

aprofundamento de aspectos vinculados ao ciclo de alfabetização. 

 

A trajetória do processo investigativo 

 

Nesta seção apresento o percurso da pesquisa e os caminhos metodológicos 

utilizados para compreender o objeto de estudo e alcançar os objetivos delineados para essa 

investigação. Para tanto, essa pesquisa caracteriza-se por um estudo de caráter exploratório, 

descritivo e qualitativo (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Exploratório porque proporciona maior 

familiaridade com o problema, permitindo a investigadora maior conhecimento sobre o tema 

estudado. Permite um planejamento flexível, de modo a considerar os mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado (GIL, 2002). Neste caso, sobre a recontextualização do ciclo de 

alfabetização na rede municipal de ensino de Pelotas. Descritivo porque prevê a descrição das 

principais características da política de ciclos e o estabelecimento de relações entre duas 

escolas investigadas. Qualitativo porque envolve o contato direto da pesquisadora com a 

situação estudada e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada. 

Nesse sentido, o estudo qualitativo se desenvolve em uma situação natural, rica de 

dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e se preocupa em retratar a perspectiva dos 

participantes. Dentre as formas que pode assumir uma pesquisa qualitativa, recorro ao estudo 

de caso, com o intuito de desenvolver um trabalho com profundidade. 

O estudo de caso tem um grande potencial para retratar o cotidiano escolar em toda a 
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sua riqueza, fornecendo elementos preciosos para a compreensão da política de ciclos. 

Considerando as diferentes classificações sobre os tipos de estudo de caso, realizo o estudo de 

caso acompanhamento, que disponibiliza um considerável volume de informações relativas 

aos sujeitos envolvidos na pesquisa, revelando dados mais próximos da realidade em um 

período maior de tempo (DAMIANI, 2008). 

Nesse sentido, a pesquisa foi desenvolvida em duas escolas da rede municipal de 

ensino de Pelotas, no intuito de acompanhar duas turmas do 1º ao 3º ano, durante os anos de 

2012 a 2014, investigando a recontextualização do ciclo de alfabetização no cotidiano escolar. 

A rede municipal foi escolhida tendo em vista a sua responsabilidade em atuar com o 

Ensino Fundamental e, consequentemente, ter a maior concentração de matrículas desse nível 

de ensino, que são foco de interesse desse estudo. Além disso, a opção se deu pela 

potencialidade em investigar contextos diversos caracterizados pela organização do entorno 

escolar, pelas condições socioeconômicas dos alunos e professores e pelas formas de gestão e 

organização da escola. 

Para a escolha das escolas investigadas utilizei o mapeamento da realidade escolar da 

primeira série do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino da cidade de Pelotas 

realizado pela investigação “O lugar do professor na exclusão escolar” (DEL PINO e 

PORTO, 2007; DEL PINO et al., 2008). O referido estudo visa analisar a exclusão escolar, 

buscando seus componentes de produção e relacionando-os com a formação docente, com o 

processo de trabalho docente e com as condições socioeconômicas dos alunos e dos 

professores. A pesquisa também identificou as escolas com maiores e menores índices de 

exclusão da rede pública municipal de ensino de Pelotas. 

Assim, diante dos dados apontados pelos pesquisadores comecei a investigação em 

uma escola onde o fenômeno da exclusão escolar é mais intenso (Escola B) e, do lado oposto 

(Escola A), uma escola onde esse fenômeno é menos significativo, com o objetivo de analisar 

a recontextualização do ciclo de alfabetização em realidades escolares diversas, caracterizadas 

por diferentes formas de gestão e organização do trabalho docente, pela caracterização do 

entorno escolar e pelas condições socioeconômicas dos alunos e professores, relacionados a 

interação de múltiplos fatores de natureza: social, cultural, familiar e individual.  

No desenvolvimento do trabalho utilizei como instrumentos de coleta de dados a 

observação participante e a entrevista semi-estruturada. As observações ocorreram em duas 

escolas durante os anos de 2012 a 2014. Em cada escola foi realizado o acompanhamento de 

uma turma desde o ingresso no 1º ano até a conclusão no 3º ano do Ensino Fundamental de 
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nove anos. Além de observações realizadas na sala dos professores e de outros espaços 

escolares frequentados pelos alunos: recreio, áreas de recreação, entrada e saída das escolas. 

