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RESUMO 

 

Ao analisar a política nacional de formação docente, a partir dos anos de 1990, verificamos a 

existência de debates e discussões com concepções antagônicas de sociedade e de educação. 

Nesse contexto, o cenário nacional, nos últimos anos, tem sido marcado por disputas na 

definição das políticas de formação de professores. Assim, o contexto da formulação dos 

documentos legais (leis, decretos, pareceres e resoluções) para a formação docente 

expressaram esses movimentos de disputa. Em meio a esse quadro, em 2002, a rede municipal 

de ensino de Itabuna/BA instituiu a organização escolar em sistema de ciclos, em suas 

escolas. Esta pesquisa tem como objetivo analisar como os professores do primeiro ciclo de 

formação humana da Rede Municipal de Ensino de Itabuna interpretam a formação 

continuada para o desenvolvimento da proposta de ciclos no município. Mais 

especificamente, examinar a proposta pedagógica e a política de formação continuada para os 

professores alfabetizadores, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação de 

Itabuna/BA, no contexto do ciclo de formação humana, no período de 2002-2012, e analisar a 

formação continuada desenvolvida pela Secretaria de Educação Municipal e a influência na 

prática dos professores alfabetizadores que passaram por essa formação. O presente estudo 

pautou-se na seguinte questão de pesquisa: a prática pedagógica, do professor da rede 

municipal de ensino de Itabuna, foi ressignificada ou não por meio da proposta de formação 

continuada, no contexto do ciclo de formação humana? A partir de uma abordagem 

qualitativa, o presente estudo teve um percurso metodológico ancorado na pesquisa 

bibliográfica, documental e na pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi desenvolvida em 

dois momentos distintos. No primeiro momento, aplicamos um questionário, com os 

professores alfabetizadores da rede municipal de ensino. No segundo momento, realizamos 

três encontros para debates, com um grupo de professores que evidenciou percepção negativa 

da proposta de formação continuada da Secretaria de educação do município. A investigação 

demonstrou que a maioria dos participantes na pesquisa possuem percepção positiva da 

formação continuada e que a formação influenciou para mudança em sua prática docente. Em 

contrapartida, a investigação com o grupo que indicou percepção negativa evidenciou 

aspectos que podem estar relacionados a fatores internos e externos no processo de 

implantação da política de ciclos no município. Os fatores externos estão relacionados à 

maneira como a política foi implantada, com pouca participação dos profissionais da 

educação na efetiva elaboração da proposta; os fatores internos estão vinculados à natureza da 

política, relacionados à consideração ou não dos conhecimentos e experiência dos 

professores, especificamente no processo de desenvolvimento da proposta de formação 

continuada. Nesse aspecto, os professores indicaram descontextualização das atividades 

realizadas nos encontros de formação, porque desconsideravam as suas experiências e as 

problemáticas vivenciadas em sala de aula. Uma das sugestões apontadas nesta pesquisa para 

melhoria das formações foi que o planejamento das atividades das formações leve em 

consideração as dificuldades e os problemas enfrentados pelos professores, na realidade de 

cada escola. Acreditamos que os resultados apresentados neste estudo possam servir de 

impulso para outras investigações, no âmbito da política de formação continuada, da 

Secretaria de Educação, da rede municipal de ensino de Itabuna/BA, em especial, na análise 

das características da formação para cada ciclo de formação.  

 
 

Palavras-chave: Política de ciclos. Ciclos de formação humana. Formação continuada de 

professores. 

  



ABSTRACT 

 

By analyzing the national teacher education policy, from 1990, we see the existence of 

debates and discussions with antagonistic conceptions of both society and education. In this 

context, in recent years the national scenery has been pointed by disputes in defining teacher 

education policies. Thus, the formulation of the context of legal documents (laws, decrees, 

opinions and resolutions) for teacher formation expressed these dispute movements. Amid 

this situation, in 2002 the municipal school system of Itabuna / BA established to its 

education system a school organization in the format of system of cycles.  This research aims 

to analyze how teachers of the first cycle of human formation of this town interpret the 

continuing education to the development of the proposal of this cycle system in it. 

Specifically, to examine the pedagogical proposal and continuing education policy for literacy 

teachers, developed by the Municipal Education of the mentioned town, in the context of 

human development cycle, from 2002-2012. Also to analyze the continuing education 

developed by the Municipal Department of Education and the influence on the practice of 

literacy teachers who have gone through this formation. This study was based on the 

following research question: Was the Municipal teaching practice re-signified or not by the 

proposal of the continuing education formation in the context of human development cycle? 

From a qualitative approach, this study had a methodological approach anchored in the 

bibliographical and documentary research, also in the field research. The field research was 

developed at two different fases. At first, we applied a questionnaire to literacy teachers of 

that municipal school system. In the second phase, we held three meetings to discuss with a 

group of teachers who had pointed a negative perception about the said proposal made by the 

Education Municipal Bureau. Research has shown that most participants in the survey have a 

positive perception of continuing education and it had influenced them to make changes in 

their teaching practice. In contrast, the group who indicated negative perception pointed to 

aspects that can be related to internal and external factors in the process of implementation of 

this politics of cycles in the city. The external factors are related to the way the policy was 

implemented: with little participation of education professionals in the effective preparation 

of the proposal. The internal factors are linked to the nature of politics, related to the 

consideration or not to the knowledge and experience of teacher, specifically in the 

development process of the continuing education proposal. In this regard, the teachers 

indicated that the activities carried out in the meetings for training were out of contextually 

because they disregarded their experiences and the problems experienced by them in the 

classroom. One of the suggestions made in this study to improve the trainings was that the 

planning of the activities to the formations has to take  into account the difficulties and 

problems faced by the teachers, considering the reality of each school. We believe that the 

results presented in this study can serve as incentive for further investigation, as part of 

continuing education policy, by the State Department of Education, and the Municipal System 

of education of Itabuna / BA, in particular in the analysis of the characteristics of training for 

each training cycle. 

 

Key words: Policy cycles. Cycles of human development. Continuing     education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A opção pela realização de uma pesquisa voltada para a questão da formação 

continuada, no contexto da organização escolar em sistema de ciclos, tem suas raízes na nossa 

própria prática enquanto docente da Educação Básica, da rede municipal de ensino, em 

Itabuna-BA.  

A partir do nosso ingresso na rede, no ano de 2002, pudemos experienciar as 

propostas de formação continuada, no contexto de implantação da escola ciclada.  Foram mais 

de dez anos participando assiduamente das formações continuadas. Durante esse período, 

percebemos a contribuição para a formação do perfil profissional que temos hoje, pois 

possibilitaram o desenvolvimento de uma postura reflexiva sobre a nossa prática, no 

enfrentamento das problemáticas do cotidiano escolar. 

Entretanto, a partir do nosso envolvimento e participação nos encontros de 

formações, inquietava-nos o fato de não ter ocorrido, durante a experiência de formação 

continuada, uma avaliação e uma análise, tanto do sistema de ciclos implantado na rede 

municipal de ensino como da política de formação continuada realizada com os professores 

nesse contexto. Consideramos esse aspecto importante, porque possibilita reestruturações e 

reorganizações de ações visando contextualizar a política de organização escolar em sistema 

de ciclos à realidade da rede municipal de ensino. 

Ficávamos nos questionando sobre a percepção dos professores em relação à 

política de ciclos da rede municipal de ensino. Também nos preocupávamos com a percepção 

dos educadores sobre a política de formação continuada da qual participavam. Inquietava-nos, 

ainda, o fato de querer conhecer as contribuições ou sugestões dos professores, para a 

melhoria dos aspectos que permeiam a realidade da rede municipal, com a organização 

escolar em sistema de ciclos.   

As inquietações apresentadas têm fundamento, porque a rede municipal de ensino 

de Itabuna/BA implantou a política de ciclos, em 2002, em um contexto marcado pelo sistema 

de seriação. Assim, os princípios da escola seriada, com a organização das turmas por nível de 

conhecimento, com a aplicação de provas com foco na avaliação e aprovação dos alunos e das 

alunas, com o currículo pautado no rol de conteúdos, selecionados no início do ano letivo, 

etc., faziam parte das práticas dos professores da rede.  

Por isso, a implantação de uma nova política de organização da escolaridade, 

pautada nos princípios dos ciclos de formação humana, propõe a ruptura com o sistema 

anterior e insere uma nova lógica na instauração de uma nova cultura de ensino. Esse novo 
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modelo pauta-se nos princípios da organização das turmas com foco nas idades das crianças, 

na avaliação como um processo contínuo e diagnóstico, no currículo ancorado nos saberes dos 

alunos, estruturado nas linguagens verbal, artística e matemática (ITABUNA, 2001; 2002). 

Esses novos princípios deveriam fazer parte das práticas pedagógicas dos professores da rede. 

Dessa maneira, preocupava-nos constantemente, a condição dos professores, em suas práticas 

pedagógicas, diante dessa ruptura, com a realidade desse novo modelo de organização 

escolar. 

Com a implantação da nova organização escolar, pautada nos ciclos de formação 

humana, ocorre o desenvolvimento de uma política de formação continuada de professores. 

Esse aspecto traz implicações considerando-se que havia no cenário nacional exigências 

referentes ao desenvolvimento de um modelo de formação docente vinculado ao contexto das 

competências profissional, com forte influência do governo federal. E, no âmbito do 

município, a instituição de um modelo de formação que atendesse aos princípios que 

estruturam os ciclos de formação humana. 

A partir dessas indagações e inquietações, e ciente da importância dessa temática, 

propusemos esta pesquisa com o objetivo geral de analisar como os professores do primeiro 

ciclo de formação humana da Rede Municipal de Ensino de Itabuna/BA interpretam a 

formação continuada para o desenvolvimento da proposta de ciclos no município. E, como 

objetivos específicos, examinar a proposta pedagógica e a política de formação continuada 

para os professores alfabetizadores, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação, no 

contexto do ciclo de formação humana, no período de 2002-2012, e analisar a formação 

continuada desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação e a influência na prática dos 

professores alfabetizadores que passaram por essa formação.  

Nessa perspectiva, o presente estudo pautou-se na seguinte questão de pesquisa: a 

prática pedagógica do educador da rede municipal de ensino de Itabuna foi ressignificada, ou 

não, por meio das propostas de formação continuada oferecidas pelo município, no contexto 

do ciclo de formação humana, durante os anos de 2002 a 2012?  

A escolha em realizar esta investigação com foco nos professores do primeiro 

ciclo, ou ciclo de alfabetização, justifica-se pelo fato de que este ciclo mantinha encontros de 

formação com regularidade. Além disso, os professores alfabetizadores estavam participando 

dos encontros de formação do Programa Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Essa 

formação faz parte de um programa do MEC, com finalidade de alfabetizar todas as crianças 

até o final do terceiro ano do ensino fundamental, quando elas completam oito anos de idade 

(BRASIL, 2012). E, também, nesse período, o município vivenciava a substituição de 
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governo na administração pública e, consequentemente, a substituição na secretaria de 

educação e na equipe da coordenação de formação continuada. Logo, a proposta de formação 

continuada do novo governo estava sendo reestruturada. Assim, no intuito de facilitar a coleta 

de dados, optamos por esse grupo e os encontros de formação do PACTO facilitaram o 

desenvolvimento da pesquisa. 

A investigação da temática justifica-se também pelo fato de não ter ocorrido 

nenhuma avaliação da proposta de formação do município, no contexto da política de ciclos. 

Assim, o propósito da investigação tornou-se importante, devido à necessidade de avaliação 

dessa organização escolar, vigente há uma década, e consequente política de formação 

continuada de professores. 

Vale ressaltar que a investigação ocorreu em estreita relação com o conhecimento 

das diversas propostas de ciclo estruturadas no Brasil, entre os anos de 1980 e 2000, e com o 

conhecimento e análise das determinações instituídas nos pareceres, decretos e resoluções 

para as políticas de formação docente, no contexto nacional, a partir dos anos de 1990. 

Na consecução destes objetivos, optamos pelo desenvolvimento da pesquisa com 

abordagem qualitativa. Esse enfoque preconiza o domínio consistente de métodos e técnicas 

de investigação, objetivando o confronto entre os dados obtidos no percurso da investigação e 

as concepções teóricas escolhidas para a análise dos resultados. 

O percurso metodológico desta investigação foi ancorado na pesquisa 

bibliográfica, na pesquisa documental e na pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica 

incluiu a leitura dos autores apontados como referência da temática em estudo, além de textos, 

artigos, dissertações e teses sobre o tema em análise. A pesquisa bibliográfica incluiu, ainda, a 

análise de pareceres, decretos, resoluções e leis que instituíram políticas de formação docente, 

no contexto brasileiro, entre os anos de 1990 e início dos anos 2000.  

Na realização da pesquisa documental esta investigação teve foco na análise dos 

seguintes documentos: Proposta Político-Pedagógica, que definiu os princípios teórico-

metodológicos da política de ciclos, no município de Itabuna/BA; Proposta Curricular do 

Ciclo de Formação do Ensino Fundamental, que definiu a reorganização do currículo, da 

metodologia e da avaliação, para as escolas da rede municipal; relatórios da coordenação de 

formação continuada, do Departamento de Educação Básica, da Secretaria de Educação, do 

município de Itabuna/BA, no período de 2002 a 2012. 

A pesquisa de campo foi desenvolvida em dois momentos distintos. No primeiro 

momento, aplicamos um questionário (ANEXO I), com os professores alfabetizadores da rede 

municipal de ensino, com questões relacionadas à forma como os professores percebem a 
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formação continuada desenvolvida pela Rede de Ensino Municipal, para implantação e 

consolidação dos ciclos, assim como, para as mudanças na prática pedagógica. No segundo 

momento, realizamos três encontros para debates (ANEXOS II, III e IV), com um grupo de 

professores que evidenciou percepção negativa da proposta de formação continuada, da 

Secretaria de Educação, do município de Itabuna/BA. Os encontros para o debate tiveram 

como elemento norteador temas organizados a partir das respostas do questionário aplicado 

aos professores. 

Quanto à estrutura, esta dissertação está organizada em três capítulos. O primeiro 

aborda o surgimento dos sistemas de ciclos escolares no Brasil, analisando a trajetória da 

organização escolar em sistema de ciclos, a partir da década de 1990. Essa análise considerou 

a política de ciclos como promotora de ruptura com o sistema seriado, instaurando uma nova 

lógica na forma de conceber o processo de ensino e aprendizagem. A investigação buscou 

compreender a concepção de ciclos a partir do estudo da historicidade dos princípios que 

deram origem à proposta no contexto brasileiro. O estudo procurou demonstrar, neste 

capítulo, que a proposta para a política de ciclos, no Brasil, vinculou-se a um contexto de 

discussões em torno da qualidade da educação e da preocupação com o processo de inclusão 

educacional nacional, favoráveis ao acesso à educação básica e à eliminação da reprovação. O 

estudo buscou, ainda, investigar o processo de produção do texto e a implantação da proposta 

de ciclos em Itabuna/BA, nas escolas da rede municipal de ensino, no ano de 2002.   

Além de buscar demonstrar que a política de ciclo esteve vinculada às discussões 

sobre a qualidade da educação, o estudo buscou demonstrar, também, que a política de ciclos 

inseriu-se no contexto das discussões sobre a formação docente, entre os anos de 1990 e início 

dos anos 2000. A preocupação com o tipo de profissional para atuação no sistema de ciclos 

encontrou-se envolta pelas discussões para a formação docente existentes no cenário 

brasileiro. 

O segundo capítulo procurou desenvolver uma análise das concepções presentes 

nas discussões e debates sobre a formação docente no Brasil, a partir dos anos de 1990 e 

início dos anos 2000. Neste capítulo, o estudo focalizou as concepções de autores que se 

debruçaram na análise da temática e as determinações e orientações presentes na lei da 

educação, nos decretos, nos pareceres e nas resoluções, instituídas pelo governo federal, no 

contexto brasileiro, naquela época. Ainda neste capítulo, o estudo investigou a política de 

formação docente no contexto da política de ciclos de Itabuna/BA entre 2002 e 2012. Assim, 

a investigação procurou descrever e analisar o modelo de formação desenvolvido com os 

professores da rede.  
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No terceiro capítulo, o estudo pautou-se na investigação de informações que 

subsidiassem o entendimento da política de ciclos do município de Itabuna/BA e o 

entendimento da política de formação continuada no período de 2002 a 2012. Os dados 

obtidos no questionário e na realização dos encontros de debate mostraram percepções 

positivas e negativas dos professores, tanto da política de ciclos no município, como da 

proposta de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação. 

Na análise dos dados, o estudo priorizou o processo dialético, ao considerar os 

dados da maioria e também os dados da minoria dos participantes da pesquisa. A partir dessa 

caracterização, o estudo demonstra a importância das percepções positivas e negativa, no 

processo de análise e reestruturação da política de ciclos no município e da formação 

continuada.  

Em relação aos dados da maioria dos participantes da pesquisa, um dos resultados 

demonstrados foi a ausência de participação democrática na implantação da política de ciclos, 

no município de Itabuna/BA. Outro resultado foi em relação às mudanças nas escolas da rede 

municipal de ensino de Itabuna/BA, com a implantação da organização escolar em sistema de 

ciclos. O estudo evidenciou que as mudanças tiveram foco nos aspectos relacionados à 

promoção automática dos alunos e das alunas da rede e na organização das turmas com base 

na idade das crianças. 

Sobre os dados da minoria dos participantes da pesquisa, a investigação 

demonstrou que um dos fatores da percepção negativa dos professores, em relação à formação 

continuada, e que provocou insatisfação, pauta-se na descontextualização das atividades 

realizadas durante os encontros de formação com a prática cotidiana de sala de aula. 
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1 A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM SISTEMA DE CICLOS 

 

Ao pesquisarmos sobre a história da escola ciclada, encontramos os princípios que 

norteiam essa experiência de escolarização que rompe com o modelo de escola seriada. Essa 

organização rompe com ideias de agrupamentos, avaliação, currículo, aprovação, reprovação, 

promoção, formação continuada de professores, estrutura física das escolas, porque concebe a 

escolarização a partir de uma lógica de progressão contínua da produção do conhecimento.  

Os ciclos escolares compreendem, de acordo com Barreto e Mitrulis (1999, p. 28), 

“períodos de escolarização que ultrapassam as séries anuais, organizados em blocos que 

variam de dois a cinco anos de duração”. A nova organização proposta pelos ciclos escolares 

representa, portanto, uma tentativa de superar a excessiva fragmentação e desarticulação do 

currículo durante o processo de escolarização. Nesse sentido,  

 

(…) a ordenação do conhecimento se faz em unidades de tempo maiores e mais 

flexíveis, de forma a favorecer o trabalho com clientelas de diferentes procedências 

e estilos ou ritmos de aprendizagem, procurando assegurar que o professor e a 

escola não percam de vista as exigências de aprendizagem postas para o período. 

(BARRETO; MITRULIS, 1999, p. 28). 

 

Assim, a proposta dos ciclos se apresenta, de acordo com David (2003), como 

uma forma de modificar os tempos rígidos e a organização tradicionalmente encontrada no 

sistema seriado, considerando, portanto, os diferentes ritmos de desenvolvimento e de 

aprendizagem dos educandos: “a formação do aluno não é previsível nem linear e, por essa 

razão, os tempos escolares inflexíveis e padronizados podem comprometer ou, pelo menos, 

não contribuir para o processo de formação do aluno, entendido como sujeito e aprendiz” 

(DAVID, 2003, p. 31). 

A escola em ciclos tem sido uma experiência vivenciada não apenas no Brasil, 

mas também em diversos países, como é o caso da Inglaterra, da Escócia, da Dinamarca, da 

Suécia, da Finlândia e da Noruega. Embora o termo “ciclos” não seja por eles utilizado, os 

países em questão consideram desnecessária a existência de uma escola graduada, com suas 

práticas de reprovação, por entenderem que a progressão sucessiva dos alunos deve ser algo 

que ocorra de forma natural (MAINARDES, 2009). Nesses países, a matrícula e a promoção 

dos alunos são feitas automaticamente por idade. Os alunos passam por estágios sucessivos 

que servirão de parâmetro para os agrupamentos, a estruturação do currículo e a avaliação 

nacional. 

Ainda segundo Mainardes (2009), 
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Esse modelo de escolarização é considerado inclusivo e não seletivo. 

Independentemente da classe social, características ou dificuldades de 

aprendizagem, todos os alunos têm acesso à escola e permanecem na escolarização 

obrigatória. (MAINARDES, 2009, p. 12). 

 

Assim, a experiência vivenciada pelos países europeus, citados anteriormente, 

contrapõe-se à forma de organização das classes escolares seriadas por se apoiar no princípio 

da inclusão dos alunos no processo de escolarização. O acesso à escola não depende do nível 

social ou das dificuldades de aprendizagem dos alunos.  

As experiências de ciclos no contexto brasileiro tiveram suas peculiaridades, 

sendo caracterizadas pelas questões sociais e educacionais de cada momento histórico. Além 

disso, tais experiências estiveram vinculadas, ainda, ao compromisso de administrações 

políticas que mostraram preocupação, interesse e iniciativas para efetivar mudanças na 

realidade educacional brasileira.  

 

1.1 AS POLÍTICAS DE CICLOS ESCOLARES NO BRASIL  

 

A escola em ciclos não pode ser confundida com uma escola de aprovação 

automática, visto que o objetivo mais amplo é democratizar o acesso e a permanência das 

crianças na escola, “garantindo-lhes a sua formação integral através de um processo ensino-

aprendizagem que respeite as diferenças e os variados ritmos de produção e apropriação do 

conhecimento” (DAVID, 2003, p. 31).   

Sobre as justificativas para a implantação dos Ciclos no Brasil, Fernandes (2009) 

expõe que 

 

[...] a origem da implantação dos ciclos acontece a partir de justificativas não só 

pedagógicas, mas também políticas. Inicialmente, a ideia de uma escolaridade por 

ciclos nas escolas brasileiras estava associada aos estudantes das classes menos 

favorecidas, tanto social quanto economicamente e, depois, essa proposta se amplia 

e conquista o discurso e a prática pedagógica no final dos anos 90. (FERNANDES, 

2009, p. 17). 

 

Em relação às justificativas para a implantação da política de ciclos no Brasil, a 

autora aponta para questões relacionadas à inclusão social e também para questões de caráter 

pedagógico, incluindo, nesse aspecto, a preocupação em oferecer uma educação que 

garantisse a aprendizagem de todos os alunos.  
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Fetzner (2009), ao analisar a trajetória da implantação de ciclos no Brasil, trouxe 

o entendimento de que a concepção de uma escolarização em ciclos estava estritamente 

articulada com o conceito de democratização da escola no contexto brasileiro. Traz alguns 

conceitos de ciclos que começaram a aparecer no cenário brasileiro, a partir da década de 

1980. São eles:  

 

a) Ciclos de alfabetização (década de 1980), proposta na qual, durante o período 

inicial do ensino fundamental, entendido como o período de aprender a ler e a 

escrever, não há reprovação escolar; b) Ciclos de aprendizagem (meados da década 

de 1990), proposta que prevê revisão curricular no ensino fundamental 

acompanhada de extensão do tempo para que os alunos possam adquirir os 

conhecimentos previstos pela escola; c) Ciclos de formação (anos de 1990 até hoje), 

proposta de enturmação escolar em que não mais se agrupam os alunos de acordo 

com um pretenso conhecimento anterior adquirido. A enturmação escolar segue o 

critério de aproximação das idades dos alunos, considerando como referência as 

potencialidades e características que o aluno apresenta em diferentes fases de sua 

vida (infância, pré-adolescência e adolescência). (FETZNER, 2009, p. 54).  

 

Fernandes (2009) corrobora com os conceitos de ciclos apresentados, 

acrescentando outros: 

 

Tanto na literatura brasileira atual como na estrangeira, além de não se ter uma 

definição única para o conceito de ciclo, têm-se uma série de outros termos atrelados 

à palavra ciclo: ciclo de aprendizagem, ciclo de estudo, ciclo de aprendizagem 

plurianual, ciclo de formação, ciclo de desenvolvimento. No entanto, podemos falar 

em ciclos, de um modo geral, pois, embora nas diferentes experiências e propostas 

os ciclos assumam certas especificidades, existe algo de comum que unifica tais 

conceitos: a concepção de tempo escolar mais alargado e as consequentes 

reestruturações do conhecimento em sua funcionalidade, concepção, organização e 

sequenciação no currículo escolar. (FERNANDES, 2009, p. 84). 

 

Os conceitos de ciclo, apresentados por Fetzner (2009) e Fernandes (2009), 

trazem implícita a ideia de individualização no percurso de construção do conhecimento e 

consequente aprendizagem dos alunos, além de apontarem para o processo de democratização 

do ensino. Tais características estariam presentes nos processos adotados pelo sistema de 

ciclos, a saber: a extensão do tempo para aprender, a eliminação da reprovação e a 

reestruturação curricular. 

Mainardes (2009), ao descrever sobre o surgimento da ideia de ciclos no Brasil, 

retoma análises sobre a noção de seriação que já se fazia presente na experiência do Colégio 

Pedro II, ainda no século XIX, no ano de 1837. De acordo com o autor, foi, a partir do início 

da década de 1890, que o sistema seriado e o sistema de promoção dos alunos com base no 

nível de desempenho se consolidam. Ocorre no período em análise, a criação dos grupos 

escolares, ancorados no modelo de escola seriada, considerado um novo modelo de 
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organização que estava sendo disseminado ao redor do mundo. Para o Brasil, naquele período 

republicano, era importante seguir as tendências de países mais avançados que também 

adotavam o sistema seriado, pois isso representava a construção de uma nação pautada nos 

mesmos modelos adotados pelo mundo moderno daquele período.  

No entanto, os inconvenientes provocados pelo modelo em vigor, como as altas 

taxas de reprovação e a evasão escolar, levaram autoridades educacionais brasileiras, nas 

décadas de 1910 e 1920,, especificamente em São Paulo, a se mostrarem favoráveis à 

promoção de todos os alunos. Nesse contexto, inicia-se o debate sobre a necessidade da 

criação de políticas de não reprovação e começam a surgir propostas para por fim à 

reprovação dos alunos.   

Analisando o contexto educacional brasileiro de 1950 a 1958, Mainardes (2009) 

faz referência aos debates sobre a promoção automática dos alunos. Nesse contexto, alguns 

políticos e intelectuais se mostraram favoráveis à implantação dessa política, como Anísio 

Teixeira, Jucelino Kubitschek, Dante Moreira Leite, Lauro de Oliveira Leite, porque 

acreditavam que “a promoção automática reduziria as taxas de reprovação e evasão e 

garantiria mais vagas para as novas gerações” (MAINARDES, 2009, p. 31). Outra ideia 

favorável à implantação da política de promoção automática justificava-se pelo fato de que 

“reduziria a seletividade da escola e o desperdício de recursos financeiros” (MAINARDES, 

2009, p. 31). 

Dessa forma, 

 

[...] a promoção automática era justificada como necessária, pois resultaria em uma 

economia de recursos financeiros (desperdiçados pela reprovação) e a possibilidade 

de obtenção de maior eficácia do sistema educacional que era considerado altamente 

seletivo e ineficaz. (MAINARDES, 2009, p. 31). 

 

Assim, as justificativas para a implantação de uma política de promoção 

automática nas escolas brasileiras, no período de 1950 a 1958, estavam pautadas, 

primeiramente, pela preocupação com a questão da economia dos recursos aplicados na 

educação; em seguida, pela preocupação com a eficácia do sistema de educação naquele 

contexto. 

Nas análises de Barreto e Mitrulis (1999), nos anos de 1950, no Brasil, a 

repetência e a evasão escolar eram extremamente altas, já que “de cada 100 crianças 

matriculadas na 1ª série, apenas 16 concluíam as quatro séries do ensino primário” 

(BARRETO; MITRULIS, 1999, p. 30). Os dados apresentados pelas autoras serviram de 
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justificativa para o fortalecimento das discussões a favor da implantação de uma política de 

não reprovação.  

As autoras citam ainda a Conferência Regional Latino-Americana sobre Educação 

Primária Gratuita e Obrigatória, promovida pela UNESCO, em colaboração com a 

Organização dos Estados Americanos – OEA, e realizada na cidade de Lima/Peru, em 1956. 

Esse evento contou com a participação de educadores brasileiros, como mais uma justificativa 

de fortalecimento dos debates nacionais em favor da política da não repetência Os debates 

apontavam a repetência e a evasão escolar, que caracterizavam a realidade da educação 

brasileira na década de 1950, como sendo obstáculos ao desenvolvimento social e econômico 

do país. 

Assim,  

 

tornam-se mais frequentes os argumentos de natureza social, política e econômica 

nos discursos de educadores e especialistas que advogavam a adoção da promoção 

automática, ou de alguma forma de flexibilização do percurso escolar que desse 

concretude ao projeto de uma sociedade que almejava um lugar ao lado das nações 

mais desenvolvidas. Tal projeto era incompatível com a presença de uma escola com 

função seletiva, uma vez que uma população instruída era condição indispensável 

para o avanço tecnológico do país e para a concretização do ideal político da escolha 

dos representantes pelo sufrágio universal. (BARRETO; MITRULIS, 1999, p. 31). 

 

Os debates sobre a política de promoção automática, realizados na década de 

1950, serviram de base para o desenvolvimento de experiências pioneiras de não reprovação 

nas décadas de 1958 a 1984, no contexto da educação brasileira, em que foram desenvolvidas 

várias experiências caracterizadas como política de não retenção, sendo as mais abrangentes:  

 

Reforma da Educação Primária, no Rio Grande do Sul, na década de 1958; 

Promoção por rendimento efetivo, Estado de São Paulo, nas décadas de 1958 a 

1962; Organização do ensino primário em fases e etapas, no Distrito Federal, na 

década de 1960 até 1963; Organização em níveis, em Pernambuco, na década de 

1968, e na rede estadual do Estado de São Paulo, nas décadas de 1969 a 1971; 

Sistema de avanços progressivos, na rede estadual de Santa Catarina, nas décadas de 

1970 a 1984; Bloco único, no Estado do Rio de Janeiro, nas décadas de 1979 a 1984. 

(MAINARDES, 2009, p. 34). 

 

As experiências pioneiras de políticas de não reprovação no Brasil, citadas 

anteriormente, tiveram curta duração, com exceção da experiência desenvolvida na rede 

estadual do Estado de Santa Catarina, que teve uma duração de catorze anos. Nesse estado, a 

reprovação ocorria no final da 4ª e da 8ª série, e, durante um ano, os alunos reprovados 

frequentavam classes de recuperação. Contudo, a experiência foi considerada pouco 

satisfatória pelos resultados negativos alcançados, pois muitos alunos concluíam o 1º grau 
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sem estarem alfabetizados. Outros fatores são considerados também como justificativa para os 

resultados insatisfatórios do programa, como a inadequada infraestrutura, a permanência da 

evasão e a retenção dos alunos e a diminuição da qualidade do ensino. Tudo o que foi citado 

mostra os resultados limitados dessa política, apesar de ter sido a experiência de maior 

duração (KOCH, 1995; MAINARDES, 2007 apud AURAS, 1988; PEREIRA et al., 1984;). 

De acordo com os dados e as reflexões dos autores, apresentados anteriormente, 

que trazem informações sobre a implementação de políticas de não reprovação no Brasil, a 

partir da década de 1950, podemos considerar que essas experiências contribuíram para a 

proposição de políticas de organização escolar não seriada, a partir da década de 1980, no 

contexto da redemocratização do Brasil, embora essas políticas apresentassem limitações, 

como as altas taxas de reprovação nos anos e nas séries em que essa reprovação era possível, 

as dificuldades dos professores para trabalhar com as classes heterogêneas, além do 

desconhecimento dos fundamentos das reformas propostas.  

Na década de 1980, com o processo de reabertura democrática, ocorreram 

eleições para governos estaduais. Os partidos de orientação trabalhista ou socialdemocratas, 

que, naquele contexto, eram considerados de oposição, foram vencedores em dez estados 

brasileiros. Foi nesse contexto que políticas de ciclos foram implementadas, visando reduzir a 

reprovação e a evasão escolar, além de ampliara participação dos profissionais da educação na 

elaboração de políticas e na defesa de maior investimento no processo de formação 

continuada de professores (DAVID, 2010; MAINARDES, 2009).  

A experiência com a escola em ciclos no Brasil reflete a luta dos setores 

educacionais pela superação dos índices de reprovação e evasão escolares apontados desde a 

década de 1950. Foi, portanto, nesse contexto de exclusão social, que se inseriu a 

implementação de políticas de ciclos no Brasil numa tentativa dos governos estaduais de 

superar a realidade de exclusão educacional existente há décadas.  

Assim, o termo “ciclo” pode ser considerado recente no Brasil, e passou a ser 

utilizado a partir de 1984, para designar políticas de não reprovação, dando início ao Ciclo 

Básico de Alfabetização
1
 – CBA. 

                                                 
1
 RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO N.º 13, DE 17 DE 

JANEIRO DE 1984, fixa normas atinentes ao Ciclo Básico - Artigo 1.º - O ciclo básico, instituído pelo 

Decreto n.º 21.833, de 28-12-83, corresponde à fase inicial de escolarização do ensino do 1.º grau e visa, pela 

participação integrada de professores, pais e alunos na vida escolar, garantir maior oportunidade de sucesso a 

todos os alunos e proporcionar-lhes o direito a um melhor ensino, inclusive pelo aumento de uma escolaridade 

efetiva e atividade de recuperação adequada a seu ritmo de aprendizagem. Disponível em: 

<http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/notas/13_1984.htm?Time=8/>. Acesso em: 18 mar. 2015. 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/notas/13_1984.htm?Time=8/
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Na rede estadual de São Paulo, o CBA se tornou uma referência para as propostas de 

ciclos que foram sendo implementadas em outros estados brasileiros a partir da década de 

1990. 

A implantação do CBA tinha por finalidade assegurar ao aluno o tempo necessário 

para superar as etapas de alfabetização, respeitando o seu ritmo de aprendizagem e 

possibilitando o desenvolvimento cognitivo. No documento, que fixa as normas relativas ao 

Ciclo Básico, encontra-se a explícita preocupação com a garantia da flexibilidade em relação 

à organização do currículo ao agrupamento de alunos, aos métodos e às estratégias de ensino, 

aos critérios de avaliação.  

Quanto à duração do ciclo, a Resolução nº 13/1984 prevê no Capítulo III: 

 

Art. 3.º- A duração mínima prevista para o ciclo básico de 2 (dois) anos letivos: 

§ 1.º - Em caráter excepcional, os alunos com defasagem – idade/série poderão 

cursar o ciclo básico em menos de 2 (dois) anos, conforme prevê o § 4º do artigo 14 

da Lei n.º 5.692/71, com a formação de novas classes, se necessário;  

§ 2.º - Os alunos que não atingirem, ao final de 2 (dois) anos letivos, o disposto no 

artigo 7.º deste regulamento, permanecerão nesse ciclo por mais tempo, garantido 

seu atendimento a partir do estágio em que se encontrem. (RESOLUÇÃO, Art. 3º, 

Incisos 1º e 2º, 1984).  

 

A flexibilização da escolarização posta pelo Art. 3º caracteriza-se pela diminuição 

do tempo para cursar o ciclo básico, no que se refere aos alunos que apresentavam defasagem 

idade/série. Para esses alunos, ainda o Art. 7º prevê a promoção à etapa seguinte de 

escolarização, desde que eles apresentassem a aquisição dos mecanismos básicos da leitura e 

da escrita e os conhecimentos e habilidades estabelecidos pela programação curricular 

proposta para o desenvolvimento das áreas de Comunicação e Expressão, Integração Social e 

Iniciação às Ciências, incluindo Matemática (RESOLUÇÃO, Art. 7º, 1984).  

Em Minas Gerais, no ano de 1985, a título de experiência, foi implantado o CBA 

em toda a rede estadual. Em 1990 esse ciclo foi oficializado na rede. No Rio de Janeiro e em 

Santa Catarina, no início da década de 1980, foi implantada a proposta. E no Paraná, em 1990 

(FERNANDES, 2009). Dessa forma, nos contextos das décadas de 1980 e 1990, a construção 

de outro modelo de escola, melhor preparada para o enfrentamento da seletividade e dos 

processos de exclusão social e escolar, encontrou nos ciclos o espaço propício em relação à 

realidade educacional brasileira.   

As diferentes experiências de escolarização em ciclos, a partir da década de 1980, 

partiram da concepção de que era necessário eliminar a exclusão escolar, amenizando a 

problemática da repetência e da evasão, o que resultaria na melhoria da qualidade da educação 
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nas escolas públicas brasileiras. Além disso, Fernandes (2009) aponta, ainda, a implantação 

da política de ciclos nos estados brasileiros como uma das justificativas para a continuidade 

do processo ensino-aprendizagem. No que se refere à avaliação, essa proposta é perpassada 

por uma concepção em que os alunos deveriam ser avaliados o tempo todo, objetivando-se a 

realização de intervenções no sentido de garantia da aprendizagem. 

Em razão disso, Fernandes (2009) argumenta que, nos anos de 1990, 

 

[...] voltou à cena, de forma renovada, a preocupação com o fracasso escolar que 

pode ser entendido a partir de diferentes perspectivas. Sob a perspectiva das 

políticas educacionais, tal fenômeno tem sido relacionado aos altos índices de 

reprovação e evasão nas escolas de ensino fundamental em todo o Brasil. Em 

relação à prática pedagógica e aos projetos político-pedagógicos das secretarias de 

educação e das escolas, o fracasso escolar tem sido justificado, especialmente, por 

meio das práticas avaliativas existentes nas escolas que reforçam as diferenças entre 

as classes sociais, privilegiando aquelas que têm sua cultura identificada com os 

currículos escolares. (FERNANDES, 2009, p. 27-28). 

 

Essas discussões já faziam parte do cenário da educação no Brasil desde a década 

de 1950. Nos anos de 1990, o fracasso escolar estaria vinculado diretamente ao processo 

avaliativo das escolas brasileiras, sendo esse o ponto crucial para a acentuação das diferenças 

sociais e consequente exclusão educacional, o que promoveu a legitimação do fracasso 

escolar no decorrer da história da educação no contexto brasileiro.   

A implantação de ciclos foi normatizada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação/LDB nº 9394/1996, em seu Art. 23: 

 

Art. 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, 2012, p. 17). 

