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Apresentação  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 O documento orientador intitulado “Ciclo: repensando uma concepção de mundo", 

que ora apresentamos, fará parte de uma série de outros documentos que formarão uma 

coletânea que ficará disponível a todos os educadores, podendo subsidiar tanto as ações de 

formação descentralizadas nas Diretorias de Ensino, como servirem de sugestões de temas a 

serem discutidos em Aulas de Trabalho Pedagógico (ATPC), como também, apoiarem as 

mudanças das práticas em sala de aula, visando sempre o desenvolvimento pleno do aluno. 

 Este texto é o produto de uma série de estudos e discussões elaborados    entre vários 

centros da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB como: Centro de Ensino 

Fundamental dos Anos Iniciais - CEFAI; Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais - 

CEFAF; Centro de Planejamento e Gestão do Quadro do Magistério - CEPQM e Assistência 

Técnica da CGEB - ATCGEB.  

 Essa ação possibilitou um olhar diferenciado sobre a Reorganização dos Ciclos em 

consonância com a Progressão Continuada, objetivando provocar uma ampla discussão 

sobre o tema e, ainda, imbuída da compreensão de educação como direito de todos e dever 

do Estado e com princípios constitucionais, dentre eles, os da garantia de padrão de 

qualidade e da gestão democrática do ensino público. 

 

Desejamos a todos educadores que aproveitem o momento de formação, para que consigam 

desencadear o processo de construção de uma escola mais condizente com a atualidade. 

 

 

Maria Elizabete da Costa 

Coordenadora da CGEB 
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Introdução 

 
 
 

Como organizar-se, por si mesmo, politicamente, um povo que não 

sabe ler, não sabe escrever, não sabe contar? Se o povo não souber 

o que quer, como há de querer o que deve?  (DORIA, 1923, p.39-40)  

 

 

Este documento tece uma breve contextualização histórica a respeito da  organização 

escolar por ciclo no Brasil e no Estado de São Paulo, de noções sobre ciclo e de sugestões 

para a melhor organização do ambiente escolar. Oportunamente serão encaminhados 

outros textos orientadores que tratarão sobre a reorganização dos ciclos, incluindo as 

expectativas de aprendizagem dos anos iniciais, o trabalho com os municípios, avaliação, o 

ciclo intermediário, reforço, recuperação e o acesso e a permanência dos alunos nas escolas 

públicas da rede estadual paulista. 

É preciso pensar educação por meio de uma visão ampla, macro, capaz de exercitar o 

pensamento a fim de se conseguir equacionar, devidamente, o problema e aventar 

possibilidades de superação. A organização escolar por ciclos exemplifica uma forma de 

pensar educação capaz de contemplar as demandas da sociedade brasileira, em busca da 

qualidade na educação.  

Assim, a ideia de organização escolar por meio de ciclos no Brasil corresponde à 

intenção de flexibilizar e contemplar os diferentes tempos de aprendizagem, de propiciar a 

inclusão e o acolhimento escolar para todos independente do contexto sociocultural dos 

alunos, de priorizar a interdisciplinaridade e as condições de sua permanência, ao longo do 

processo de escolarização, pensando educação como um todo, com vistas a privilegiar  a 

progressão continuada da aprendizagem. 

Uma breve contextualização histórica sobre a implementação da organização escolar 

por ciclo no Brasil e no Estado de São Paulo poderá auxiliar a reflexão e análise, evidenciar as 

fragilidades, constatar o curto tempo da história da nossa educação como instituição formal 

e, ainda, contribuir para a compreensão da situação atual. 
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1 – Breve Contextualização Histórica Sobre a Organização 

Escolar por Ciclo no Brasil e no Estado de São Paulo  

 

 

Em 1837, encontra-se pela primeira vez o regime de seriação no Colégio Pedro II, 

uma vez que até 1890, com a reforma Caetano de Campos que cria os grupos escolares 

seriados, cujos princípios irão embasar o Movimento dos Pioneiros da Educação Nova a 

maioria das escolas brasileiras não possuía organização por seriação. Os alunos eram 

agrupados por diversos níveis de aprendizagem, em uma única classe multisseriada, sem 

separação por idade, em igrejas, fazendas ou nas casas dos próprios professores.  