As entrevistas foram realizadas com duas professoras e uma gestora da SMED. 

Com relação à análise e à interpretação, foi utilizado o método de análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977, p.33), que consiste em “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição das 

mensagens”. 

Nesse sentido, procurei relacionar as mensagens coletadas através das observações, 

das entrevistas e da análise documental (legislação, textos oficiais), com os diferentes 

“campos e contextos de produção”, que estabelece segundo Bernstein (1996, 1998), o 

discurso pedagógico. 

A análise considerou o entrecruzamento dos dados das observações, das entrevistas, 

dos registros realizados no diário de campo, do material produzido pelo PNAIC, das 

legislações e documentos orientadores do ciclo de alfabetização. 

 

A escolaridade em ciclos  

 

A organização do ensino em ciclos é uma temática educacional bastante estudada e 

discutida no meio acadêmico e nas escolas de educação básica. A centralidade dessa 

discussão está ancorada na preocupação com os índices de reprovação e repetência durante o 

século XX, problemática que não foi equacionada até o início do século XXI.  

Historicamente o ensino nas escolas brasileiras foi estruturado em séries com 

promoção ou retenção no final do ano letivo, decorrente da consolidação da escola graduada, 

que incorporou no imaginário e na prática docente a concepção de “educação de qualidade”. 

Esse paradigma estruturou a organização da educação básica desde as primeiras escolas 

graduadas da República até meados do século XX. Embora os ideais da República 

objetivassem uma educação para todos, na prática configuraram uma concepção de educação 

como privilégio, destinada aqueles que podiam economicamente arcar com os custos 

educacionais; quando a educação era pública, era destinada aqueles que apresentassem 

condições materiais e tempo para frequentar à escola, bem como melhores condições de 

preparo cultural em relação ao mundo letrado (JACOMINI, 2009; 2010). 

Na escola seriada os planos e programas de ensino foram organizados de forma 

fragmentada e ordenada em sequência, com instrumentos padronizados de avaliação e práticas 



III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 

 

marcadas pela homogeneização do ensino e uniformização das aprendizagens e das condutas 

dos alunos na escola. Nesse contexto, a reprovação não causava mal estar entre os docentes e 

era justificada pela incapacidade ou falta de dedicação do aluno, pelos problemas familiares e 

condições sociais e econômicas das famílias.  

No intuito de superar a lógica da escola seriada foi proposta a organização da 

escolaridade em ciclos, que reorganiza os períodos de escolarização através de blocos cuja 

duração varia (dois, três anos, ou mais) podendo atingir a totalidade de um nível de ensino. 

Sua proposta busca romper com a lógica da fragmentação do currículo, herança da escola 

seriada. A ordenação do tempo espaço escolar ocorre através de unidades maiores e mais 

flexíveis favorecendo o trabalho com alunos de diferentes ritmos, níveis e estilos de 

aprendizagem. Contudo, a proposta de ciclos não pretende simplesmente organizar os 

conteúdos de várias séries/anos em um período maior de tempo, mas sim centrar o seu 

trabalho na intensidade, intervenção e acompanhamento do trabalho pedagógico. 

Para tanto, a adoção dos ciclos vem acompanhada de uma nova estruturação dos 

sistemas escolares que perpassa a concepção de conhecimento, teoria da aprendizagem e 

metodologia de ensino que fundamentam o ciclo, a reorganização dos conteúdos, do ensino, 

do processo de avaliação, dos tempos e espaços escolares, respeitando o ritmo de cada aluno 

na construção do seu conhecimento, indicando a não interrupção da aprendizagem ao longo 

do ensino obrigatório. 

As experiências sobre a escola em ciclos são encontradas em diferentes países, 

principalmente naqueles que, historicamente, têm adotado o sistema seriado e a reprovação 

anual, como: Canadá (Quebéc), França, Suíça, Bélgica (comunidade francesa), Portugal, 

Espanha, Brasil, Colômbia, entre outros. Em alguns países como a Inglaterra, Escócia, Suécia, 

Finlândia e Noruega, a escola graduada e as práticas de reprovação a tempos não são 

empregadas (MAINARDES, 2009a). 