 

No artigo citado, o conceito de flexibilização da escolarização aparece vinculado 

às necessidades de aprendizagem dos alunos. Além disso, possibilita a organização da 

Educação Básica em ciclos. A aprovação da LDB/1996 legitima a política de organização 

escolar que se fazia presente em muitos estados brasileiros naquele período. Dessa forma, as 

justificativas teóricas e legais ganham mais corpo nas discussões educacionais brasileiras, a 

partir do final dos anos de 1990.  

Assim, a LDB/1996 abre espaço legal para as políticas de ciclos no contexto 

brasileiro. No entanto, a Lei da Educação não apresenta diretrizes para a formulação de 

propostas de organização escolar nessa nova modalidade de ensino. As orientações, acerca 



28 

 

dos fundamentos teórico-metodológicos constitutivos de uma proposta pautada na concepção 

de uma escola em ciclos, encontram respaldo nas experiências de ciclos realizadas em 

diversos estados brasileiros e veiculadas por meio de pesquisas que apresentam resultados 

sobre a temática.  

Na concepção de muitos pesquisadores e educadores, os ciclos vão além de 

propor uma ruptura com a lógica seriada. Em princípio, a organização da escola em ciclos tem 

por base o redimensionamento do currículo, da avaliação e da metodologia. Além disso, a 

organização da escola em ciclos traz muitas implicações para a organização e a gestão da 

escola, para o trabalho pedagógico em sala de aula, para o relacionamento da escola com os 

pais dos alunos e com a comunidade na qual a escola está inserida. Dessa forma, os ciclos 

podem tornar a escola mais inclusiva e democrática, por terem como característica a 

continuidade do aprendizado dos alunos e não a reprovação.  

Barreto e Mitrulis (1999) analisaram que a concepção das propostas definidas 

para a implantação dos ciclos no Brasil estiveram relacionadas às urgências sociais de cada 

época, mas que o desafio “de permanência do aluno na escola garantindo-lhe aprendizagem 

efetiva e educação de qualidade, permaneceu” (BARRETO; MITRULIS, 1999, p. 2). Assim, 

a implantação e a organização da escola em ciclos no Brasil teve foco na permanência dos 

alunos na escola e foi ancorada nos aspectos mais abrangentes, como os sociais e os culturais.  

Ainda para Barreto e Souza (2005), a implantação da política de ciclos no Brasil, 

a partir da década de 1980, esteve relacionada ao conceito de democratização do ensino. Esse 

conceito, entretanto, na concepção das autoras, ganha dimensões mais amplas no sentido de 

que não considera apenas as questões relativas à organização da escola, como, por exemplo, a 

regularização do fluxo escolar, mas analisa e considera as questões relacionadas aos aspectos 

sociais e culturais, ou seja, o novo entendimento à respeito da natureza e dos modos de 

conhecer, ensinar e aprender.  

Logo, até os anos de 1990, as propostas de ciclos estavam envoltas da 

democratização do ensino, visando para além da regularização do fluxo escolar. 

A partir dos anos 2000, a proposta de implantação dos ciclos ganha nova 

contextualização no Brasil, com a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, com 

base na Lei nº 11.274/2006. Essa Lei institui o Ensino Fundamental de nove anos, com a 

inclusão das crianças de seis anos de idade.  

Em 2008, o Parecer CNE/CEB nº 4/2008, em seu item 4, menciona o ciclo da 

infância com duração de três anos; no item 5, menciona a “necessidade de se considerar esses 

três anos iniciais como um bloco pedagógico ou ciclo sequencial de ensino” (BRASIL, 2008, 
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p. 2), mesmo nas escolas que façam a opção pelo sistema de seriação. A partir de tais 

recomendações, o Parecer aponta para a necessidade de se considerar o período da infância 

como o período propício para o desenvolvimento do processo de alfabetização da criança, 

garantindo-lhe a ampliação do tempo escolar, em caráter progressivo e contínuo, como 

oportunidade para o desenvolvimento do processo de alfabetização e letramento. Logo, a 

implantação da Lei e do Parecer levaram à indução de políticas de ciclos nas redes de ensino 

brasileiras, principalmente para os três primeiros anos do Ensino Fundamental. 

O Parecer evidencia, ainda, a importância e a necessidade de se considerar o 

processo de avaliação como princípio essencial a ser observado no ciclo da infância, deixando 

explícito, no item 9.3, que a avaliação “não pode ser adotada como mera verificação de 

conhecimentos visando ao caráter classificatório” (BRASIL, 2008, p. 2). Já o item 9.4 indica 

a “elaboração de instrumentos e procedimentos de observação, de acompanhamento contínuo, 

de registro e de reflexão permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem” 

(BRASIL, 2008, p. 2), como critérios importantes que devem ser adotados no processo de 

avaliação das crianças que frequentam o ciclo da infância. 

Dessa maneira, o Parecer CNE/CEB nº 4/2008, ao orientar sobre os três anos 

iniciais do Ensino Fundamental de nove anos, traz explícito alguns conceitos que 

caracterizam a política de ciclos. Dentre eles, a possibilidade de eliminação da reprovação no 

ciclo da infância, a concepção do processo de aprendizagem como algo contínuo e 

progressivo e o processo de avaliação, considerado como um procedimento de observação e 

acompanhamento das aprendizagens construídas pelas crianças.  

Mainardes e Stremel (2012), ao analisarem o item 5 do Parecer CNE/CEB nº 

4/2008, apresentam reflexões sobre a relevância do processo contínuo dos três primeiros anos, 

considerando-os um bloco pedagógico ou ciclo sequencial de ensino. Segundo os autores, a 

retomada e o revigoramento dessa alternativa têm sido influenciados por uma série de fatores 

e, dentre eles, o fato de muitas redes de ensino brasileiras já terem vivenciado ou vivenciarem 

a organização do Ensino Fundamental em ciclos, principalmente, nos anos iniciais.  

No entanto, Mainardes e Stremel (2012) destacam limites do Parecer CNE/CEB 

nº 4/2008, por evidenciar a questão da não reprovação e da alfabetização como processo 

contínuo: 

 

implicações dessa medida para o currículo, avaliação, metodologias de ensino, 

organização e gestão da escola, formação continuada de professores tem sido menos 

evidenciadas. Nesse contexto, argumentamos que as discussões sobre a implantação 

dos ciclos nos três anos iniciais precisariam incorporar as implicações pedagógicas e 
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políticas que têm sido pautadas nas discussões sobre a política de ciclos, desde a 

década de 1980 [...] (MAINARDES; STREMEL, 2012, p. 7).  

 

Na concepção dos autores, portanto, a reorganização do Ensino Fundamental de 

nove anos, preconizado na Lei e no Parecer, com perspectiva para a implantação de ciclos nos 

três anos iniciais, precisa ir além da garantia de eliminação da reprovação, sendo necessária a 

ampliação dessa reorganização que envolve todo o processo pedagógico, especificamente, em 

relação ao currículo e às propostas de formação continuada de professores. 

Outro limite na análise realizada pelos autores diz respeito às diferenças entre os 

aspectos que caracterizaram as propostas para implantação da política de ciclos na década de 

1990, que objetivavam criar um sistema de ciclos que abrangesse todo o período 

correspondente ao Ensino Fundamental ou, pelo menos, os cinco primeiros anos, e a 

implantação dos ciclos no contexto do Ensino Fundamental de nove anos. Essa proposta 

envolvia “não apenas a alteração do sistema de promoção, mas também mudanças no 

currículo, na avaliação, nas metodologias de ensino” (MAINARDES; STREMEL, 2012, p. 8).  

Assim, ao estabelecer o sistema de não reprovação apenas para os três primeiros 

anos do Ensino Fundamental, o Parecer CNE/CEB nº 4/2008 deixa em aberto muitas 

possibilidades para que as escolas desconsiderem o processo escolar de forma contínua, 

deixando “de enfatizar os ciclos como uma possibilidade de uma alteração mais profunda da 

organização da escola” (MAINARDES; STREMEL, 2012, p. 8).  

No que se refere ao critério de agrupamento de crianças de seis, sete e oito anos 

de idade, o item 12 do Parecer deixa explícito que se “deve respeitar rigorosamente, a faixa 

etária, considerando as diferenças individuais e de desenvolvimento” (BRASIL, 2008, p. 3). 

Esse critério é ponto de convergência em relação aos conceitos de ciclos discutidos no 

processo de formação humana, nas propostas de ciclos implantadas no Brasil a partir da 

década de 1990. Nesse processo de agrupamento de crianças, também denominado ciclo de 

formação, deve ser considerado o desenvolvimento individual.  

A experiência escolar organizada por ciclos de formação, com propostas de 

alterações nos processos de organização dos tempos e dos espaços escolares, teve sua 

efetivação na Escola Plural, na cidade de Belo Horizonte, na década de 1995. As justificativas 

para a implantação da política de ciclos de formação nesse contexto escolar são fruto das 

críticas aos resultados das avaliações dos alunos apenas para o ato de aprovação ou 

reprovação e da predominância de notas para definir o conceito de aprendizagem (DALBEN, 

2009). Portanto, os ciclos de formação foram assim denominados por dotar o critério da idade 

dos alunos no processo de enturmação escolar. 
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Outro exemplo de experiência com os “ciclos de formação ocorreu no ano de 

1996, na Rede Municipal da cidade de Porto Alegre. Ele foi estruturado com a denominação 

de Escola Cidadã. Essa experiência, respaldada nos estudos do teórico Vygotsky, considerava 

a idade e o contexto de desenvolvimento do sujeito aprendiz para a formação. Esses conceitos 

fundamentais subsidiaram as concepções da nova forma de organização escolar da Escola 

Cidadã (KRUG, 2001).  

A experiência da Rede Municipal de Itabuna/BA, com a organização da 

escolarização em ciclos de formação, ocorreu a partir do ano 2002, com a implantação de 

Ciclos de formação humana, ancorada nas experiências de Belo Horizonte e Porto Alegre.  

 

1.2. O SISTEMA DE CICLOS DE FORMAÇÃO HUMANA EM ITABUNA/BA 

 

Em Itabuna/BA, a implantação do ciclo iniciou-se no ano de 2002, na modalidade 

Ciclo de Formação Humana. No entanto, a trajetória do município com os ciclos tem início 

em 1986, com a experiência dos Ciclos Básicos de Alfabetização – CBA, proposta inspirada 

na organização dos ciclos de Belo Horizonte. De acordo com Araújo (2014), com a proposta 

do CBA, a rede de ensino municipal de Itabuna iniciou a concepção de ciclo alicerçada ao 

direito à educação básica, à aprendizagem e ao pleno desenvolvimento dos alunos e alunas.  

Ao pesquisarmos sobre a cidade de Itabuna, encontramos produções que 

discorrem amplamente sobre os aspectos históricos, políticos e econômicos. No entanto, 

existem poucas produções acerca da trajetória e das políticas educacionais da educação 

municipal Grapiúna. As produções que existem, retratando os aspectos educacionais, são 

resultados de pesquisas desenvolvidas por professores e professoras da Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC) e de pesquisas desenvolvidas pelas professoras Araújo (2014) e 

Pereira (2014) da rede de ensino municipal, em suas pesquisas para trabalho de dissertação de 

mestrado. Para este trabalho, destacaremos os aspectos relacionados ao contexto de 2002, 

período de implantação dos ciclos na rede de ensino no município de Itabuna. 

Sobre os aspectos das políticas educacionais no município de Itabuna, Lima 

(2009) aborda que as mudanças em tais aspectos sempre estiveram articuladas às alterações 

político-partidárias. Esse aspecto, portanto, ocasionou rupturas ou descaracterizações dos 

projetos e das ações na rede de ensino do município.  

No entanto, na experiência do município de Itabuna, os aspectos de 

descaracterizações e rupturas, indicados por Lima (2009), e sua relação com as alterações 
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político-partidárias, não se evidenciaram. Pois a proposta de ciclos permaneceu, mesmo com 

mudanças de governos.  

A autora descreve as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação 

que justificaram a formulação da proposta de Ciclos de formação humana no município, 

destacando um trabalho de diagnóstico realizado, em que investigaram todos os níveis de 

ensino na década de 2001.  

 

No ensino fundamental dos anos finais o levantamento foi feito nas quatro escolas 

que ofertavam o ensino de 5ª a 8ª série: Escola Flávio Simões, Centro de Integração 

Social (CISO), Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM) e Escola 

Lourival Sampaio entre os meses de outubro e novembro. O diagnóstico foi 

realizado por integrantes da comunidade escolar: professores, coordenadores, 

diretores e secretários e abrangeu o universo de 06 mil alunos. (LIMA, 2009, p. 4 

apud ITABUNA, 2004).  
 

O diagnóstico realizado pela Secretaria de Educação do município revelou dados 

importantes sobre a situação educacional naquele contexto, a saber: 23% de evasão, 35% de 

reprovação, 42% de aprovação, 63% defasagem série/idade. Foi, portanto, nesse cenário de 

exclusão educacional, refletida nos índices apresentados, que se inseriu a construção do texto 

da proposta dos Ciclos de formação humana na rede de ensino municipal de Itabuna, em 

2001, e sua implantação em todas as escolas da rede, em 2002 (LIMA, 2009, p. 4). 

A produção da proposta de ciclos em Itabuna foi elaborada no contexto da 

administração política do prefeito Geraldo Simões, do Partido dos Trabalhadores (PT), que, 

na época, havia assumido o seu segundo mandato para prefeito da cidade de Itabuna. O texto 

da proposta foi elaborado pelo grupo de profissionais envolvidos diretamente com a 

Secretaria de Educação do município, a saber: secretário de educação professor Adeum 

Hilário Sauer; diretora do departamento de Educação Básica professora Alba Lúcia 

Gonçalves; coordenadoras do Ensino Fundamental professoras Indaiara Célia da Silva, 

Josemília Lacerda e Narjara Vieira de Oliveira. A assessoria pedagógica ficou a cargo do 

professor Miguel Arroyo (ITABUNA, 2001). 

Além do envolvimento dos profissionais que trabalhavam na Secretaria de 

Educação, a proposta contou também com a participação de uma comissão representada por 

profissionais dos seguintes setores: Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) (com um 

representante), direção de escolas municipais (com dois representantes), direção de escolas 

estaduais (com um representante), coordenação pedagógica (com dois representantes), 

professores municipais (com dois representantes), secretaria municipal de educação de 

Itabuna (com três representantes) (ITABUNA, 2001).  
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A proposta de Ciclos de formação humana foi legitimada pelo Conselho 

Municipal de Educação – CME, no ano de 2003, por meio da Resolução 020/2003. Os 

documentos orientadores para a implantação dos ciclos foram a Proposta Político-Pedagógica 

da Escola Grapiúna - Ciclos de Formação do Ensino Fundamental e a Proposta Curricular do 

Ciclo de Formação do Ensino Fundamental da Escola Grapiúna.  

No entanto, na leitura dos documentos, não encontramos nenhuma menção ao 

encaminhamento da proposta para discussão com a rede e com a comunidade escolar. Assim, 

o aspecto da participação democrática, mencionado nos documentos orientadores para a 

implantação da proposta, não se efetivou.  

A Proposta Político-Pedagógica da escola em ciclos em Itabuna foi denominada 

de “Escola Grapiúna: lugar de todos nós”. Grapiúna é o nome atribuído a todos os nascidos 

em Itabuna. Com a expansão da cacauicultura na região e o crescimento da cidade após 

meados do século XX, passou-se a designar não só os itabunenses, mas todos os que 

enriqueciam plantando cacau na região. Na concepção da Escola Grapiúna, houve a 

necessidade de se construir uma proposta curricular adequada a essa nova concepção. De 

acordo com o projeto, passou-se a privilegiar os conteúdos e os saberes que fazem parte da 

identidade pessoal do aluno, além de suas características pessoais e de suas vivências culturais 

(ITABUNA, 2001).  

A proposta, de acordo com o projeto (ITABUNA, 2001), deveria seguir a 

concepção de Krug (2001) de que o  

 

ensino fundamental que se organiza em Ciclos de Formação enturma as crianças e 

adolescentes de acordo com as fases de desenvolvimento: infância, pré-adolescência 

e adolescência e se propõe a romper com o conhecimento linearmente organizado, 

elencando conteúdos a partir de uma pesquisa sócio-antropológica com a 

comunidade e oportunizando a permanência e a aprendizagem a todos os estudantes. 

(KRUG, 2001, p. 11).   
 

Dessa forma, os ciclos se estruturaram em acordo com as fases do 

desenvolvimento humano: Ciclo da Infância-CIN (alunos com idade média de 06 a 08/09 

anos): esse período é caracterizado como período de transição do estágio pré-operatório ao 

estágio das operações concretas, e isso deve ser parâmetro para que o trabalho neste ciclo 

tenha o objetivo de propiciar uma articulação com a educação infantil. Ciclo da Pré-

Adolescência-CPA (alunos com idade média de 09 a 11/12 anos): esse período é 

caracterizado pela fase das operações concretas, fase marcada por grandes aquisições 

intelectuais. Ciclo da Adolescência-CAD (alunos com idade média de 12 a 14/15 anos): esse 
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período é caracterizado pela construção do pensamento abstrato e pela capacidade de formular 

hipóteses.  

De acordo com essa organização, percebe-se que a proposta de ciclos no 

município de Itabuna já contemplava, em 2002, o que recomenda o Parecer CNE/CEB nº 

4/2008, que orienta sobre os três anos iniciais do Ensino Fundamental de nove anos, incluindo 

a criança com idade de seis anos no Ensino Fundamental.  

A proposta estruturava, também, as classes de integração e recursos (CIR), que 

deveriam ser formadas por alunos vindos do sistema de seriação e que apresentavam uma 

distorção entre sua escolaridade e sua idade. O tempo destinado aos alunos organizados nas 

CIR seria de dois anos, e, nesse período, os alunos deveriam ser integrados ao ciclo de 

formação ou classe de integração subsequente correspondente à sua idade e à sua fase de 

desenvolvimento durante qualquer momento do período determinado (ITABUNA, 2001).  

Essa enturmação de alunos e alunas dentro dos parâmetros apresentados para as 

classes de integração e recursos traz na proposta a concepção descrita a seguir. 

 

A organização do Ensino Fundamental em ciclos operacionaliza de forma mais 

ampla, um enfrentamento sério à questão da reorganização do tempo na escola e da 

não aprendizagem, contendo uma perspectiva educacional, onde há o respeito, 

entendimento e investigação sobre os processos sócio-cognitivos de produção do 

conhecimento pelos quais passa cada educando. A ação consciente dos educadores é 

fundamental, tendo em vista um olhar de continuidade e garantindo que as 

dificuldades dos educandos sejam superadas no decorrer de cada ciclo. (ITABUNA, 

2001, p. 7-8). 

 

Dessa forma, o projeto político-pedagógico da Escola Grapiúna foi elaborado 

dentro da concepção de igualdade de acesso à escola e ao conhecimento, preconizando a ideia 

de que todas as pessoas são sujeitos de direitos e, por conseguinte, têm as mesmas 

oportunidades. A ideia defendida na proposta é de que a igualdade de acesso à escola 

promove a construção de uma sociedade melhor por observar e garantir a democracia, a 

solidariedade e a justiça, resultantes do processo de inclusão (ITABUNA, 2001). 

Nessa perspectiva, o documento, que organiza a Proposta Curricular de Itabuna, 

fortalece a concepção da proposta político-pedagógica da Escola Grapiúna ao deixar clara a 

ideia de desenvolvimento integral dos alunos quando expõe: 

 

Se temos como objetivo o desenvolvimento integral dos alunos é necessário 

considerarmos as questões enfrentadas pelos homens e mulheres de nosso tempo 

como objeto de conhecimento. O aprendizado e vivência da diversidade de raça, de 

gênero, de classe, a relação com o meio ambiente, a afetividade, a sexualidade, a 

diversidade cultural, o consumo, o trabalho entre outros são conteúdos a serem 

tematizados pela escola. (ITABUNA, 2001, p. 1). 
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Assim, no sentido de garantir o desenvolvimento integral dos alunos e alunas, os 

princípios, os objetivos e os eixos norteadores da estrutura da Escola Grapiúna deveriam ser 

organizados da seguinte forma: 1. Princípios: a proposta tem como princípios fundamentais 

oferecer uma educação de qualidade, priorizando a inclusão social, a participação democrática 

e a cultura regional. De acordo com esses princípios, o documento da proposta enfatiza que o 

ensino deve privilegiar, como material escolar, aqueles saberes e valores que fazem parte do 

dia a dia de cada aluno, preocupando-se com a formação de sua identidade social. 2.  

Objetivos: são definidos tendo por base os princípios fundamentais da proposta, ou seja, o 

desenvolvimento integral dos alunos, a inclusão social e cultural dos mesmos e o 

conhecimento e valorização da cultura. 3. Eixos Norteadores: a proposta define o acesso ao 

conhecimento universal e regional e a formação da identidade dos profissionais que atuam na 

rede municipal de ensino (ITABUNA, 2001).  

A organização dos Ciclos de formação humana se configura dentro da concepção 

teórica de Jean Piaget
2
 e das pesquisas e estudos desenvolvidos por Emília Ferreiro

3
 e Ana 

Teberosky
4
. De acordo com as concepções teóricas, nas quais a proposta da Escola Grapiúna 

está ancorada, indica-se que é possível trabalhar voltado para os reais interesses de cada fase 

de desenvolvimento dos alunos.  

A Proposta Curricular do Ciclo de Formação do Ensino Fundamental da Escola 

Grapiúna é bastante clara neste sentido, quando expõe:  

 

A Escola Grapiúna traz em sua origem a indignação, a insatisfação com essa 

realidade que provoca a exclusão social e se tornou um fato muito natural nas 

escolas brasileiras; por isso, tem como proposta um enfrentamento sério à questão 

do fracasso escolar, através de uma perspectiva educacional onde há respeito, 

entendimento e investigação sobre os processos sócios cognitivos de produção do 

conhecimento pelos quais passa cada educando, no sentido de desenvolver um 

ensino voltado aos reais interesses dos alunos [...] (ITABUNA, 2002, p. 1).  
 

                                                 
2
Jean Piaget (1896-1980) fundou a Epistemologia Genética, teoria do conhecimento com base no estudo da 

gênese psicológica do pensamento humano; criou um campo de investigação que denominou epistemologia 

genética, isto é, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança. Segundo ele, o 

pensamento infantil passa por quatro estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a 

capacidade plena de raciocínio é atingida. Disponível em: 

<http://www.portaleducacao.com.br/psicologia/artigos/53974/jean-piaget-biografia>. Acesso em: set. 2015.  
3
 Emília Ferreiro (1936) psicóloga e pedagoga argentina, radicada no México, realizou diversas pesquisas sobre 

o processo de aprendizagem da leitura e escrita da criança; escreveu o livro Psicogênese da Língua Escrita, 

que se tornou referência para o ensino brasileiro a partir da década de 1980. Disponível em: 

<http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/alfabetizacao-inicial/estudiosa-revolucionou-

alfabetizacao-423543.shtml>. Acesso em: set. 2015. 
4
 Ana Teberosky (1944) desenvolveu estudos que estão na obra Psicogênese da Língua Escrita, junto com Emília 

Ferreiro no final dos anos 1970, trouxe novos elementos para esclarecer o processo vivido pelo aluno que está 

aprendendo a ler e a escrever. Disponível em:<http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-

pedagogica/debater-opinar-estimulam-leitura-escrita-423497.shtml>. Acesso em: set. 2015. 

http://www.portaleducacao.com.br/psicologia/artigos/53974/jean-piaget-biografia
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/alfabetizacao-inicial/estudiosa-revolucionou-alfabetizacao-423543.shtml%3e.%20Acesso%20em:%20set.%202015
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/alfabetizacao-inicial/estudiosa-revolucionou-alfabetizacao-423543.shtml%3e.%20Acesso%20em:%20set.%202015
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/debater-opinar-estimulam-leitura-escrita-423497.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/debater-opinar-estimulam-leitura-escrita-423497.shtml
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De acordo com o exposto, o enfrentamento em relação ao fracasso escolar deve ser 

realizado a partir de uma perspectiva que promova a inclusão dos alunos e das alunas, a partir 

de um ensino que considere os seus interesses, tendo como ponto de partida as experiências 

culturais vivenciadas. Tal aspecto perpassa pela concepção de que a aprendizagem não é 

apenas fruto da acumulação de novos conhecimentos aos esquemas de compreensão que os 

alunos já têm, e sim de uma reestruturação desses esquemas a partir do estabelecimento de 

relações entre os conhecimentos que já possuem e os novos com os quais se defrontam. Dessa 

forma, a Proposta Curricular do Ciclo de Formação do Ensino Fundamental traz a ênfase na 

consideração aos saberes que as crianças constroem em seus diferentes espaços de vivências 

(ITABUNA, 2002).  

Nessa perspectiva, o currículo dos Ciclos de formação humana (CIN, CPA e CAD) foi 

estruturado em três linguagens que se inter-relacionam: a linguagem verbal (escrita e falada), 

a linguagem artística e a linguagem matemática. Essas linguagens são consideradas como 

instrumentos de expressão dos conteúdos, que são objetos de conhecimento da escola. Dessa 

maneira, ao reestruturar o currículo dos Ciclos nas linguagens mencionadas, a proposta 

prioriza o processo interativo entre os conteúdos e os saberes escolares definidos no currículo 

e os conteúdos e os saberes que fazem parte da identidade pessoal do aluno. Sendo assim: 

 

O ensino procura privilegiar o que é mais significativo em cada período de formação 

dos sujeitos, considerando como material escolar aqueles saberes que fazem parte do 

dia-a-dia de cada um, preocupando-se com a formação da identidade social, 

procurando reconhecer no aluno aquilo que lhe é particular e único num processo 

contínuo de avaliação em que só o sujeito é parâmetro de si mesmo. (ITABUNA, 

2001, p. 8; 2002, p. 1).  
 

A partir dessa concepção, a Proposta da Escola Grapiúna não desconsidera o 

ensino dos conhecimentos acumulados pela humanidade nas diversas áreas, mas propõe que 

os mesmos sejam tematizados e expressos pelas linguagens verbal, artística e matemática. 

Essa proposta, portanto, tem por objetivo a superação da organização curricular a partir da 

lógica das disciplinas que se configurou ao longo da história como eixo organizador do 

processo ensino/aprendizagem. O que se pretende, dessa forma, é romper com uma concepção 

de ensino-aprendizagem acumulativa e transmissiva. 

Nessa perspectiva, a Proposta Curricular dos ciclos de formação humana do 

Ensino Fundamental da Escola Grapiúna deixa claro que o currículo trabalhará com os 

saberes necessários à formação de cada fase de desenvolvimento humano, levando em 
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consideração o que pensam e sabem, e de que forma sabem e pensam os alunos da infância, 

os da pré-adolescência e os da adolescência (ITABUNA, 2002).  

A partir desse entendimento expresso na Proposta Curricular, a organização dos 

conteúdos não mais se efetivaria a partir de uma lógica linear, sendo determinados pelo 

professor no início de cada ano letivo. Os conteúdos passariam a ser determinados a partir do 

processo de problematização em uma proposta de projetos de trabalho, configurando-se como 

princípio metodológico e tendo como eixo a participação dos alunos em seu processo de 

aprendizagem.  

De acordo com o exposto sobre a organização do currículo na proposta de ciclos 

de Itabuna, tal aspecto se configura como um marco diferencial ao propor a organização de 

um currículo tendo como eixo central o sujeito aprendiz. Essa proposta rompe com a ideia de 

organização do currículo centralizado apenas nos conteúdos e nos métodos de ensino que 

desconsideram as individualidades de cada fase de desenvolvimento do sujeito que aprende. 

Nessa perspectiva de reorganização do currículo, os métodos e conteúdos deixam de ter a 

centralidade no processo ensino-aprendizagem, priorizando-se, assim, a relação dos sujeitos 

com o conhecimento e sua capacidade de significar esses conhecimentos (ITABUNA, 2002).  

Portanto, na tentativa de reorganização curricular, a proposta indica a necessária 

aplicação de uma metodologia voltada para o desenvolvimento de projetos de trabalho, tendo 

como eixo a participação dos alunos em seu processo de aprendizagem, produzindo algo que 

tenha significado e sentido para eles, a partir das tentativas de resolver situações problemas 

em constante diálogo com o conhecimento acumulado pela humanidade, com seus pares e 

professores (ITABUNA, 2001; 2002). 

Nesse sentido, a participação dos aprendizes é considerada um processo essencial 

no desenvolvimento metodológico que tem, como objetivo principal, que os alunos e as 

alunas organizem seus próprios conhecimentos e aprendam a estabelecer relações entre esses 

conhecimentos para enfrentar novos problemas e atuar no mundo. Para melhor entendimento 

do processo metodológico voltado para o desenvolvimento de projetos de trabalho, a Proposta 

Curricular traz um organograma apresentado da Figura 1.  

 

Figura 1 – Organograma da proposta de projetos de trabalho 
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Fonte: ITABUNA. Proposta Político Pedagógica da Escola Grapiúna – Ciclos de Formação do Ensino 

Fundamental. SEC, Itabuna, 2001. 

 

A Figura 1 traz um esquema da organização dos projetos de trabalho como uma 

nova proposta metodológica para a rede de ensino municipal. No esquema apresentado, 

observa-se que o ponto de partida para a organização e desenvolvimento dos projetos são os 

conhecimentos prévios dos alunos, suas expectativas e objetivos, explorados por meio do 

processo de problematização. De acordo com o esquema, a partir do levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos ocorre a seleção dos conteúdos necessários e as estratégias 

para atingir os objetivos delineados
5
.  

No entanto, a proposta não considera a metodologia por meio do desenvolvimento 

de projetos de trabalho como única opção no tratamento didático para a investigação dos 

temas da Escola Grapiúna. O tratamento, que se deve dar aos conteúdos, também podem ser 

apresentado sob outras formas de organização do trabalho pedagógico, como as atividades 

                                                 
5
 A pesquisadora vivenciou o desenvolvimento dessa metodologia, a partir de projetos de trabalho, e considera 

bastante pertinente ao processo de construção do conhecimento dos alunos.  A pesquisadora é professora da 

Rede de Ensino do município de Itabuna desde a implantação dos ciclos em 2002.  
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permanentes
6
, as atividades sequenciadas

7
 e as atividades independentes

8
 que devem fazer 

parte do planejamento, na elaboração da rotina de cada sala de aula (ITABUNA, 2002).  

Ao expor sobre os princípios metodológicos da Escola Grapiúna percebemos que, 

assim como a proposta curricular se configura como um marco diferencial, a proposta 

metodológica também apresenta essa mesma característica. Ao romper com a lógica linear 

dos conteúdos e oferecer a inserção de uma proposta pautada no desenvolvimento de projetos 

de trabalho, tem-se o entendimento de que as atividades em sala de aula devem ser 

desenvolvidas na perspectiva da pesquisa científica. Isso significa que os alunos, junto com os 

professores, estejam inseridos na busca de respostas às questões e às hipóteses levantadas na 

problematização, a partir de um processo dialético, em que se almeja o confronto de pontos de 

vista, a revisão das hipóteses e o levantamento de novas questões.   

Além das concepções apresentadas em relação à organização curricular e aos 

princípios metodológicos, a Proposta Político Pedagógica da Escola Grapiúna e a Proposta 

Curricular expõem também os conceitos de avaliação do ensino-aprendizagem. O 

entendimento expresso nas propostas é de que a avaliação deve ser considerada como um 

processo amplo que abarque não apenas o espaço escolar, mas também a organização desse 

espaço de modo geral.  

 

A avaliação é vista como um processo que deve abranger o espaço e a organização 

escolar como um todo; as relações internas à escola, o trabalho docente, a 

organização do ensino, o processo de aprendizagem do aluno e ainda, as relações 

externas à escola em suas interfaces com a sociedade e a cultura. (ITABUNA, 2001, 

p. 9; 2002, p. 2). 
 

Nesse sentido, a concepção apresentada na proposta é de que a avaliação funcione 

como diagnóstico, para o professor e para o aluno, e oriente novos encaminhamentos para o 

processo de ensino/aprendizagem. Além da função diagnóstica, na Escola Grapiúna, a 

avaliação é considerada também como um processo contínuo e formativo sendo necessário  

 

                                                 
6
 São situações didáticas propostas com regularidade, que se repetem de forma sistemática e previsível. Essas 

atividades têm como objetivo a construção de hábitos e costumes, como por exemplo, a leitura diária: hora do 

conto, hora das notícias, hora das novidades (ITABUNA, 2002). 
7
 São situações didáticas articuladas em que exploramos um conteúdo com uma sequência prévia de realização 

encadeada e sequencial. Funcionam de forma parecida com projetos, podem e devem integrá-los, mas não 

fornecem um produto final pré-determinado,. São exemplos de atividades sequenciadas: observação de 

fenômenos como terrários, atividades de sequência ortográfica, etc. (ITABUNA, 2002). 
8
 Dizem respeito a situações ocasionais em que trabalha-se com conteúdos significativos, mesmo sem relação 

dieta com outras atividades que estão sendo desenvolvidas, como por exemplo: discussão de um tema muito 

debatido na mídia, leitura de um poema por algum aluno etc. (ITABUNA, 2002). 
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acompanhar os alunos em suas tarefas cotidianas, acompanhar sua participação 

durante as aulas, o seu compromisso com o trabalho, seu interesse e assiduidade, 

apontar no percurso as dificuldades e avanços ocorridos e indicar possibilidades de 

mediação no processo de formação, aprendizagem e desenvolvimento. Desta forma, 

tornam-se importantes instrumentos de avaliação: os diários de classe, o portfólio do 

aluno, o portfólio do professor e o relatório semestral da turma. (ITABUNA, 2001, 

p. 9; 2002, p. 2). 
 

Para a implantação e o funcionamento de uma proposta de ciclos com as 

características apresentadas na proposta da Rede Municipal de Ensino de Itabuna e descritas 

neste trabalho, faz-se necessário um investimento que garanta a efetivação dessa proposta. 

Para tanto, explicita-se que devem ser feitos investimentos nos seguintes aspectos: adequação 

do espaço físico, produção de materiais adequados à proposta curricular, aquisição/ampliação 

do acervo bibliográfico e desenvolvimento de uma política de formação continuada para os 

professores da rede municipal de ensino (ITABUNA, 2001). 

Ao realizarmos as análises da Proposta de Ciclos de Itabuna, não foram 

encontradas referências ao processo de construção do texto da proposta com prioridade à 

participação democrática. A referência de uma proposta de escola pública “construída pelos 

munícipes, a serviço da conquista, da formação e do exercício da cidadania” (ITABUNA, 

2001, p. 2) não encontra, na prática da elaboração, o movimento dialético envolvendo 

secretaria de educação, professores e comunidade.  

As limitações em relação à participação democrática nos traz o entendimento de 

que a elaboração do texto da política de ciclos em Itabuna ficou restrita aos representantes da 

secretaria de educação, à assessoria pedagógica, representada pelo professor Miguel Arroyo, 

às representantes da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), às duas professoras 

representantes da direção de escolas municipais, à representante das escolas estaduais, às duas 

representantes da coordenação pedagógica e aos dois representantes dos professores 

municipais. Dessa forma, o quantitativo de profissionais envolvidos na elaboração do texto da 

proposta não contempla, em nossa análise, uma participação que, de fato, pode ser 

considerada democrática.  

Outra limitação refere-se à avaliação dos ciclos. Os documentos analisados não 

apresentam propostas de avaliação para essa nova organização escolar na rede municipal. A 

avaliação da proposta é de fundamental importância, pois permite diagnosticar dificuldades, 

possibilitando a reestruturação e a reelaboração de ações. 

Vale destacar, em relação aos investimentos necessários à efetivação da proposta 

de ciclos na Escola Grapiúna, a política de formação continuada para todos os profissionais 

envolvidos na proposta. Os aspectos da formação continuada, desenvolvida em Itabuna no 
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contexto da implantação dos ciclos de formação na década de 2002, serão abordados no 

capítulo 2. As discussões sobre essa temática levarão em conta o contexto brasileiro, a partir 

da década de 1990, por ser um período em que a formação continuada torna-se dever do 

Estado e direito do professor. 

  



42 

 

2 A FORMAÇÃO DOCENTE E O SISTEMA DE CICLOS 

 

2.1 A POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES A PARTIR DOS ANOS DE 1990: 

UM CAMPO EM DISPUTA 

 

As discussões sobre a formação de professores, a partir dos anos de 1990, estavam 

inseridas no contexto de disputa pelo projeto da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDB n° 9.394/1996, em elaboração. O debate sobre a formação docente inicial e 

continuada foi permeado de disputa sobre concepções, dinâmicas, políticas e currículos. No 

entanto, para Silva (2004) e Silva (2013), a concepção que predominou no texto da LDB, 

resultante da disputa de forças e visões antagônicas de sociedade e de educação, estava 

alicerçada no contexto político e econômico neoliberal e, por conseguinte, as propostas de 

formação de professores tenderam a refletir as concepções em vigor naquele momento no 

cenário político.   

De modo geral, os embates políticos e ideológicos, ocorridos no contexto da 

formulação dos documentos legais para a formação docente, apontaram para a necessidade de 

se repensar a formação desses profissionais. Estava em disputa também a tomada de decisão 

em relação ao posicionamento político e epistemológico sobre os rumos da formação, 

sobretudo em relação aos desafios colocados pela realidade naquele contexto de 

reestruturação do Estado e, principalmente, de uma política econômica pautada no 

neoliberalismo. Assim, a aprovação da LDB, em 1996, inaugura um novo tempo de reformas 

substanciais nas políticas de formação de professores no Brasil.  

O quadro possível de um modelo de formação foi aprovado, em artigos da 

LDB/1996, como podemos examinar no Capítulo V, no Título VI “Dos profissionais da 

Educação”. Observamos determinações que fundamentam a formação inicial e continuada de 

professores nos Art. 61, 62 e 63. No Art. 61 e nos itens I, II e III, especifica-se a identidade 

docente:  

 

Art. 61, Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a 

atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos 

das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a 

associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação 

em serviço; III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em 

instituições de ensino e em outras atividades. (BRASIL, 2012, p. 34).  