Segundo Mainarte (2009) o regime de seriação visa tornar o ensino mais homogêneo 

e uniforme, a fim de privilegiar a educação de massa, os interesses econômicos, em razão do 

crescimento da população e da demanda por acesso à escola. Em 1930 com a reforma de 

Francisco de Campos, inicia-se a organização da escola por meio de ciclos no Brasil, que teve 

sua origem na França. A reforma Capanema, de 1942 a 1946, conhecida como Leis Orgânicas 

do Ensino, dividiu o ensino secundário em dois ciclos: curso ginasial, primeiro ciclo, 

composto por quatro séries e o segundo ciclo: clássico, científico e normal, com duração de 

três anos. 

Em 1950, a cada 100 alunos matriculados no primeiro ano, apenas 16 chegavam à 

quarta série. Em decorrência dessa situação desastrosa, excludente e injusta, visto que a 

escola se organizava para selecionar os alunos considerados melhores, seguindo um critério 

imutável e preestabelecido, geralmente, pelos iguais, surge a política de promoção 

automática. A ideia de promoção automática partia da premissa que a instituição escola 

não considerava outras variáveis importantes para avaliar os alunos, estando a avaliação não 

a serviço exclusivo da aprendizagem, mas como instrumento classificatório e excludente. Os 

alunos não poderiam ser punidos duplamente, ou seja, pelas condições sociais a que eram 

submetidos e por uma escola que apenas reproduzia um modelo social injusto. 
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Dessa maneira, todos os alunos seriam aprovados, independentemente, do seu nível 

de aproveitamento cognitivo, da sua aprendizagem, como uma ação compensatória a uma 

estrutura fortemente desigual. Essa política além de eliminar a repetência, muitas vezes 

injustificável, visava à melhoria dos índices estatísticos educacionais, como também, reduzia 

os gastos financeiros, aumentava o número de diplomados no país e resolvia, em parte, o 

problema de falta de vagas nas escolas. Como exemplo, a implantação experimental da 

promoção automática no Grupo Experimental da Lapa, em 1960. 

Em 1961 surge a Lei 4024 - Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB que dividia a organização escolar em Ensino Primário com quatro anos e Ensino Médio 

com sete anos divididos, verticalmente, em dois ciclos: o ginasial com duração de quatro 

anos e o colegial com três anos.  

A partir de 1964 com o golpe militar que sustentou a política do tripé educacional, ou 

seja, acesso, permanência e qualidade, a Lei 5692/71 subsidiou a garantia de expansão da 

escolaridade obrigatória de 4 para 8 anos, objetivando superar a cisão histórica entre o 

primário e o ginásio sugerindo a integração entre as diferentes séries. Durante esse período 

histórico do regime militar, a organização escolar volta a ser seriada, sendo que o regime de 

seriação reforça a estratificação social, uma vez que, geralmente, os alunos que repetem ou 

evadem são os mesmos que sofrem exclusão social. 

Em 1984, após vinte anos de regime militar, surgem movimentos na direção da 

redemocratização educacional. Em São Paulo, no governo de Franco Montoro, foi 

implantado na rede estadual de ensino o Ciclo Básico de Aprendizagem - CBA. No Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte foram também implantados os ciclos, recebendo denominações 

diferentes, mas mantendo o mesmo princípio básico de propiciar um tempo maior para a 

alfabetização, sem reprovação durante esse período. O CBA visava reverter o quadro de 

reprovação e evasão nas séries iniciais do Ensino Fundamental, bem como, apresentar 

inovações nas concepções de alfabetização que se daria sem rupturas e avaliação da 

aprendizagem dos alunos. 

A partir da década de 1990, a política de ciclos emergiu, chegando a abranger todo o 

Ensino Fundamental, em vários estados e municípios do país. Os ciclos procuram respeitar as 



 

CICLO: REPENSANDO UMA CONCEPÇÃO DE MUNDO 

 

Página 9 de 18 

fases de desenvolvimento dos alunos, propiciando situações que favoreçam ampliar a 

capacidade intelectual de maneira autônoma. 