No contexto da educação brasileira, o termo “ciclo” já aparecia na Reforma 

Francisco Campos (década de 1930) e na Reforma Capanema (Leis Orgânicas do Ensino – 

1942/1946) e era utilizado para designar o agrupamento dos anos de estudo. O uso do termo 

“ciclo” para designar políticas de não-reprovação surgiu em 1984, com a implantação do 

Ciclo Básico de Alfabetização (CBA) na rede estadual de São Paulo (Ibid, 2009a). 

Desde as décadas de 1910 e 1920 a discussão sobre a eliminação da reprovação nos 

anos iniciais ocupa o cenário político e educacional, levando as autoridades educacionais 

paulistas a recomendar a promoção de todos os alunos, tendo em vista os índices de 
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analfabetismo. 

No decorrer da década de 50 e início dos anos 60, a “promoção automática” foi 

encarada como possibilidade de expandir as matrículas e, por isso, foi muito debatida por 

intelectuais e governantes, com posicionamentos diferentes em relação aos seus benefícios e 

limitações. Dentre os problemas e limitações está a queda na qualidade de ensino e a 

promoção dos alunos sem os conhecimentos básicos. Os favoráveis a proposta baseavam-se 

nos preceitos dos países desenvolvidos e nas orientações dos órgãos internacionais como a 

Unesco para combater a reprovação.  

O conceito de “promoção automática” não foi usado nas experiências pioneiras de 

não-reprovação e em algumas foi até evitado já que muitos professores atribuem ao termo um 

significado negativo. Essas experiências localizadas no período de 1958 a 1984 visavam 

outras formas de organização do ensino, sem a necessidade da retenção dos alunos.  

A década de 80 foi marcada pelo fim do regime militar, pela luta dos movimentos 

sociais e pelo processo de redemocratização do país. No cenário educacional, a valorização 

dos docentes, a implantação da gestão democrática e a qualidade de ensino fizeram parte das 

reivindicações dos educadores nos diferentes níveis de ensino. No interior das escolas se 

intensificaram os debates sobre a obrigatoriedade da educação e da universalização do acesso 

e permanência nas escolas brasileiras, referendados pela Constituição Federal de 1988.  

Nesse período surgiu o Ciclo Básico de Alfabetização (CBA) como política de 

natureza político-pedagógica, com o objetivo de reverter os índices de reprovação e repetência 

nas séries iniciais, bem como promover o processo de ensino, aprendizagem e avaliação de 

forma contínua. Essa experiência inovadora surgiu em contexto de luta pela escola pública de 

qualidade, após 20 anos de ditadura militar tornando-se um marco da escola em ciclos e um 

campo aberto para estudos e pesquisas sobre a temática. 

O Ciclo Básico de Alfabetização foi implantado em 1984, na rede estadual de São 

Paulo. Em sua fase inicial reuniu os dois primeiros anos de escolaridade (as antigas primeiras 

séries do Ensino Fundamental), eliminando a reprovação do primeiro para o segundo ano. 

Como vimos o termo ciclo como política de não-reprovação surgiu com o CBA 

(MAINARDES, 2007a; 2009a). 

Seguindo várias características da proposta de São Paulo, o Ciclo Básico de 

Alfabetização foi implementado em outras redes, tais como “as redes estaduais de Minas 

Gerais (1985), Pará (1987), Paraná (1988), Goiás (1988) e Rio de Janeiro (1993) e em 

algumas redes estaduais” (MAINARDES, 2009a). 
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  Essas diferentes experiências e propostas apresentaram particularidades, tendo 

como ponto comum a premissa de um sistema de avaliação que não excluísse o aluno da 

escola, “tentando amenizar ou até resolver o problema da evasão e repetência e, desta forma, 

contribuir para a melhoria da qualidade do ensino público” (FERNANDES, 2007, p. 98). 

A partir de 1990, diferentes modalidades de ciclos foram implementadas no Brasil, 

em redes municipais e estaduais de ensino: Ciclos (inicial, intermediário e final), Ciclos de 

Aprendizagem, Ciclos de Formação, Regime de Progressão Continuada, Ciclo Básico, Bloco 

Inicial de Alfabetização, Ciclo Complementar de Alfabetização, Ciclos de Ensino 

Fundamental, Organização em ciclos, entre outras. Uma análise mais detalhada de cada uma 

dessas modalidades pode indicar semelhanças e diferenças entre elas. Algumas propõem 

ciclos mais longos, a eliminação da reprovação em todos os anos e mudanças mais radicais no 

sistema de ensino. Outras indicam ciclos mais curtos, a reprovação ao final dos ciclos e 

mudanças menos radicais no sistema educacional. No entanto, as modalidades apresentadas 

“não são puras e homogêneas. Em cada rede de ensino, essas propostas são recontextualizadas 

e reinterpretadas de diferentes formas, originando políticas com especificidades e 

particularidades próprias” (STREMEL e MAINARDES, 2011, p.234). 