 



43 

 

As determinações destacadas no artigo e em seus itens explicitam que a formação 

de professores deve estar vinculada às particularidades que permeiam os objetivos desses 

profissionais nas diferentes etapas e modalidades de atuação na educação básica.  

Os fundamentos, nos quais deve estar embasada essa formação, perpassam pela 

existência, primeiramente, de uma formação que promova o conhecimento de caráter 

científico e social específicos do trabalho docente. Ainda especifica, como fundamento 

característico da formação docente, a necessidade de associar teorias e práticas, apontando 

para a necessidade da realização de estágios supervisionados e de capacitação em serviço. E o 

aproveitamento tanto da formação como de experiências anteriores do professor, expandindo, 

assim, a possibilidade de aproveitamento de estudos e de experiências profissionais anteriores 

para a integralização dos cursos de formação de professores.  

O reconhecimento da especificidade do trabalho docente e a importância da 

capacitação em serviço abrem espaço, como salientam Alvarado-Prada et al. (2010), para a 

importância da formação continuada, tendo o contexto da experiência diária, o espaço escolar 

e a sala de aula como espaços essencialmente formadores. Na concepção dos autores, 

portanto, a formação docente se caracteriza como um processo contínuo e permanente, não 

devendo estar atrelada unicamente a uma instituição ou a qualquer espaço específico.  

O Art. 62 e seus parágrafos determinam que a formação inicial de professores 

deve ser em nível superior como modalidade de formação necessária à atuação na educação 

básica, sendo admitida “formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 

e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal” (ART. 62). No entanto, apesar de admitir a formação de professor em 

nível médio para atuação nos anos iniciais da escolarização, o Art. 62 indica, todavia, o 

regime de colaboração, conforme o §1°, para que os entes federados promovam a “formação 

inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais do magistério” (ART. 62).  

As determinações apresentadas pelo Art. 62 da LDB esclarecem, ainda, nos seus 

incisos 2º e 3º, que a efetivação da formação inicial deve dar preferência para a modalidade 

presencial, mas que a formação continuada deve utilizar também a modalidade à distância. 

Esses dois incisos abrem espaço para diferentes interpretações e encaminhamentos de 

políticas de formação de professores, pois permitem a oferta da modalidade à distância sem 

criar critérios específicos dessa oferta. O resultado tem sido o crescente investimento, nos 

últimos anos, na formação inicial na modalidade à distância.     

Ainda em relação à responsabilização pela realização de programas de formação 

continuada, o Art. 87, Inciso 3º, traz determinações sobre o dever do Distrito Federal, de cada 
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estado, município e da União de “realizar programas de capacitação para todos os professores 

em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação à distância” (BRASIL, 

2012, p. 43). 

O debate também ocorreu na tramitação e na promulgação da LDB, no que diz 

respeito à responsabilidade pela realização de programas de formação de professores. No 

embate de disputa sobre a questão, a indicação de criação dos institutos superiores de 

educação ganhou força e, assim, instituído em Lei, conforme Art. 63 e em seus itens I, II e III, 

para a formação em nível superior. 

 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 

I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso 

normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as 

primeiras séries do ensino fundamental; 

II – programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 

superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III – programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis. (BRASIL, 2012, p. 35).  

 

A criação dos institutos gerou uma grande oposição das universidades públicas, 

contrárias a essa decisão, pois, historicamente, a formação de professores esteve a cargo das 

universidades. Além disso, pesou também a crítica de que esses Institutos não tinham 

infraestrutura e suas ações estavam voltadas exclusivamente para o ensino, com pouca ou 

quase nenhuma tradição na pesquisa e na extensão. A LDB, nesse sentido, foi considerada 

como um retrocesso quando deu ênfase a essa nova instância como formadora de professores 

da educação básica. 

Os institutos superiores foram regularizados pelo Decreto n° 3.276, de 6 de 

dezembro de 1999, e o Art. 4° desse decreto,  itens I e II, traze as concepções dos institutos de 

educação como instituição de formação docente: 

 

Art.4º Os cursos referidos no artigo anterior poderão ser ministrados: 

I- por institutos superiores de educação, que deverão constituir-se em unidades 

acadêmicas específicas; 

II- por universidades, centros universitários e outras instituições de ensino superior 

para tanto legalmente credenciadas. (BRASIL, 1999, p. 1).  

  

Reforça as críticas realizadas aos institutos superiores de educação e à função a 

eles atribuída, concernente à formação de profissionais da educação básica, o que Bazzo 

(2004) destaca: “significa um rebaixamento na hierarquia universitária com tudo o que isto 

implica em perda de qualidade e mesmo de prestígio para a formação dos profissionais da 
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educação” (BAZZO, 2004, p. 277). A reflexão da autora está pautada na concepção de que 

tais instituições, apresentadas na ordem em que aparecem no Art. 4º, tendo sua menção 

anterior à menção das universidades, centros universitários e outras instituições de ensino 

superior, promovem alterações na ordem de importância e seriedade na maneira como deve 

ser considerada a temática da formação docente. Sendo assim, a autora traz o entendimento de 

que, ao delegar aos institutos superiores de educação, a responsabilidade pela formação de 

professores representa 

 

uma preocupante preferência pela formação desses profissionais fora da 

universidade, em locais onde a pesquisa e a consequente produção de conhecimento 

poderão ficar em segundo plano, dadas às baixas exigências de qualificação do 

corpo docente que a lei estabeleceu para a criação dos ISEs. (BAZZO, 2004, p. 277).  

 

Assim, ao expor sua preocupação à determinação do Art. 63 da LDB para os 

institutos superiores como instituição de formação docente, a autora faz referência a 

condições, caracterizações e direcionamentos dessas formações, podendo não ser prioritário o 

estabelecimento de condições propícias para o desenvolvimento da pesquisa e consequente 

produção do conhecimento, podendo assim, constituir-se em perda de qualidade ou 

descaracterização da formação oferecida nos cursos de Licenciatura.  

Ainda, o Decreto n° 3.276/1999 estabelece, em seu Art. 2º, que os cursos de 

formação de professores para a educação básica serão organizados em compatibilidade com a 

etapa de atuação, indicando, ainda, a possibilidade de complementação de estudos a fim de 

oportunizar a atuação em outra etapa da educação básica. No item III, do mesmo artigo, o 

Decreto institui que a organização curricular dos cursos deverá assegurar as especificidades 

do trabalho do professor, garantindo atuação multidisciplinar e em campos específicos do 

conhecimento. 

Assim, o Decreto nº 3.276/1999 indica uma concepção de formação de professor 

veiculada à estrutura tradicional de currículo nas escolas, o qual se encontra fragmentado em 

disciplinas. Nessa perspectiva, a formação de professores caracteriza-se como insuficiente 

para o enfrentamento das práticas sociais que exigem formação mais crítica. No entanto, é 

preciso ressaltar que, segundo Maués (2003), esse aspecto perpassa pelo modelo de formação 

veiculada às exigências internacionais que caracterizaram o cenário nacional, no contexto da 

política neoliberal. 

No Art. 3º, § 2º, o Decreto nº 3.276/1999 institui que “a formação em nível 

superior de professores para atuação multidisciplinar, destinada ao magistério na Educação 
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Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, far-se-á exclusivamente em cursos 

normais superiores”. 

Na concepção de Brzezinsk (1999) essa determinação indica, sobretudo, a 

centralização de poder, ao desconsiderar as contribuições dos educadores sobre o assunto. 

Assim,  

 

A atitude do Presidente da República, ao “decretar” como e onde se deve formar o 

professor de atuação multidisciplinar no magistério da Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, desconsiderou os resultados das pesquisas e 

experiências já realizadas e violentou o direito dos educadores, autoridades teórico-

práticas da área, de democraticamente oferecer suas contribuições sobre o assunto. 

(BRZEZINSK, 1999, p. 82). 

 

Dessa forma, as determinações do Decreto nº 3.276/1999 indicam desvalorização 

do papel social e cultural dos profissionais da educação e desmantelamento das estruturas das 

instituições superiores como instituições responsáveis por uma formação crítica de 

professores, que buscaria responder às exigências em relação à produção do conhecimento.  

As críticas e a resistência dos movimentos dos educadores pressionaram o 

governo presidencial em relação às determinações do Art. 3º, § 2º, e nova redação foi emitida, 

por meio do Decreto 3.554/2000. Isso resultou em nova redação do texto, substituindo-se a 

palavra exclusivamente por preferencialmente. Isso define o Curso Normal Superior como 

espaço preferencial e não mais exclusivo para a formação dos professores da Educação 

Básica, e preserva essa função ao curso de Pedagogia.  

O Decreto 3276/1999 ressalta, ainda, em seu Art. 4º, § 2º, a necessidade de 

articulação entre teoria e prática no processo de formação docente. Assim,  

 

Qualquer que seja a vinculação institucional, os cursos de formação de professores 

para a educação básica deverão assegurar estreita articulação com os sistemas de 

ensino, essencial para a associação teoria-prática no processo de formação. 

(BRASIL, 1999, p. 1).  

 

Dessa forma, a exigência da articulação entre teoria e prática indica concepção de 

formação docente caracterizada pelo caráter técnico e instrumental. A ênfase no aspecto de 

priorização da docência pode promover a desvalorização da formação intelectual e política 

dos profissionais da educação.  

Nesse contexto dos anos de 1990, o cenário nacional foi marcado por embates na 

definição das políticas de formação de professores e foram instituídos decretos, pareceres e 
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resoluções, que buscam atender às exigências veiculadas pelo contexto político e econômico 

em relação à formação de professores para a educação básica.  

Em que pese na atualidade que a formação de docentes possa ser realizada pelos 

institutos superiores de educação, a existência desses não eliminou a importância das 

universidades como lócus de formação docente, principalmente para a educação infantil e os 

anos iniciais.  

No que concerne à formação continuada, para Alvarado-Prada et al. (2010), “a 

construção da formação docente envolve toda a trajetória dos profissionais, suas concepções 

de vida, de sociedade, de escola, de educação, seus interesses, necessidades, habilidades e 

também seus medos, dificuldades e limitações” (ALVARADO-PRADA, 2010, p. 370). Logo, 

o papel da formação docente como mola propulsora para a integração das ideias e práticas, 

que permeiam toda a trajetória profissional dos docentes, envolve suas concepções, seus 

interesses e suas necessidades. 

A importância da formação continuada, segundo Gatti (2008), ao realizar análises 

das políticas públicas para formação de professores no Brasil, ganhou força nas duas últimas 

décadas e esteve relacionada às pressões impostas pelas novas condições do mundo do 

trabalho e pelo baixo desempenho escolar de significativo número da população. Para a 

autora, portanto, “as políticas públicas e ações políticas movimentam-se, então, na direção de 

reformas curriculares e de mudanças na formação dos docentes, dos formadores das novas 

gerações” (GATTI, 2008, p. 62). Assim: 

 

nos últimos anos do século XX, tornou-se forte, nos mais variados setores 

profissionais e nos setores universitários, especialmente em países desenvolvidos, a 

questão da imperiosidade de formação continuada como um requisito para o 

trabalho, a ideia da atualização constante, em função das mudanças nos 

conhecimentos e nas tecnologias e das mudanças no mundo do trabalho. Ou seja, a 

educação continuada foi colocada como aprofundamento e avanço nas formações 

dos profissionais. Incorporou-se essa necessidade também aos setores profissionais 

da educação, o que exigiu o desenvolvimento de políticas nacionais ou regionais em 

resposta a problemas característicos de nosso sistema educacional. (GATTI, 2008, p. 

58).  

 

Além disso, a formação docente perpassou pelo viés das exigências internacionais 

que visavam atender ao processo de mudanças econômicas impostas pela globalização. As 

mudanças na economia mundial, desde a década de 1980, subsidiaram reformas envolvendo 

“a estrutura administrativa e pedagógica da escola, a formação de professores, os conteúdos a 

serem ensinados, os aportes teóricos a serem adotados” (MAUÉS, 2003, p. 6), por meio do 

processo de regulação social.  
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Nessa perspectiva, a autora considera que as reformas educacionais funcionam 

como uma forma de regulação social, mantendo o equilíbrio, e servem de controle, na medida 

em que “os organismos governamentais decidem a direção que devem tomar as reformas, a 

partir das relações que se estabelecem no contexto mundial, quer seja no aspecto político, 

econômico ou social” (MAUÉS, 2003, p. 95). Logo, as reformas educacionais possuem dois 

aspectos característicos: o primeiro promove o ajustamento social e o segundo, o controle, à 

medida que tais reformas são decididas pelos órgãos governamentais em conformidade com 

os aspectos políticos, econômicos e sociais que caracterizam o contexto mundial.  

Podemos inferir, dessa forma, que a realidade política, econômica e social 

vivenciada no contexto mundial foi elemento norteador das reformas educacionais 

implementadas no contexto brasileiro a partir da década de 1990 e, principalmente, para 

elaboração e implementação da LDB/1996.  

E, nesse contexto, a ênfase na formação prática caracteriza outro modelo de 

formação existente no contexto brasileiro. Para Maués (2003), essa ênfase está pautada nos 

seguintes argumentos: 

 

A justificativa apresentada para tanto é que, à semelhança de outras profissões, o 

futuro professor precisa entrar em contato real com o meio em que deverá atuar, 

devendo desde o início da formação assumir tarefas específicas e ter um 

acompanhamento direto para a realização delas. Outro argumento utilizado é que os 

cursos de formação têm sido muito teóricos, desvinculados do meio escolar [...]. 

(MAUÉS, 2003, p. 101).  

 

Portanto, a ênfase na formação prática é justificada como meio para validação das 

experiências profissionais. Nessa perspectiva, o saber, ligado à experiência prática do 

professor, passa a ser valorizado na medida em que é considerado como o saber capaz de 

resolver os problemas reais vivenciados no cotidiano escolar. Assim, a formação prática, 

vinculada ao meio escolar, resulta em melhor preparo para atuação do profissional ligado à 

educação. 

Por isso, a ênfase na formação continuada e no contexto da própria escola. Para 

Maués (2003), esse modelo de 

 

formação contínua constitui parte integrante de todas as reformas que se estão 

processando, tendo sempre como objetivo maior a busca de um alinhamento dos 

professores que já estão em exercício com as últimas decisões em matéria de política 

educacional. [...] Mais uma vez a questão da aceitação tácita das políticas 

governamentais é evidenciada, isto é, o objetivo maior da formação contínua é a 

adaptação às exigências postas pelos governos, que apresentam a necessidade de 

uma atualização a esse novo mundo globalizado. (MAUÉS, 2003, p. 103-104). 
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O modelo pautado na formação contínua do professor é colocado em evidência 

nas reformas educacionais, com o propósito de promover a assimilação dos professores às 

exigências do contexto educacional, objetivando favorecer o aperfeiçoamento profissional no 

desenvolvimento e na adaptação das competências ao novo contexto, na atualização dos 

conhecimentos adquiridos durante a formação inicial e no desenvolvimento das capacidades 

necessárias ao enfrentamento das situações desafiadoras que permeiam o contexto escolar.   

Em razão desse modelo de formação continuada, há necessidade de se criarem 

critérios para o desenvolvimento da atividade docente. Para a autora, a ênfase nas 

competências se apresenta, desse modo,  

 

apesar de não ser uma abordagem nova, tendo em vista que na década de 1970 já era 

utilizado nos Estados Unidos, esse aporte tem-se revestido de certa “modernidade”, 

e classifica como ultrapassado tudo o que não cabe nesse entendimento acerca da 

formação. O modelo de competências na formação do professor parecer vir na 

esteira da utilização feita dessa mesma noção no mundo da indústria e das empresas. 

(MAUÉS, 2003, p. 105).  

 

O modelo de competências ou pedagogia das competências insere-se no cenário 

educacional brasileiro, na década de 1980, a partir do modelo empresarial, e propõe uma 

aproximação entre os programas voltados para as políticas de formação docente e as 

necessidades das indústrias (MAUÉS, 2003).  

No que se refere aos modelos de formação Alvarado-Prada et al. (2010), 

concordando com Maués (2003), expõem: 

 

Diante dos diversos pensamentos sobre a formação continuada de professores e as 

diversas práticas a respeito, fica esclarecido que não há modelo único. Portanto, se 

faz necessário conhecer esses pensamentos e práticas, analisá-los criticamente e 

apreender isso para desenvolver novos conhecimentos, cujos produtos sejam, de 

fato, a transformação da formação dos profissionais da educação. (ALVARADO-

PRADA, 2010, p. 377).  

 

No entanto, para Alvarado-Prada et al. (2010), a formação de professores também 

representa um caminho de diversas possibilidades e, no processo de formação, pode 

possibilitar aos professores que se desenvolvam e construam as relações que favoreçam a 

construção dos seus conhecimentos de maneira contínua. 

Para os autores, portanto, os diversos modelos de formação existentes trazem 

concepções relacionadas ao contexto histórico, político e social, em conformidade com 

concepções que permeiam o cenário mundial e nacional nas suas múltiplas relações com o 

modelo industrial e comercial do mercado consumidor. 
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Sobre a diversidade de concepções, envolvendo a temática da formação 

continuada de professores, Demailly (1997) apresenta quatro modelos: a forma universitária, 

a forma escolar, a forma contratual e a forma interativo-reflexiva, caracterizando esses 

modelos no que se referem às finalidades e à eficácia pertinentes. Na concepção da autora, 

“pensar em estratégias de formação contínua e processos de socialização profissional dos 

professores implica descodificar um certo número de conceitos” (DEMAILLY, 1997, p. 142). 

De acordo com a autora, a formação característica do modelo universitário tem 

por finalidade “a transmissão do saber e da teoria”. Nesse modelo, “mestres e discípulos estão 

em relação imediata com um terceiro termo, o saber, a ciência, a crítica ou a arte, de que os 

mestres são os produtores diretos através da investigação, e não somente, difusores” 

(DEMAILLY, 1997, p. 143). Assim, a relação entre formadores e formandos caracteriza-se 

por negociações prévias e vincula-se a uma instituição formadora, promovendo titulação 

específica à área de formação. 

No modelo escolar, apresentado pela autora, os formadores devem ensinar saberes 

que são definidos pelos programas oficiais vinculados a um poder legítimo, representado pela 

Igreja, Estado ou Nação. Nessa forma, os saberes da formação são definidos exteriormente 

por meio de um programa oficial e caracterizam uma parte significativa de funcionamento da 

formação contínua. Para a autora, são formações 

 

obrigatórias ou quase obrigatórias, que têm como instância legítima de impulsão os 

departamentos ministeriais ou os seus prolongamentos regionais ou locais. Um certo 

número de dossiês da formação contínua integram-se neste modelo e mobilizam 

uma facção importante do volume das ações de formação. (DEMAILLY, 1997, p. 

146).  

 

A forma contratual é o terceiro modelo de formação apresentado pela autora e 

“caracteriza-se por uma negociação (sob modalidades diversas), entre diferentes parceiros 

ligados por uma relação contratual, do programa pretendido e das modalidades materiais e 

pedagógicas de aprendizagem” (DEMAILLY, 1997, p. 144). Nesse modelo, portanto, existe 

um entendimento da importância e utilidade do tipo de formação que o professor deve seguir, 

a partir do estabelecimento da utilidade dessa formação para as necessidades da escola onde 

atua. 

O quarto modelo de formação é denominado pela autora de interativa-reflexiva. 

Nesse modelo, existe uma relação com a resolução de problemas reais ligados às situações 

cotidianas do trabalho escolar, materializando-se em formações de acompanhamento de 

projetos ou grupos de investigação-ação. De acordo com a autora, a forma interativa-reflexiva 
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tem como característica a interatividade dos professores no processo de elaboração dos 

saberes necessários à prática profissional. Assim, 

 

A competência estimulada neste modelo é a capacidade de resolução de problema, 

isto é, um misto de saberes com estatutos muito diversos, que são parcialmente 

produzidos e não transmitidos na relação pedagógica que caracteriza a formação. 

Esta fabricação coletiva de novos saberes (de saberes do ofício) durante a formação, 

saberes que são posto em prática paralelamente ao processo de formação, é a 

característica principal deste modelo. (DEMAILLY, 1997, p. 145).  

 

A partir da concepção da autora, portanto, na forma interativa-reflexiva existe 

uma cooperação entre formador e formandos na produção dos saberes, tendo como 

característica principal a negociação em conjunto dos conteúdos que devem nortear o 

processo de formação, subsidiando a resolução de problemas práticos no contexto escolar.  

Além disso, os professores tornam-se protagonistas de sua ação e o espaço escolar 

é essencial para a promoção do processo de formação docente, visto que as experiências 

vivenciadas nessa realidade subsidiam a compreensão das atitudes desenvolvidas pelos 

docentes em sua prática diária e apresentam fundamentos para o desenvolvimento da 

formação continuada de professores. Dessa forma, “a instituição escolar é o espaço principal 

onde acontecem e precisam acontecer os projetos e atividades de formação de professores” 

(ALVADADO-PRADA et al., 2010, p. 371). 

Candau (2003) chama a atenção para a importância de se realizar “renovação das 

escolas e das práticas pedagógicas” (CANDAU, 2003, p. 51) no processo de implantação de 

proposta de formação docente. Para tanto, na concepção da autora, a temática em questão 

precisa ser considerada na dimensão da prática profissional, sendo analisada “a partir de 

diferentes enfoques e dimensões” (CANDAU, 2003, p. 51). A autora apresenta o modelo 

denominado “clássico” de formação continuada de professores como uma característica 

presente na grande maioria de propostas de formação realizadas. Para a autora, 

 

A ênfase é posta na “reciclagem” dos professores. Como o próprio nome indica, 

“reciclar” significa “refazer o ciclo”, voltar a atualizar a formação recebida. O 

professor, uma vez na atividade profissional, em determinados momentos realiza 

atividades específicas, em geral, voltando à universidade para fazer cursos de 

diferentes níveis, de aperfeiçoamento, especialização, pós-graduação [...]. Outras 

possibilidades de reciclagem podem ser a frequência a cursos promovidos pelas 

próprias secretarias de educação e/ou a participação em simpósios, congressos, 

encontros orientados, de alguma forma, ao seu desenvolvimento profissional. 

(CANDAU, 2003, p. 52).  
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O modelo considerado “clássico”, portanto, tem como foco o processo de 

atualização da prática docente, sendo realizado por meio de atividades específicas na área de 

atuação do professor, ou através do retorno à universidade, ou ainda por meio de cursos que 

orientem o desenvolvimento profissional do docente em atividade, sendo realizados por 

iniciativa das secretarias de educação dos estados e municípios.  

Contrapondo-se a esse modelo “clássico”, Candau (2003) enfatiza a existência de 

construção de uma nova perspectiva de formação continuada que perpassa pela consideração 

de elementos centrais que envolvem dois aspectos fundamentais: o primeiro consiste em 

considerar a escola como lócus de formação continuada; e o segundo consiste em reconhecer 

e valorizar o saber docente como referência fundamental para o desenvolvimento de propostas 

de formação continuada. Assim,  

 

considerar a escola como lócus de formação continuada passa a ser uma afirmação 

fundamental na busca de superar o modelo clássico de formação continuada e 

construir uma nova perspectiva na área de formação continuada de professores. Mas 

este objetivo não se alcança de uma maneira espontânea, não é o simples fato de 

estar na escola e de desenvolver uma prática escolar concreta que garante a presença 

das condições mobilizadoras de um processo formativo. Uma prática repetitiva, uma 

prática mecânica não favorece esse processo. Para que ele se dê, é importante que 

essa prática seja uma prática reflexiva, uma prática capaz de identificar os 

problemas, de resolvê-los, que seja uma prática coletiva, uma prática construída 

conjuntamente por grupos de professores ou por todo o corpo docente de uma 

determinada instituição escolar (CANDAU, 2003. p. 57).  

 

Na concepção da autora, o espaço escolar enquanto lócus dessa formação impõe a 

existência de uma prática reflexiva, que identifique os problemas do cotidiano e apresente 

alternativas de solução para esses problemas, em uma perspectiva de coletividade e 

participação conjunta de todos os professores envolvidos em determinada realidade escolar. 

O segundo aspecto no processo de superação do modelo clássico consiste em 

reconhecer e valorizar o saber docente como referência fundamental para o desenvolvimento 

de propostas de formação continuada. De acordo com a autora, os saberes docentes são 

saberes da experiência dos professores que estão diretamente vinculados ao meio onde se 

desenvolvem suas práticas cotidianas (CANDAU, 2003).  

Assim, as legislações e os textos produzidos nos anos de 1990 disseminaram a 

necessidade de colocar o país em nível de competitividade internacional e o professor como 

aquele que não apenas cumpre as determinações oficiais, mas como alguém capaz de refletir 

sobre a própria prática e modificá-la a partir de referenciais oferecidos na experiência laboral 

(SCHNEIDER, 2007). 
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Diante desse contexto, as propostas de formação inicial e continuada na década de 

1990 foram pautadas na atribuição do papel da educação como motor do crescimento 

econômico e social e apontam como elementos constitutivos do novo modelo de formação “a 

profissionalização, a ênfase na formação prática/validação das experiências, a formação 

continuada, a educação à distância e a pedagogia das competências” (MAUÉS, 2003, p. 99).  

Alimentada por discursos produzidos num contexto globalizado, a partir dos anos 

de 2000, a formulação de políticas nacionais para formação de profissionais do magistério da 

educação básica, pós LDB, prosseguiu resultante da disputa de forças e concepções 

antagônicas de sociedade e de educação. A conjuntura política e econômica do modelo 

neoliberal repercutiu na elaboração dos textos oficiais inscritos na forma de diretrizes 

curriculares, pareceres e resoluções, promulgados pelo governo federal no final dos anos de 

1990 e início dos anos 2000. Os pareceres, as diretrizes curriculares nacionais/DCNs para a 

formação de professores da educação básica, instituídas pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE), através de seu Conselho Pleno (CP), e regulamentadas pelas Resoluções CNE/CP 1 e 

CNE/CP 2, em 18 e 19 de fevereiro de 2002, respectivamente, representam as estratégias de 

controle e regulação social da formação de professores. 

O Conselho Nacional de Educação, nesse período, procurou sintonizar a formação 

de professores com os princípios prescritos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDBEN nº 9394/1996, aprovando o Parecer n° 009/2001. Esse parecer dispõe sobre 

as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em 

nível superior, curso de licenciatura e de graduação plena, normatizando e fixando os 

princípios, os fundamentos e os procedimentos a serem observados, na organização 

institucional e curricular, de cada estabelecimento de ensino brasileiro.  

Esse parecer traz um discurso de mudança, na concepção de formação de 

professores, sob a alegação de rompimento com o formato tradicional, e justificando a 

necessidade de adoção de um novo modelo que contemple as características exigidas na 

atualidade. Desse modo, observa-se a preocupação do Parecer n° 009/2001 em inserir nas 

diretrizes de formação docente o termo competência, uma forma de imprimir exigências para 

atuação docente. 

Diante desse contexto, as propostas de formação inicial e continuada, na década 

de 1990, foram pautadas na atribuição do papel da educação como motor do crescimento 

econômico e social e, apontam como elementos constitutivos do novo modelo de formação “a 

profissionalização, a ênfase na formação prática/validação das experiências, a formação 

continuada, a educação à distância e a pedagogia das competências” (MAUÉS, 2003, p. 99).  
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Assim, o Parecer n° 009/2001 orienta que a formação de professores, como 

preparação profissional, necessita desenvolver competências necessárias que atendam às 

exigências do cenário brasileiro. No entanto, para Santos e Brito (2011), a concepção de 

formação de professores, presente no Parecer n° 009/2001,  

 

Além de atrelar educação à economia, os apontamentos presentes nesse documento 

sinalizam para uma necessidade de mudanças na atuação profissional do professor, 

mudança essa que leva esse trabalhador para uma busca incessante de novos saberes 

e competências (SANTOS; BRITO, 2011, p. 61).  
 

Logo, o Parecer n° 009/2001, reforça uma concepção de formação que desenvolva 

competências necessárias para o atendimento das demandas do contexto profissional 

específico, atreladas às exigências do contexto econômico brasileiro. 

Em relação à concepção de pesquisa, o Parecer orienta que  

 

a pesquisa (ou investigação) que se desenvolve no âmbito do trabalho de professor 

refere-se, antes de mais nada, a uma atitude cotidiana de busca de compreensão dos 

processos de aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos e à autonomia na 

interpretação da realidade e dos conhecimentos que constituem seus objetos de 

ensino. 

Portanto, o foco principal do ensino da pesquisa nos cursos de formação docente é o 

próprio processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos escolares na educação 

básica. (BRASIL, 2001, p. 35).  

 

Desse modo, o parecer vincula a concepção de pesquisa à investigação no próprio 

local de trabalho do professor, com foco nas problemáticas do ensino e na aprendizagem dos 

alunos, sendo necessário que tenham “noções básicas dos contextos e dos métodos de 

investigação usados pelas diferentes ciências” (BRASIL, 2001, p. 35). 

Esse aspecto torna-se problemático, porque ter apenas noções básicas dos 

métodos de investigação não garante um efetivo trabalho de pesquisa das problemáticas 

educacionais, levando-se em conta a complexidade que envolve o ensino e a aprendizagem. 

A Resolução CNE/CP nº 1/2002a institui as diretrizes curriculares nacionais para 

a formação de professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena. Em seu texto, no Art. 4º, as diretrizes curriculares nacionais, também 

reafirmam o foco no desenvolvimento de competência para a formação docente: 

 

Art. 4º Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de formação 

é fundamental que se busque: 

I - considerar o conjunto das competências necessárias à atuação profissional; 
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II - adotar essas competências como norteadoras, tanto da proposta pedagógica, em 

especial do currículo e da avaliação, quanto da organização institucional e da gestão 

da escola de formação (BRASIL, 2002a, p. 2).  

 

Assim, institui-se, tanto no texto do Parecer n° 009/2001, como na Resolução 

CNE/CP nº 1/2002a, a normatização do termo competência, visualizando a vinculação do 

trabalho do professor às exigências econômicas do cenário nacional. 

Santos e Brito (2011), sobre a ênfase no termo competência, presente nos 

documentos mencionados, expõem que essa perspectiva 

 

evidencia a relação entre os discursos normatizadores do mundo do trabalho 

industrial e os discursos normatizadores que se instauram para legislar a formação 

docente presente pelos discursos acerca de competência, bem como pela formação 

voltada para o trabalho de modo a atender às demandas de um sistema 

mercadológico em expansão. (SANTOS; BRITO, 2011, p. 66).  
 

Dessa maneira, a formação docente implica na busca pelo cumprimento de 

exigências, sempre atreladas ao mercado de trabalho, distanciando-se, assim, da função 

primordial da preparação de professores para o exercício da docência em sua relação 

primordial com o ensino-aprendizagem.  

Além disso, a perspectiva presente nos documentos desconsidera a prática docente 

enquanto práxis dialética ao focar a formação na competência enquanto normatização 

vinculada à prática de situações em sala de aula, como meio para o professor testar seus 

conhecimentos e, assim, validar o seu trabalho. 

A regularização quanto à duração e a carga horária dos cursos destinados à 

formação de professores foram instituídas pela Resolução CNE/CP 2/2002b. Nessa 

regularização ocorreu o embate entre o movimento dos educadores, que defendia uma carga 

horária total de 3200 horas, e o poder legislativo, que fixou uma carga horária total de 2800 

horas. A distribuição dessa carga horária foi realizada a partir da seguinte sistemática: 

 

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada 

mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas 

quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, 

as seguintes dimensões dos componentes comuns: 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 

longo do curso; 

II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da 

segunda metade do curso; 

III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza 

científico-cultural; 

IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-

culturais. 
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Parágrafo único. Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação básica 

poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o 

máximo de 200 (duzentas) horas. (BRASIL, 2002b, p. 1).  
 

Nessa perspectiva, o caráter prático da formação docente é evidenciado, o que 

indica uma concepção de professor enquanto profissional prático da educação. Nesse aspecto, 

reduz-se a ação docente à atuação, em grande parte, à ministração de aulas. 

Em 2002, também tivemos os referenciais para formação de professores, 

publicado pelo MEC. Em seu texto, o documento faz referência à sua finalidade, “[...] 

provocar e, ao mesmo tempo, orientar transformações na formação de professores” (BRASIL, 

2002, p. 15).  

Concernente ao objetivo para a formação de professores, os referenciais 

explicitam a profissionalização por meio do desenvolvimento das competências, que 

permitam contemplar as dimensões técnicas, sociais e políticas, com foco nas tendências e nas 

necessidades de desenvolvimento do país (BRASIL, 2002). 

Assim, a partir da análise das determinações das diretrizes, pareceres e resoluções, 

concernentes à formação de professores, consideramos sua inserção em um contexto marcado 

pela dinâmica que caracterizou as mudanças no cenário brasileiro, no final dos anos de 1990 e 

na década dos anos 2000.  

No debate em torno da formação continuada, nos anos 2000, Tardif (2007) trouxe 

reflexões, que convergem com a perspectiva de Candau (2003) e Alvarado-Prada (2010), ao 

defender o contexto da escola como espaço de formação e o professor como elo importante 

dessa formação. 

Tardif (2007), ao analisar a temática da formação continuada, trouxe reflexões 

importantes na consideração dos professores como atores competentes e sujeitos do 

conhecimento. O autor expõe a necessidade de pautar a formação continuada em constante 

diálogo com os professores, considerando-os “como sujeitos competentes que detêm saberes 

específicos ao seu trabalho” (TARDIF, 2007, p. 230). Tal aspecto se configura em ponto de 

partida para desenvolver propostas e programas de formação continuada que, de fato, estejam 

engajadas na compreensão da construção dos saberes e das competências, que são 

mobilizados nas práticas, e das estratégias de ação dos professores em seu trabalho escolar. 

Dessa forma, em uma proposta de formação continuada, devem estar presentes as 

condições necessárias à produção do conhecimento, porque isso irá alicerçar a ação do 

professor frente aos desafios do cotidiano. Sendo assim, o espaço escolar, no qual o professor 
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esteja inserido, deve fornecer os elementos e as condições propícios ao desenvolvimento de 

uma prática epistemológica. A esse respeito, Tardif (2007) afirma que  

 

O trabalho – como toda práxis – exige, por conseguinte, um sujeito do trabalho, isto 

é, um ator que utiliza, mobiliza e produz os saberes de seu trabalho. Não poderia ser 

diferente com os professores, os quais realizam um trabalho que não é simples nem 

previsível, mas complexo e enormemente influenciado pelas próprias decisões e 

ações desses atores. (TARDIF, 2007, p. 236-237). 

 

De fato, os professores, que desenvolvem uma prática epistemológica, que 

mobilizam e produzem os conhecimentos necessários ao enfrentamento dos desafios 

vivenciados em seu espaço escolar, que enfrentam as dificuldades de aprendizagens dos 

alunos e alunas, que organizam intervenções para o avanço dos educandos, precisam ser 

considerados como sujeitos de produção do conhecimento, pelos programas de formação 

continuada das redes de ensino, quer sejam municipais ou estaduais. 

Assim, tanto os saberes utilizados pelos professores nas práticas de sala de aula 

quanto os conhecimentos buscados, construídos e reconstruídos no decorrer da sua prática 

docente, podem ser considerados como “objetos epistêmicos” (TARDIF, 2007, p. 255), que 

podem ser tomados como ponto de partida para as reflexões e as discussões nos cursos de 

formação continuada.  

Nessa perspectiva, a concepção, que considera o professor como um sujeito do 

conhecimento, encontra-se na direção oposta a uma concepção tradicional, que dominou a 

educação durante séculos da história. A visão tradicionalista concebe o conhecimento como 

algo que é produzido de fora da prática do professor e o considera como mero aplicador dos 

conhecimentos produzidos. Essa concepção “dominou e domina ainda, de maneira geral, 

todas as visões da formação dos professores” (TARDIF, 2007, p. 235). 

As propostas de formação continuada precisam compreender como os saberes são 

integrados à prática dos professores. Na concepção do autor, o desenvolvimento das propostas 

de formação deve promover o entendimento crítico de como esses saberes são incorporados, 

produzidos, utilizados e transformados, tendo em vista as reais necessidades apresentadas “em 

seu contexto real de trabalho, em situações concretas de ação” (TARDIF, 2007, p. 256). Isso 

significa que as formações desenvolvidas com os professores precisam considerar os saberes 

que são “incorporados no processo de trabalho docente, que só têm sentido em relação às 

situações de trabalho e que é nessas situações que são construídos, modelados e utilizados de 

maneira significativa” (TARDIF, 2007, p. 256-257) pelos professores nos contextos concretos 

de sua função docente. 
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Vale ressaltar que, neste ano de 2015, foram instituídas as novas diretrizes 

curriculares nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da 

educação básica, tendo por base o Parecer CNE/CP nº 2/2015, aprovado pelo Conselho Pleno 

do Conselho Nacional de Educação (CNE), em 9 de junho de 2015, e homologado pelo MEC, 

em 24 de junho de 2015. Embora nossa pesquisa esteja inserida no contexto de análise do 

período de 2002 a 2012, é importante destacar a existência de uma nova diretriz para a 

formação inicial e continuada dos profissionais para o magistério da educação básica.   

 

2.2 FORMAÇÃO DOCENTE E SISTEMA DE CICLOS NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

A partir dos anos de 1990, vivenciamos um contexto em que foram 

implementadas diversas políticas de ciclos, em diversos estados brasileiros. Nessas políticas, 

estavam previstos propostas de formação continuada vinculada à consolidação de uma nova 

organização escolar. O objetivo foi desenvolver um modelo condizente com os aspectos 

sociais e culturais locais. No entanto, os modelos pautados nas propostas de formação 

instituídas nas concepções dos pareceres, resoluções e decretos instituídos pelo governo 

federal, por iniciativa do MEC, também eram frequentes.  

Assim, na organização da escolaridade em ciclos, a formação permanente dos 

professores deveria possibilitar a construção de um espaço rico para realização de discussões 

e esclarecimentos de aspectos relativos às dificuldades docentes (MAINARDES, 2009).  

Na concepção do autor, “os professores e demais profissionais são elementos 

centrais na implantação dos ciclos e a formação permanente desses profissionais é um 

elemento essencial para o sucesso dos programas de ciclos” (MAINARDES, 2009, p. 84-85) 

para melhor conhecimento e discussão dos seus principais fundamentos, bem como das suas 

finalidades tendo como objetivo principal a compreensão crítica dessa nova modalidade de 

ensino. O autor dá ênfase à formação permanente dos professores e demais profissionais da 

educação como modelo essencial para a formação docente no sistema de ciclo. 