A LDB 9394/96 prevê em seu artigo 23 que: 

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 recomendar. (MEC, 

1996)  

 

Assim, fica reiterado que o foco e a função primeira da escola que, não está na 

aprovação ou retenção dos alunos, mas na aprendizagem de todos e de cada um. Esta 

mesma LDB afirma no artigo 13º inciso III: “Os docentes incumbir-se-ão de: zelar pela 

aprendizagem dos alunos”. (MEC, 1996). Enquanto o artigo 2º inciso I dispõe que “O ensino 

será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e 

permanência nas escolas”. (MEC, 1996) 

Todos esses princípios são melhores contemplados por meio da organização escolar 

por ciclos.    

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados pelo Ministério da Educação, entre 

1997 e 1998, sugerem a divisão dos oito anos do Ensino Fundamental em quatro ciclos de 

dois anos cada. Esse documento não rompeu com a ideia de seriação e a proposta 

apresentada aproxima-se mais do regime de progressão continuada do que dos ciclos de 

formação e desenvolvimento humano. 

O Estado de São Paulo, por meio da Deliberação CEE nº 9/97 institui, no sistema de 

ensino do Estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no ensino fundamental, 

que pretendeu ser um grande instrumento democratizador, ao procurar garantir o direito à 

educação de qualidade a todos os alunos da escola pública.  
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Diferente do conceito da promoção automática da década de 50, a progressão 

continuada se alicerça na premissa da efetiva aprendizagem dos alunos, buscando oferecer 

equidade, apesar das diferenças das condições econômicas e sociais dos alunos, embora 

tenha sido, na prática escolar, fortemente incompreendida e distorcida, ocasionando 

injustiças incomensuráveis, ao negar o direito do aluno em aprender, que passou 

simplesmente a "passar" de ano, independentemente daquilo que aprendeu.  

A mesma deliberação no artigo 1º afirma que:  

[...] § 1º - O regime de que trata este artigo pode ser organizado em 

um ou mais ciclos.  

§ 2º - No caso de opção por mais de um ciclo, devem ser adotadas 

providências para que a transição de um ciclo para outro se faça de 

forma a garantir a progressão continuada [...]. (CEE, 1997)   

 

Desta maneira, fica instituído o regime de organização escolar por ciclos no Estado de 

São Paulo. 
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2.  Noções Sobre Ciclo 

 

Diferenciar o ensino é fazer com que cada aprendiz                                                                 

vivencie, tão frequentemente quanto possível, situações 

fecundadas de aprendizagem. (PERRENOUD, 2000) 

 

Para Mainardes (2009) a escola organizada em regime de ciclos retrata uma política 

complexa que engloba caráter filosófico, político, psicológico, antropológico e sociológico. 

No que tange ao cunho filosófico e político o ciclo amplia o direito à educação para todos e 

para cada um, fortalece os processos democráticos e minimiza as práticas de exclusão, 

muitas vezes instauradas no cotidiano das escolas, mesmo que despercebidas.  

Em relação aos fatores de ordem psicológica, o ciclo ultrapassa o tempo de um único 

ano letivo, melhor atendendo a singularidade de cada aluno, amplia a possibilidade de 

partilha, construção da autonomia e da colaboração entre os alunos e, consequentemente, 

potencializa a autoestima. Dentre os aspectos antropológicos, evidencia-se que o papel da 

escola é propiciar o pleno desenvolvimento do educando. Ao que se refere aos fundamentos 

sociológicos a escola organizada em ciclos oportuniza um ambiente menos seletivo, em que 

a diversidade é valorizada e favorece a aprendizagem contextualizada e colaborativa. Dessa 

maneira, pensar ciclo é repensar as concepções de mundo. 

Para Aristóteles citado em Burdzinski (2006) a justificação1 para a definição do 

conhecimento se baseia em dois modelos: 

1) Se dada uma crença X qualquer, a condição para que essa crença esteja 

justificada é a existência de uma segunda crença, y, que sirva como base para a 

justificação de x. Esta é uma justificação de cunho linear que sustenta a 

organização escolar em série, ou seja, é preciso haver uma causa e uma 

                                                 
1
Justificação e justificativa são conceitos muito próximos. Justificação é mais amplo, universal, abrangendo o 

conceito de justificativa. Justificação é uma ação ou efeito de justificar ou justificar-se, enquanto a justificativa 
é uma prova ou documento que comprova a veracidade de um fato. Disponível em: 
<http://www.ciberduvidas.com/pergunta.php?id=2285> Acesso em: 19 maio 2014. 

http://www.ciberduvidas.com/pergunta.php?id=2285
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consequência, linear, estática, cartesiana, uma única verdade, sequencial e com 

uma finalização.  