Dentre as diferentes modalidades da escola em ciclos que foram realizadas no Brasil 

as mais utilizadas são: os Ciclos de Aprendizagem, os Ciclos de Formação e o Regime de 

Progressão Continuada. 

 

Contribuições de Stephen Ball e Basil Bernstein para a análise da política de 

ciclos 

 

A política de ciclos é complexa e envolve considerações de natureza política (as 

intenções que estão implícitas em sua implantação, o seu conteúdo e formato, a forma de sua 

implantação) e de natureza pedagógica (aspectos relacionados ao currículo, à avaliação, às 

metodologias, à formação permanente de professores). O desafio, portanto, é compreender os 

ciclos em uma perspectiva de totalidade, envolvendo os aspectos políticos e pedagógicos, bem 

como suas vantagens e desvantagens (MAINARDES, 2009a). 

Diante da natureza complexa e multifacetada da escola em ciclos, utilizo os 

referenciais de Stephen Ball e Basil Bernstein, buscando, nos estudos desses autores, 

contribuições teórico-analíticas para compreender a política de ciclos e, especialmente, a 

recontextualização do ciclo de alfabetização na rede municipal de ensino de Pelotas. 
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A teoria de Bernstein colabora com o estudo a partir do modelo de análise do 

discurso pedagógico, que foca a sua atenção no que é transmitido como conhecimento 

educacional e sobre o que acontece no interior das escolas e salas de aula. O conceito de 

recontextualização passou a ser central para essa investigação, que se refere ao deslocamento 

de um texto/discurso de um contexto para outro.  

Para tanto, além da teoria bernsteniana utilizei a contribuição de Stephen Ball 

associada à abordagem do “ciclo de políticas” que ofereceu elementos para analisar a 

trajetória do ciclo de alfabetização: formulação, produção de textos, “implementação”, 

resultados e efeitos. Esse modelo de análise potencializou a articulação do macro (Estado, 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação) e do micro (escola, sala de aula, prática 

docente) contextos, buscando captar a complexidade e o dinamismo que permeia o contexto 

escolar. 

Sendo assim, os contextos (de influência, da produção do texto, da prática, dos 

resultados e da estratégia política) estão inter-relacionados com as forças que atuam nas 

definições das políticas e das práticas educativas. Para tanto, apresento uma breve retomada 

dos aspectos essenciais que foram analisados em cada contexto. 

No “contexto de influência”, foram apresentados os fatores internacionais, nacionais 

e locais que orientaram a emergência do ciclo de alfabetização na rede municipal de ensino de 

Pelotas. Com relação às influências internacionais destacou-se as influências exercidas pelas 

agências multilaterais e organismos internacionais sobre os programas de organização da 

escolaridade em ciclos e o crescente interesse do Ministério da Educação (Campo de 

Recontextualização Oficial) em adotar modelos de escolarização utilizados em países 

desenvolvidos. Além disso, busquei evidenciar nessa arena que os contextos global e local são 

mutuamente relacionados e que a adaptação de tendências globais em contextos locais produz 

políticas híbridas, com inter-relação de ideias e teorias em seus textos, discursos e práticas. 

Nesse contexto nacional, a partir dos anos 80, ocorreu o período de maior 

crescimento para a política de ciclos no Brasil, marcado por intensos movimentos sociais em 

torno da política educacional, que influenciou as políticas de organização da escola em ciclos 

em oposição à escola seriada e as suas formas de segregação. A partir dos anos 90 diferentes 

modalidades da escola em ciclos foram implantadas, dentre elas os Ciclos de Aprendizagem 

(1992) e os Ciclos de Formação (Escola Cidadã/1993 e Escola Plural/1995), vinculados ao 

projeto educacional do Partido dos Trabalhadores, constituindo uma versão mais progressista 

da política de ciclos. Por outro lado, os ciclos também foram recontextualizados de forma 
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mais conservadora, gerando o Regime de Progressão Continuada, proposto pela LDBN (Lei 

nº 9394/96) (MAINARDES, 2007a; 2009a). 