Em suas considerações sobre a importância da formação permanente dos 

professores, Mainardes (2009) apresenta três aspectos que podem ser enfatizados no 

desenvolvimento de um programa de formação permanente de professores no contexto de um 

programa de ciclos. O primeiro aspecto está vinculado “às possibilidades de construção de um 

currículo que não desconsidere a diversidade cultural e a heterogeneidade que caracteriza os 

alunos e seus processos de desenvolvimento e aprendizagem” (MAINARDES, 2009, p. 85). O 

segundo aspecto está relacionado às questões metodológicas, enfatizando-se a importância e 
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necessidade de se considerar as necessidades dos alunos para o desenvolvimento de tarefas 

diferenciadas que permitam melhor desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades. O 

terceiro aspecto está relacionado aos aspectos da avaliação, entendida como formativa e 

diagnóstica. 

Na avaliação, portanto, os professores podem compreender esse processo como 

subsídio para o planejamento de sua rotina diária e para o desenvolvimento de intervenções 

que auxiliem os alunos na superação das dificuldades de aprendizagem. O autor ainda 

considera a possibilidade de criação de estratégias a serem aplicadas no processo de formação 

permanente de professores. Segundo o autor:  

 

Projetos que enfatizam a autonomia docente, a leitura e discussão de textos e o 

engajamento dos professores em grupos de pesquisa e de discussão são 

fundamentais para que os professores e demais profissionais da educação possam 

apropriar-se criticamente das propostas de ciclos e tornar-se sujeitos nos processos 

de construção de um modelo de escolarização que pretende superar as limitações da 

escola seriada. (MAINARDES, 2009, p. 86).  

 

Logo, as estratégias de leitura, de discussão e de participação em grupos de 

pesquisa devem promover o desenvolvimento da autonomia dos professores na construção do 

processo de consolidação da proposta de uma escola em ciclos e a consequente superação das 

limitações impostas pelo modelo da escola seriada. 

Arroyo (1999), tendo como referência o convívio direto com profissionais que 

implantaram propostas de ciclos, aborda a questão da formação dos professores como uma 

das mudanças mais significativas que a proposta dos ciclos exige. Ao discutir a temática da 

formação de educadores para atuação nas escolas que implantaram o modelo de ciclos, o 

autor suscita reflexões relacionadas ao “tipo de profissional que está sendo requerido, ou 

melhor, que está se formando nessa modalidade de organização do trabalho pedagógico” 

(ARROYO, 1999, p. 144). Assim, 

 

Nos seminários e congressos de professores, nos encontros com dirigentes 

municipais e estaduais sempre nos colocam as mesmas questões: como nos preparar 

para trabalhar com ciclos? Quanto tempo dedicamos à preparação, que cursos 

oferecemos, que competências prévias desenvolvemos, como avaliamos se os 

profissionais estão prontos para iniciar a organização dos ciclos? (ARROYO, 1999, 

p. 144).  

 

A temática da formação de professores e a forma como os processos de trabalho 

em ciclos são organizados ocupam lugar central nas inquietações apresentadas pelos 
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dirigentes nos municípios brasileiros que vivenciam experiências de implantação de políticas 

de ciclos.  

Esses questionamentos refletem uma prática de formação docente, existente no 

modelo de escola seriada, a qual o autor denomina de concepção precedente de formação, que 

determinou as orientações nas formulações de propostas de formação e qualificação de 

professores no contexto da educação no Brasil. Assim, “faz parte do pensar mais tradicional 

que a qualificação dos profissionais se coloque como um pré-requisito e uma precondição à 

implantação de mudanças na escola” (ARROYO, 1999, p. 145). Essa perspectiva traz o 

entendimento de que, se “pretendemos introduzir uma nova prática, nova metodologia, um 

novo currículo ou uma nova organização escolar, a primeira questão a colocarmos seria quem 

vai dar conta das inovações e como preparar, capacitar os professores para as novas tarefas” 

(ARROYO, 1999, p. 145). 

 

Essa perspectiva, portanto, está pautada no caráter antecedente de qualificação 

que acredita na preparação dos professores como elemento central no processo de intervenção 

necessária à consolidação de uma nova proposta. Assim, 

 

Aceitamos que ao tempo de fazer terá de preceder o tempo de aprender a fazer. Ao 

tempo de intervir, terá de preceder o tempo de aprender, de qualificar-se para 

intervir com qualidade. Sempre nos disseram que o domínio da teoria precede à 

prática [...]. Essa mesma concepção tem inspirado o pensar a formação e a 

qualificação de professores. Tem marcado as políticas e os currículos. (ARROYO, 

1999, p. 146). 

 

Portanto, é predominante na história da educação, a ideia de preparar os 

professores por meio de cursos de formação e qualificação como forma de atuação adequada, 

condizente com as inovações propostas nas reformas que se efetivaram no contexto brasileiro, 

conforme vimos no item anterior. Essa ideia foi internalizada de forma natural no pensamento 

pedagógico dos educadores e se faz presente também nas inquietações sobre a caracterização 

da proposta de formação docente para atuação no sistema de ciclos.  

Em contraposição à visão precedente ou antecedente de formação na organização 

dos ciclos, o autor expõe que 

 

Na medida em que vamos construindo propostas inovadoras, em que a organização 

dos ciclos entra como uma das inovações centrais, fomos questionando essa 

concepção e essa prática de formação. Fomos questionando o papel dos cursos e dos 

centros de aperfeiçoamento. Não separamos a equipe de coordenação pedagógica 

para planejar ações e a equipe de qualificação para previamente dar cursos. Não 

apenas porque essa visão polariza os tempos de pensar e fazer, de teoria e de prática, 
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os tempos de formação e de ação-intervenção, mas por algo muito sério, ela carrega 

uma concepção de educador que prioriza domínios e competências pontuais. 

(ARROYO, 1999, p. 146).  

 

Pensar a organização dos ciclos impõe uma nova lógica na organização dessa 

proposta e, de modo específico, uma nova lógica em relação à formação de professores que 

deve se contrapor à maneira tecnicista predominante na história da educação e nos processos 

de formação docente.  

O autor discute a temática da formação na organização dos ciclos vinculada à 

concepção de educação básica, à figura social do professor e aos processos sociais de sua 

formação. Assim, o processo de formação deve considerar “as dimensões históricas que a 

função de educador acumulou como tarefa social e cultural, como ofício” (ARROYO, 1999, 

p. 147). Esse caminho possibilita superar a centralidade da formação precedente que 

caracteriza a estrutura dos currículos dos cursos de formação e de qualificação. 

Nessa perspectiva, a implantação de propostas inovadoras não deve se caracterizar 

pela definição das competências pontuais que os educadores devem aprender e pelo 

treinamento para o desempenho de um novo papel social para novas práticas. Por essa razão, 

a montagem de cursos de treinamento para ensinar os professores a trabalhar, dentro de uma 

nova lógica estabelecida, torna-se ineficaz (ARROYO, 1999).  Nesse entendimento, o autor 

apresenta a seguinte concepção: 

 

Partimos de outro olhar, de outra concepção do ofício de mestre, do educador, do 

sempre velho e sempre novo papel de pedagogo. A hipótese que nos orienta é a de 

que os profissionais da educação básica estão mais feitos do que essa lógica 

dedutiva supõe; de que a melhor estratégia é partir da formação que eles já têm, 

assumir que a função de educador carrega dimensões definidas socialmente, partir 

do que há de permanente nesses velhos papeis sociais. É outra lógica para a 

formação dos profissionais da educação básica. (ARROYO, 1999, p. 152).  

 

A superação da visão tradicional de formação deve perpassar, primeiramente, pelo 

estabelecimento de um novo olhar que mobilize “as pesquisas, teorias, políticas e currículos 

na direção da formação” para o desempenho da “função social e cultural da educação básica”: 

“educar, humanizar, formar as mentes, os valores, os hábitos, as identidades, produzir e 

aprender o conhecimento” (ARROYO, 1999, p. 153). Essas são dimensões permanentes no 

ofício de ser professor.  

Dessa forma, o autor argumenta que 
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Não se trata de acrescentar novas incumbências a serem treinadas previamente, mas 

de criar situações coletivas que propiciem explicitar e cultivar o papel, os valores e 

saberes educativos que cada educador já põe em ação em sua prática, nas escolhas 

que faz cada dia no trato com os educandos. Preferimos nos basear no acúmulo de 

saberes, pensamentos e valores que informam o que há de mais educativo no ofício 

de mestres, que todos cultivam na diversidade de práticas, de culturas e identidades 

de cada um. (ARROYO, 1999, p. 153-154).  

 

Por conseguinte, a formação na organização dos ciclos, deve promover debates e 

reflexões da identidade e dos saberes coletivos aprendidos não apenas nas relações 

educativas, mas, sobretudo humanas, objetivando trabalhar as competências na perspectiva da 

coletividade, contextualizadas nas práticas do cotidiano escolar que se configuram no 

percurso profissional (ARROYO, 1999).  

Assim, para a proposta de formação, o autor defende o processo de requalificação 

das dimensões permanentes do ofício de mestre na perspectiva das temporalidades do 

desenvolvimento humano, vinculado às dimensões de organização do trabalho, dos tempos e 

espaços, dos saberes e das experiências de socialização (ARROYO, 1999). Dessa forma: 

 

As idades da vida, da formação humana passam a ser o eixo estruturante do pensar, 

planejar, intervir e fazer educativos, da organização das atividades, dos 

conhecimentos, dos valores, dos tempos e espaços. Trabalhar em um determinado 

tempo-ciclo da formação humana passa a ser o eixo identitário dos profissionais da 

educação básica e de seu trabalho coletivo e individual. O profissional passa a se ver 

como um educador, um pedagogo, um adulto que tenta dar conta dessas 

temporalidades do desenvolvimento humano com suas especificidades e exigências. 

A escola é vista como um encontro pedagogicamente pensado e organizado de 

gerações, de idades diferentes. Outra concepção de educação, outro profissional, 

logo, outros mecanismos para sua formação, outras dimensões a serem privilegiadas. 

(ARROYO, 1999, p. 158). 

 

Esse pensamento, portanto, configura a formação na organização dos ciclos, 

possibilitando novos significados na redefinição das competências dos professores e nas suas 

práticas educativas, que deem conta do que há de específico em cada tempo ou ciclo de 

desenvolvimento dos alunos e alunas.  

Na perspectiva apresentada por Arroyo, a formação, na organização de ciclo, está 

relacionada tanto à escola e aos seus espaços de formação, por meio de palestras, cursos, 

oficinas, seminários, conselhos de classe, reuniões de planejamento na escola, elaboração do 

projeto pedagógico e outros, quanto à sala de aula. Enfim, toda e qualquer atividade que seja 

desenvolvida no âmbito educacional é considerada como atividade de formação continuada. 

Nessa perspectiva, Fernandes (2010) expõe que 
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Os conhecimentos construídos a partir de reflexões sobre a prática, por meio das 

oficinas e dos projetos, parecem ter uma maior legitimidade entre os professores das 

escolas cicladas. Escolas que, por trazerem mudanças efetivas para a prática, 

demandam uma maior criação de soluções que não estão prescritas em livros e nem 

sequer em manuais. O saber construído coletivamente, a partir da análise das 

práticas, parece ser mais valorizado e legitimado entre os professores das escolas 

que funcionam por ciclos, uma vez que declaram ter participado mais de oficinas e 

projetos interdisciplinares (FERNANDES, 2010, p. 100-101). 

 

Assim, a formação, realizada dentro do contexto educacional, apoia-se na 

possibilidade de construção dos saberes e da elaboração de planos de ação para o 

enfrentamento das novas questões e desafios, a partir de uma concepção de coletividade.  

Ao analisar os ciclos de formação de Porto Alegre, Krug (2001) cita a criação de 

sete Núcleos de Ação Interdisciplinares – NAI, organizados por região geográfica da cidade. 

Esses núcleos eram centros específicos, para coordenar a formação dos professores no 

contexto da implantação da proposta, estavam subordinados à Secretaria Municipal de 

Educação. 

De acordo com a pesquisadora, esses núcleos  

 

trabalham na articulação das discussões por região da cidade entre instituições 

educativas e serviços como: Orçamento, Conselhos Regionais e outros, além da 

assessoria na formação de trabalhadoras e trabalhadores docentes e não docentes, 

famílias e estudantes [...]. São os responsáveis pela formação dos segmentos 

escolares em reuniões por escola, região da cidade e também encontros gerais que 

acontecem anualmente. (KRUG, 2001, p. 95-96).  

 

Dessa forma, ao criar os Núcleos de Ação Interdisciplinares, a Secretaria 

Municipal de Educação de Porto Alegre buscou desenvolver um processo de formação, em 

uma perspectiva ampla, envolvendo as comunidades escolares no centro do debate que 

articulou as políticas traçadas e suas relações com o trabalho desenvolvido nas escolas. 

Nessa perspectiva, a autora ainda acrescenta que, além “dos espaços de formação, 

coordenados pela assessoria pedagógica do NAI, as professoras e professores têm, dentro do 

calendário escolar, reuniões pedagógicas semanais, no interior das instituições educativas com 

a assessoria do Núcleo” (KRUG, 2001, p. 96).  

Pelo exposto sobre a formação docente na organização dos ciclos, entende-se que 

esse aspecto envolve a construção de um espaço de discussões e esclarecimentos que 

possibilite a participação crítica dos professores envolvidos nesse processo, numa ação 

coletiva. O processo de formação, portanto, deve ser permanente e estar vinculado à 

concepção de educação básica, à figura social do professor e aos processos sociais de sua 

formação.  
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2.3 FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DA POLÍTICA DE CICLO DE ITABUNA/BA:  OS 

DOCUMENTOS E OS SUJEITOS 

 

Em um contexto de implementação de políticas nacionais de formação de 

professores, por meio de diretrizes, pareceres, resoluções e decretos, o município de 

Itabuna/BA vivencia uma experiência de formação docente voltada para atender à concepção 

da política de ciclos, adotada na rede municipal de ensino, em 2002. 

De acordo com o exposto no capítulo 1, a proposta de Ciclos de Formação 

Humana, no município de Itabuna/BA, se estruturou em acordo com as fases do 

desenvolvimento humano: Ciclo da Infância-CIN (alunos com idade média de 06 a 08/09 

anos); Ciclo da Pré-Adolescência-CPA (alunos com idade média de 09 a 11/12 anos); Ciclo 

da Adolescência-CAD (alunos com idade média de 12 a 14/15 anos). A proposta estruturava, 

também, as classes de integração e recursos (CIR), que deveriam ser formadas por alunos 

vindos do sistema de seriação e que apresentavam uma distorção entre sua escolaridade e sua 

idade. Neste item, destacaremos e analisaremos a proposta de formação docente no contexto 

da política de ciclo, desenvolvida no município de Itabuna/BA, no contexto do ciclo de 

formação humana, no período entre 2002 e 2012. Discutiremos, primeiramente, a proposta de 

formação no período de implantação de ciclos, entre 2002 e 2004 e, em seguida, a proposta de 

formação entre 2005 e 2008 e 2009 e 2012. 

A formação continuada para os professores, desenvolvida pela Secretaria de 

Educação Municipal de Itabuna, no período entre 2002 a 2004, tem por objetivo oportunizar o 

compartilhamento de ideias, a realização de debates e discussões e, assim, se configurar como 

uma oportunidade para a compreensão dos ciclos e a melhoria das práticas pedagógicas 

cotidianas.  

O programa de formação continuada da Escola Grapiúna promoveu, de 2002 a 

2004, a realização de seminários e cursos que tratavam de temáticas voltadas para a 

concepção da nova proposta implantada na rede de ensino.  O Quadro 1a seguir apresenta o 

programa de formação continuada para os professores da rede, nesse período.  

 

Quadro 1 – Programa de formação continuada da Escola Grapiúna (2002-2004) 

 
Seminários/Cursos Programa Palestrantes/Formador Carga horária 

1. Seminários – 

encontros 

participativos 

 

Democratizando a escola pública.  

 

José Clóvis de Azevedo 

 

16h 
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                                                                                                                                  (continua) 

 
Seminários/Cursos 

 

Programa Palestrante/Formador Carga horária 

 

 

 

 

Escola Grapiúna: ação de todos 

nós. 

 

 

Miguel G. Arroyo 

 

 

48h 

Educação de qualidade: direito de 

todos. 

Cultura como prática da liberdade. 

 

2-Curso-Organização do 

trabalho pedagógico (2002)  

 

Currículo, planejamento e 

avaliação. 

 

Coordenadores 

pedagógicos 

 

112h 

 

 

 

 

 

3-Seminários da Escola 

Grapiúna 

 

 

 

A organização dos tempos e 

espaços: uma prática inclusiva. 

 

Elvira de Sousa Lima 

 

8h 

Ciclos de Formação Humana: uma 

experiência transformadora. 

 

Andréia Krug 

 

8h 

Participação democrática: da 

consciência ingênua à consciência 

crítica. 

 

Pablo Gentili 

 

8h 

Escola como experiência política 

de educação e de participação 

coletiva. 

 

Regina Leite Garcia 

 

8h 

A gestão democrática na Escola 

Grapiúna e os Ciclos de Formação 

Humana. 

 

Vitor Paro 

 

8h 

                  

4-Curso de 

desenvolvimento infantil e 

linguagens 

Desenvolvimento infantil. Andréia A. Sauer  

 

120h 

Linguagem verbal. Nair Andrade/Indaiara 

Célia da Silva 

Linguagem Lógico-matemática. Rita Prudente 

Linguagem artística Jorge Batista 

5-Curso de 

Desenvolvimento Humano  

Escola como espaço de 

desenvolvimento humano. 

Alda Muniz Pêpe 

 

 

 

32h 

6-Curso-Programa de 

Formação de 

alfabetizadores-PROFA-

(MEC) 

Alfabetização, Letramento e 

Prática escolar.  

 

 

Coordenadores 

pedagógicos 

 

 

180h 

 

7-Seminário-Encontros de 

educadores e educadores 

da Escola Grapiúna 

 

Imagem e autoimagem.  

 

Miguel G. Arroyo 

 

 

6h 
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                                                                                                                                  (conclusão) 

 
Seminário/Cursos 

 

Programa Palestrante/Formador Carga horária 

 

8-Curso em educação 

especial  

 

Oficina de Língua de sinais. 

 

Lucília Santos França 

60h 

Deficiência auditiva. 60h 

 

Deficiência mental. 

José Lopes 120h 

 

Total Carga Horária da formação 

 

 

794h 

FONTE: Programa de formação continuada - Departamento de Educação Básica. Secretaria de Educação e 

Cultura, 2002-2004.  

 

O Quadro 1 mostra o programa de formação continuada desenvolvido pela 

Secretaria Municipal de Educação de Itabuna, entre 2002 e 2004. Esse período é considerado 

de implantação e consolidação da proposta de ciclos na rede municipal
9
. 

Pela programação do Quadro 1, percebe-se que a formação foi caracterizada, 

nesse período, por seminários e cursos, com carga horária variando entre 6 e 180 horas,, 

ministrados por palestrantes de outros estados e também por coordenadores pedagógicos e 

professores da própria rede de ensino, que ocupavam cargos ligados diretamente à Secretaria 

de Educação do município.  

Em relação aos conteúdos da formação no período em análise, percebe-se que 

estavam voltados, na grande maioria, para o conhecimento dos fundamentos da organização 

dos ciclos de formação humana, da organização do trabalho pedagógico, envolvendo 

reflexões e discussões sobre o currículo e a avaliação.  

Percebe-se, ainda, que a formação não desconsiderava os programas 

desenvolvidos pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, ao contemplar em seu 

programa de formação o curso referente à formação de alfabetizadores-PROFA
10

, 

desenvolvido em 2003 e 2004, com carga horária superior aos outros cursos realizados pela 

própria Secretaria de Educação do município.  

Isso mostra que os cursos formatados pelo MEC, a exemplo do PROFA, tiveram 

espaço no contexto da organização de ciclos em Itabuna. Esse dado pode revelar que, além de 

desenvolver uma proposta de formação voltada para a consolidação de ciclos, a rede 

                                                 
9
 Nesse período, a administração municipal estava sob a responsabilidade do governo Geraldo Simões, do 

Partido dos Trabalhadores – PT. 
10

 Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (BRASIL, 2001). 
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municipal também abre espaço para propostas que foram veiculadas pelo MEC, para todo o 

território nacional, independente da modalidade de ensino adotada, o que mostra o 

cumprimento às diretrizes, pareceres e resoluções estabelecidos pelo governo federal que 

preconizava uma nova formação de professores para o período dos anos de 1990 e 2000. 

A participação do professor Miguel Arroyo e da professora Andréia Krug, no 

programa de formação, é outro dado importante, pois mostra que a rede de ensino de Itabuna 

buscava consolidar a proposta de ciclos vinculada à proposta de ciclos de formação humana, 

desenvolvida em Minas Gerais e Porto Alegre, para a compreensão dos princípios adotados 

nesses locais, no que se refere à concepção de gestão democrática, currículo e conhecimento, 

enturmação, tempos de desenvolvimento humano e avaliação. 

Os relatórios com os dados referentes aos locais de desenvolvimento das 

formações continuadas e ao acompanhamento dos professores em seus ambientes de 

trabalhos, no período entre 2002 e 2004, não foram encontrados, por não mais existirem no 

acervo do Departamento de Educação Básica, da Secretaria de Educação do município. Os 

poucos dados referentes a esses aspectos estão registrados nos textos da proposta de ciclos e 

da proposta curricular. Nesses documentos, as formações apresentadas, conforme o Quadro 1, 

em sua maioria, deveriam ser realizadas fora do contexto de trabalho dos professores, em 

auditórios de universidades do município, e também em escolas da rede com capacidade para 

agrupar grande número de professores.  

Sobre o acompanhamento dos professores em seu lócus de trabalho, os textos da 

proposta de ciclos e da proposta curricular definem uma carga horária de dez horas semanais 

para os assessores pedagógicos acompanharem o professor. No entanto, não encontramos 

documentos com informações que definem ações da equipe de formação voltadas a essa 

finalidade
11

.  

No período entre 2005 e 2008, a administração do município foi conduzida por 

outro grupo político
12

, com posição contrária à gestão do partido dos trabalhadores. A 

formação, nesse período, passa por alterações de caráter administrativo e reestruturações na 

equipe de coordenação da formação continuada. Muda-se o secretário de educação e toda a 

equipe responsável pela formação docente na rede de ensino municipal, do Departamento de 

Educação Básica (DEB). Mas não foram extintos os ciclos nesse período. 

                                                 
11

 Pelos registros do acervo pessoal da autora deste trabalho, que também é professora da rede desde a 

implantação dos ciclos, em 2002, os próprios coordenadores das escolas, em discussões durante os coletivos 

para planejamento das atividades semanais, realizavam debates e reflexões junto aos professores acerca dos 

conteúdos veiculados nos encontros de formação. 
12

 Nesse período, a administração do município fica sob a responsabilidade do prefeito Fernando Gomes 

(PMDB), em seu quarto mandato. 
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Analisando o programa de formação continuada entre o período de 2005 e 2008, 

percebemos que estava estruturado da seguinte forma: encontros pedagógicos, formação da 

rede, encontros e formações com coordenadores pedagógicos, jornadas pedagógicas, 

seminários e oficinas pedagógicas, seminário de trocas e programa do MEC. 

Os Quadros 2 a 6 mostram as atividades e temáticas desenvolvidas na formação 

continuada da Secretaria de Educação do município de 2005 a 2008.  

 

Quadro 2 – Programa de formação continuada da Escola Grapiúna (2005-2008) - Encontros 

Pedagógicos com a Rede Municipal.  

 
 

Encontros/Formações 

 

Temática 

 

Ministrante 

Carga 

horária 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontros Pedagógicos 

com a Rede Municipal 

 

 

Epistemologia Genética e 

Diretrizes da Educação 

 

Professoras: Alba Cristina 

Soares,  

Yasmine Habib, Luciano 

Lima Souza 

 

 

 

 

 

 

90h 

 

Projeto político pedagógico 

SEC, coordenadores 

pedagógicos, nas escolas.  

Os registros como instrumentos 

de avaliação 

Professora Maria Tereza 

Esteban 

A finalidade do currículo escolar 

e a contingência social.  

Andréia Krug 

 

Alfabetização e letramento como 

processo de desenvolvimento 

humano.  

 

Sílvia Colello, Afonso 

Celso Scocuglia.  

 

Vivências de leitura e escrita no 

processo de alfabetização e 

letramento. 

 

Sílvia Colello, Sandra 

Bozza, Denise Alves 

 

FONTE: Relatórios da coordenação de formação continuada do Departamento de Educação Básica, da Secretaria 

de Educação do município de Itabuna-BA (2005-2008). CD-ROM. 

 

O Quadro 2 mostra as atividades realizadas nos encontros pedagógicos com os 

professores da rede municipal de ensino, no período entre 2005-2008. Observa-se, nesses 

encontros, que os conteúdos estavam voltados a temas relacionados, ainda, ao conhecimento 

dos fundamentos da organização dos ciclos de formação humana. 
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A participação da professora Andréia Krug, discutindo a temática do currículo 

escolar, mostra a preocupação da coordenação de formação continuada em desenvolver um 

trabalho que estivesse pautado na continuidade dos princípios que norteiam a proposta de 

ciclos do município. Pondera-se também a ausência do professor Miguel Arroyo no debate 

nesse período (2005-2008), um dos idealizadores e assessor direto da proposta de ciclos do 

município.  

Nesses encontros, destaca-se a realização de estudos, no ambiente escolar, do 

conteúdo referente à construção do projeto político-pedagógico das escolas (PPP), com a 

participação de representantes da coordenação continuada da SEC e coordenadores 

pedagógicos, na mediação desses debates. Manifesta-se a preocupação pela construção de um 

PPP da escola com coesão aos princípios da concepção da Escola Grapiúna de ciclos de 

formação humana. 

Como ocorreu no período entre 2002 e 2004, em que os cursos e palestras foram 

ministrados por palestrantes de outros estados, observa-se também essa prática no período 

entre 2005 e 2008. Veja o Quadro 2:  

O Quadro 3 mostra a programação na formação da rede, as atividades e temáticas 

desenvolvidas nesse mesmo período, de 2005 a 2008.  

 

Quadro 3 – Programa de formação continuada da Escola Grapiúna (2005-2008) – Formação  

                     da Rede.  
 

Encontros/Formações Temática Ministrante Carga horária 

 

 

 

 

 

 

 

Formação da Rede 

 

 

O currículo e as linguagens no ciclo de 

Formação Humana. 

 

 

 

 

 

 

Grupo de formação 

 

 

 

 

 

 

 

140h 

Currículo (conhecimento interdisciplinar e 

transdisciplinar). 

Princípios da educação Grapiúna na prática 

pedagógica. 

Dificuldades de aprendizagens. 

Dificuldades de aprendizagens e a educação 

psicomotora como estratégia de intervenção 

pedagógica. 

A cultura do brincar e a infância. 

Avaliação (diário de bordo/portfólio e 

registro). 

O papel do educador na educação infantil. 
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                                                                                                                                                        (conclusão) 

 
Encontros/Formações Temática Ministrante Carga 

horária 

 A importância de uma alimentação saudável e 

equilibrada. 

  

 

 

 

 

 

 

Música em sala de aula: estratégias para novas 

aprendizagens. 

 

  

Organização dos espaços na educação infantil. 

 

A matemática na educação infantil. 

 

Psicomotricidade na educação infantil. 

 

Avaliação da aprendizagem escolar. 

 

 

O educador e as relações que envolvem o 

cotidiano escolar. 

 

FONTE: Relatórios da coordenação de formação continuada do Departamento de Educação Básica, da Secretaria 

de Educação do município de Itabuna-BA (2005-2008). CD-ROM.  

 

O Quadro 3 mostra as atividades realizadas nas formações da rede, no período 

entre 2005 e 2008. Os encontros aconteciam uma vez por mês, em auditórios de universidades 

em Itabuna. Observa-se, nesses encontros, que os conteúdos estavam voltados à organização 

da prática pedagógica, a partir dos princípios da proposta da escola Grapiúna. Assim, ganham 

destaque as discussões e as reflexões relacionadas ao currículo, à avaliação, à organização dos 

espaços escolares. 

Observa-se que a formação da rede, como especificado no Quadro 3, era 

ministrada pelo grupo de formação. Esse grupo é parte integrante da Assessoria de Formação 

Continuada, da Secretaria da Educação de Itabuna. É composto por 23 formadores, em efetivo 

exercício, profissionais da Rede Municipal, com formação acadêmica em Licenciaturas e 

Especialistas na Área de Educação. Esses profissionais foram convidados para participar da 

composição desse grupo. 

O Quadro 3 ainda demonstra as temáticas voltadas para o professor da educação 

infantil, o que indica o reconhecimento dessa fase de desenvolvimento como uma fase 

importante, por representar a fase inicial de escolarização da criança. 

Observa-se, ainda, nas formações da rede, a temática voltada para o (re) 

conhecimento da proposta dos ciclos de formação humana do município. As temáticas 

voltadas para o currículo e as linguagens no ciclo de formação humana, para os princípios da 
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educação Grapiúna na prática pedagógica e para os princípios voltados para o processo de 

avaliação (diário de bordo/portfólio e registro), indicam, em nossa análise, preocupação com a 

formação da identidade do educador da rede municipal, dentro dos princípios e concepções 

que fundamentam a proposta. 

A temática da alfabetização e letramento e das dificuldades de aprendizagens dos 

alunos e alunas é outro conteúdo importante trabalhado nas formações da rede. Isso mostra 

preocupação com esses dois aspectos, pois, de acordo com a proposta, são aspectos centrais 

que também justificaram a implantação da organização em ciclos, na rede municipal de 

ensino de Itabuna. 

O Quadro 4 mostra as atividades realizadas nos encontros e formações com 

coordenadores pedagógicos, no período entre 2005 e 2008. 

 

Quadro 4 – Programa de formação continuada da Escola Grapiúna (2005-2008) - Encontros e 

formações com coordenadores pedagógicos. 
 

Encontros/Formações Temática Ministrante Carga 

horária 

 

 

 

Encontros e 

formações com 

coordenadores 

pedagógicos 

 

Os ciclos de formação humana – Diagnóstico. 

 

 

 

Equipe da SEC 

 

 

35h 
Projeto político pedagógico. 

Os saberes nos ciclos de formação humana. 

Avaliação do ano letivo. 

O que significa cuidar de alguém.  

 

 

Coordenação de 

Educação Infantil 

 

 

 

60h 

 

 

 

 

Atividade na educação infantil. 

Faz de conta na escola. 

A rotina na educação infantil. 

Como ensinar para autonomia na educação 

infantil. 

Reflexões acerca do papel do coordenador 

pedagógico. 

 

Pressupostos conceituais que norteiam a prática 

pedagógica. 

 

Cuidar e educar – o que significa ser um educador 

infantil? 

 

Múltiplas linguagens na educação infantil. 

Ludicidade como instrumento pedagógico. 

Pedagogia da infância. 

 

Inteligências múltiplas. 
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                                                                                                                                (conclusão) 

 
Encontros/Formações 

 

 

Temática 

 

Ministrante Carga 

horária 

  

As linguagens simbólicas da criança. 

 

  

O desenvolvimento infantil. 

 

Regimento Escolar Professora 

Anorina Smith 

Lima 

 

5h 

Estatuto da criança e do adolescente: qual o seu 

lugar na escola? 

Professora Maria 

Pilar Menezes 

(Promotora da 

Vara da Infância).  

 

 

5h 

Currículo. Professora Sandra 

Cristina Abreu. 

 

10h 

A função da coordenação pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

Grupo de 

formação 

 

 

 

 

 

90h 

 

Projeto de trabalho. 

“Identidade do Coordenador Pedagógico”. 

Avaliação e registros formais. 

 

A identidade e função do coordenador 

pedagógico. 

 

O coordenador pedagógico como gerenciador da 

motivação no ambiente da escola. 

 

Planejamento: plano de trabalho e proposta 

curricular. 

Proposta curricular. 

 

Formação no contexto escolar. 

 

Oficinas pedagógicas:  

1-a aquisição da leitura e escrita através da 

organização dos espaços escolares; 2-vivenciando 

a matemática; 3-relações étnico-culturais.  

 

FONTE: Relatórios da coordenação de formação continuada, do Departamento de Educação Básica, da 

Secretaria de Educação do município de Itabuna-BA (2005-2008). CD-ROM.  
 

O Quadro 4 mostra a formação desenvolvida com os coordenadores pedagógicos 

das escolas da rede municipal, no período entre 2005 e 2008. Essa formação é o elemento 

inovador, se comparada com as formações, mais generalizadas com os profissionais da rede 

realizadas no período anterior (2002-2004).  

Assim, ao realizar formações específicas para os coordenadores, o programa de 

formação da rede municipal de Itabuna mostra interesse com as questões referentes à 

identidade desse profissional e o seu papel enquanto mediador e articulador das ações da 
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escola e também com o entendimento de que a função do coordenador é de ser o responsável 

pela formação docente em contexto escolar.  

Os conteúdos trabalhados nessas formações estavam voltados, também, para o (re) 

conhecimento dos princípios dos ciclos de formação humana, relacionados à proposta 

curricular, aos saberes dos educandos, ao diagnóstico das aprendizagens dos alunos e alunas, 

ao planejamento do trabalho dos professores. A ministração dessas formações estava sob a 

responsabilidade de professores e professoras do município, do grupo de formação, e eram 

realizadas em salas de aulas, emprestadas das universidades existentes no município. 

O Quadro 5 mostra as atividades realizadas durante as jornadas pedagógicas da 

rede municipal de ensino, no período entre 2005 e 2008. Os encontros eram realizados nos 

auditórios das universidades do município e também na Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC). 

 

Quadro 5 – Programa de formação continuada da Escola Grapiúna (2005-2008) - Jornadas  

                   Pedagógicas.  

 
Encontros/Formação Temáticas Ministrante Carga 

horária 

 

 

 

 

 

 

Jornadas 

Pedagógicas 

 

 

 

Tempos de vivência 

cidadã. 

Professores: Lindomar Coutinho/Cipriano 

Luckesi. 

 

 

 

 

 

 

142h 

 

 

Tecendo Redes: 

conhecimento, currículo e 

avaliação. 

Professores: Terezinha Miranda, Roberto 

Sidney, Hamilton Werneck, José Clóvis, 

Elba de Sá Barreto, Giselli Barreto Cruz, 

Jailton Brito, Afonso Celso Scoculia, 

Marília Dourado. 

Com a Escola Grapiúna... Professor Vitor Paro. 

Coordenações do DEB/SEC. 

Formação docente em 

contextos: recursos à 

qualidade social da 

educação. 

Professores: Naura Síria Ferreira, Maria 

Graça Horn, Carlos Eduardo Ferraço, João 

Francisco de Souza, Jean Carlos Lima, 

Cátia Paim, Sandra da Mata Virgem, 

Cândida Maria Daltro Alves, Fabiana 

Kauark, Iara Muniz, Robermara França, 

Riselma Souza Fróes. 

FONTE: Relatórios da coordenação de formação continuada, do Departamento de Educação Básica, da 

Secretaria de Educação do município de Itabuna-BA (2005-2008). CD-ROM. 
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O Quadro 5 mostra atividades realizadas com toda a rede de ensino, nos encontros 

de jornadas pedagógicas, no período entre 2005 e 2008. Esses encontros eram realizados nos 

meses de fevereiro e junho, em períodos que antecediam o retorno das atividades dos 

professores às escolas da rede. 

Os conteúdos desses encontros de formação estavam voltados para discussões e 

reflexões envolvendo o conhecimento, o currículo e a avaliação. A temática da Escola 

Grapiúna, seus princípios e concepções, são ressaltados nesses encontros. E, também, a 

formação docente em contextos. 

A ministração das temáticas dessas formações estava sob a responsabilidade de 

professores e professores convidados de outros estados brasileiros e também de professores e 

professoras do município de Itabuna e da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, do 

município de Ilhéus.  

O Quadro 6 mostra as atividades realizadas nos seminários e oficinas 

pedagógicas, seminário de trocas e programa do MEC, no período entre 2005 e 2008. As 

temáticas desses encontros estavam voltadas para os aspectos interdisciplinares. 

 

Quadro 6 – Programa de formação continuada da Escola Grapiúna (2005-2008) – Seminários 

e oficinas pedagógicas, seminário de trocas e programa do MEC. 

 
Encontros/Formações Temática Ministrante Carga 

horária 

 

 

 

Seminários e oficinas 

pedagógicas 

 

 

Diversidade étnico-racial: Lei nº 

10.639/03. 

 

 Por uma reflexão étnico-ambiental: 

Lei nº 11.645/08. 

Professores: Isabel Pacheco, 

Rita Carvalho, Carlos Líbano, 

Rachel de Oliveira, Gustavo 

Bardier, Haroldo Heleno, 

Viviane Kelly, Ayalla Araújo, 

Rita Carvalho, Daniel Brito.   

 

 

35h 

“Transdisciplinaridade e currículo”: 

Oficinas: 1-alfabetização e 

letramento; 2-a imagem do negro e 

do índio no livro didático; 3-

matemática e jogos; 4-portfólio; 5-

inteligências múltiplas; 6-

motivação; 7-diversidade étnico-

racial; 8-construção de registros; 9-

aprendendo com artes. 

 

 

Grupo de formação 

 

80h 

Os registros como resultados da 

observação e acompanhamento dos 

alunos. 
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                                                                                                                                 (conclusão) 

 
Encontros/Formação Temática 

 

Ministrante Carga 

horária 

  

Inteligências: cenestésico-corporal, 

lógico-matemática, musical e 

sonora, inter e intrapessoal, 

espacial, linguística e ecológica. 

  

O educador e as aprendizagens 

significativas: O conhecimento 

pessoal, lógico matemático, 

espacial, linguístico na auto-

formação.   

Alfabetização e letramento: 1-

ensinar a ler em História, Ciências, 

Matemática e Geografia; 2- A 

leitura e escrita do cotidiano na sala 

de aula; 3-vivenciando a 

matemática.  

 

 

Seminário de Trocas 

Apresentação dos projetos 

desenvolvidos pelas unidades 

escolares da rede.  

 

Professores e professoras da 

Rede 

 

32h 

 

Programa do MEC 

(2006-2008) 

 

Gestão da aprendizagem escolar: 

GESTAR 

 

 

Grupo de formação 

 

534h 

 

 

FONTE: Relatórios da coordenação de formação continuada, do Departamento de Educação Básica, da 

Secretaria de Educação do município de Itabuna-BA (2005-2008). CD-ROM. 

 

O Quadro 6 mostra atividades realizadas em seminários e oficinas pedagógicas, 

no período entre 2005 e 2008. Os encontros eram mensais e estavam programados dentro da 

carga horária de aula dos professores, ou seja, às sextas-feiras, nos turnos matutino e 

vespertino. 

Os conteúdos dessas oficinas e seminários estavam voltados para discussões e 

reflexões envolvendo conhecimentos das linguagens verbal, artística e matemática. Os temas 

transversais também eram trabalhados nesses encontros. Além de temáticas que envolviam o 

processo avaliativo dos alunos e alunas, por meio de reflexões sobre os registros dos níveis de 

aprendizagem, como eixos norteadores da avaliação. A temática da alfabetização e letramento 

continuou fazendo parte do processo de formação dos educadores e educadoras da Escola 

Grapiúna.  

O seminário de trocas aparece como ponto inovador nesse período de formação. 

Nesses encontros semestrais, os professores e professoras tinham a oportunidade de socializar 
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os projetos desenvolvidos nas escolas onde trabalhavam. Eram, também, momentos de refletir 

sobre as atividades e projetos significativos para o processo ensino e aprendizagem. 

O programa GESTAR, do Ministério da Educação, também faz parte da formação 

nesse período em análise. Esse programa foi desenvolvido entre 2006 e 2008. Isso mostra que 

a formação não desconsiderava os programas desenvolvidos pelo MEC. Tal iniciativa deve-

se, nesse período, aos resultados das avaliações externas, em que foram avaliados os 

conhecimentos dos alunos na leitura, escrita e matemática. A ministração das temáticas dessas 

formações estava sob a responsabilidade de professores e professores da rede que compunham 

o grupo de formadores.  

Diante do exposto, podemos considerar a preocupação com uma proposta de 

formação continuada que considere os saberes construídos pelos professores, objetivando o 

processo de reflexão, no cotidiano da prática pedagógica.  

Tal preocupação é explícita nos relatórios, quando expõem: 

 

Dentro da concepção de Ciclos de Formação Humana, a importância da Formação 

Continuada aumenta de forma considerável. Não só porque se faz necessário à 

atualização do conhecimento no sentido das reais necessidades de análise de 

mudanças que permeiam nossa prática, como também, pela própria constituição dos 

ciclos, enquanto preocupação com a essência do desenvolvimento humano de cada 

sujeito envolvido no processo educativo. (ITABUNA, 2005-2008, p.10).  

  

Assim, na proposta de formação, considera-se o movimento contínuo que se dá a 

construção dos saberes, dentro da dinâmica oportunizada pelos diálogos e discussões 

possíveis nos encontros ocorridos. 

Os conteúdos da formação, no período entre 2005 e 2008, estavam voltados para a 

efetivação da prática pedagógica em sala de aula, vinculados mais diretamente ao trabalho do 

professor, aos conteúdos específicos para cada ciclo, à maneira de abordar os conhecimentos 

e ao processo avaliativo. 

O programa de formação continuada mostra, ainda, atividades realizadas em 

encontros e formações com coordenadores pedagógicos da rede, com temática voltada ao 

processo de avaliação nos ciclos de formação humana, além da realização de seminários e 

oficinas pedagógicas, com todos os profissionais da rede, com temáticas relativas à 

transdisciplinaridade e currículo. 

No entanto, não observamos como mencionamos no capítulo do contexto de 

implantação de ciclos, uma contextualização da educação em Itabuna que apontava para 

mudanças dos índices apresentados em relação à evasão e à não alfabetização dos alunos e 
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alunas da rede municipal. E não houve, nesse período entre 2005 e 2008, um diagnóstico e 

uma análise de acompanhamento desses cursos e do impacto no cotidiano das escolas.  

No período entre 2009 e 2012, a administração do município foi conduzida por 

outro prefeito
13

, pertencente ao Partido dos Democratas (DEM), que possuía coligação com o 

grupo do período anterior, e foi o candidato indicado pelo prefeito do período entre 2005 e 

2008. 

Entre 2009 e 2012, apesar de mudanças na gestão administrativa, não houve 

grandes trocas de profissionais em sua equipe. O secretário de educação continuou o mesmo 

e, consequentemente, mantém-se a mesma equipe no Departamento de Educação Básica 

(DEB). Algumas alterações são realizadas em relação à equipe de formação, com a 

substituição de alguns formadores. 

Analisando o programa de formação continuada, entre o período de 2009 e 2012, 

percebemos que essa formação continuada da rede caracterizou-se com foco na alfabetização 

e letramento, na criança de seis anos, nas áreas do conhecimento: Expressão, Artes, Ciências 

da Natureza, Matemática, Ciências Sociais, nas Tecnologias da Informação e Comunicação – 

TICs, nos seminário de trocas, no programa do MEC, na formação em contexto e na formação 

com coordenadores pedagógicos. Os Quadros 7 a 11 mostram as atividades e temáticas 

desenvolvidas na formação continuada da Secretaria de Educação do município, no período 

entre 2009 e 2012. 

 

Quadro 7 – Programa de formação continuada da Escola Grapiúna (2009-2012) – Formação 

da rede com foco na alfabetização e letramento. 

 
Atividade Temática Ministrante Carga 

horária 

 

Formação da rede: 

formação com foco 

na alfabetização e 

letramento 

Fundamentação teórica sobre alfabetização e letramento.  

Grupo de 

formação. 

 

128h 

 

 

Construção da escrita. 

 

Estratégias de leitura. 

 

 

                                                 
13

 Nesse período entre 2009 e 2012, a administração do município esteve sob a responsabilidade do prefeito José 

Nilton Azevedo do Partido dos Democratas (DEM).  Esse partido era coligado com o partido do prefeito 

anterior (PMDB). 
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                                                                                                                                   (conclusão) 

 
Encontros/Formação Temática Ministrante Carga 

horária 

 Organização do trabalho pedagógico – modalidades 

organizativas. 

  

Avaliação. 

Intervenção no processo de alfabetização: nomes próprios. 

Intervenção na escrita a partir das hipóteses dos alunos. 

Desenvolvendo a leitura: estratégias de leitura, ler por 

prazer. 

Rotina: atividades diversificadas, atividades permanentes e 

sequências didáticas.  

Rotina: projetos. 

Construindo a escrita: trabalhando com listas, produzindo 

textos. 

Construindo a escrita: trabalhando com tipologias textuais 

e revisando textos. 

FONTE: Relatórios da coordenação de formação continuada do Departamento de Educação Básica, da Secretaria 

de Educação do município de Itabuna-BA (2009-2012). CD-ROM. 

 

O Quadro 7 mostra o programa de formação continuada da SEC, no período entre 

2009 e 2012, com foco na alfabetização e letramento. As formações com essa temática 

estavam voltadas para os professores do ciclo da infância (CIN), com o objetivo de (re) 

conhecer os constructos teóricos dessa fase de aprendizagem. 

Os conteúdos das formações estavam centrados no (re) conhecimento do processo 

de alfabetização e letramento e no processo de intervenção aos alunos e alunas. Observamos a 

centralidade no processo de conhecimento do nível de desenvolvimento da leitura e da escrita 

das crianças, e consequente intervenção, visando desenvolver as aprendizagens necessárias.  

Observa-se, ainda, no Quadro 7, a temática voltada para  atividades diversificadas, 

permanentes, sequências didáticas e projetos de trabalho. Isso mostra a preocupação com o 
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trabalho pedagógico do professor do ciclo da infância, no desenvolvimento de atividades 

específicas, condizentes com os níveis de aprendizagem das crianças. 

As formações eram realizadas mensalmente e ministradas por professores da rede 

municipal, integrantes do grupo de formação, e realizadas em salas de aula de universidades 

do município. 

O quadro 8 mostra as atividades e temáticas desenvolvidas na formação da rede 

com foco na criança de seis anos, no período entre 2009 e 2012. 

 

Quadro 8 – Programa de formação continuada da Escola Grapiúna (2009-2012) – Formação 

da rede com foco na criança de seis anos. 

 
 

Atividade Temática Ministrante Carga 

horária 

 

 

 

 

Formação da rede 

com foco na 

criança de seis 

anos. 

 

Reflexão da prática: por que é tão difícil ensinar todos os 

alunos. 

 

 

Grupo de 

formação 

 

 

60h 

 

Legislação e orientações do MEC e Teorias da aprendizagem, 

processos cognitivos e construção do conhecimento da criança 

de 6 anos. 

As diversas experiências e o desenvolvimento da criança na 

escola. 

O jogo simbólico, jogo e cultura; criação de ambientes 

lúdicos. 

As brincadeiras; jogos e brincadeiras tradicionais. 

Os jogos e a vida em grupo. 

Os jogos e o movimento. 

Construção da escrita. 

Estratégias de leitura. 

Organização do trabalho pedagógico – modalidades 

organizativas. 

Avaliação. 

FONTE: Relatórios da coordenação de formação continuada do Departamento de Educação Básica, da Secretaria 

de Educação do município de Itabuna-BA (2009-2012). CD-ROM. 
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De acordo com o Quadro 8, as atividades e temáticas desenvolvidas na formação, 

no período entre 2009 e 2012, tiveram foco, ainda, na criança de seis anos de idade. 

As formações com essa temática estavam voltadas para os professores da 

educação infantil, com o objetivo de (re) conhecer as especificidades dessa fase de 

desenvolvimento da criança e os construtos teóricos que a caracterizam. 

Os conteúdos das formações estavam centrados no conhecimento da organização 

do trabalho pedagógico, com o desenvolvimento de atividades necessárias e adequadas às 

crianças na faixa etária de seis anos, com prioridade para o processo lúdico, envolvendo 

brincadeiras e jogos. Além desse aspecto, a formação também focalizou o processo de 

construção da escrita e o desenvolvimento da leitura das crianças na faixa etária de seis anos 

de idade. 

As formações eram realizadas mensalmente e ministradas por professores da rede 

municipal, integrantes do grupo de formação, e realizadas em salas de aula de universidades 

do município. 

O Quadro 9 mostra as atividades e temáticas desenvolvidas na formação da rede 

com foco nas Áreas do conhecimento: Expressão, Artes, Ciências da Natureza, Matemática, 

Ciências Sociais – Letramento em Leitura, Matemática, Científico e Tecnológico, no período 

entre 2009 e 2012. 

 

Quadro 9 – Programa de formação continuada da Escola Grapiúna (2009-2012) – Formação 

da rede com foco nas Áreas do conhecimento: Expressão, Artes, Ciências da 

Natureza, Matemática, Ciências Sociais – Letramento em Leitura, Matemática, 

Científico e Tecnológico. 

 
Atividade Temática Ministrante Carga 

horária 

Formação da rede com foco 

nas áreas do conhecimento: 

Expressão, Artes, Ciências 

da Natureza, Matemática, 

Ciências Sociais - 

Letramento em Leitura, 

Matemática, Científico e 

Tecnológico. 

A abordagem da área do conhecimento: Ciências 

Sociais nos primeiros anos do Ensino Fundamental. 

 

 

Grupo de 

formação 

 

 

 

 

 

60h 

 

 

 

 

Estratégias metodológicas: como trabalhar com os 

diversos gêneros textuais? 

Diversidade cultural e étnica. 

A Matemática e a Cartografia: estratégias para o 

conhecimento. 



81 

 

                                                                                                                                 (conclusão) 
 

 

Atividade Temática Ministrante Carga 

horária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musicalização na Área de Ciências Sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologias digitais e na educação. 

O que e como avaliar no segundo ciclo (CPA).  

Meio ambiente. 

Experiências. 

Gêneros textuais. 

Projetos de leitura. 

Cartografia. 

As artes e as diversas culturas – Projetos. 

Matemática nas formas geométricas e meio 

ambiente. 

Matemática no cotidiano – conceito de número, 

espaço e forma. 

Iniciação científica – reciclagem. 

Jogos educativos. 

Fundamentos do Ciclo de Formação. 

Movimento curricular e Projetos de trabalho. 

FONTE: Relatórios da coordenação de formação continuada do Departamento de Educação Básica, da Secretaria 

de Educação do município de Itabuna-BA (2008-2012). CD-ROM. 

 

 Os encontros de formação com essas temáticas estavam voltados para os (as) 

professores (as) do Ciclo da Pré-adolescência (CPA), que estava organizado em Áreas de 

conhecimento. O objetivo desses encontros era promover melhor capacitação dos professores 

em relação aos conceitos específicos das diferentes áreas, porque os professores que 

ministravam as aulas no CPA possuíam, em sua maioria, formação no curso de Pedagogia.   
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Observamos, ainda, no Quadro 9, a preocupação com conteúdos voltados para o 

Ciclo de Formação, em relação ao (re)conhecimento dos seus fundamentos e, em especial, às 

questões referentes ao currículo e ao desenvolvimento de projetos de trabalho, como 

preconizados na Proposta Político-pedagógica e na Proposta Curricular, analisados no 

capítulo 1. 

As formações eram realizadas mensalmente e ministradas por professores da rede 

municipal, integrantes do grupo de formação, e realizadas em salas de aula de universidades 

do município. 

O Quadro 10 mostra as atividades e as temáticas desenvolvidas na formação da 

rede com foco nas Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs (Letramento 

Científico), no período entre 2009 e 2012. 

 

Quadro 10 – Programa de formação continuada da Escola Grapiúna (2009-2012) – Formação 

da rede com foco nas Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs 

(Letramento Científico).  

 
 

Atividade Temática Ministrante Carga 

horária 

 

Formação da rede 

com foco nas 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação – TICs 

(Letramento 

Científico). 

 

Computadores: janelas para o mundo 

 

 

Núcleo de 

Tecnologia 

Municipal 

(NTM) 

 

 

 

60h 

 

Tecnologias digitais na educação: TICs. 

Internet. 

 

Objetos de aprendizagem. 

 

 

Vídeo. 

FONTE: Relatórios da coordenação de formação continuada do Departamento de Educação Básica, da Secretaria 

de Educação do município de Itabuna-BA (2009-2012). CD-ROM. 

 

Os encontros de formação com essa temática estavam voltados para todos (as) os 

(as) profissionais da educação, da rede municipal de ensino. O objetivo desses encontros era 

promover melhor capacitação dos professores em relação ao uso das novas tecnologias e 

consequente utilização em sala de aula, no desenvolvimento do trabalho pedagógico.  

Essas formações eram agendadas pelo Núcleo de Tecnologia Municipal (NTM), 

em horário referente ao turno de trabalho do (a) professor (a) e os alunos eram dispensados da 
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aula nesse dia. As formações eram realizadas durante o ano letivo e ministradas por 

professores da rede municipal, com habilitação técnica na área da informática educativa, 

integrantes do grupo de formação, e realizadas no próprio núcleo tecnológico do município. 

O Quadro 11 mostra as atividades e temáticas desenvolvidas na formação da rede, 

em seminário de trocas, programa do MEC, formação em contexto e formação com 

coordenadores pedagógicos, no período entre 2009 e 2012. 

 

Quadro 11 – Programa de formação continuada da Escola Grapiúna (2009-2012) – Seminário 

de trocas, programa do MEC, formação em contexto e formação com 

coordenadores pedagógicos.  

 

 
Atividade Temática Ministrante Carga 

horária 

 

Seminário de trocas 

 

Contextos letrados. 

Professores da Rede  

32h 

Programa do MEC 

(2010-2011) 

 

PROLETRAMENTO. 

 

Grupo de formação 

 

360h 

 

Formação em 

contexto 

Plano de Formação centrado na escola, em suas 

necessidades específicas. 

Discussão e aprofundamento de situações que 

circulam o dia a dia escolar. 

 

Coordenadores 

pedagógicos 

 

Definida 

em cada 

escola. 

Formação com 

coordenadores 

pedagógicos 

 

A importância da formação em contexto. 

 

Grupo de formação 

 

60h 

FONTE: Relatórios da coordenação de formação continuada do Departamento de Educação Básica, da Secretaria 

de Educação do município de Itabuna-BA (2009-2012). CD-ROM. 

 

Os seminários de trocas que foram criados por iniciativa do Departamento de 

Educação Básica (DEB), no período anterior, entre 2005 e 2008, continuam a ser executados 

no período entre 2009 e 2012.  

Foram realizados quatro encontros nesse período, sempre no mês de dezembro, 

em que os professores e professoras da rede municipal socializavam os projetos e as 

atividades considerados bem sucedidos pela escola. Observamos que a temática desses 
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seminários focalizava os “ambientes letrados”, o que indica relação com as temáticas 

propostas nas formações desenvolvidas nesse período, de modo geral. 

Fez parte também da proposta de formação continuada, no período entre 2009 e 

2012, o programa PROLETRAMENTO, desenvolvido nos anos de 2010 e 2011. Essa 

formação estava destinada aos professores do CPA, que trabalhavam com as áreas de 

Expressão e Matemática. 

Observamos, ainda, no Quadro 11, a realização da formação em contexto. Essa 

formação aparece nesse período de 2009 a 2012 como elemento inovador da proposta de 

formação da rede de ensino municipal.  

Nessa perspectiva, a formação, no contexto de cada escola, privilegia as práticas 

cotidianas em sala de aula e da escola como um todo, transformando-as em objeto de 

investigação, em que o ambiente escolar é o universo no qual o docente exerce sua profissão e 

no qual lhe são colocadas situações desafiadoras diariamente, e, portanto, um ambiente 

provocador e estimulador para essa formação quando há a consciência desse processo, ou 

seja, um espaço privilegiado de formação. 

As formações com coordenadores pedagógicos permanecem, nesse período em 

análise, no desenvolvimento de temática voltada para o fortalecimento da formação em 

contexto. Assim, reforça-se o papel do coordenador enquanto mediador dos processos 

educativos no ambiente escolar. 

Os relatórios da coordenação de formação justificam o processo de formação 

continuada, a partir da reflexão e da articulação entre teoria e prática. Esse processo é 

considerado eixo central nas ações educativas dos professores, na busca da consolidação de 

uma educação de qualidade, definindo a formação político-prática dos profissionais da 

educação como eixo central do processo. 

No entanto, observamos uma lacuna no que se refere à realização de um 

diagnóstico e uma análise de acompanhamento desses cursos e o impacto no cotidiano das 

escolas, bem como uma avaliação da proposta de formação continuada durante os três 

períodos (2002-2004, 2005-2008, 2009-2012), analisados em nossa pesquisa.  
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3 A FORMAÇÃO DOCENTE E O SISTEMA DE CICLOS DE ITABUNA/BA: 

RESULTADOS DO CAMPO 

 

Neste trabalho optamos pelo desenvolvimento da pesquisa com abordagem 

qualitativa. Esse enfoque vem sendo discutido por diversos autores, tendo em vista o 

crescimento do número de pesquisas realizadas na área da educação, a partir dos anos de 

1980, no Brasil.  

André (2001) e Gatti (2001), ao analisarem a trajetória das pesquisas centradas na 

abordagem qualitativa, dão ênfase às mudanças nas temáticas, nos problemas, nos referenciais 

teóricos, nas abordagens metodológicas e nos contextos de produção. Nessa perspectiva, 

muitas discussões têm surgido relacionadas às questões epistemológicas e às preocupações 

em relação ao rigor e à qualidade da pesquisa qualitativa em educação.  

De acordo com André (2001): 

 

Os temas ampliam-se e diversificam. Os estudos que nas décadas de 60-70 se 

centravam na análise das variáveis de contexto e no seu impacto sobre o produto, 

nos anos 80 vão sendo substituídos pelos que investigam, sobretudo o processo. Das 

preocupações com o peso dos fatores extraescolares no desempenho de alunos, 

passa-se a uma maior atenção ao peso dos fatores intra-escolares: é o momento em 

que aparecem os estudos que se debruçam sobre o cotidiano escolar, focalizam o 

currículo, as interações sociais nas escolas, as formas de organização do trabalho 

pedagógico, a aprendizagem da leitura e da escrita, as relações de sala de aula, a 

disciplina e a avaliação. (ANDRÉ, 2001, p. 53).  

 

Logo, a diversificação e a complexidade dos temas investigados, a partir dos anos 

de 1980, têm provocado preocupações e reflexões acerca dos critérios que definem a pesquisa 

qualitativa em educação. 

Nesse sentido, essas pesquisas têm englobado elementos que se diferenciam 

quanto às perspectivas, aos métodos e às técnicas de análises, focalizando “situações reais do 

cotidiano da escola e da sala de aula” (ANDRÉ, 2001, p. 53). Assim, se “o papel do 

pesquisador era sobremaneira o de um sujeito de “fora”, nos últimos dez anos tem havido uma 

grande valorização do olhar “de dentro”, fazendo surgir muitos trabalhos em que se analisa a 

experiência do próprio pesquisador [...]” (ANDRÉ, 2001, p. 53).  

Dessa forma, a diversidade de temáticas e enfoques suscitam questionamentos 

para a pesquisa em educação. As discussões têm por objetivo refletir sobre o critério de 

cientificidade em pesquisas nessa área. Os questionamentos apresentados giram em torno da 

preocupação com o “processo de desenvolvimento da pesquisa, o tipo de conhecimento que 

está sendo gerado e com os achados da pesquisa, sua aplicabilidade ou sua utilidade social” 
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(ANDRÉ, 2001, p. 55). Por essa razão, as tendências de aplicação imediatista, dos resultados 

de pesquisas, têm sido um aspecto preocupante nessas discussões, porque deixam em segundo 

plano o objetivo principal da pesquisa, que é a produção de conhecimentos.  

A autora chama atenção para o cuidado em relação ao caráter tendencioso de se 

realizar “recorte excessivamente limitado”, e análises restritas “aos aspectos aparentes dos 

problemas”, deixando de lado as perguntas mais amplas (ANDRÉ, 2001, p. 55). No entanto, 

 

Isso não quer dizer que não devamos nos voltar para os problemas concretos que 

emergem do cotidiano na história da educação vivida por nós – é aí que os 

problemas tomam corpo -, mas a pesquisa não pode estar a serviço de solucionar 

pequenos impasses do dia-a-dia, porque ela, por sua natureza e processo de 

construção, parece não se prestar a isso, vem que o tempo da investigação científica, 

em geral, não se coaduna com as necessidades de decisões mais rápidas. A busca da 

pergunta adequada, da questão que não tem resposta evidente, é que constitui o 

ponto de origem de uma investigação científica. (GATTI, 2001, p. 71).  

 

Assim, é preciso estar atento às pesquisas que se distanciam das exigências 

acadêmicas, focalizando os aspectos de intervenção na prática. Dessa forma, existe o perigo 

de supervalorizar a prática e produzir pesquisas esvaziadas de conceitos teóricos, ou seja, 

caracterizadas por “um grande empobrecimento teórico” (GATTI, 2001, p. 71). 

Para que isso não ocorra, é necessário que, “o trabalho de pesquisa seja 

devidamente planejado, que os dados sejam coletados mediante procedimentos rigorosos, que 

a análise seja densa e fundamentada e que o relatório descreva claramente o processo seguido 

e os resultados alcançados” (ANDRÉ, 2001, p. 57). Portanto, a preocupação com o rigor 

científico deve fazer parte de todo o processo de desenvolvimento da pesquisa qualitativa em 

educação. Esse rigor perpassa pelos aspectos relacionados às questões epistemológicas, 

referentes ao tipo de conhecimento produzido pela pesquisa, e às questões metodológicas, 

referentes aos procedimentos de coleta e análise dos dados. Para isso, é indispensável que 

todo o procedimento esteja teoricamente fundamentado, apresentando evidências das 

afirmações descritas na pesquisa em relação ao avanço do conhecimento.  

Gatti (2001), analisando a trajetória da pesquisa educacional no Brasil, também 

discute as implicações e as perspectivas da pesquisa qualitativa. Nesse sentido, as mudanças 

nos enfoques temáticos e metodológicos convergem com os aspectos predominantes nos 

diferentes contextos político e social que caracterizaram o cenário brasileiro, a partir dos anos 

de 1980. Nesse contexto, a expansão das pesquisas educacionais abre espaço para críticas em 

relação à qualidade das produções, “quanto ao seu embasamento ou elaboração teórica e 
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quanto à utilização de certos procedimentos de coleta de dados e de análise” (GATTI, 2001, 

p. 69). 

Nessa perspectiva, 

 

Estudos apontam a dificuldade de se construir, na área, categorias teóricas mais 

consistentes, que não sejam a aplicação ingênua de categorias usadas em outras 

áreas de estudo, e que abarquem a complexidade das questões educacionais em seu 

instituído e contexto social. Preocupa a compreensão das condições determinantes 

dos fatos educacionais, como também preocupam os mecanismos internos às 

escolas. (GATTI, 2001, p. 69).  

 

Portanto, essas dificuldades têm implicações no entendimento da natureza e do 

fenômeno educacional e nas concepções de educação que acompanham o desenvolvimento de 

pesquisas qualitativas no contexto brasileiro.  

Assim, as produções na pesquisa educacional no Brasil precisam estar pautadas 

no domínio consistente de métodos e técnicas de investigação, considerando os princípios da 

investigação científica, no intuito de eliminar as fragilidades referentes aos parâmetros 

teóricos, aos instrumentos de coleta de dados e aos procedimentos de análises e interpretações 

(GATTI, 2001). 

Por isso, na concepção de Ludke e André (2013), “para se realizar uma pesquisa é 

preciso promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre 

determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele” (LUDKE; 

ANDRÉ, 2013, p. 1). Nesse sentido, o conhecimento produzido torna-se fruto não apenas da 

curiosidade, inquietação e inteligência do pesquisador, mas, sobretudo, da atividade 

investigativa pautada em critérios de cientificidade.  

As autoras discutem, ainda, a relação existente entre os sujeitos da pesquisa, o 

pesquisador e seu objeto de estudo. Na abordagem qualitativa, esses três elementos não 

podem ser desconsiderados no processo da atividade investigativa. O pesquisador, portanto, 

enfrenta os dados a partir dos seus princípios e pressuposições.  

Nessa perspectiva, 

 

É a partir da interrogação que ele faz aos dados, baseado em tudo o que ele conhece 

do assunto – portanto, em toda a teoria acumulada a respeito -, que se vai construir o 

conhecimento sobre o fato pesquisado. O papel do pesquisador é justamente o de 

servir como veículo inteligente e ativo entre esse conhecimento acumulado na área e 

as novas evidências que serão estabelecidas a partir da pesquisa. (LUDKE; ANDRÉ, 

2013, p. 4-5).  
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Assim, o trabalho de pesquisa estará caracterizado pelas peculiaridades do 

pesquisador e, sobretudo, pelas suas definições políticas. Nesse sentido, ocorrem implicações 

nos fenômenos conhecidos e no conhecimento estabelecido.  

Minayo (1994) discute a pesquisa qualitativa com foco na particularidade. Esse 

elemento, que não pode ser quantificado, caracteriza a realidade investigada e tem ênfase no 

“universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” (MINAYO, 1994, 

p. 21-22). Assim, “a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das 

ações e relações humanas” (MINAYO, 1994, p. 22). 

Nesse sentido, 

 

A pesquisa é um labor artesanal, que se não prescinde da criatividade, se realiza 

fundamentalmente por uma linguagem fundada em conceitos, proposições, métodos 

e técnicas, linguagem esta que se constrói com um ritmo próprio e particular. A esse 

ritmo denominamos ciclo da pesquisa, ou seja, um processo de trabalho em espiral 

que começa com um problema ou uma pergunta e termina com um produto 

provisório capaz de dar origem a novas interrogações. (MINAYO, 1994, p. 25-26).  

 

Portanto, a realização da pesquisa, ao mesmo tempo em que produz 

conhecimentos, suscita novas questões que podem ser aprofundadas em outras investigações. 

Situando-se nas contextualizações apresentadas, a nossa pesquisa teve o objetivo 

geral de analisar como os professores do primeiro ciclo de formação humana da rede 

Municipal de Ensino de Itabuna interpretam a formação continuada para o desenvolvimento 

da proposta de ciclos no município. E, como objetivos específicos: examinar a proposta 

pedagógica e a política de formação continuada para os professores alfabetizadores, 

desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação de Itabuna/BA, no contexto do ciclo de 

formação humana, no período de 2002-2012; analisar a formação continuada desenvolvida 

pela Secretaria de Educação Municipal e a influência na prática dos professores 

alfabetizadores que passaram por essa formação. 

Dessa forma, alicerçado na concepção da pesquisa qualitativa em educação, este 

trabalho foi desenvolvido em dois momentos distintos. No primeiro momento, aplicamos um 

questionário (ANEXO I), com questões relacionadas à forma como os professores percebem a 

formação continuada desenvolvida pela rede municipal de ensino de Itabuna/BA no período 

de implantação e consolidação dos ciclos, assim como, as principais mudanças, no contexto 

escolar, com a implantação dos ciclos. No segundo momento, realizamos encontros para 

debates com um grupo de professores, tendo como elemento norteador temas organizados a 

partir da análise das respostas dos questionários. O primeiro momento, da aplicação do 



89 

 

questionário, foi realizado no mês de agosto de 2014 e o segundo momento, dos encontros 

para debates, foi realizado nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014. 

O questionário foi aplicado aos professores que trabalham no Ciclo da Infância 

(CIN)
14

. A escolha em realizar esta investigação com foco nos professores do primeiro ciclo, 

ou ciclo de alfabetização, justifica-se pelo fato de que esse ciclo mantinha encontros de 

formação com regularidade, no período em que ingressamos no mestrado. Os professores 

alfabetizadores estavam participando dos encontros de formação do Programa Pacto pela 

Alfabetização na Idade Certa. Por ser um período em que o município vivenciava a 

substituição de governo na administração pública e, consequentemente, a substituição na 

secretaria de educação e na equipe da coordenação de formação continuada, a proposta de 

formação continuada do novo governo estava sendo reestruturada. Assim, No sentido de 

facilitar a coleta dos dados, optamos pela escolha desse grupo, pois os encontros de formação 

eram mensais, o que facilitou a aplicação do questionário. 

No período correspondente à aplicação do questionário, no mês de agosto de 

2014, os professores do CIN estavam participando da formação do Programa Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa. Essa formação faz parte de um programa do MEC, com 

finalidade de alfabetizar todas as crianças, até o final do terceiro ano do ensino fundamental, 

quando elas completam oito anos de idade (BRASIL, 2012).  

A nossa pesquisa, no entanto, não referencia a formação do PACTO como lócus 

de investigação. Utilizamos os encontros porque tivemos a oportunidade de coletar os dados 

com o maior número possível de professores. Essa estratégia facilitou a aplicação do 

questionário, pois, caso contrário, teríamos que ir escola por escola, o que dificultaria essa 

etapa da pesquisa, pois demandaria muito tempo. 

Antes da aplicação do questionário, tivemos o cuidado de estar em contato com o 

grupo de formadoras do PACTO. Esse grupo era composto por doze professoras, sendo que 

nove realizavam a formação com professores e professoras da zona urbana, e três, com 

professores e professoras da zona rural.   

O contato com as formadoras do PACTO foi realizado durante o mês de agosto de 

2014. Durante quatro encontros naquele mês, realizamos a apresentação da proposta de 

                                                 
14

 A organização de ciclos em Itabuna já foi mencionada no capítulo 1, mas inserimos neste capítulo para 

facilitar a leitura e compreensão: os ciclos se estruturam de acordo com as fases do desenvolvimento humano: 

Ciclo da Infância-CIN (alunos com idade média de 06 a 08/09 anos); Ciclo da Pré-Adolescência-CPA (alunos 

com idade média de 09 a 11/12 anos); Ciclo da Adolescência-CAD (alunos com idade média de 12 a 14/15 

anos).  
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pesquisa e aplicação do questionário. Assim, foi acordado que a aplicação do questionário 

seria durante a reunião de formação.  

Em relação à inclusão dos participantes na pesquisa, tomamos o cuidado de obter 

autorização para o desenvolvimento das ações propostas para o estudo, a saber: autorização da 

Secretaria de Educação, por meio do Termo de Anuência; autorização dos professores 

alfabetizadores, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Diante desses esclarecimentos, assumimos o compromisso pautado no cuidado 

referente ao recrutamento (voluntariedade, disponibilidade, liberdade) e à integridade dos 

sujeitos participantes da pesquisa (confidencialidade, anonimato, privacidade, sigilo). 

O questionário aplicado na primeira fase da pesquisa foi elaborado conforme 

critérios estabelecidos por Mainardes (2007), retratados em seu livro Reinterpretando os 

Ciclos de Aprendizagem. Os critérios dizem respeito aos contextos de ciclo de políticas que 

são apresentados como alternativas que podem ser exploradas em pesquisas, a saber: 

Contexto da produção do texto; Contexto da prática; Contexto de estratégia política e 

Contexto dos resultados/efeitos. 

Em relação ao primeiro critério, contexto da produção do texto, Mainardes (2007) 

o situa em um ambiente que “envolve contestações, conflitos, interesses e motivações” 

(MAINARDES, 2007, p. 104). Esse critério diz respeito à elaboração do texto da proposta de 

ciclo e, segundo o autor, essa ação ocorre em meio a visões e concepções político-

pedagógicas antagônicas. Nesse contexto, as políticas de ciclo formuladas nem sempre 

contam com a participação de todos os envolvidos no processo educacional e, dessa forma, os 

maiores interessados, professores, alunos e comunidade escolar de modo geral, ficam 

excluídos do processo de elaboração do texto referente à política de ciclo. 

O segundo critério, contexto da prática, diz respeito às reações e às influências da 

implantação da política de ciclo para a prática pedagógica. Esse critério envolve as 

interferências da política na sala de aula, desde a reação de professores, alunos e pais, às 

alterações de maior e menor impacto provocadas no trabalho pedagógico, sejam mudanças 

ocorridas no ambiente escolar, na forma de agrupar os alunos, na proposta metodológica, no 

processo de avaliação da aprendizagem dos alunos. O critério do contexto da prática aponta 

para os desafios enfrentados no processo de adequação de professores e alunos à implantação 

da política de ciclo. 

O terceiro critério, contexto de estratégia política, refere-se às ações 

desenvolvidas para o enfrentamento dos problemas identificados, sejam esses problemas 

relacionados às dificuldades de aprendizagem dos alunos, à estrutura física dos espaços 
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escolares e, principalmente, à necessidade de formação continuada de professores. Mainardes 

(2007), citando Ball (1994), apresenta cinco estratégias que devem ser adotadas no contexto 

da política de ciclo. Destacamos três que são relevantes para esse estudo ao trabalharmos o 

contexto de estratégia política. 

 

a) A preparação de professores para o trabalho com classes heterogêneas e para 

a instauração de classes mais igualitárias. 

b) A necessidade de se repensar os materiais de ensino “oficiais” destinados à 

alfabetização e as práticas pedagógicas de alfabetização nas salas de aula.  

c) A necessidade da integração orgânica entre currículo, pedagogia, avaliação, 

organização e formação continuada. (MAINARDES, 2007, p. 172). 

 

Percebe-se que as três estratégias estão relacionadas direta ou indiretamente à 

questão da formação docente, o que nos faz considerar que o contexto de estratégia política 

tem foco na formação continuada de professores.  

Portanto, para Mainardes (2007, p. 183), “[...] essa estratégia política propõe uma 

mudança na cultura de ensino, por meio da preparação de professores para o ensino de grupos 

heterogêneos e da criação de salas de aula mais igualitárias”.  

O quarto critério, contexto dos resultados/efeitos, refere-se aos efeitos, aos 

resultados e às “mudanças na prática ou na estrutura que podem ser mais evidentes no sistema 

como um todo ou em lugares específicos” (MAINARDES, 2007, p. 167). Isso significa que 

esse critério aponta para mudanças na proposta de formação docente, no currículo, na 

avaliação, na pedagogia de sala de aula, na organização da escola. Para a nossa pesquisa, 

consideramos na análise as mudanças ocorridas na proposta de formação continuada. 

As perguntas do questionário, portanto, foram formuladas dentro do contexto 

relacionado ao objeto de estudo da nossa pesquisa sobre Formação Continuada, ou seja, 

dentro da proposta de analisar como os professores do primeiro ciclo de formação humana da 

Rede Municipal de Ensino de Itabuna interpretam a formação continuada para o 

desenvolvimento da proposta de ciclos no município e de analisar a influência da formação 

continuada na prática dos professores alfabetizadores que passaram por essa formação.  

O questionário foi composto por quatro blocos de perguntas, cada bloco 

relacionado a um desses contextos explicitados. É importante salientar que o grupo que 

participava da formação do programa PACTO era formado por 224 professores 

alfabetizadores da rede. No entanto, como o nosso campo de pesquisa está situado na zona 

urbana, o número de professores convidados para participar da pesquisa teve foco nesse grupo 

formado por 180 professores. Todos os professores da zona urbana, ou seja, os 180 
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professores, foram convidados para participar da pesquisa e, desses, obtivemos para a nossa 

pesquisa um total de 108 professores que se voluntariaram e responderam o questionário, o 

que equivale a 60% dos professores alfabetizadores. Desse número de 108 professores, em 

que todos tinham respondido o questionário, tivemos o cuidado de selecionar apenas os 

professores que vivenciaram a experiência com os ciclos de formação humana, em qualquer 

período entre 2002 até 2012. A partir dessa seleção, obtivemos um total de 80 questionários.  

O questionário foi aplicado aos professores a partir da seguinte sistemática: 1. 

Apresentação da proposta de pesquisa numa reunião de formação; leitura e esclarecimentos 

sobre o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido); 2. Distribuição do questionário 

aos participantes da reunião. Como já explicitamos anteriormente, dos 180 professores, 108 

responderam o questionário, dentre os quais foram selecionados 80 questionários, 

correspondentes aos professores que vivenciaram a experiência com os ciclos de formação 

humana, no período correspondente à realização da nossa pesquisa, entre 2002 a 2012.  