Essas modalidades, especialmente o Ciclo de Formação (Escola Cidadã) em Porto 

Alegre, influenciaram os programas de organização da escola em ciclos em algumas cidades 

do Rio Grande do Sul. Em Pelotas na gestão democrática e popular (2001-2004), motivaram a 

formulação do projeto “Turmas Progressivas” com o intuito de acompanhar o processo de 

aprendizagem dos alunos da 1ª para a 2ª série. Dessa forma, a retenção entre essas séries foi 

eliminada dando lugar a outros espaços e tempos na escola, além de um trabalho efetivo de 

estímulo às diferentes linguagens e formas de expressão. 

Sendo assim, considero o projeto “Turmas Progressivas” como um primeiro 

“movimento” em direção a organização da escola em ciclos em Pelotas, pois além da 

preocupação com as altas taxas de reprovação e evasão, estava ancorado em uma política 

educacional que visava mudanças mais significativas no interior das escolas como: a 

reorganização do projeto político-pedagógico, do planejamento e da avaliação, a formação 

permanente dos professores, a democratização da gestão escolar, a relação e o diálogo aberto 

com a comunidade escolar.  

Como segundo “movimento”, considero a ampliação do Ensino Fundamental de 

nove anos e sua implantação na rede municipal de ensino de Pelotas em 2008, de forma 

experimental em duas escolas com a progressão de todos os alunos para o segundo ano. Em 

2009, outras quatro escolas da zona urbana implantaram o ensino de nove anos, totalizando 

seis escolas piloto e, a partir de 2010, a adesão atingiu todas as escolas da rede. O Ensino 

Fundamental de nove anos assegurou um tempo maior para o convívio escolar e para a 

ampliação das oportunidades de aprendizagem, buscando garantir, principalmente aos alunos 

da classe trabalhadora o acesso, permanência e sucesso escolar. 

Como terceiro “movimento” aponto o processo de discussão em torno da eliminação 

da reprovação nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, que culminou com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos (Resolução nº 7, 

de 14 de dezembro de 2010), que apresentou no artigo 30 desse documento os ciclos como 

uma possibilidade de organização do Ensino Fundamental. Esse último “movimento” 

normatizou a proposta de ciclos a nível local. 

Da mesma forma que Ball (1994), considero que a trajetória de uma política 

educacional não deve ser concebida em uma perspectiva linear e cronológica, mas sim como 

um movimento de construção de um conjunto de discursos, instrumentos, instituições e 
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relações sociais cuja disposição e configuração são transformadas ao longo do tempo, 

envolvendo vários processos de mudanças das instituições existentes, mas também de 

invenções de novas categorias e espaços de influências. 

Tendo em vista que o “contexto de influência” está intimamente relacionado ao 

“contexto da produção do texto”, analisei nesse último os textos oficiais e legais do ciclo de 

alfabetização, bem como os documentos orientadores dessa política. Sendo assim, foi possível 

verificar que o ciclo de alfabetização surge na rede municipal de Pelotas no contexto do 

Ensino Fundamental de nove anos, com a implantação nos anos iniciais (1º ao 3º ano), 

configurando-se como uma possibilidade de ruptura com o modelo seriado, buscando 

recuperar o lugar da escola como espaço de valorização, produção e socialização de 

conhecimentos universais e singulares. 

A partir dessa perspectiva é possível gestar uma “nova escola” que reconhece que os 

educandos são sujeitos de saberes, experiências e leituras de mundo, sobretudo os populares. 

Essa visão desestrutura concepções, didáticas e lógicas gestoras e rompe com as visões 

inferiorizantes dos alunos e de suas famílias. Uma ruptura mais do que didática e pedagógica: 

política (ARROYO, 2013).  

A construção dessa escola demanda ações e esforços coletivos e compartilhados 

como: a formação permanente e continuada dos professores e demais profissionais que atuam 

nas escolas, a gestão coletiva, o diálogo aberto com a comunidade escolar, mecanismos de 

acompanhamento das aprendizagens e dificuldades dos alunos ao longo do ano e de sua 

trajetória na escola e a configuração de outros arranjos, espaços/tempos distintos aos da sala 

de aula para que as crianças com defasagens possam ser atendidas e continuem sua trajetória 

escolar de sucesso. 