No momento da aplicação do questionário, a pesquisadora fez esclarecimentos da 

dimensão que se pretendia analisar em cada bloco de questões. Os esclarecimentos foram 

feitos em todas as turmas onde foi aplicado o questionário. A pesquisadora teve o cuidado de 

realizar a coleta de dados turma por turma e permaneceu nas salas durante todo o 

procedimento, justamente para realizar os devidos esclarecimentos e sanar as dúvidas dos 

participantes. A aplicação do questionário foi realizada em nove turmas. Em cinco turmas o 

questionário foi aplicado no turno da manhã; em quatro turmas, no turno da tarde.  

Após a aplicação do questionário, realizamos a tabulação dos dados. Os resultados 

e respectivas análises estão representados nas Tabelas de 1 a 9. Realizamos associações entre 

os dados das Tabelas 1 e 9 e 8 e 9. Por serem resultados que envolvem cruzamento de dados 

de duas tabelas, respectivamente, optamos por apresentar os resultados em gráficos, para 

melhor visualização e compreensão. Assim, os resultados dessas associações ou cruzamento 

dos dados serão representados nos Gráficos 1 e 2.  

 

Dados sociodemográficos 

O questionário está composto pelos dados de identificação ou dados 

sociodemográficos, tendo como variáveis o sexo, a escolaridade, o estado civil e/ou situação 

conjugal e o tempo de atuação na alfabetização (TABELA 1). 
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Tabela 1 – Descrição das características sociodemográficas e profissionais dos (as)  

                 professores (as).   

                  
 

 

Variável Quantidade % 

Sexo 

  Masculino 03  4% 

Feminino 77 96% 

Total 80 100% 

Escolaridade  

 Magistério 09 11% 

Graduação 36 45% 

Especialização 32 40% 

Não responderam 03   4% 

Total 80 100% 

Estado civil/Situação conjugal  

 Solteiro (a) 25 31% 

Casado ou vivendo com companheiro (a)  44 55% 

Divorciado (a)/viúvo(a)/separado(a) 07   9% 

Não responderam 04   4% 

Total 80 100% 

Tempo de atuação na alfabetização  

 Entre 3 e 7 anos 12 15% 

Entre 8 e 12 anos 29 36% 

Entre 13 e 17 anos 11 14% 

Entre 18 e 22 anos 11 14% 

Entre 23 e 27 anos 11 14% 

Entre 28 e 32 anos 06   7% 

Total 80 100% 

   FONTE: Questionário aplicado aos professores alfabetizadores, 2014. 

 

A partir dos dados sociodemográficos, percebe-se que a maior parte dos 

professores alfabetizadores da rede municipal de Itabuna é formada pelo sexo feminino e que 

mais da metade dos respondentes são casados e/ou vivem com companheiros.  

Observou-se, ainda, que apenas nove professores não têm curso superior e que 

quase a metade possui curso de especialização. O tempo médio de atuação na alfabetização 

varia entre três e trinta e dois anos. Apenas doze professores declararam ter um tempo de 

atuação entre três e sete anos.  

 

Bloco 1: Contexto de produção do texto da implantação da política de ciclos 

O primeiro bloco de perguntas está relacionado ao contexto de produção do texto 

da implantação da política de ciclos e tem como objetivo analisar o nível de participação e 

influência dos professores alfabetizadores na construção do texto da implantação da política 

de ciclos, no município de Itabuna/BA.  
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Na questão A, procuramos saber se o professor teve alguma participação na 

implantação da proposta dos Ciclos de formação humana, na Rede Municipal de Ensino, em 

2002. O resultado dessa questão está apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Participação na implantação da proposta. 
 

Variável Quantidade % 

Sim 06    7,5% 

Não 68    85% 

Não respondeu 06     7,5% 

Total 80  100% 

    FONTE: Questionário aplicado aos professores alfabetizadores, 2014. 

 

Ao ser questionado sobre a produção do texto da implantação da política de 

ciclos, a maior parte (85%) indicou não ter participado da proposta. O questionamento sobre a 

produção do texto teve como objetivo analisar o nível de participação e influência dos 

professores alfabetizadores na construção do texto da implantação da política de ciclos, no 

município de Itabuna/BA.  

Nesse aspecto, Mainardes (2007, p. 105) argumenta que a “análise de políticas 

educacionais, com base nesse ponto de vista, precisa, necessariamente, incorporar não 

somente as vozes ouvidas e excluídas, mas também as vozes deixadas de lado e não ouvidas, 

bem como as vozes ausentes ou silenciadas”.  

Isso mostra que o programa de ciclos de Itabuna não levou em conta as vozes 

daqueles que diretamente participam da vida cotidiana da escola, perdendo a oportunidade em 

ouvir àqueles que efetivamente vão executar a política de ciclos. Mainardes (2007, p. 104), 

citando Ball (1994, p. 16), menciona que “na arena da formulação de políticas, no contexto da 

produção do texto, somente certas influências são reconhecidas como legítimas e somente 

algumas vozes são ouvidas”. Nessa perspectiva, podemos afirmar que a construção do texto 

da política de ciclos, no município de Itabuna, excluiu os professores de participarem do 

processo. 

O resultado indica que a decisão de implantar os ciclos de formação humana, na 

Rede Municipal de Itabuna, não contou com a participação direta e efetiva dos professores 

alfabetizadores e os mesmos não foram envolvidos nesse estágio de formulação da política.  

Mainardes (2007, p. 110), citando Ling (2001, p. 5) e se referindo à importância 

da participação na produção do texto de políticas de ciclos, descreve que “as políticas são o 



95 

 

resultado das vozes ouvidas, silêncios, conflitos, tensões e embates”. O autor ainda se refere 

ao processo da formulação das políticas como algo que precisa estar próximo daqueles que 

atuam no sistema da educação e que a produções do texto da política de ciclos, ao excluir a 

participação dos professores, legitimam e iniciam determinadas práticas, além de 

privilegiarem certas visões e interesses. 

Nessa perspectiva, o autor argumenta que 

 

a construção de políticas de ciclos ou outras políticas, numa administração popular, 

seria mais benéfica se houvesse uma partilha maior com aqueles que trabalham nas 

unidades escolares. Além de implementar políticas, a participação e o envolvimento 

deles poderia contribuir para o desenvolvimento de argumentação e de compreensão 

crítica das propostas de mudança educacional (MAINARDES, 2007, p. 113). 

 

Portanto, a participação das pessoas envolvidas diretamente com o processo 

educacional é de fundamental importância, pois possibilita melhor compreensão da proposta 

e, consequentemente, melhor aceitação e engajamento.  

Na questão B, ainda do primeiro bloco, procuramos saber como o professor 

tomou conhecimento da proposta de ciclos na rede municipal de ensino. O resultado dessa 

questão está apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Como os professores (as) tomaram conhecimento da proposta de ciclos. 
 

Variável Quantidade % 

Pela Secretaria de Educação, através dos meios de comunicação. 23 29% 

Pela direção da escola onde trabalho. 09 11% 

Durante a jornada pedagógica. 30 38% 

Em conversas com colegas que trabalham na rede. 04   5% 

Outros. 05   6% 

Não respondeu. 09  11% 

Total 80 100% 

  FONTE: Questionário aplicado com professores alfabetizadores, 2014. 
 

Ao observarmos os resultados na Tabela 3, percebemos que a maioria dos 

respondentes disse que tomou conhecimento da proposta de ciclos na Rede Municipal de 

Itabuna, durante a jornada pedagógica, e um número considerável respondeu que conheceu a 

proposta em notas de comunicação da Secretaria de Educação do município, através dos 

meios de comunicação.  
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Os resultados da Tabela 3 convergem para os resultados da Tabela 2, porque ao 

responderem que não participaram do processo de produção do texto da proposta de ciclos, os 

professores indicaram seu  desconhecimento da proposta. 

A questão formulada na letra C, desse primeiro bloco, está relacionada à garantia 

das condições para a continuidade da proposta de ciclos na Rede Municipal de Ensino. Essa 

questão tem relação com a alternância na gestão da Secretaria Municipal de Educação, no 

período entre 2002 e 2012. O resultado está apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Garantia para continuidade da proposta. 
 

Variável Quantidade % 

Sim 22   28% 

Não 41   51% 

Não respondeu 17   21% 

Total 80 100% 

   FONTE: Questionário aplicado com professores alfabetizadores, 2014. 

 

Ao ser questionado sobre as garantias para a consolidação e continuidade da 

proposta de ciclos na rede, 41% dos entrevistados consideram que não houve garantia das 

condições para a continuidade da proposta.  

A pergunta fazia referência à manutenção da garantia das condições para a 

continuidade da proposta, relacionada à alternância na gestão da Secretaria Municipal de 

Educação. Nesse contexto, a Secretaria de Educação do município passou por duas gestões: 

uma no período entre 2002 e 2004 e a outra no período entre 2005 e 2012. 

Esse resultado, no entanto, mostra contradição em relação à análise da proposta de 

formação continuada da Rede Municipal. Os documentos analisados mostram que não houve 

ruptura e nem descontinuidade da proposta. Pelo contrário, a proposta foi mantida com 

modificações na equipe de coordenação e no conteúdo operacionalizado. 

De acordo com os registros da coordenação de formação continuada, os 

conteúdos, do período entre 2002 e 2004, estavam voltados para o processo de implantação e 

consolidação da proposta de ciclos na rede municipal e os conteúdos, do período entre 2005 e 

2012, focalizaram aspectos mais específicos de cada ciclo de formação. 

 

Bloco 2: Contexto da prática da implantação da política de ciclos 
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O segundo bloco de perguntas está relacionado ao contexto da prática da 

implantação da política de ciclos e tem como objetivo analisar as reações e as influências da 

implantação da política de ciclos para a prática alfabetizadora do educador. 

A questão A, desse segundo bloco, procurou investigar como foi a ação e a reação 

dos professores(as) diante da proposta, ao trabalhar no Ciclo da Infância (CIN), com a nova 

forma de organização escolar.  A Tabela 5 mostra o resultado dessa questão. 

 

Tabela 5 – Ação/reação dos professores à proposta de ciclos na rede municipal de ensino. 
 

Variável Quantidade % 

 

Fiquei surpreso (a), pois não houve divulgação da proposta com antecedência. 07 9% 

 

Fiquei indiferente, pois houve ampla divulgação da proposta com antecedência. 02 2% 

 

Fiquei feliz, pois a implantação da proposta agradou aos professores que 

esperavam algo dessa natureza para promover melhoria da educação oferecida às 

crianças da Rede Municipal. 04 5% 

 

Fiquei decepcionado (a), pois a implantação da proposta desagradou aos 

professores que esperavam práticas mais participativas durante o processo de 

elaboração das propostas. 09 11% 

 

Fiquei tranquilo (a), pois as informações recebidas no momento inicial foram 

suficientes para compreender as mudanças propostas. 11 14% 

 

Fiquei confuso (a), pois as informações recebidas no momento inicial foram 

insuficientes para compreender as mudanças propostas. 37 46% 

 

Não respondeu. 10  13% 

Total 80 100% 

FONTE: questionário aplicado com professores alfabetizadores, 2014. 

 

O resultado da Tabela 5 indica que quase metade (46%) dos professores ficou 

confusa com a proposta de trabalhar com os ciclos. Esse dado pode revelar uma dificuldade 

dos professores no processo de implementação e continuidade da proposta de ciclos no 

município. 

Esse resultado pode ser o reflexo da não participação dos professores na 

elaboração do texto da proposta. Dessa forma, a ausência da participação dos professores e 

professoras na elaboração da proposta da política de ciclos pode ter impedido o 

desenvolvimento de uma visão mais ampla da política e do conhecimento necessário para 

enfrentar as dificuldades e necessidades concretas. 
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Além disso, a não participação na discussão e na expressão de ideias, opiniões e 

dificuldades, durante o processo de implantação da proposta de ciclos na rede municipal, pode 

ter sido o fator que provocou confusão na compreensão da proposta por parte dos professores 

e das professoras. 

A questão B, do segundo bloco, investiga a alteração de maior impacto, 

implementada pela proposta de ciclos, no município de Itabuna/BA. Essa questão tem relação 

com as mudanças ocorridas, inicialmente, nas escolas. A Tabela 6 mostra o resultado dessa 

questão. 

 

Tabela 6 – Alteração de maior impacto na implementação da proposta de ciclos. 
 

Variável Quantidade % 

A eliminação da reprovação. 38   47% 

A organização das turmas por faixa etária. 
20   25% 

As mudanças no currículo, na avaliação e nas formas de organização do tempo 

e do espaço. 
11   15% 

A proposta de formação continuada. 02     2% 

Nenhuma das alternativas acima. 02     2% 

Não respondeu. 07     9% 

Total 80 100% 

  FONTE: Questionário aplicado com professores alfabetizadores, 2014. 

 

Quando questionados sobre o impacto da proposta, os professores informaram que 

a alteração de maior impacto foi a eliminação da reprovação. Esse aspecto configura-se como 

o ponto de maior conflito entre professores e professoras da Rede Municipal no processo de 

implantação da proposta de ciclos. 

A organização das turmas por faixa etária também teve um percentual que não 

pode ser desconsiderado. Podemos, então, considerar essas duas mudanças como as alterações 

de maior impacto na implantação da proposta de ciclos em Itabuna.  

O aspecto referente à eliminação da reprovação está relacionado à concepção de 

promoção, nos ciclos, que orienta por idade e não por nível de conhecimento. Assim, o 

critério principal a ser adotado no processo de promoção dos alunos e alunas é a idade. O 

aspecto referente à organização das turmas com referência na idade caracteriza-se como 

desafio na organização do ensino, dentro da concepção dos ciclos de formação, configurando-

se como elemento central de ruptura com a concepção veiculada pela escola seriada.  
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Curiosamente, somente 15% dos professores observaram mudanças no currículo, 

na avaliação e nas formas de organização do tempo e do espaço. Esse resultado pode mostrar 

que parece não ter ocorrido alterações no currículo, na forma de organização do 

conhecimento, nas escolas cicladas, ainda que os textos da proposta político-pedagógica e da 

proposta curricular da Escola Grapiúna preconizem que esses aspectos devem ser 

reorganizados, rompendo-se com a concepção da escola seriada, onde prevalecia a concepção 

de ensino-aprendizagem acumulativa e transmissiva.   

Esse dado parece mostrar que, depois de dez anos de experiência de ciclos, as 

mudanças na Escola Grapiúna parecem ter privilegiado apenas os aspectos relacionados à 

promoção automática e à organização das turmas, com foco na idade das crianças. Assim, no 

desenvolvimento da escola ciclada em Itabuna, as mudanças introduzidas parecem ser 

superficiais. A resposta dos professores indica que elas não chegam a significar uma real 

transformação na escola. Esse resultado pode indicar um limite na consolidação da proposta 

de ciclos no município. 

Contrapondo-se a esse limite, Fernandes (2009, p. 96-97) argumenta que, “para 

dar origem a uma escola com uma nova lógica de funcionamento, há de se considerar a 

mudança que será provocada na cultura escolar”. “Para isso, é preciso o entendimento da 

ruptura da “cultura da repetência”, da nova lógica da organização do tempo e do espaço 

escolar, dos processos de avaliação, da adequação curricular’”. 

Na questão C, do segundo bloco, foi proposto que o participante na pesquisa 

enumerasse as alternativas, por ordem de importância (de 1 para o menos importante até 4 

para o mais importante). A questão investiga os desafios enfrentados pelo professor, na 

escola, no desenvolvimento da organização escolar em ciclos. A Tabela 7 mostra o resultado 

da questão. 

 

Tabela 7 – Desafios de menor e maior importância enfrentados na escola.  
 

Variável Quantidade % 

A compreensão e aceitação por parte dos pais e da comunidade (menor importância). 

 23 29% 

A manutenção do compromisso e do interesse dos professores na participação dos 

encontros de formação (menor importância). 22 28% 

O aumento da participação dos diversos segmentos e melhora qualitativa da gestão da 

escola (maior importância). 
18 22% 

Inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre a gestão, sobre o  trabalho 

docente e sobre o desempenho do aluno (maior importância). 
17 21% 

Total 80 100% 

  FONTE: Questionário aplicado com professores alfabetizadores, 2014. 
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O resultado da tabela 07 indica que os desafios de maior importância estão 

relacionados à gestão da escola, aos mecanismos de controle do trabalho docente e ao 

controle do desempenho dos alunos e alunas da Escola Grapiúna.  

Esse resultado parece ter relação com o resultado da tabela 06, que indica as 

alterações de maior impacto, nas escolas. Isso pode significar que a eliminação da reprovação 

e a enturmação dos alunos pelo critério da idade, pode ter provocado desafios para os 

professores em relação ao trabalho docente e, principalmente, no controle do desempenho dos 

alunos e alunas, por causa das mudanças propostas em relação a esses aspectos.  

 

Bloco 3: Contexto de estratégia política da implantação da política de ciclos 

O terceiro bloco de perguntas está relacionado ao contexto de estratégia política 

da implantação da política dos ciclos, e tem como objetivo verificar a relevância da política de 

formação continuada desenvolvida pela Secretaria de Educação. 

A questão A, desse terceiro bloco, analisa a política de formação continuada, 

desenvolvida pela SEC, no contexto do Ciclo de Formação Humana. A Tabela 8 mostra o 

resultado dessa questão. 

 

Tabela 8 – Avaliação da política de formação continuada no contexto do ciclo. 
 

Variável Quantidade % 

Muito ruim. 02 2% 

Ruim  06 8% 

Regular. 23 29% 

Boa. 32 40% 

Muito boa. 13 16% 

Não respondeu. 04   5% 

Total 80 100% 
  FONTE: Questionário aplicado com professores alfabetizadores, 2014. 

 

O resultado da Tabela 8 indica que mais da metade dos respondentes considera 

positiva (boa ou muito boa) a política de formação continuada, desenvolvida pela SEC, no 

contexto do ciclo de formação humana. 

Esse resultado parece indicar que, apesar do limite da proposta, em relação às 

mudanças “superficiais” provocadas nas escolas, a formação continuada é considerada 

importante para o processo de consolidação e continuidade da proposta. Isso pode significar 
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que a formação continuada representa o ponto de maior consistência da proposta de ciclos, no 

município de Itabuna/BA, porque não houve ruptura nem descontinuidade em seu processo, 

durante os dez anos investigados nessa pesquisa. 

Assim, ao considerar a formação continuada boa ou muito boa, os professores 

indicam aceitação da metodologia desenvolvida durante o processo, com a realização de 

seminários e cursos, encontros pedagógicos, formação da rede, encontros e formações com 

coordenadores pedagógicos, jornadas pedagógicas, oficinas pedagógicas, seminário de trocas 

e programas do MEC.  

 

Bloco 4: Contexto dos resultados/efeitos da implantação da política de ciclos 

No quarto bloco, a questão está relacionada ao contexto dos resultados/efeitos da 

implantação da política dos ciclos e tem como objetivo verificar a influência da formação 

continuada para a mudança na prática alfabetizadora do educador da rede municipal de ensino 

de Itabuna. O resultado está na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Mudanças na prática em sala de aula em decorrência da formação continuada.  
 

Variável Quantidade % 

Sim 66 82% 

Não 08 10% 

Não respondeu 06    8% 

Total 80 100% 

   FONTE: Questionário aplicado com professores alfabetizadores, 2014. 

 

O resultado da Tabela 9 indica que, aproximadamente, nove em cada dez 

professores afirmaram que a proposta de formação continuada da rede possibilitou alguma 

mudança na sua prática em sala de aula. 

Esse resultado pode estar relacionado aos dados da Tabela 8, que indica percepção 

positiva dos professores em relação à formação desenvolvida pela SEC. Isso também reforça 

o caráter de consistência da formação continuada, porque mostra coerência e integração com a 

proposta de ciclos, implantada no município.  

Ao realizarmos associações entre os dados encontrados, duas associações 

mostraram-se significativas. A primeira mostra a associação entre os dados referentes ao 
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tempo de atuação dos professores (questão sociodemográfica) e a questão A, do Bloco 4, 

sobre a mudança da prática dos professores alfabetizadores. O resultado está no Gráfico 2. 

  

Gráfico 1 – Associação: tempo de atuação e mudança na prática pedagógica. 

 

 

 
                    FONTE: questão sociodemográfica (tempo de atuação) e questão A, do Bloco 4. 

 

Ao realizarmos associações entre o tempo de atuação e a mudança na pratica 

pedagógica, parece que houve mudança menor na prática entre alfabetizadores com menor 

tempo de atuação. Mesmo assim, pode-se inferir também que o significativo dessa associação 

é o fato de que não importa o tempo de atuação, houve uma mudança na prática dos 

alfabetizadores. 

Assim, os professores consideram que a proposta de formação instituiu mudanças 

em sua prática pedagógica. Esse resultado parece mostrar que a formação continuada foi fator 

principal na mudança da prática dos professores. 

A segunda associação foi realizada entre os dados referentes à questão A, do 

Bloco 3, sobre a avaliação da política de formação continuada e a questão A, do Bloco 4, 

sobre a mudança da prática dos professores alfabetizadores. O Gráfico 2 mostra o resultado 

dessa associação. 

 

 

Gráfico 2 – Associação: Avaliação da política de formação continuada e mudança na prática 

                     em sala de aula.  
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                    FONTE: questão A, do Bloco 3 e questão A, do Bloco 4. 

 

A associação pode indicar que a percepção positiva sobre a avaliação da proposta 

pedagógica de formação continuada está diretamente associada a mudanças na prática 

alfabetizadora dos professores. Esse resultado perpassa pelo entendimento de dois aspectos: 

primeiro, que ocorreu influência da formação, em seu caráter contínuo, no período entre 2002 

e 2012; segundo, que houve participação e envolvimento dos professores nas atividades 

realizadas. Assim, embora os professores indiquem que não tiveram participação democrática 

na construção da proposta de ciclos, eles indicam percepção positiva, de acordo com os 

resultados associados. Isso indica que professores com percepção positiva da proposta tendem 

a mudar sua prática pedagógica. 

Ao realizarmos as análises dos resultados dos questionários, inquietou-nos o fato 

de que uma minoria indicasse percepção negativa da formação continuada e a não influência 

da formação na sua prática pedagógica. Essas inquietações despertaram em nós uma 

curiosidade epistemológica e decidimos conhecer as opiniões/interpretações dos professores 

que tiveram percepção negativa da formação continuada da rede municipal de ensino de 

Itabuna/BA.  

A opinião/interpretação da minoria em pesquisas nem sempre foi considerada 

como dado importante a ser analisado. No entanto, acreditamos que esse aspecto é tão 

importante quanto os dados da maioria dos participantes, principalmente em uma pesquisa 

que investiga aspectos da formação continuada, porque tem sido uma temática relevante no 

processo de formação da identidade do professor. 

Na concepção de Thiollent (1987, p. 107), “fatos minoritários podem ter uma 

interpretação muito superior à sua representatividade numérica”. Assim, os dados 
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apresentados pela minoria podem revelar descrições e interpretações da realidade que podem 

ser tão importantes quanto os dados apresentados pela maioria.  

Os dados da minoria em pesquisas, quando são pautados em situações da própria 

existência dos participantes, podem suscitar novas investigações relevantes para a temática 

em estudo, além de possibilitar uma avaliação crítica da temática em análise.  

Nessa perspectiva, selecionamos uma escola composta por quatro professores 

(as), na qual três indicaram ter percepção negativa das formações e evidenciaram que as 

formações não influenciaram nas mudanças em sua prática pedagógica. O (a) quarto (a) 

professor (a) indicou ter percepção parcialmente positiva das formações e evidenciou que as 

formações influenciaram em mudanças em relação aos estudos individuais realizados de 

alguns autores e teóricos. Desse modo, optamos fazer o contraponto entre os (as) três 

professores (as) com percepção negativa e um (a) professor (a) com percepção parcialmente 

positiva. A escola pertence à rede municipal de ensino e fica localizada na zona periférica da 

cidade. Possui um total de quatro professores, com carga horária de quarenta horas semanais. 

A escola funciona nos turnos matutino e vespertino, com dois segmentos: no turno da manhã, 

Ciclo da Pré-Adolescência (CPA) e, à tarde, Ciclo da Infância (CIN), com quatro turmas em 

cada turno, totalizando oito turmas. Além dos professores, a escola possui uma diretora, uma 

vice-diretora, uma coordenadora pedagógica e o pessoal de apoio: porteiros, merendeiras e 

serventes gerais.  

O primeiro contato com os professores aconteceu na escola onde trabalham, em 

setembro de 2014, no turno da manhã. Fomos recebidos pela diretora e pela vice-diretora. A 

coordenadora pedagógica não se encontrava no local, porque estava doente e havia justificado 

a sua ausência com atestado médico. Apresentamos a proposta da pesquisa e a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP. 

Em seguida, apresentamos o questionário que havia sido aplicado aos professores 

alfabetizadores, em agosto de 2014, em uma reunião de formação do Programa PACTO. 

Explicamos sobre a pesquisa e sobre a proposta de discussão com os (as) professores (as) da 

escola, que também haviam participado da primeira fase da pesquisa, com a aplicação do 

questionário. 

Expusemos que pretendíamos, primeiramente, observar a dinâmica da escola e do 

trabalho dos (as) professores (as) e que participaríamos dos encontros para planejamento das 

atividades semanais. Ao fazer essa exposição, deixamos bem claro para a diretora e para a 

vice-diretora que a escola não iria mudar a sua rotina em função da nossa pesquisa, mas nós é 

que iríamos nos adaptar à rotina da escola. 
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Feitos esses esclarecimentos, colocamo-nos à disposição para elucidar qualquer 

dúvida e também para qualquer necessidade da escola durante o período de realização da 

pesquisa. Ficou combinado que continuaríamos indo para a escola, em visitas de observação, 

durante o mês de setembro e outubro, até marcarmos o primeiro encontro para debates com os 

(as) professores (as). Assim, permanecemos na escola para observação durante o mês de 

setembro, nos turnos matutino e vespertino; no mês de outubro, no turno vespertino. Foram 

três dias durante a semana, sendo segunda e quarta para auxílio o (a) professor (a) na 

aplicação de atividades de intervenção em sala de aula, e, na sexta feira, participação das 

reuniões para planejamento. Nos dois turnos permanecíamos das 7h30min às 11h30min e das 

13h às 14h45min. No total, fomos 20 vezes à escola entre os meses de setembro e outubro de 

2014.  

No mesmo dia da apresentação da pesquisa, a escola estava bastante 

movimentada, porque duas professoras estavam chegando para iniciar as atividades do 

Programa Mais Educação. A diretora se mostrava ansiosa na organização do trabalho. Foram 

solicitados, aos professores, os nomes dos alunos que deveriam participar das atividades do 

programa. Os (as) professores (as), juntamente com a vice-diretora, organizaram os horários 

para o início das atividades do Programa.  

As aulas aconteceram até às 10h40min, porque os (as) professores (as) precisavam 

preparar materiais (cartazes e faixas) para uma caminhada ecológica que seria realizada no 

próprio bairro, no sábado próximo. Aproveitamos para participar desse momento. 

Enquanto o material era preparado, observamos que a equipe era muito unida. 

Esse grupo já possuía muitos anos trabalhando juntos. Sentimos um clima de companheirismo 

e cumplicidade. 

No mesmo dia, retornamos à escola no turno vespertino. Aproveitamos o 

momento para visitar cada sala, apresentar-nos para os alunos e alunas e conversar com os 

(as) quatro professores (as), explicando melhor sobre a pesquisa e o objetivo da nossa 

presença na escola.  

Durante a visita aos alunos e aos professores em sala de aula, percebemos, 

inicialmente, algumas dificuldades da escola, como por exemplo, alguns alunos não 

alfabetizados, alunos faltosos, violência física e verbal entre os alunos, indisciplina. As aulas 

ocorreram até as 15h30min e continuamos preparando o material para a caminhada que seria 

realizada no bairro onde a escola está localizada. 

No dia seguinte, pela manhã, retornamos à escola. As atividades se 

desenvolveram normalmente. A escola recebeu a visita de monitores do Programa Mais 
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Educação para as aulas de tênis de mesa. Percebeu-se o empenho e entusiasmo da equipe 

diretiva. 

Novamente, as aulas foram interrompidas às 10h40min para preparar o material 

da caminhada. Esse momento transcorreu normalmente. Os (as) professores (as) mostravam 

dedicação na confecção dos materiais, pois se preocupavam com o nome e a imagem da 

escola, diante da comunidade na qual está inserida. Um (a) professor (a) externou sua 

preocupação com a falta de interesse dos seus alunos na realização das tarefas em sala de 

aula.  

Enquanto preparávamos os materiais, conversávamos sobre alguns problemas do 

cotidiano escolar. Os (as) professores (as) falaram de suas angústias e dificuldades, 

especificamente sobre a indisciplina entre os alunos e as consequências para o processo 

ensino/aprendizagem, além de provocar desgaste e estresse emocional.  

Além das dificuldades indicadas, os (as) professores (as) ainda conversaram sobre 

a falta de interesse das famílias dos alunos, principalmente dos pais dos alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem e falta de interesse, na realização das atividades 

propostas. À tarde, depois do horário de aula, continuamos confeccionando os materiais da 

caminhada. No final do horário, às 16h45min, combinamos com os (as) professores (as) que 

retornaríamos no dia seguinte, no turno da manhã e da tarde, para darmos prosseguimento ao 

preparo dos materiais. Todos (as) concordaram, pois estavam realmente precisando de ajuda 

extra para aquela tarefa. 

No dia seguinte, ainda no mês de setembro, pela manhã, retornamos à escola. 

Observamos que as atividades transcorreram dentro da normalidade. Os materiais para a 

caminhada ecológica estavam cada vez mais bonitos e interessantes. Eram faixas, cartazes, 

máscaras de animais, tudo muito alegre e colorido.  

Nesse dia, contamos com a presença da coordenadora, que, embora se queixando 

de não estar  com a saúde totalmente reestabelecida, havia retornado por causa da necessidade 

em relação aos preparativos para a caminhada no bairro. A presença da coordenadora 

promoveu um grande impulso no desenvolvimento do trabalho, devido à sua habilidade na 

confecção das letras para as frases das faixas e cartazes, dos desenhos e das máscaras de 

animais. 

Aproveitamos para explicar para a coordenadora o objetivo da nossa presença na 

escola. Ela expôs sobre o projeto de intervenção, desenvolvido com os alunos, naquele 

mesmo ano. O projeto era para intervenção no processo de desenvolvimento da leitura e da 

escrita dos alunos. Tivemos a impressão de que a coordenadora ficou preocupada, quando 
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falamos que iríamos realizar um momento de discussão com os (as) professores (as). 

Lembrou-me do início do Programa Mais Educação e de que o tempo estava muito curto para 

o desenvolvimento de qualquer outra atividade. 

Durante a conversa, a coordenadora perguntou sobre o curso do mestrado. Disse-

nos que não pretendia “fazer mais nada”, porque já havia completado vinte e cinco anos de 

serviço e que não valia a pena, porque o retorno financeiro era pequeno. Expliquei sobre a 

proposta do mestrado profissional em educação e sobre o compromisso do curso estar focado 

na educação básica, e que esse aspecto era muito importante para todos nós que estávamos  

envolvidos nesse processo. Expusemos, ainda, que o mestrado da Universidade Estadual de 

Santa Cruz – UESC era uma grande oportunidade para todos nós, porque tinha interesse em 

nossas práticas e na promoção de discussões e reflexões sobre as dificuldades enfrentadas na 

educação de alunos e alunas da nossa região. Após o período da aula, tanto no turno da 

manhã, como no turno da tarde, os (as) professores (as) se juntaram a nós para darmos 

prosseguimento à produção dos materiais da caminhada ecológica. 

No dia seguinte retornamos à escola. Pela manhã, na escola, ficamos aguardando 

a chegada da coordenadora para definir quais materiais iríamos preparar. Enquanto 

aguardávamos, observamos que a vice-diretora se queixava do comportamento dos alunos, da 

“danação” das turmas de modo geral. A diretora organizava os horários das aulas de violão do 

Programa Mais Educação, juntamente com o monitor dessas aulas. 

Observamos que o movimento da escola é dinâmico: os funcionários realizando 

suas tarefas para o bom andamento da rotina da escola, os (as) professores (as), em sala de 

aula, desenvolvendo as ações pedagógicas, a equipe diretiva se empenhando na organização 

do ambiente escolar, pessoas da comunidade chegando para matricular crianças. 

Com a chegada da coordenadora, continuamos preparando os materiais para a 

caminhada ecológica. Foram momentos de boa integração e empenho do grupo. A 

coordenadora mostrou-se preocupada com os materiais que já estavam prontos, porque 

pretendia apresentar o melhor para a comunidade escolar.  À tarde, a rotina da escola 

continuou com a mesma dinâmica de trabalho.  

No dia seguinte, ainda no mês de setembro, não houve aula, porque os (as) 

professores (as) foram para a formação do PACTO. E no outro dia, foi realizada a caminhada 

ecológica, com os alunos e as alunas da escola. Foram momentos interessantes de 

participação e envolvimento. Muita animação, alegria e disposição. Após a caminhada, 

combinamos com o grupo que retornaríamos para participarmos da reunião de planejamento, 

que seria realizada cinco dias depois. 
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Assim, cinco dias depois, no mesmo mês de setembro, no turno da manhã, 

retornamos à escola para participar da reunião de planejamento com os (as) professores (as). 

Foi um momento importante, porque tivemos a oportunidade de apresentar melhor a nossa 

proposta de pesquisa. Falamos do objeto de estudo, dos objetivos e da metodologia. 

Expusemos os resultados do questionário, as nossas inquietações em relação aos dados da 

minoria e a proposta de discussão com os (as) professores (as). 

Os (as) professores (as) questionaram sobre o conteúdo da discussão e 

demonstraram preocupação. Explicamos que a discussão teria como elemento norteador 

temas organizados a partir das respostas dos questionários. Diante dessa explicação, 

percebemos que ficaram mais tranquilos (as). 

A reunião para planejamento continuou com exposição de algumas intervenções 

realizadas com os alunos que não estavam alfabetizados. A ação de intervenção consistiu no 

remanejamento dos alunos, a partir de um acordo entre os (as) professores (as). Na avaliação 

dos (as) professores (as), a ação surtiu efeito e um aluno já foi reintegrado à turma de origem. 

Essa ação mostra que os (as) professores (as) se percebem, enquanto 

investigadores de suas problemáticas, como responsáveis pelo desenvolvimento de ações 

relacionadas à aprendizagem de alunos e alunas. 

Os (as) professores (as) relataram, ainda, a atitude de gratidão das mães dos 

alunos contemplados com a ação de intervenção. Essas mães perceberam as mudanças no 

desenvolvimento da aprendizagem dos seus filhos, reconhecendo, assim, a importância da 

iniciativa dos (as) professores (as).  

No entanto, apesar das ações de intervenção, alguns alunos continuavam 

apresentando necessidades para desenvolver habilidades de leitura e escrita.  

Cinco dias depois, já no mês de outubro, retornamos à escola, no período da tarde. 

Ocorreu uma reunião com os pais e/ou responsáveis dos alunos que frequentam o Programa 

Mais Educação. A reunião foi iniciada com a palavra da diretora, com a leitura de uma 

mensagem e uma breve dinâmica de solidariedade.  

A diretora chamou atenção dos pais e/ou responsáveis pela ausência dos alunos às 

atividades do programa, explicando que isso dificultava o trabalho dos monitores, porque as 

atividades eram interrompidas ou ficavam em atraso, o que refletia na aprendizagem dos 

alunos. Aproveitou para esclarecer sobre o funcionamento do Programa Mais Educação, sobre 

os horários de funcionamento e as oficinas realizadas. Também falou sobre a falta de 

acompanhamento dos pais nas atividades que eram encaminhadas para os filhos realizarem 
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em casa. Lembrou que os filhos estavam retornando para a escola sem as atividades 

realizadas.  

Informou sobre algumas ações realizadas pela equipe diretiva, visando resolver o 

problema das faltas dos alunos às aulas. Essas ações consistiam em realizar visitas aos lares 

desses alunos, procurando conversar com os familiares sobre os prejuízos causados à 

aprendizagem. A dirigente alertou sobre o benefício do Programa Bolsa Família que os pais 

recebiam, atrelado ao compromisso de manter os filhos na escola. 

No dia seguinte, retornamos à escola, no período da tarde, para auxiliar um (a) 

professor (a) na aplicação de atividades de intervenção na leitura dos alunos e das alunas. A 

atividade constou do trabalho com o texto da letra da música A casa, de Vinícius de Moraes. 

Foi realizada a leitura da letra da música e, em seguida, todos cantaram. Posteriormente, 

foram realizadas algumas atividades a partir da letra da música trabalhada com os alunos e as 

alunas.  

No dia seguinte, ainda no mês de outubro, retornamos à escola, no turno da 

manhã, para participarmos de mais uma reunião para planejamento. Discutiu-se o projeto de 

leitura para ser desenvolvido na escola nos meses de outubro e novembro. As ações para esse 

projeto consistiam em fazer o rodízio, entre os alunos, da “sacola ecológica”. Cada sala teria 

duas sacolas, uma para os meninos e outra para as meninas. Dentro delas estavam alguns 

livros infantis e uma ficha avaliativa. O aluno levaria a sacola para casa, na sexta-feira, 

realizaria a leitura do livro, preencheria a ficha com informações sobre o livro e sobre a 

estória lida, e devolveria a sacola na segunda-feira. Após essas etapas, socializaria a estória 

para a turma.  

A coordenadora informou sobre o programa desenvolvido pela SEC, “crack, é 

possível vencer”, e também sobre a rede de trocas com os professores da rede, que 

aconteceria na semana seguinte. Informou sobre a mostra literária que aconteceria em uma 

das praças da cidade, com a participação de algumas escolas da rede municipal. Lembrou os 

professores do programa E-pólis, registro do diário eletrônico, onde os (as) professores (as) 

registram os conteúdos trabalhados, as faltas e avaliações dos alunos. Informou, ainda, sobre a 

importância de se trabalhar a semana do trânsito e as eleições.  

Nas semanas subsequentes, do mês de outubro, realizamos visitas às salas, 

observando a dinâmica do trabalho dos (as) professores (as). Colaboramos com o trabalho em 

uma turma, auxiliando o (a) professor (a) que estava enfrentando dificuldades com os alunos, 

tanto em relação à aprendizagem, como em relação ao comportamento. Auxiliamos na 

aplicação de atividades de intervenção na leitura dos alunos e das alunas. 
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Após os dois meses de observação, auxiliando nas atividades da escola, marcamos 

no final do mês de outubro a primeira reunião com o grupo de professores (as), que teve 

duração de aproximadamente quarenta minutos. Além dessa reunião, também ocorreram 

outras duas, uma em novembro, com duração de aproximadamente quarenta minutos, e a 

outra em dezembro, com duração de aproximadamente sessenta minutos, totalizando três 

encontros com os (as) professores (as).  