Na rede municipal de Pelotas o processo de implantação do ciclo de alfabetização 

atravessou momentos diferentes, evidenciando que esse é um processo complexo marcado por 

acordos, negociações e relações de poder. O estágio inicial de formulação da política de ciclos 

foi marcado por ajustes, problemas, opiniões contrárias e rejeição aos ciclos, intimamente 

relacionado com a forma que a SMED conduziu o processo de “implementação” do ciclo e 

pela falta de um embasamento teórico que sustentasse a política. No segundo estágio houve 

maior abertura e espaço de participação, além disso, as professoras contribuíram com os 

ajustes da política através da avaliação e ressignificação da sua própria prática. 

Mesmo assim, os espaços de participação dos pais, alunos, funcionários, professores, 

coordenadores pedagógicos e diretores ainda foi reduzido, evidenciando que as escolhas 
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foram centradas nos gestores da Secretaria Municipal de Educação.  

Nesse contexto, foi possível constatar que a Secretaria Municipal de Educação não 

produziu um texto próprio sobre o ciclo de alfabetização, pelo contrário assumiu como texto 

oficial para a rede municipal o conjunto de materiais do PNAIC, especialmente os cadernos 

de formação que trazem o referencial teórico e metodológico sobre a política. O texto desse 

programa sofreu um processo de recontextualização no campo de recontextualização 

pedagógica (SMED), através dos estudos, planejamentos e preparações para as formações, 

constituindo um novo texto. Sendo assim, alguns temas ganharam mais enfoque, outros 

ficaram secundarizados ou foram adaptados e reinventados no contexto da prática.  

No “contexto da prática”, no âmbito das escolas e salas de aula é que as políticas se 

efetivam, nesse caso, o ciclo de alfabetização. A imersão nas duas escolas investigadas, o 

contato com as professoras e alunos e demais profissionais que atuam na escola ao longo do 

ciclo de alfabetização foram indispensáveis para compreender como o ciclo de alfabetização 

foi recontextualizado no contexto escolar, objetivo geral desse estudo. Sendo assim, apresento 

uma sistematização das principais análises que emergiram do contexto da prática e alguns 

achados da pesquisa. 

Na pesquisa realizada as mudanças no currículo, na organização dos tempos e 

espaços escolares, na prática pedagógica e na avaliação tiveram variações entre as escolas 

investigadas e dentro da mesma escola, evidenciando que a política ainda não está 

consolidada no interior das instituições e, nesse caso, precisa de um trabalho mais efetivo de 

gestão escolar e formação continuada de professores para toda a rede. 

Nessa perspectiva, o ciclo de alfabetização propõe um currículo integrado e 

interdisciplinar envolvendo os componentes curriculares e as áreas do conhecimento, através 

de um trabalho colaborativo por parte dos professores, capaz de superar a fragmentação do 

ensino. Contudo, o currículo escolar das escolas investigadas relaciona-se a um “currículo de 

coleção”. Na “Escola A” acompanhei alguns movimentos de integração curricular que se 

aproximam de um “currículo de integração”, realizado através da docência e do planejamento 

compartilhado, que surge como uma possibilidade de romper com o currículo fracionado, 

através de um trabalho pedagógico mais contextualizado. 

Com relação à avaliação da aprendizagem no ciclo de alfabetização na rede 

municipal de ensino de Pelotas as escolas também apresentaram variações com relação às 

práticas e instrumentos de avaliação. Enquanto a “Escola A” esteve associada às 

características da pedagogia invisível (escola em ciclos), em que os alunos progrediram em 
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ritmos próprios e a aprendizagem aconteceu com a interação dos colegas e a mediação das 

professoras, na “Escola B” manteve características da pedagogia visível (escola seriada) 

através da produção de diferenciação entre os alunos e na maioria das situações, a 

aprendizagem ocorreu de forma individualizada, com poucas intervenções das docentes. 

A prática pedagógica de algumas professoras pesquisadas possui características 

favoráveis à aprendizagem e uma preocupação efetiva com o aprendizado de todos os alunos. 

Essas docentes valorizam os saberes dos educandos e intensificam o trabalho em sala de aula 

visando a sua qualificação. Outras professoras concebiam a aprendizagem como algo 

cumulativo e linear, com a somatória de pequenas “porções” de conhecimento adquirida aos 

poucos, que está associada à pedagogia visível (escola seriada), através de um enfoque 

tradicional de ensino.  

Sendo assim, verifiquei através desse estudo que a exigência conceitual ainda pode 

ser melhor explorada pelas professoras no ciclo de alfabetização, em termos de 

aprofundamento dos conhecimentos que são valorizados pela comunidade científica e 

sociedade de modo geral. 

O trabalho pedagógico realizado nas duas escolas investigadas apresentou variações 

em relação ao espaço/tempo escolar. Na política de ciclos (pedagogia invisível) destina-se 

mais tempo para a aprendizagem através do afrouxamento das regras de sequenciamento e 

compassamento. Afinal, se os alunos aprendem de formas diferentes, terão tempos de 

aprendizagem distintos e ritmos de trabalho diferenciados. Enquanto algumas professoras 

apresentaram o compassamento fraco (-E) na aprendizagem através da proposição de tarefas 

diferenciadas, tendo em vista o nível de conhecimento do aluno, outras evidenciaram um 

compassamento forte (+E), através de atividades idênticas, classificando os alunos que sabem 

e aqueles que não sabem. 

Dessa forma, percebi que algumas professoras trazem as marcas históricas da escola 

seriada para dentro da escola em ciclos e evidenciam dificuldades em romper com esse 

modelo classificatório. Muitas delas inclusive caem em outro extremo, a diluição das metas e 

dos objetivos a serem atingidos no decorrer do ciclo de alfabetização. 

Nesse sentido, a flexibilização do tempo para aprender é confundido com o 

afrouxamento dos objetivos pedagógicos ao longo do ciclo de alfabetização. Embora 

houvesse um tempo maior para efetivar o processo de ensino e aprendizagem, de forma a 

garantir que todas as crianças fossem alfabetizadas até o 3º ano do Ensino Fundamental, 

criou-se o senso comum de que é possível aos alunos completar as aprendizagens no ano 
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seguinte, descomprometendo a professora da sua tarefa de ensinar.  

Sendo assim, o tempo maior que seria destinado às aprendizagens se perde pela falta de 

articulação do planejamento de cada professora e da escola como um todo, que ao invés de 

traçar objetivos e organizar uma prática pedagógica qualificada, reduz o seu fazer pedagógico 

a uma sucessão de atividades desconectadas, desconsiderando as possibilidades de todos os 

alunos aprenderem. 

 

Considerações finais 

 

Os resultados desse trabalho apontam que o ciclo de alfabetização foi 

recontextualizado de formas diferentes entre as escolas investigadas e dentro da mesma 

escola, evidenciando que a política não está consolidada na rede municipal de Pelotas e que os 

professores criam e recriam a proposta do ciclo no seu fazer pedagógico. Além disso, este 

estudo aponta que o texto da política foi recontextualizado no campo de recontextualização 

pedagógica (SMED) gerando um novo texto que foi novamente adaptado e reinventado no 

contexto da prática. Nas escolas e salas de aula observadas não houve hegemonia em torno de 

um tipo de prática pedagógica, mas sim combinações das pedagogias visíveis e invisíveis, 

além de aproximações com a prática pedagógica mista. O estudo também destacou que apesar 

das escolas estarem organizadas a partir dos princípios do ciclo de alfabetização, inseriram 

orientações teóricas e metodologias da seriação em suas práticas, formando um modelo 

hibridizado através de mesclas de discursos pedagógicos e negociações que ocorrem nos 

diferentes momentos da política. E, por último, as mudanças que ocorreram no currículo, no 

espaço/tempo escolar, na prática pedagógica e na avaliação revelaram movimentos de 

rupturas em direção a uma escola mais igualitária. 

 Considerando que o ciclo de alfabetização na rede municipal de Pelotas encontra-se 

nos seus primeiros anos de implantação as possibilidades de mudança e de rompimento com a 

escola seriada são como fendas que se abrem para a construção de uma escola mais 

humanizante, plural e dialógica.  

Por fim, ao concluir este trabalho, ressalto que esse trabalho contribui com as 

pesquisas sobre a organização da escola em ciclos, mas sobretudo, para a qualificação do 

ciclo de alfabetização na rede municipal de Pelotas, dos professores e da gestão da escola que 

pressupõe um trabalho coletivo e ações compartilhadas para reorganizar a escola, qualificar o 

processo de ensino-aprendizagem e garantir o sucesso escolar de todos os alunos. 
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