Cada encontro foi agendado um a um. Agendamos o primeiro encontro e, após a 

sua realização, conversávamos com o grupo para ver a data provável para realização do 

próximo encontro e assim sucessivamente. Devido à dinâmica da escola, com muitas 

atividades, execução de projetos e reuniões de formação com (as) professores (as) do 

programa PACTO, o grupo considerou mais conveniente realizar um encontro por mês para 

que a rotina da escola não fosse prejudicada. 

A temática dos três encontros para debates foi organizada em torno da formação 

continuada de professores. Os temas foram organizados tendo como eixo norteador as 

questões e as respectivas respostas dos participantes da pesquisa, referentes às questões dos 

blocos 3 e 4 do questionário. Ao final de cada encontro, realizávamos um momento de 

confraternização, servindo um pequeno lanche ao grupo e aos demais funcionários da escola. 

O primeiro encontro para debates ocorreu no fim do mês de outubro de 2014. 

Nesse primeiro encontro o debate foi norteado pelas respostas subjetivas dos blocos 3 e 4 

(ROTEIRO ANEXO II). Assim, o encontro teve como objetivo discutir os resultados dos 

blocos 3 e 4 (as questões abertas) do questionário aplicado aos professores alfabetizadores. A 

metodologia para o desenvolvimento desse debate foi realizada com a apresentação das 

questões do questionário e seus respectivos resultados e a participação do grupo, opinando e 

interpretando sobre os resultados apresentados. Dessa maneira, à medida que íamos 

apresentando os resultados, o grupo ia explicitando suas apreciações.  

Devido à impossibilidade de discutir as oitenta respostas subjetivas dos 

professores, dos dois blocos indicados, fizemos um sorteio dessas respostas, no total de 5 

(cinco) respostas As discussões foram gravadas e transcritas. Essa transcrição foi utilizada 

para o debate realizado no segundo encontro, porque, nele, o eixo norteador do debate seria a 

opinião dos (as) professores (as), obtidas no primeiro encontro. 

O encontro teve a duração de aproximadamente quarenta minutos, os (as) 

professores (as) mostraram-se bastante animados (as) e interessados (as) na temática discutida 

que foi formação continuada de professores. Percebeu-se que pelo fato de a discussão girar 

em torno de um tema que fazia parte da vivência dos docentes e de questões que diziam 
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respeito diretamente às suas experiências, a participação de todos (as) aconteceu de maneira 

espontânea.  

Retomando os critérios discutidos por Mainardes (2007), quais sejam os do 

contexto de estratégia política e do contexto dos resultados/efeitos, apresentamos as 

discussões com o grupo. Esses critérios são considerados como categorias de análise dos 

resultados da pesquisa. A fim de preservarmos a identidade dos (as) professores (as), 

utilizaremos os seguintes códigos identificadores: professor (a) A, B, C e D. 

 

CATEGORIA 01: Contexto de estratégia política 

Questão em análise: (Bloco 3, letra A) - Como você analisa a política de formação 

continuada, desenvolvida pela SEC, no contexto do ciclo de formação humana? O Quadro 12, 

mostra no lado esquerdo, as 5 (cinco)  respostas sorteadas dos questionários aplicados aos 

professores alfabetizadores participantes da pesquisa, e que foram apresentadas aos (às) 

professores(as) da escola. Como já explicitamos anteriormente, o debate foi norteado pelas 

respostas dos questionários aplicados com os professores alfabetizadores. Essas respostas, 

utilizadas para discussão nesse primeiro encontro, foram sorteadas devido à impossibilidade 

de discutir todas as oitenta respostas subjetivas dos professore participantes da pesquisa, nos 

dois blocos indicados. O Quadro 12 mostra também os comentários do grupo formado pelos 

(as) quatro professores(as), na discussão realizada nesse primeiro encontro para debate.   

Desta maneira, do lado esquerdo do Quadro 12, colocamos as 5 (cinco) respostas 

sorteadas,  e que nortearam o debate, e do lado direito, colocamos as opiniões do grupo, 

obtidas durante o debate, nesse primeiro encontro realizado. A fim de facilitar a nossa 

organização, durante a tabulação dos dados, numeramos todos os questionários, do número 1 

ao número 80. Por isso, a numeração que aparece no final das respostas dos participantes da 

pesquisa refere-se a essa numeração, em cada questionário. 

 

Quadro 12 – Respostas dos participantes da pesquisa e comentários do grupo.  

                     

 
Respostas dos participantes da pesquisa. Comentários do grupo, durante o debate.  

 

 

 

a)Enquanto continuar os ciclos e a aprovação 

automática não adianta fazer formação porque os 

alunos não têm interesse na aprendizagem 

(questionário 70). 

 

1. Eu digo assim, não é a questão de abolir a formação é 

abolir o ciclo. Tem que acabar o ciclo, tem que acabar o 

ciclo para poder acabar a aprovação automática. Acaba o 

ciclo, volta a seriação, tá ótimo! (professor D). 
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                                                                                                                                    (continua) 

 
Respostas dos participantes da pesquisa.  Comentários do grupo, durante o debate.  

 2. Eu acho que não é abolir de vez, como tá aqui, enquanto 

houver aprovação automática. Acho que tem que melhorar 

a proposta das formações (professor A). 

 

3. O ciclo impôs uma alteração total a minha prática; 

realmente, o principal fator negativo do ciclo é a não 

reprovação (professor C). 

 

4. Realmente, o aspecto da aprovação automática é de que 

os professores mais reclamam em relação ao ciclo. Se o 

aluno produz em sala de aula, tudo bem, e se ele não 

produzir, fica tudo bem também no momento da aprovação 

imposta pelo ciclo (professor B). 

 

5. A minha experiência com o ciclo é uma grande 

decepção, é uma decepção total e geral (professor D). 

 

6. Esse ciclo não leva ninguém a lugar nenhum; o 

professor fica desestimulado porque ele sabe que vai 

trabalhar, ele dá tudo que ele tem e mais um pouco, e 

chega lá na frente o aluno não tem cobrança (professor A).  

 

7. Vou dizer pra você uma coisa: eu sou franca em dizer, 

eu não acredito no ciclo, não acredito no ciclo. Eu acho 

que é um programa totalmente sem uma estrutura que vá 

realmente trazer uma formação pra qualquer aluno, porque 

não existe cobrança, os meninos estão sendo empurrados 

de qualquer jeito. Você pega uma sala de aula onde o 

menino sabe que nada vai acontecer com ele.  Como eu 

fico eu como professora desses meninos? (professor B). 

 

b) Porque não contempla as necessidades e 

anseios dos professores (questionário 44). 

1. O Ciclo provocou uma acomodação geral; os cursos de 

capacitação servem para que muitos professores mostrem 

um discurso de “perfeição do mundo” em relação à 

alfabetização dos seus alunos: “elas conseguem tudo”, “os 

alunos vão maravilhosamente bem”, “estão todos bem 

alfabetizados”. Mas, se chegarmos em qualquer sala de 
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                                                                                                                                   (continua) 

 
Respostas dos participantes da pesquisa.  Comentários do grupo, durante o debate.  

 aula do Ciclo de alfabetização, encontramos muitos alunos 

sem estarem de fato alfabetizados (professor D). 

 

2. Isso é porque não nos dão suporte para trabalhar com o 

ciclo na realidade da nossa sala de aula (professor A). 

 

3. É a mais pura verdade, as formações não contemplam as 

nossas necessidades mesmo não (professor C) 

 

4. O (a) professor (a) B, fica em silêncio, quando se 

discute esse aspecto da formação continuada. Esse (a) 

professor (a) respondeu, no questionário, que tem 

percepção positiva das formações. 

 

 

c) Sinto falta de oficinas para construção de 

materiais pedagógicos (jogos), e principalmente 

avaliação de desempenho (questionário 69). 

 

1. Que avaliação de desempenho é essa? Desempenho de 

quem? (professor C). 

 

2. Só se for o desempenho das formadoras (professor D). 

3. Concordo, é isso mesmo (professor A). 

4. Silêncio do professor B. 

 

 

 

d) Não atende as questões diárias, não atenua as 

nossas angústias. Nada de novo (questionário 78). 

1. Todos ficam em silêncio! (esta é uma das respostas 

dadas por um dos professores do grupo, no questionário 

aplicado). 

 

2. Não atenua mesmo não, é só blá, blá, blá, blá! E vamos 

ler! (professor D). 

 

3. A proposta das formadoras deveria ser diante daquilo 

que o professor coloca, elas nos derem sugestões, diante 

das dificuldades. Mas não fugir da nossa realidade 

(professor A). 

 

4. Eu até tenho interesse e gosto de ir para as formações, e 

tenho compromisso também em ir. Agora o que acontece 

são os formadores, os formadores são de péssima qua li da 

de (fala pausadamente), são pessoas que vão pra lá pegam  

 

 



114 

 

                                                                                                                                 (conclusão) 

 
Respostas dos participantes da pesquisa.  Comentários do grupo, durante o debate.  

 um texto e vão ler, ou então fica perdido, não sabe nem 

mexer no data show, em nada, entendeu? (professor D). 

 

5. Eu também acho que o interesse tem, só que o professor 

sai da sala de aula pra ver novidades; e o professor chega 

lá e vai fazer o trabalho. O professor senta e aí eles falam, 

leia esse texto. Diante disso, que trabalho você vai fazer 

em sala de aula? Puxa! Se você já faz em sua sala de aula 

você quer ver uma cosa nova, e você não tá vendo isso 

(professor C). 

 

6. Ou então, florear o que você faz? (professor A). 

 

7. Vou lá pra falar o que eu faço?; Vou ensinar o que eu 

faço? (professor C). 

 

8. Silêncio do professor B. 

 

 

 

e) As formações são boas. As condições práticas é 

que são insatisfatórias para efetivar o que 

aprendemos (questionário 73). 

1. Porque são fora da realidade (professor A). 

 

2. A formação nunca me atendeu em nada (professor D). 

 

3. É porque realmente eu penso assim, cada escola tem 

uma realidade diferente, até na escola mesmo. Aí o que é 

que acontece, a gente chega na formação e ouve o 

seguinte: vamos fazer uma rotina  para vocês trabalharem 

na próxima semana e trazer o resultado. Sim e o que nós já 

estávamos fazendo na sala de aula a gente joga fora, você 

não tava fazendo nada? (professor C). 

 

4. Olha eu vou falar uma coisa: a formação seria muito boa 

ou boa se fosse um professor que está entrando agora, 

neste momento. Aí pra ele seria boa e muito boa. Um 

professor que acabou de fazer Pedagogia e vai pegar uma 

sala de aula agora, entendeu? Mas pra gente que já tem 

anos de sala de aula, eu acho regular (professor B). 

 FONTE: Discussão realizada no primeiro encontro com o grupo, outubro/2014.  
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As respostas dos participantes da pesquisa e os comentários do grupo, no Quadro 

12, reportam-nos ao contexto da estratégia política da implantação da política de ciclos, “esse 

contexto demanda uma reflexão sobre as atividades e estratégias políticas para enfrentar os 

problemas identificados e as desigualdades criadas ou reproduzidas pela política” 

(MAINARDES, 2007, apud BALL, 1994). 

Nessa perspectiva, ao realizarmos esse primeiro encontro para discussão com o 

grupo, que teve percepção negativa da formação continuada, possibilitamos uma reflexão para 

entendimento do porquê dessa percepção negativa do grupo em relação a esse aspecto. 

Ao realizarmos uma análise, com base no referencial teórico indicado nesta 

pesquisa, entendemos que a percepção negativa do grupo, em relação à formação continuada, 

pode estar relacionada com o aspecto de aceitação ou rejeição dos professores à política de 

ciclo. Isso pode ser percebido nos comentário dos (as) professores (as) (letra a), que indica 

que o maior problema não seria a formação e, sim, o ciclo. Durante o debate, os (as) 

professores (as) concordam com esse aspecto. Assim, mesmo em um debate em que a 

temática era a formação continuada, os aspectos que evidenciam a rejeição à política de ciclo 

eclodiram logo no primeiro momento da discussão.  

A questão da resistência dos professores aos ciclos tem sido um argumento 

utilizado para justificar a rejeição à política e também aos aspectos relacionados à formação 

continuada de professores, realizada no contexto da própria política. Diante dessa 

justificativa, entende-se que os professores “incorporam as mudanças propostas pela política 

de modo superficial, ou ajustam a política às suas crenças e práticas anteriores” 

(MAINARDES, 2007, p. 177).  

No entanto, a resistência dos professores à política de ciclos pode ser 

consequência do próprio processo de implantação dessa política. Nesse processo, dois 

problemas básicos podem ser identificados, “o primeiro refere-se à implementação dos ciclos 

como um “regime de verdade” e o segundo, à desconsideração dos conhecimentos e 

experiência dos professores” (MAINARDES, 2007, p. 176).  

Contrapondo-se a esse processo, Mainardes (2007) argumenta que 

 

Em vez de serem implementadas como “regime de verdade”, as políticas de ciclo 

precisariam de permanente avaliação e crítica. A implementação dessa política como 

regime de verdade parece não somente inibir as possibilidades de executá-la de 

forma mais democrática, mas também contribui para reforçar o distanciamento entre 

as intenções da política e a sua prática, assim como o distanciamento entre a visão 

dos dirigentes das secretarias de educação e dos profissionais que atuam nas escolas. 

(MAINARDES, 2007, p. 177).  
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Assim, a apresentação da política de ciclos, como um discurso ao qual não são 

aceitos questionamentos, pode gerar o distanciamento entre a política proposta e a sua prática.  

Quanto ao segundo problema, ou seja, a desconsideração dos conhecimentos e das 

experiências dos professores, na implementação da política de ciclos, provoca limites “a 

compreensão crítica da política pelos professores, bem como a sua aceitação” 

(MAINARDES, 2007, p. 177).  

Por isso, 

 

Os professores, diretores, pedagogos reinterpretam as políticas à luz das suas 

histórias, experiências, valores e interesses. Dessa forma, os conhecimentos e 

experiências que esses profissionais que atuam na escola possuem devem ser 

considerados no processo de implementação de políticas. (MAINARDES, 2007, p. 

178).  
 

Portanto, o direito de participar do processo de implementação da política de 

ciclos deve ser seriamente observado pelas administrações que optam por essa forma de 

reorganização escolar. 

O segundo aspecto, observado no Quadro 12, indicados nas letras b, c, d, e, faz 

referência às percepções do grupo sobre a formação continuada da rede municipal de ensino, 

no contexto do ciclo. Os (as) professores (as) indicam que as formações não oferecem suporte 

para os problemas enfrentados em sala de aula. Essa percepção está vinculada à preparação de 

professores, como estratégia política, para enfrentar os problemas educacionais. 

Na concepção de Mainardes (2007, p. 182), a preparação de professores é de 

fundamental importância na política de ciclos, porque “propõe uma mudanças na cultura de 

ensino”, tornando possível “o ensino de grupos heterogêneos”. Nesse processo, deve-se 

trabalhar para que o professor assuma “o desafio de introduzir a diferenciação de tarefas 

(trabalho diversificado)” (MAINARDES, 2007, p. 178), na sua prática pedagógica de sala de 

aula.  

No entanto, para que isso ocorra, o autor acrescenta que, 

 

isso somente não basta. Pelo menos duas estratégias podem ser consideradas: o 

emprego de uma pedagogia mista (que inclui a diferenciação do trabalho pedagógico 

de acordo com o nível e com as necessidades de aprendizagem dos alunos) e o 

ensino explícito. (MAINARDES, 2007, p. 178).  
 

Assim, compete à formação continuada desenvolver atividades que promovam a 

incorporação dos aspectos que possibilitem mudança na cultura de ensino, para que o 
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professor utilize as estratégias propostas, criando-se, assim, um novo modelo de prática 

pedagógica. 

Portanto, ao expor que as formações da rede municipal de ensino de Itabuna/BA 

não atendem às suas expectativas, porque são fora da realidade vivenciada, os professores 

acabam por indicar que não ocorreu, nesse processo, o desenvolvimento de atividades que 

privilegiassem os aspectos necessários para o aprendizado de uma prática pedagógica mista e 

o respeito ao contexto em que eles estão inseridos.  Sem contar que, para implementação de 

uma proposta de ciclos, há necessidade de se considerar outros fatores, como condição de 

trabalho, infraestrutura da escola, avaliação etc.   

A prática pedagógica mista pode ser considerada o grande desafio da proposta de 

política de ciclos e configura-se de grande importância, porque promove “relações de 

comunicação abertas entre professores e alunos e aluno-alunos, critérios de avaliação 

explícitos e fortes relações intradisciplinares” (MAINARDES, 2007 apud MORAIS; NEVES, 

2001).  

Nessa concepção, ao incorporar uma prática caracterizada por uma pedagogia 

mista, os professores podem realizar um trabalho diferenciado, ou seja, a partir da 

“proposição não somente de tarefas comuns, idênticas para todos os alunos, mas também 

tarefas de acordo com o nível de aprendizagem dos alunos ou grupos de alunos” 

(MAINARDES, 2007).  

Assim, 

 

Na pedagogia mista, tanto o ensino quanto a aprendizagem são valorizados. Os 

professores são encorajados a assumir mais explicitamente o papel de mediadores, 

ao mesmo tempo em que planejam atividades nas quais os alunos podem assumir 

um papel ativo, uma vez que haveria espaço para o trabalho e iniciativa das crianças. 

(MAINARDES, 2007, p. 180).  

 

Além da prática pedagógica mista, a formação continuada deve promover, 

também, a aprendizagem da “instrução explícita”, na qual “o professor assume o seu papel de 

mediador, ensinando à classe como um todo, propondo atividades em grupos ou ensinando 

crianças individualmente” (MAINARDES, 2007, p. 181 apud ROSE, 2004).  

Assim, ambas as alternativas – a pedagogia mista e o ensino explícito – devem 

fazer parte integrante das atividades propostas pela formação docente, em um modelo de 

escola em ciclos, porque possibilitam a construção da identidade do professor, com foco em 

uma nova cultura de ensino.  
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A partir dessa análise, podemos concluir que os aspectos mencionados explicam a 

percepção negativa do grupo em relação ao ciclo e à proposta de formação continuada, da 

Secretaria Municipal de Educação de Itabuna, no contexto do ciclo de formação humana, 

porque tais aspectos, que deveriam ser efetivados durante o processo de implementação da 

política de ciclos, na realidade, para o contexto desse grupo, não foram implantados.  

 

CATEGORIA 02: Contexto dos resultados/efeitos 

Questão em análise: (bloco 4, letras B e C) – A formação continuada da SEC 

possibilitou alguma mudança para a sua prática pedagógica? Se a sua resposta for sim, 

responda em qual/quais aspecto(s) ocorreram mudanças.  Se a sua opção for não, explique por 

quê. O Quadro 13 mostra no lado esquerdo, as 7 (sete) respostas sorteadas dos questionários 

aplicados aos professores alfabetizadores participantes da pesquisa, e que foram apresentadas 

aos (às) professores(as) da escola. Além disso, o Quadro 13 mostra também, no lado direito, 

os comentários do grupo, formado pelos (as) quatro professores (as), na discussão realizada 

no encontro.  

Dessa maneira, do lado esquerdo do Quadro 13, colocamos as 7 (sete) respostas 

sorteadas, e que nortearam o debate, e do lado direito do quadro 13, colocamos as opiniões do 

grupo, obtidas durante o debate, nesse encontro realizado. A sistemática de análise, do 

Quadro 13, evidencia o contexto dos resultados/efeitos da política de ciclos. Lembramos que 

numeramos todos os questionários, do número 1 ao número 80, por isso, a numeração que 

aparece no final das respostas dos participantes da pesquisa refere-se a essa numeração, em 

cada questionário.  

 

Quadro 13 – Respostas dos professores participantes da pesquisa e comentários do grupo.  

                    

 
Respostas dos professores participantes da 

pesquisa.  

Comentários do grupo, durante o debate.  

 

 

a)(Re)pensar a prática pedagógica e atualizar os 

conhecimentos (questionário 38) 

1. Não concordo (professor A). 

 

2.  Só se for para quem está entrando agora, para eles 

seria um norte (professor B). 

 

3. Professores C e D concordam. 

 

4. O que mais me ajuda a repensar a minha prática 

pedagógica é quando eu paro na minha sala de aula e vejo 

que alguns alunos não avançaram. Aí eu paro e tenho que 

ver se sou eu ou se é ele (Professor B). 
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                                                                                                                                (conclusão) 

 
Respostas dos professores participantes da 

pesquisa. 

Comentários do grupo, durante o debate. 

 

 

 

b)Hoje estou mais segura, estudo mais 

(questionário 11). 

 

 

1. Essa resposta é por causa das formações atuais, do 

PACTO (professores A, C e D) 

 

c)A partir do momento que aprendi a fazer 

diagnóstico de avaliação para saber os níveis de 

escrita de meus alunos, me despertava a vontade 

de fazer com que eles aprendessem e avançassem 

(questionário 32). 

1. Nada disso. Somos nós, com outros colegas, outras 

realidades, porém com situações de alunos quase iguais 

as nossas. Então, em conversas, colocando as 

experiências, os colegas também, aí eu acho que existe 

essa troca e essa aprendizagem (professores A e D). 

 

2. Discordo colega, as experiências, as trocas é que são 

fundamentais durante as formações (professor C). 

 

3. O (a) professor (a) B não se pronuncia em relação a 

esta questão. 

 

d)Possibilidade de ampliação do conhecimento e 

trocas de experiências (questionário 23). 

 

 

1. Isso é verdade. Realmente tem a possibilidade de 

ampliação do conhecimento e trocas de experiências 

(professores A, B, C e D).  

 

e)Ocorreram mudanças nos meios períodos de 

estudos individuais de alguns autores e teóricos 

(questionário 68). 

1. O conteúdo das formações em geral não tem nada a ver 

com isso (professor C). 

 

2. Os (as) professores (as) A, B e D não se pronunciam 

em relação a esta questão. 

 

 

f)Não somou em nada para as minhas práticas. 

As formações não têm nada de novo (sempre as 

mesmas coisas) (questionário 52). 

1. Exatamente, eu concordo plenamente! (professor D). 

 

2. Só para vocês terem uma ideia, eu participei de uma 

formação, e teve um material ótimo de estudo. Dois anos 

depois, participei de outra formação e teve o mesmo 

material de estudo (professor A). 

 

3. O (a) professor (a) C concorda com as opiniões dos 

(as) colegas. 

 

4. O (a) professor (a) B não se pronuncia em relação a 

esta questão. 

 

 

 

 

g)As formações não acrescentaram nada a minha 

prática (questionário 77). 

1. A minha prática independeu disso aqui, e os resultados 

que eu ofereço também independem disso (professor C). 

 

2. Eu já acompanhei do CIN I ao CIN III, três vezes, e eu 

consegui alfabetizar 90% da turma, e isso não dependeu 

das formações (professor A). 

 

3. O (a) professor (a) D concorda com os (as) colegas. 

 

4. O conteúdo das formações é repetitivo (professor B).  

FONTE: Discussão realizada no primeiro encontro com o grupo, em outubro/2014. 

 

As respostas dos participantes da pesquisa e os comentários do grupo no Quadro 

13 fazem parte do critério referente ao contexto dos resultados/efeitos da implantação da 
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política de ciclos. Esse critério refere-se “a mudanças na prática ou na estrutura que podem 

ser mais evidentes no sistema como um todo ou em lugares específicos” (MAINARDES 2007 

apud BALL, 1994).  

Os comentários dos (as) professores (as) A, C e D, mostram discordância da 

influência da formação continuada, na sua prática pedagógica. Em suas opiniões, suas práticas 

em sala de aula não dependem desse processo do qual participaram.  

Os (as) professores (as) discordam da maioria das respostas que indicam 

percepção positiva das formações da SEC. Esse aspecto, em nossa análise, está relacionado às 

características das pedagogias visíveis e invisíveis (MAINARDES, 2007 apud BERNSTEIN, 

1990). 

Os conceitos de pedagogia visível e invisível foram formulados pelo teórico 

Bernstein, em 1990, como “uma contribuição para a compreensão da natureza da política dos 

ciclos e de questões relacionadas ao contexto da prática” (MAINARDES, 2007, p. 44). Nessa 

perspectiva, a implementação da política de ciclos representa uma ruptura com a pedagogia 

visível (tradicional – centrada no professor) e o estabelecimento de uma pedagogia invisível 

(centrada na criança). (MAINARDES, 2007). 

A pedagogia invisível é de natureza complexa e envolve a maneira como a 

política de ciclo é implementada.  Esse processo relaciona-se às dimensões referentes às 

estratégias utilizadas no processo, considerando-se, ou não, a participação democrática, o 

envolvimento dos professores na elaboração da política e o comprometimento da política em 

alterar ou manter as estruturas de poder. Dessa forma, a organização da escola em ciclos 

apresenta ruptura com a pedagogia visível (séries), incorporando características da pedagogia 

invisível (ciclos), o que torna “essa política potencialmente problemática” (MAINARDES, 

2007, p. 20).  

Assim, a pedagogia invisível requer que a formação de professores seja capaz de 

promover a pedagogia mista e o ensino explícito. Nessa perspectiva, “nas políticas de ciclos, a 

incorporação dos fundamentos das pedagogias invisíveis às práticas pedagógicas não ocorre 

facilmente” (MAINARDES, 2007, p. 21).  

Em nossa análise, podemos considerar que, nesse aspecto, os comentários do 

grupo refletem a não incorporação dos aspectos considerados característicos das pedagogias 

invisíveis (ciclos). Isso significa que os princípios e práticas que caracterizam as pedagogias 

visíveis (tradicional) predominam na prática pedagógica dos (as) professores (as) do grupo. 

Assim, o atendimento insatisfatório das exigências da pedagogia invisível 

(formação de professores, mudanças na gestão da escola, recursos materiais e pedagógicos) 
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afetou fortemente a implementação da política e os resultados no nível de sala de aula 

(MAINARDES, 2007, p. 21).  

Contudo, os (as) professores (as) exercem um papel ativo no processo de 

interpretação e reinterpretação das políticas educacionais. E, nesse caso específico, o que eles 

pensam e no que acreditam pode ter implicações no processo de reestruturação nas ações da 

proposta de formação continuada. 

No processo de autoanálise com grupo, o único item que teve aceitação entre os 

(as) professores (as) foi em relação à possibilidade de ampliação do conhecimento e trocas de 

experiências, mesmo que tenha sido indicado que essa possibilidade estaria relacionada às 

conversas com os demais professores participantes das formações, e não ao conteúdo 

específico das formações.  

Esse aspecto, em nossa análise, é importante porque considera o espaço da 

formação como potencialmente favorável à troca de experiências entre os professores. Esse 

dado é relevante, porque indica que a troca de experiência pode ser uma atividade que faz 

parte da pauta dos encontros de formação. Esses momentos podem suscitar conteúdos a serem 

explorados pelos formadores, em processos significativos para as práticas e vivências 

cotidianas dos professores e professoras. 

O segundo encontro foi realizado no mês de novembro de 2014 (ROTEIRO 

ANEXO III) e teve a duração de aproximadamente quarenta minutos. Esse encontro teve 

como objetivos refletir sobre os comentários do grupo às respostas do questionário aplicado 

com os professores alfabetizadores e iniciar o (re) conhecimento da situação problema do 

grupo, a partir das colocações feitas pelos próprios professores. A metodologia para o 

desenvolvimento desse encontro foi realizada a partir da apresentação das questões do 

questionário e, logo em seguida, apresentação dos comentários do grupo. O eixo norteador 

desse segundo encontro foi os comentários registrados no primeiro encontro com o grupo. As 

opiniões do grupo foram socializadas nesse segundo encontro. 

Desenvolvemos, de forma mais específica, o processo de reflexão com o grupo. 

Foi um momento em que os (as) professores (as) tiveram a oportunidade de refletir sobre as 

suas próprias opiniões acerca dos resultados do questionário. Observou-se, num primeiro 

momento, que os professores assumiram uma postura de reflexão silenciosa, à medida que as 

próprias colocações, feitas no primeiro encontro, iam sendo lidas pela 

pesquisadora/mediadora no debate. 

Foi um momento também muito importante do debate, porque se observou que os 

professores “se perceberam” nas suas próprias falas e mostraram uma postura de autoanálise 
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diante do que haviam discutido no debate anterior. Nesse momento, o grupo teve a 

oportunidade de rever suas ideias sobre a temática em discussão, começando a perceber a 

problemática existente. 

Os professores confirmam que as formações são muito boas teoricamente, mas 

para a prática não oferecem suporte e que, independente das formações, eles já alfabetizavam 

seus alunos com êxito. Também indicam que a formação deveria propor uma rotina dentro do 

que cada professor já está fazendo em sala de aula, e, diante das dificuldades, sugerir ações, 

não fugindo da realidade do trabalho do professor em seu ambiente escolar. 

Outro ponto importante colocado pelos (as) professores (as) foi em relação ao 

distanciamento entre o conteúdo das formações e a realidade da prática dos professores. Além 

do distanciamento, os (as) professores (as) indicam que o maior problema é a repetição do 

mesmo conteúdo em diferentes encontros. De acordo com os (as) professores (as) A e C: 

 

Como é que cobra tanto do professor inovações, e quando o professor vai lá pra 

participar de uma formação e vê coisas novas também pra sua prática, e vê a mesma 

coisa? (professor A). 

Se critica tanto a mesmice do professor em sala de aula, e essas formações são a 

mesma coisa. Eu tenho oito anos de sala de aula, tenho oito anos de rede e vejo a 

mesma coisa (professor C).  

 

Dessa maneira, os (as) professores (as) indicam que a descontextualização, 

configura-se como o problema principal das formações. 

Os comentários feitos pelos (as) professores (as), no processo de autoanálise, 

podem ser considerados a partir do contexto dos resultados ou efeitos do ciclo de políticas. 

Assim, “a ideia de que as políticas têm efeitos, em vez de simplesmente resultados, é 

considerada mais apropriada” (MAINARDES, 2007, p. 31). 

Na concepção de Mainardes (2007, p. 32) apud Ball (1994), os efeitos das 

políticas podem ser de primeira ordem e de segunda ordem: “os efeitos de primeira ordem 

referem-se a mudanças na prática ou na estrutura e são evidentes em lugares específicos ou no 

sistema como um todo”; já “os efeitos de segunda ordem referem-se ao impacto dessas 

mudanças nos padrões de acesso social, oportunidade e justiça social”. 

Assim, de acordo com as opiniões dos (as) professores (as), podemos considerar 

que, para esse grupo específico, os efeitos de primeira ordem não se efetivaram, porque as 

mudanças na sua prática pedagógica não foram consideradas como decorrentes da influência 

da formação continuada da SEC.  
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No entanto, os resultados indicados pelos (as) professores (as) são considerados 

instrumentos importantes no processo de análise crítica da trajetória de políticas e programas 

educacionais. Esses instrumentos possibilitam a apropriação do conhecimento para fins 

educacionais com base no processo de recontextualização.  

No processo de recontextualização (MAINARDES, 2007 apud BERNSTEIN, 

1996), os conhecimentos de resultados, opiniões e críticas às políticas educacionais ficam 

sujeitos às transformações, sejam no aspecto ideológico, estrutural ou pedagógico. Assim, o 

campo da recontextualização pode ter efeitos sobre esses aspectos, influenciando na (re) 

configuração da política educacional e na consequente operacionalização na prática. 

Assim, “a noção de recontextualização do conhecimento e dos discursos” 

contribui, ainda, para compreender como as políticas são recebidas ou emprestadas de outros 

contextos. “Nesse processo, “as políticas são reinterpretadas e adaptadas ao contexto”, 

ocasionando mudanças em seus objetivos” (MAINARDES, 2007, p. 43-44 apud 

BERNSTEIN, 1996). 

O único ponto em relação à formação continuada que continuou tendo aceitação 

entre os (as) professores (as) foi a oportunidade para a troca de experiências e ampliação do 

conhecimento. Os (as) professores (as) concordam que o momento das formações proporciona 

a troca de experiências e reforçam a opinião de que o conteúdo das formações, em geral, não 

tem nada a ver com isso. 

O terceiro encontro foi realizado, no mês de dezembro de 2014 (ROTEIRO 

ANEXO IV), e teve a duração de aproximadamente sessenta minutos. Esse encontro teve 

como objetivos refletir sobre a formação docente e a prática educativa e identificar, de 

maneira mais específica, o porquê da percepção negativa do grupo em relação à formação 

continuada. A metodologia para o desenvolvimento desse debate foi realizada com 

apresentação, em forma de slides, e leitura de pontos do texto “Não há docência sem 

discência”, do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. 

O texto escolhido instigou a discussão com o grupo, porque dá ênfase aos saberes 

necessários ao exercício da docência. Destacamos quatro saberes que se relacionam de modo 

mais direto, ao contexto das discussões com o grupo, e referem-se às exigências da 

rigorosidade metódica, da pesquisa, da criticidade e da reflexão crítica sobre a prática 

(FREIRE, 1996).  

As exigências colocadas pelo autor são indispensáveis ao exercício docente, 

porque possibilitam que o educador se coloque no caminho da busca de sua própria 

autonomia. Assim, na prática da formação docente, o professor deve ser provocado a indagar, 
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a buscar e a pesquisar para conhecer o que ainda não conhece e comunicar ou anunciar 

novidades. Esse processo deve caracterizar “a prática docente crítica, que envolve o 

movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. Por conseguinte, “na 

formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a 

prática” (FREIRE, 1996, p. 22). 

De acordo com o autor, a prática docente espontânea ou quase espontânea, 

"desarmada", produz um saber ingênuo, fruto apenas da experiência do professor. Em 

contrapartida, o processo de reflexão crítica sobre a prática docente, promove a ruptura da 

curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica. 

Portanto, pautados nas concepções de Freire, as discussões com o grupo, nesse 

terceiro encontro, promoveram reflexões que colocaram em evidência a relação entre a 

formação continuada e a prática docente. Essas reflexões promoveram o confronto entre a 

importância da formação continuada, enquanto promotora de reflexões dos saberes docentes, 

e o (re) conhecimento da situação problema do grupo. 

Durante as discussões, os (as) professores (as) explicitaram vários argumentos que 

contribuíram para a identificação da situação problema do grupo, como por exemplo: 

frustração com as formações em virtude de não encontrarem suporte para o enfrentamento das 

situações reais, enfrentadas em sala de aula, o distanciamento entre as atividades das 

formações e a prática de sala de aula, a ausência de situações novas e desafiadoras para as 

suas práticas, a falta de retorno para ajudá-los a resolver os problemas enfrentados. Com esses 

argumentos, os (as) professores (as) explicitam que ocorreu um sentimento de insatisfação 

com a formação continuada da SEC. 

Os professores indicaram que a situação problema do grupo seria a insatisfação 

com a formação continuada, em virtude da descontextualização com a prática de sala de aula. 

Esse aspecto, portanto, provocou percepção negativa do grupo, em relação à formação 

continuada da SEC, no contexto do ciclo de formação humana. 

Portanto, os três encontros realizados mostraram as problemáticas enfrentadas 

pelo grupo que teve percepção negativa da formação continuada. Os problemas e os dilemas 

enfrentados pelos (as) professores (as) podem estar relacionados a fatores internos e externos, 

no processo de implantação da política de ciclo, no município de Itabuna/BA. 

Os fatores externos estão relacionados à maneira como a política foi 

implementada na rede municipal, desconsiderando a participação efetiva dos profissionais das 

escolas no processo de formulação do texto e no processo de implementação da política. Essa 

postura desconsidera a multiplicidade de vozes que poderiam contribuir significativamente 
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para a construção de uma proposta contextualizada. Os fatores internos estão vinculados à 

natureza da política, com características das pedagogias invisíveis. 

Diante do exposto, o grupo apontou alguns caminhos que considera possível para 

a melhoria das formações da SEC. Primeiramente, que as formações sejam contextualizadas 

as suas reais necessidades em sala de aula. O grupo indica que o planejamento dos conteúdos 

das formações levem em consideração as dificuldades e os problemas enfrentados pelos 

professores na realidade de cada escola. De acordo com os (as) professores (as), realizar 

formações com conteúdos distantes do contexto dos professores da rede municipal só trará 

descontentamento e desinteresse. Dessa forma, os problemas e as dificuldades enfrentados 

pelos professores devem ser o ponto de partida das formações. 

Outro caminho apontado pelos (as) professores (as) para a melhoria da formação 

continuada refere-se ao acompanhamento das formadoras aos professores em cada escola. Na 

opinião do grupo, um acompanhamento permanente ajuda a por em prática o que se trabalha 

nas formações, além de desenvolver mais confiança nos professores no desempenho da sua 

prática pedagógica. Assim, de acordo com o grupo, os professores não se sentiriam tão 

solitários para enfrentar as dificuldades que surgem em sala de aula em relação à 

aprendizagem dos alunos. 

O grupo aponta, ainda, que, durante os próprios encontros de formação, sejam 

valorizados os momentos para trocas de experiência entre os professores. De acordo com o 

grupo, a possibilidade de encontrar colegas com os mesmos problemas e dificuldades pode 

tornar-se um grande incentivo para que os encontros de formação sejam, de fato, 

significativos.  

Foi colocado pelo grupo que as experiências dos professores são o resultado do 

tempo que ele tem de prática, de exercício do seu ofício. Assim, quanto mais tempo 

ensinando, mais ele aprende a ensinar e a buscar caminhos e alternativas para o enfrentamento 

dos desafios em relação à aprendizagem dos alunos. Por isso, os momentos para trocas de 

experiências são considerados importantes, porque existe o encontro com professores que, por 

terem muito tempo de experiência, já enfrentaram diversos problemas e, em tese, têm mais a 

contribuir. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No campo educacional brasileiro, a temática da formação docente ocupou lugar de 

destaque nas discussões e nos debates sobre as definições das políticas, instituídas pelos 

pareceres, decretos, resoluções e leis, a partir dos anos de 1990 e início dos anos 2000. As 

disputas de concepções e de interesses, presentes nos embates ideológicos, no contexto da 

formulação dos documentos legais sobre a temática da formação de professores, marcaram o 

cenário brasileiro nesse período. 

Nesse mesmo contexto, em que se inserem as propostas de formação de 

professores no Brasil, temos a implantação de políticas de ciclos, e, consequente, 

desenvolvimento de propostas de formação docente. Desse modo, a partir dos anos de 1990, 

os estados e municípios brasileiros, que implantaram a organização escolar em sistema de 

ciclos, passaram a vivenciar dois modelos de formação docente. O primeiro, pautado na 

concretização dos pressupostos teórico-metodológicos da política de ciclos e, o outro, 

vinculado às exigências do governo federal de consolidação de políticas de formação, 

atreladas ao ideário das competências profissionais. 

Assim, observa-se um crescente processo de formação de professores para 

trabalhar em ciclos, tendo em vista que, nessa nova organização da escolaridade, a formação 

docente deve possibilitar a construção de espaços que promovam discussões e 

esclarecimentos de aspectos relacionados ao conhecimento dos principais fundamentos da 

política de ciclos e à compreensão crítica dessa nova modalidade de ensino.  

A partir das vivências no desenvolvimento das formações continuadas, da 

Secretaria de Educação do município de Itabuna/BA, desde o momento da implantação da 

política de ciclos, no ano de 2002, muitas inquietações surgiram, especificamente, acerca da 

percepção dos professores da rede sobre a política de ciclos e sobre a formação docente da 

qual participavam. Inquietava-nos ainda mais o desejo de conhecer e discutir sobre a 

influência da proposta de formação realizada nesse contexto e sua vinculação à realidade 

vivenciada pelos professores em suas práticas pedagógicas.  

Nesse sentido, propusemo-nos a analisar a política de formação continuada de 

professores no município de Itabuna/BA, no contexto da organização escolar em sistema de 

ciclos, no período correspondente entre os anos de 2002 a 2012, e a compreender como os 

professores do primeiro ciclo de formação humana da Rede de Ensino no Município de 

Itabuna/BA interpretam a formação continuada para o desenvolvimento da proposta de ciclos 

no município.  
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A análise ocorreu em estreita relação com o conhecimento das diversas propostas 

de ciclo estruturadas no Brasil, principalmente entre os anos de 1980 e 1990, e com o 

conhecimento e a análise das determinações instituídas nos pareceres, decretos e resoluções 

para as políticas de formação docente, no contexto nacional, a partir dos anos de 1990 e início 

dos anos 2000.  

A investigação da política de formação continuada no município de Itabuna, no 

período de 2002 a 2012, foi justificada pelo fato de ser um período em que não vislumbramos 

nenhuma avaliação da proposta de formação do município no contexto da política de ciclos. 

Assim, o propósito da investigação tornou-se importante pela necessidade de compreender, 

sob a ótica dos professores, a nova organização escolar, vigente há uma década, e, 

consequentemente, o desenvolvimento da política de formação continuada de professores. 

No decorrer deste estudo, averiguamos que as propostas de ciclo tiveram origem 

em um contexto de discussões, no cenário nacional, em busca de alternativas de intervenção 

que minimizassem os altos índices de reprovação e evasão escolar, promotores da exclusão 

educacional. A investigação mostrou que os aspectos referentes à organização escolar seriada 

passaram a ser duramente questionados, sendo apontados como obstáculos ao 

desenvolvimento do educando e, consequentemente, aos aspectos social e econômico do país, 

porque privilegiavam como característica a seletividade e a exclusão. No contexto de Itabuna, 

os índices referentes aos aspectos da evasão e da não aprovação dos alunos e alunas também 

foram considerados como justificativas para a implantação da política de ciclos no ano de 

2002. 

A análise dos documentos orientadores para a implantação da política de ciclos, 

de Itabuna/BA, mostrou que o município adotou a denominação de ciclos de formação 

humana, ancorada nos pressupostos teóricos de Jean Piaget, que explicitam a construção do 

conhecimento em estreita relação com as fases do desenvolvimento humano e nos princípios 

metodológicos dos estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, que explicitam o processo de 

construção da escrita. 

As propostas de ciclos de formação têm foco no reordenamento dos tempos e 

espaços escolares. Nessa perspectiva, reestruturam-se o currículo, a metodologia e a 

avaliação, alegando-se respeito à individualidade dos educandos e maior autonomia no 

desenvolvimento do trabalho do professor.  

Diante desse contexto, nossa investigação mostrou que as políticas de formação 

continuada, iniciadas na década de 1990, foi consequência da atribuição da responsabilidade 

pela formação docente ao poder público, em colaboração com as secretarias estaduais e 
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municipais de educação. Além de se tornar um dever do Estado, a formação continuada 

tornou-se um direito do professor.  

Além disso, segundo Gatti (2008), a exigência por formação continuada esteve 

relacionada às pressões impostas pelas novas condições do mundo do trabalho e pelo baixo 

desempenho escolar de significativo número da população. Para a autora, portanto, “as 

políticas públicas e ações políticas movimentam-se, então, na direção de reformas curriculares 

e de mudanças na formação dos docentes, dos formadores das novas gerações” (GATTI, 

2008, p. 62). 

Ao analisarmos o processo de elaboração do projeto político-pedagógico (PPP), 

que definiu os princípios da política de ciclos, na rede municipal de ensino de Itabuna, 

denominada de Escola Grapiúna, verificamos que em sua elaboração, no ano de 2001, ocorreu 

o envolvimento dos profissionais que trabalhavam na Secretaria de Educação, com a 

participação de uma comissão representada por onze pessoas. No entanto, o presente estudo 

demonstrou que a falta de discussão da proposta, com os profissionais da rede e com a 

comunidade escolar, inviabilizou o processo de construção do texto final com prioridade à 

participação democrática. 

O movimento dialético envolvendo a participação dos profissionais, que 

trabalham na secretaria de educação e nas escolas, e a comunidade em geral torna-se de suma 

importância na elaboração do texto de política de ciclos, porque possibilita melhor 

compreensão e aceitação por parte dos profissionais da educação (MAINARDES, 2007). As 

limitações nesse aspecto indicam a desconsideração às inúmeras opiniões que poderiam 

contribuir, de maneira significativa, para a construção de uma proposta adequada ao contexto 

de implantação.  

Na análise dos documentos, averiguamos uma lacuna no que se refere ao processo 

avaliativo para a nova organização escolar em ciclos, na rede de ensino, no município de 

Itabuna/BA. A ausência de avaliação da proposta impossibilitou o diagnóstico das suas 

dificuldades e dos seus limites, inviabilizando possíveis reestruturações e reelaborações de 

ações. 

Quanto à análise dos relatórios, da coordenação de formação continuada, do 

Departamento de Educação Básica, da Secretaria de Educação, do município de Itabuna/BA, 

o presente estudo evidenciou um modelo de formação docente permeado por dois objetivos: 

por um lado, objetivava a consolidação de uma nova organização escolar, buscando 

desenvolver um modelo específico condizente com os pressupostos teórico-metodológicos 

dos ciclos de formação humana. Por outro lado, encontrava-se envolta pelas exigências do 
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governo federal, de consolidação de políticas de formação, vinculadas aos marcos da 

competência profissional.  

Esses aspectos demonstraram que a formação continuada, no município de 

Itabuna/BA, no período entre 2002 e 2012, buscou equilibrar um modelo de formação 

condizente com os princípios da política dos ciclos, adotada pela rede de ensino municipal, ao 

modelo de formação, preconizado nos pareceres, resoluções e decretos do governo federal, e 

encaminhado pelo MEC.  

Assim, a investigação demonstrou que a rede municipal ensino de Itabuna/BA, no 

período entre 2002 e 2012, esteve envolta na tentativa de consolidação de um modelo de 

formação, com foco na identidade do professor, conforme os princípios da nova proposta de 

organização escolar em sistema de ciclos e, ao mesmo tempo, com foco nas propostas 

veiculadas pelo MEC, com concepções centradas no desenvolvimento de competências 

profissionais, vinculando o trabalho do professor às exigências econômicas do cenário 

nacional.  

Em relação à Proposta Curricular e aos relatórios da coordenação de formação 

continuada do Departamento de Educação Básica, a pesquisa revelou uma lacuna, em relação 

à política de ciclos do município e em relação à formação continuada. Essa lacuna refere-se à 

ausência de um diagnóstico e de uma análise de acompanhamento da formação continuada 

desenvolvida pela Secretaria de Educação, na rede municipal de ensino, e do impacto no 

cotidiano das escolas. Além da ausência de uma avaliação da política de ciclos, no decorrer 

dos dez anos de sua implementação.  

Em contrapartida, a investigação revelou que a proposta de formação da SEC em 

Itabuna/BA não sofreu descontinuidade, no período analisado. Apesar das mudanças na 

administração pública, a proposta de formação se manteve em execução, conservando, em 

suas características, atividades voltadas para o (re) conhecimento dos fundamentos e dos 

princípios teórico-metodológicos dos ciclos de formação humana e o atendimento às 

exigências governamentais em relação à formação docente, a partir de propostas formatadas 

pelo MEC. 

Logo, apesar das mudanças na administração pública municipal, com troca de 

gestores, a proposta de formação se manteve em execução, sem interrupções, durante todo o 

período analisado neste estudo, configurando-se como o ponto de maior consistência da 

proposta de ciclos do município.  

A pesquisa de campo demonstrou dados relevantes que subsidiaram o 

entendimento da política de ciclos e da política de formação continuada, no período de 2002 a 
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2012, no município de Itabuna/BA. Os dados obtidos no questionário e na realização dos 

encontros de debate mostraram percepções positivas e negativas dos professores desse 

processo. 

O presente estudo priorizou o processo dialético, ao considerar os dados da 

maioria e da minoria dos participantes da pesquisa. Esse aspecto foi bastante significativo 

neste estudo, porque levou em conta a importância das percepções positivas e negativas, no 

processo de análise da política de ciclos no município e da formação continuada. 

A investigação demonstrou que a maioria dos participantes da pesquisa possuem 

percepção positiva da formação continuada da SEC e que a formação influenciou para 

mudança em sua prática docente. Em contrapartida, a investigação com o grupo que indicou 

percepção negativa evidenciou aspectos que podem estar relacionados a fatores internos e 

externos, no processo de implantação da política de ciclos no município. Os fatores externos 

estão relacionados à maneira como a política foi implantada, com pouca participação dos 

profissionais da educação na efetiva elaboração da proposta. Os fatores internos estão 

vinculados à natureza da política, relacionada à consideração ou não dos conhecimentos e das 

experiências dos professores, especificamente, no processo de desenvolvimento da proposta 

de formação continuada. Nesse aspecto, os professores indicaram descontextualização das 

atividades realizadas nos encontros de formação, porque foram desconsideradas as suas 

experiências e problemáticas vivenciadas em sala de aula.  

Os resultados do campo mostraram também que as mudanças efetivadas, no 

contexto do ciclo de formação humana, não promoveram uma transformação consistente na 

cultura das escolas. A investigação revelou que, depois de dez anos de experiência, pautada 

nos princípios de organização escolar em sistema de ciclos, as mudanças nas escolas da rede 

municipal de ensino de Itabuna/BA tiveram foco nos aspectos relacionados à promoção 

automática dos alunos e das alunas da rede e na organização das turmas, com base na idade 

das crianças. 

O estudo evidenciou que o tempo de experiência, vinculado à participação nas 

atividades de formação continuada, influenciaram na mudança da prática pedagógica docente. 

No entanto, as discussões realizadas com o grupo, que evidenciou percepção negativa das 

formações, indicaram que elas não oferecem suporte para os problemas enfrentados em sala 

de aula, porque não atendem às suas expectativas, por se configurarem como algo distante da 

realidade vivenciada. 

No processo de autoanálise com grupo, a investigação evidenciou que o único 

aspecto que teve aceitação entre os (as) professores (as) foi em relação à possibilidade de 
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ampliação do conhecimento e das trocas de experiências, advindos dos encontros de 

formação. Esse aspecto é importante, já que considera os momentos da formação docente 

como espaço que possibilita a troca de experiências entre os professores.  

Os resultados indicados pelos (as) professores (as) são considerados instrumentos 

importantes no processo de análise crítica da trajetória de políticas e programas educacionais. 

Esses instrumentos possibilitam a apropriação do conhecimento para fins educacionais, com 

base no processo de recontextualização. Esse processo tem foco nas transformações, sejam no 

aspecto ideológico, estrutural ou pedagógico, possibilitando mudanças na própria política 

educacional.  

Os resultados das discussões evidenciaram, também, alguns argumentos que 

contribuíram para a identificação do porquê da percepção negativa do grupo em relação à 

formação continuada da SEC. Os argumentos giraram em torno do sentimento de frustração 

com as formações em virtude de os professores não encontrarem suporte para o 

enfrentamento das situações reais, vivenciadas em sala de aula, e pelo distanciamento entre as 

atividades das formações e a prática de sala de aula. A investigação evidenciou, portanto, que 

a principal razão da percepção negativa do grupo sobre as formações da rede municipal teve 

foco na descontextualização com a prática de sala de aula.  

Diante do exposto, o grupo apontou alguns caminhos possíveis para a melhoria 

das formações da SEC. Um desses caminhos refere-se ao processo de contextualização das 

atividades de formação às reais necessidades enfrentadas pelos professores em sala de aula. O 

grupo indicou que o planejamento dos conteúdos das formações deve ter foco nas 

dificuldades e nos problemas enfrentados pelos professores na realidade de cada escola.  

Outro caminho apontado pelos (as) professores (as) para a melhoria da formação 

continuada refere-se ao acompanhamento das formadoras aos professores, em cada escola, 

porque isso possibilitaria a transposição para a prática dos conteúdos e concepções 

trabalhados durante as formações. Esse acompanhamento deve ser permanente, e, em nossa 

análise, funcionaria como um processo de avaliação contínua das práticas docentes e da 

própria formação continuada da rede.  

O grupo apontou, ainda, que, durante os próprios encontros de formação, sejam 

valorizados os momentos para trocas de experiência entre os professores, porque essa prática 

favorece a resolução dos problemas e dificuldades, podendo tornar-se um aspecto motivador 

para que os encontros de formação sejam, de fato, significativos.  

A partir de todo o processo desenvolvido nesta investigação, podemos considerar 

que as contribuições do presente estudo consistem, primeiramente, na avaliação da proposta 
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de formação continuada da Rede Municipal de Ensino de Itabuna/BA, no contexto da política 

de ciclos, de 2002 a 2012. Essa contribuição é importante, levando-se em conta que nenhuma 

avaliação desse processo havia sido realizada durante os dez anos investigados neste estudo. 

Assim, a investigação traz resultados e reflexões, que podem servir como subsídios para 

reelaborações de ações da proposta de formação continuada da Secretaria de Educação, do 

município de Itabuna/BA, em um modelo de organização escolar em sistema de ciclos. 

Outra contribuição pauta-se no processo dialético que caracterizou a pesquisa de 

campo e, consequentemente, a análise dos dados no processo de investigação. Ao considerar 

as percepções positivas e negativas dos participantes na pesquisa, a investigação realizou uma 

análise ampla, justificando, por meio do referencial teórico, ambas as percepções existentes 

no contexto de política de ciclos. 

Dessa maneira, o presente estudo oferece elementos para uma compreensão mais 

holística da proposta de formação docente, na organização escolar em sistema de ciclos, no 

contexto do município de Itabuna/BA. A partir de uma compreensão nessa perspectiva, 

acreditamos que seja possível a reestruturação de ações que tornem a proposta de formação 

continuada contextualizada às necessidades e aos interesses de professores e professoras da 

rede municipal de ensino. 

Acreditamos, também, que os resultados apresentados neste estudo possam servir 

de impulso para outras investigações no âmbito da política de formação continuada, da 

Secretaria de Educação, da Rede Municipal de Ensino de Itabuna/BA, em especial, na análise 

das características da formação para cada ciclo de formação.  
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ANEXO I 

1.1 Questionário 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM DUCAÇÃO 

______________________________________________________________________ 

FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA NOS CICLOS DE FORMAÇÃO 

HUMANA EM ITABUNA-BA: UMA ANÁLISE NA ÓTICA DOS (AS) 

PROFESSORES (AS) ALFABETIZADORES (AS) 

 

Questionário de pesquisa/professores 

Caríssimo (a) professor (a), 

Os participantes na pesquisa terão suas identidades devidamente preservadas.  

Desde já, agradecemos a sua colaboração! 

Dados de identificação: 

Sexo: 

1.feminino  2.masculino (  ) Idade:______  

Estado civil/Situação conjugal:  

1.(  ) solteiro(a)         2.(  ) casado(a)     3.(  ) divorciado(a)     4.(  ) viúvo(a)  5.(  ) separado(a)    

6.(  ) união estável. 

Escolaridade: 

1.(  )magistério   2.(  )graduado (a)   3.(  )especialista 4.(  )mestre(a) 5.(  )doutor(a) 

Tempo de atuação em sala de aula nas classes de alfabetização:_________ anos. 

 

BLOCO 1: CONTEXTO DE PRODUÇÃO DO TEXTO DA IMPLANTAÇÃO DA 

POLÍTICA DOS CICLOS: 

OBJETIVO: analisar o nível de participação e influência dos professores alfabetizadores, na 

construção do texto da implantação da política de ciclos, no município de Itabuna/BA. 



140 

 

A) Em 2002, a Secretaria Municipal de Educação organizou o sistema de ensino com a 

implantação dos Ciclos de Formação Humana. Você teve alguma participação na implantação 

dessa proposta? 

1. (  ) Sim           2. (  ) Não  

Se a sua opção foi sim, responda qual foi a sua participação: 

______________________________________________________________________ 

B) Como você tomou conhecimento dessa proposta?(Marque apenas uma alternativa) 

1. pela Secretaria de Educação, através dos meios de comunicação; 

2. pela direção da escola onde trabalho; 

3. durante a jornada pedagógica; 

4. em conversas com colegas que trabalham na rede. 

5. outros 

 

C) Passados mais de dez anos da implantação/implementação da proposta de ciclos, é possível 

afirmar que a despeito da alternância na gestão da Secretaria Municipal de Educação, a 

garantia das condições para a continuidade da proposta foram mantidas? 

1.(  )Sim              2.(  )Não  

Por quê?____________________________________________________________ 

 

BLOCO 2: CONTEXTO DA PRÁTICA DA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DOS 

CICLOS: 

OBJETIVO: Analisar as reações e influências da implantação da política dos ciclos para a 

prática alfabetizadora do educador. 

A) Como foi a sua ação e reação diante dessa proposta ao trabalhar no Ciclo da Infância 

(CIN) com essa nova forma de organização escolar? (Marque apenas uma alternativa) 

1. fiquei surpreso(a), pois não houve divulgação da proposta com antecedência; 

2. fiquei indiferente, pois houve ampla divulgação da proposta com antecedência; 

3. fiquei feliz, pois a implantação da proposta agradou aos professores que esperavam algo 

dessa natureza para promover melhoria da educação oferecida às crianças da Rede Municipal; 

4. fiquei decepcionado(a), pois a implantação da proposta desagradou aos professores que 

esperavam práticas mais participativas durante o processo de elaboração das propostas; 

5. fiquei tranquilo(a), pois as informações recebidas no momento inicial foram suficientes 

para compreender as mudanças propostas; 
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6. fiquei confuso(a), pois as informações recebidas no momento inicial foram insuficientes 

para compreender as mudanças propostas; 

 

B) Em relação às mudanças ocorridas inicialmente na escola com a implantação da proposta 

dos ciclos é possível afirmar que a alteração de maior impacto implementada pela proposta 

foi: (Marque apenas uma alternativa)  

 

1. a eliminação da reprovação; 

2. a organização das turmas por faixa etária; 

3. as mudanças no currículo, na avaliação e nas formas de organização do tempo e do espaço; 

4. a proposta de formação continuada; 

5. nenhuma das alternativas acima. 

 

C) Enumere na questão abaixo as alternativas por ordem de importância, sendo (1) para o 

menos importante, até (4) a alternativa mais importante.  

 

Em relação aos desafios enfrentados por você, na escola, no desenvolvimento dessa nova 

forma de organização escolar: 

 

1. a compreensão e aceitação por parte dos pais e da comunidade; 

2. o aumento da participação dos diversos segmentos e melhora qualitativa da gestão da 

escola; 

3. a inserção de novas formas e mecanismos de controle sobre a gestão, sobre o trabalho 

docente e sobre o desempenho do aluno; 

4. a manutenção do compromisso e do interesse dos professores na participação dos encontros 

de formação. 

 

BLOCO 3: CONTEXTO DE ESTRATÉGIA POLÍTICA DA IMPLANTAÇÃO DA 

POLÍTICA DOS CICLOS 

OBJETIVO: Verificar a relevância da política de formação Continuada, desenvolvida pela 

Secretaria de Educação.  

A) Como você analisa a política de formação continuada, desenvolvida pela Secretaria 

Municipal de Educação, no contexto do Ciclo de Formação Humana? 

1.(  )muito ruim   2.(  )ruim   3.(  )regular   4.(  )boa    5.(  )muito boa  
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Por quê?_______________________________________________________________ 

 

BLOCO 4: CONTEXTO DOS RESULTADOS/EFEITOS DA IMPLANTAÇÃO DA 

POLÍTICA DE CICLOS: 

OBJETIVO: Verificar a influência da formação continuada, para a mudança na prática 

alfabetizadora. 

A) As propostas de formação continuada para os professores alfabetizadores da rede 

possibilitou alguma mudança para a sua prática alfabetizadora em sala de aula? 

1. (  ) Sim         2.(  ) Não  

B) Se a sua opção foi sim, responda em qual/quais aspectos ocorreu/ocorreram mudanças: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

C) Se a sua opção for não, explique por quê: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

1.2.  Roteiros dos encontros e debates 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA- PPGE 

Mestrado profissional 

______________________________________________________________________ 

ROTEIRO 1º ENCONTRO DE DEBATE 

DATA: 29/10/14 

MESTRANDA: LINDINALVA CALAZANS DA SILVA 

ORIENTADORA: Profa. Dra. ANA MARIA ALVARENGA 

TEMÁTICA: FORMAÇÃO CONTINUADA 

OBJETIVO: 

 Discutir sobre os resultados dos blocos 3 e 4, do questionário aplicado com os professores 

alfabetizadores.  

 

METODOLOGIA: apresentação das questões do questionário e seus respectivos resultados, e a 

participação do grupo, opinando sobre os resultados apresentados. 

 

BLOCO 3: Contexto de estratégia política da implantação da política de ciclos 

ENUNCIADO: Em relação à política de formação continuada desenvolvida pela Secretaria 

Municipal de Educação, o questionário mostrou o seguinte resultado: 

Boa: 40% 

Muito boa: 16% 

Total: 56% 

Comente sobre as seguintes respostas dadas pelos professores participantes da pesquisa, em 

relação à política de formação continuada: 

a) “Enquanto continuar os ciclos e a aprovação automática não adianta fazer formação 

porque os alunos não têm interesse na aprendizagem” (questionário 70). 

b) “Porque Não contempla as necessidades e anseios dos professores” (questionário 44). 
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c) “Sinto falta de oficinas para construção de materiais pedagógicos (jogos), e 

principalmente avaliação de desempenho” (questionário 69). 

d) “Não atende as questões diárias, não atenua as nossas angústias. Nada de novo” 

(questionário 78). 

e) “As formações são boas. As condições práticas é que são insatisfatórias para efetivar o 

que aprendemos”(questionário 73). 

 

BLOCO 4: Contexto dos resultados/efeitos da implantação da política de ciclos 

ENUNCIADO: Em relação às mudanças para a prática em sala de aula, promovidas pela 

proposta de formação continuada da SEC: 

Resultados: 

Tem possibilitado mudanças: 82% 

Não tem possibilitado mudanças: 10% 

Comente sobre as seguintes respostas dadas pelos professores participantes da pesquisa, em 

relação à influência da formação continuada para a prática em sala de aula: 

a) “(Re) pensar a prática pedagógica e atualizar os conhecimentos” (questionário 38). 

b) “Hoje estou mais segura, estudo mais” (questionário 11). 

c) “A partir do momento que aprendi a fazer diagnóstico de avaliação para saber os níveis 

de escrita de meus alunos, me despertava a vontade de fazer com que eles aprendessem 

e avançassem” (questionário 32). 

d) “Possibilidade de ampliação do conhecimento e trocas de experiências” (questionário 

23). 

e) “Ocorreram mudanças nos meios períodos de estudos individuais de alguns autores e 

teóricos” (questionário 68). 

f) “Não somou em nada para as minhas práticas”. “As formações não têm nada de novo” 

(sempre as mesmas coisas) (questionário 52). 

g) “As formações não acrescentaram nada a minha prática” (questionário 77). 
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ANEXO III 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA- PPGE 

Mestrado profissional 

______________________________________________________________________ 

ROTEIRO 2º ENCONTRO DE DEBATE 

DATA: 13/11/14 

MESTRANDA: LINDINALVA CALAZANS DA SILVA 

ORIENTADORA: Prof. Dra. ANA MARIA ALVARENGA 

TEMÁTICA: FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

OBJETIVOS: 

 Refletir sobre os comentários do grupo às respostas do questionário, aplicado com os 

professores alfabetizadores. 

 Iniciar o (re)conhecimento da situação problema do grupo, a partir das colocações feitas 

pelos próprios professores. 

METODOLOGIA: apresentação das questões do questionário e, logo em seguida, apresentação dos 

comentários do grupo. 

BLOCO 3: Contexto de estratégia política da implantação da política de ciclos 

ENUNCIADO: Em relação à política de formação continuada desenvolvida pela Secretaria 

Municipal de Educação, vocês fizeram os seguintes comentários, sobre as respostas dos professores 

participantes da pesquisa: 

Respostas dos participantes da pesquisa. Comentários do grupo, durante o debate.  

 

 

 

a)Enquanto continuar os ciclos e a aprovação 

automática não adianta fazer formação porque os 

alunos não têm interesse na aprendizagem 

(questionário 70). 

 

 

 

1. Eu digo assim, não é a questão de abolir a formação é 

abolir o ciclo. Tem que acabar o ciclo, tem que acabar o 

ciclo para poder acabar a aprovação automática. Acaba o 

ciclo, volta a seriação, tá ótimo! (professor D). 
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Respostas dos participantes da pesquisa.  Comentários do grupo, durante o debate.  

 2. Eu acho que não é abolir de vez, como tá aqui, enquanto 

houver aprovação automática. Acho que tem que melhorar 

a proposta das formações (professor A). 

 

3. O ciclo impôs uma alteração total a minha prática; 

realmente, o principal fator negativo do ciclo é a não 

reprovação (professor C). 

 

4. Realmente, o aspecto da aprovação automática é de que 

os professores mais reclamam em relação ao ciclo. Se o 

aluno produz em sala de aula, tudo bem, e se ele não 

produzir, fica tudo bem também no momento da aprovação 

imposta pelo ciclo (professor B). 

 

5. A minha experiência com o ciclo é uma grande 

decepção, é uma decepção total e geral (professor D). 

 

6. Esse ciclo não leva ninguém a lugar nenhum; o 

professor fica desestimulado porque ele sabe que vai 

trabalhar, ele dá tudo que ele tem e mais um pouco, e 

chega lá na frente o aluno não tem cobrança (professor A).  

 

7. Vou dizer pra você uma coisa: eu sou franca em dizer, 

eu não acredito no ciclo, não acredito no ciclo. Eu acho 

que é um programa totalmente sem uma estrutura que vá 

realmente trazer uma formação pra qualquer aluno, porque 

não existe cobrança, os meninos estão sendo empurrados 

de qualquer jeito. Você pega uma sala de aula onde o 

menino sabe que nada vai acontecer com ele.  Como eu 

fico eu como professora desses meninos? (professor B). 

 

b) Porque não contempla as necessidades e 

anseios dos professores (questionário 44). 

 

 

 

 

 

1. O Ciclo provocou uma acomodação geral; os cursos de 

capacitação servem para que muitos professores mostrem 

um discurso de “perfeição do mundo” em relação à 

alfabetização dos seus alunos: “elas conseguem tudo”, “os 

alunos vão maravilhosamente bem”, “estão todos bem 

alfabetizados”. Mas, se chegarmos em qualquer sala de 
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Respostas dos participantes da pesquisa.  Comentários do grupo, durante o debate.  

 aula do Ciclo de alfabetização, encontramos muitos alunos 

sem estarem de fato alfabetizados (professor D). 

 

2. Isso é porque não nos dão suporte para trabalhar com o 

ciclo na realidade da nossa sala de aula (professor A). 

 

3. É a mais pura verdade, as formações não contemplam as 

nossas necessidades mesmo não (professor C) 

 

4. O (a) professor (a) B, fica em silêncio, quando se 

discute esse aspecto da formação continuada. Esse (a) 

professor (a) respondeu, no questionário, que tem 

percepção positiva das formações. 

 

 

c) Sinto falta de oficinas para construção de 

materiais pedagógicos (jogos), e principalmente 

avaliação de desempenho (questionário 69). 

 

1. Que avaliação de desempenho é essa? Desempenho de 

quem? (professor C). 

 

2. Só se for o desempenho das formadoras (professor D). 

3. Concordo, é isso mesmo (professor A). 

4. Silêncio do professor B. 

 

 

 

d) Não atende as questões diárias, não atenua as 

nossas angústias. Nada de novo (questionário 78). 

1. Todos ficam em silêncio! (esta é uma das respostas 

dadas por um dos professores do grupo, no questionário 

aplicado). 

 

2. Não atenua mesmo não, é só blá, blá, blá, blá! E vamos 

ler! (professor D). 

 

3. A proposta das formadoras deveria ser diante daquilo 

que o professor coloca, elas nos derem sugestões, diante 

das dificuldades. Mas não fugir da nossa realidade 

(professor A). 

 

4. Eu até tenho interesse e gosto de ir para as formações, e 

tenho compromisso também em ir. Agora o que acontece 

são os formadores, os formadores são de péssima qua li da 

de (fala pausadamente), são pessoas que vão pra lá pegam 
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Respostas dos participantes da pesquisa.  Comentários do grupo, durante o debate.  

 um texto e vão ler, ou então fica perdido, não sabe nem 

mexer no data show, em nada, entendeu? (professor D). 

 

5. Eu também acho que o interesse tem, só que o professor 

sai da sala de aula pra ver novidades; e o professor chega 

lá e vai fazer o trabalho. O professor senta e aí eles falam, 

leia esse texto. Diante disso, que trabalho você vai fazer 

em sala de aula? Puxa! Se você já faz em sua sala de aula 

você quer ver uma cosa nova, e você não tá vendo isso 

(professor C). 

 

6. Ou então, florear o que você faz? (professor A). 

 

7. Vou lá pra falar o que eu faço?; Vou ensinar o que eu 

faço? (professor C). 

 

8. Silêncio do professor B. 

 

 

 

e) As formações são boas. As condições práticas é 

que são insatisfatórias para efetivar o que 

aprendemos (questionário 73). 

1. Porque são fora da realidade (professor A). 

 

2. A formação nunca me atendeu em nada (professor D). 

 

3. É porque realmente eu penso assim, cada escola tem 

uma realidade diferente, até na escola mesmo. Aí o que é 

que acontece, a gente chega na formação e ouve o 

seguinte: vamos fazer uma rotina  para vocês trabalharem 

na próxima semana e trazer o resultado. Sim e o que nós já 

estávamos fazendo na sala de aula a gente joga fora, você 

não tava fazendo nada? (professor C). 

 

4. Olha eu vou falar uma coisa: a formação seria muito boa 

ou boa se fosse um professor que está entrando agora, 

neste momento. Aí pra ele seria boa e muito boa. Um 

professor que acabou de fazer Pedagogia e vai pegar uma 

sala de aula agora, entendeu? Mas pra gente que já tem 

anos de sala de aula, eu acho regular (professor B). 

 

Como vocês analisam os comentários que vocês fizeram às respostas dos professores participantes 

da pesquisa? 
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Concordam com os próprios comentários? 

Discordam dos próprios comentários? 

Modificariam alguma coisa? 

Manteriam os mesmos aspectos? 

 

BLOCO 4: Contexto dos resultados/efeitos da implantação da política de ciclos 

ENUNCIADO: Em relação às mudanças para a prática em sala de aula, promovidas pela proposta 

de formação continuada da SEC, vocês fizeram os seguintes comentários sobre as respostas dos 

professores participantes da pesquisa: 

 

Respostas dos professores participantes da 

pesquisa.  

Comentários do grupo, durante o debate.  

 

 

a)(Re)pensar a prática pedagógica e atualizar os 

conhecimentos (questionário 38) 

1. Não concordo (professor A). 

 

2.  Só se for para quem está entrando agora, para eles 

seria um norte (professor B). 

 

3. Professores C e D concordam. 

 

4. O que mais me ajuda a repensar a minha prática 

pedagógica é quando eu paro na minha sala de aula e vejo 

que alguns alunos não avançaram. Aí eu paro e tenho que 

ver se sou eu ou se é ele (Professor B). 

 

 

b)Hoje estou mais segura, estudo mais 

(questionário 11). 

 

 

1. Essa resposta é por causa das formações atuais, do 

PACTO (professores A, C e D) 

 

c)A partir do momento que aprendi a fazer 

diagnóstico de avaliação para saber os níveis de 

escrita de meus alunos, me despertava a vontade 

de fazer com que eles aprendessem e avançassem 

(questionário 32). 

1. Nada disso. Somos nós, com outros colegas, outras 

realidades, porém com situações de alunos quase iguais 

as nossas. Então, em conversas, colocando as 

experiências, os colegas também, aí eu acho que existe 

essa troca e essa aprendizagem (professores A e D). 

 

2. Discordo colega, as experiências, as trocas é que são 

fundamentais durante as formações (professor C). 

 

3. O (a) professor (a) B não se pronuncia em relação a 

esta questão. 

 

d)Possibilidade de ampliação do conhecimento e 

trocas de experiências (questionário 23). 

 

 

1. Isso é verdade. Realmente tem a possibilidade de 

ampliação do conhecimento e trocas de experiências 

(professores A, B, C e D).  

 

e)Ocorreram mudanças nos meios períodos de 

estudos individuais de alguns autores e teóricos 

(questionário 68). 

1. O conteúdo das formações em geral não tem nada a ver 

com isso (professor C). 

 

2. Os (as) professores (as) A, B e D não se pronunciam 

em relação a esta questão. 

 

 

f)Não somou em nada para as minhas práticas. 

1. Exatamente, eu concordo plenamente! (professor D). 

 

2. Só para vocês terem uma ideia, eu participei de uma 
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As formações não têm nada de novo (sempre as 

mesmas coisas) (questionário 52). 

formação, e teve um material ótimo de estudo. Dois anos 

depois, participei de outra formação e teve o mesmo 

material de estudo (professor A). 

 

3. O (a) professor (a) C concorda com as opiniões dos 

(as) colegas. 

 

4. O (a) professor (a) B não se pronuncia em relação a 

esta questão. 

 

 

 

 

g)As formações não acrescentaram nada a minha 

prática (questionário 77). 

1. A minha prática independeu disso aqui, e os resultados 

que eu ofereço também independem disso (professor C). 

 

2. Eu já acompanhei do CIN I ao CIN III, três vezes, e eu 

consegui alfabetizar 90% da turma, e isso não dependeu 

das formações (professor A). 

 

3. O (a) professor (a) D concorda com os (as) colegas. 

 

4. O conteúdo das formações é repetitivo (professor B).  

 

 

Como vocês analisam os comentários que vocês fizeram às respostas dos professores participantes 

da pesquisa? 

Concordam com os próprios comentários? 

 

Discordam dos próprios comentários? 

Modificariam alguma coisa? 

Manteriam os mesmos aspectos? 
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ANEXO IV 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA- PPGE 

Mestrado profissional 

______________________________________________________________________ 

ROTEIRO 3º ENCONTRO E DEBATE 

DATA: 04/12/2014 

MESTRANDA: LINDINALVA CALAZANS DA SILVA 

ORIENTADORA: Prof. Dra. ANA MARIA ALVARENGA 

TEMÁTICA: FORMAÇÃO CONTINUADA 

OBJETIVOS: 

 

 Refletir sobre a formação docente e a prática educativa. 

 

 Identificar, de maneira mais específica, o porquê da percepção negativa do grupo, em 

relação à formação continuada. 

 

METODOLOGIA: apresentação, em forma de slides, e leitura de pontos do texto “não há 

docência sem discência”, do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. 

 

TEXTO: Não há docência sem discência. 

FREIRE, Paulo. PEDAGOGIA DA AUTONOMIA: Saberes Necessários à Prática Educativa. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996 – (Coleção Leitura). 

 

Cap. 1 – Não há docência sem discência 

“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” 

 

1) Ensinar exige rigorosidade metódica  
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O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a 

capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua submissão (p. 14).  

Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com 

que devem se "aproximar" dos abjetos cognoscíveis (p. 14) 

E esta rigorosidade metódica não tem nada que ver com o discurso "bancário" meramente 

transferido do perfil do abjeto ou do conteúdo. É exatamente neste sentido que ensinar não se 

esgota no "tratamento" do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à 

produção das condições em que aprender criticamente é possível (p. 14) 

E essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de educandos criadores, 

instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes (p. 14) 

 

2) Ensinar exige pesquisa  

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no 

corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, 

porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer e o que ainda não conheço 

e comunicar ou anunciar a novidade (p. 16) 

 

3) Ensinar exige criticidade  

Não há para mim, na diferença e na "distancia" entre a ingenuidade e a criticidade, entre o 

saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, 

uma ruptura, mas uma superação (p. 17) 

A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser 

curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza. (p. 17) 

Uma das tarefas precípuas da prática educativa-progressista é exatamente o desenvolvimento 

da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil (p. 18) 

 

4) Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática  

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, 

dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. (p. 22) 

O saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, "desarmada", 

indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber de experiência feito (p. 22). 
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Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de educador assuma 

que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se acha nos guias de 

professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo 

contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz 

em comunhão com o professor formador (p. 22).  

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática (p. 22) 

(...) quanto mais me assumo como estou assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-

me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica (p. 22).  

O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser tal modo concreto que 

quase se confunde com a prática (p. 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