 

 

2) Se houver uma cadeia na qual dada crença, z, que justifica y, que justifica x, seja 

ela própria justificada por x e, ainda, justifica z. Essa é uma justificação circular 

que subsidia a organização escolar por ciclos, na qual não há uma primeira causa 

não causada, ou seja, não há uma relação de causa e consequência, a própria 

causa se retroalimenta, é circular, hipertextual, dinâmica, flexível, processual, 

várias possibilidades, sem finalização. 

 

 

 

 

 

 

Para Elba de Sá e Sandra Zákia (2005) os ciclos provocam um confronto com os 

valores dominantes, pois pressupõem a impossibilidade de se acreditar em uma aparente e 

difundida igualdade entre os alunos, uma vez que, a diversidade é inerente à condição 

humana. Os ciclos rompem com a  fragmentação típica da lógica da seriação, por meio das 

mudanças de concepções de tempo e espaço, propiciam a continuidade da aprendizagem 

dos conhecimentos, socialmente relevantes, até mesmo, para o perfil daqueles alunos que 

até, recentemente, tinham sido excluídos da escola. 

As autoras ressaltam ainda, que 

Educadores e dirigentes da educação, por sua vez, reconheciam 

também outros inconvenientes da retenção escolar, tão ou mais 

X Y 

X Y 

Z 
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prejudiciais quanto os prejuízos econômicos que dificultavam a 

organização de um sistema de ensino primário obrigatório e 

gratuito para todos. Eles se referiam ao desenvolvimento do 

educando como pessoa e aos obstáculos à aprendizagem. A 

formação de classes heterogêneas quanto à idade, a humilhação da 

criança, o desgosto da família, agiam como fatores de desestímulo 

à aprendizagem e entendia-se que as reprovações não exerciam 

nenhuma influência positiva sobre a criança. (BARRETO et all, 2001) 

 

Outra ideia, relacionada ao regime de seriação, é que a escola deve premiar ou 

castigar para propiciar a melhor aprendizagem, sendo que a busca pelo conhecimento em si 

e o prazer em aprender sempre, deveriam estar presentes em toda a organização da escola, 

retomando a função primeira da escola que é apresentar o mundo às futuras gerações, 

mostrando a produção científica, cultural e artística que foi desenvolvida no decorrer da 

História. 

Os ciclos de aprendizagem podem ser organizados em períodos plurianuais de dois, 

três ou mais anos. A questão que se impõe é a importância do conceito de ciclo que deve 

prevalecer e ser vivenciada, independente da sua organização, pois cabe ao ciclo respeitar as 

diferenças de ritmo de aprendizagem dos alunos, enfrentar o fracasso escolar, garantir a 

aprendizagem dos discentes por meio da progressão continuada de aprendizagens, fazer uso 

de metodologias diferenciadas, interdisciplinares e contextualizadas, por meio das 

tecnologias digitais da informação e comunicação - TDIC, com vistas a avaliar o aluno 

somente para auxiliar a sua aprendizagem. 

O desafio da equipe escolar interna é esclarecer a comunidade escolar sobre a 

concepção de ciclo que inunda toda a prática pedagógica da escola, educando para além dos 

muros, apresentando uma nova maneira de ensinar e aprender na escola. A escola 

entendida como um local privilegiado de construção de conhecimento, de ser feliz na 

infância e adolescência e não um espaço meramente disciplinador e punitivo. 
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3.  Sugestões para a Implementação do Ciclo 

 

Entender o ciclo implica em uma visão filosófica, política, psicológica, antropológica e 

sociológica, como já foi citado acima e, portanto, é preciso que haja mudança de 

pensamento da equipe escolar.  

A escola precisa resgatar a percepção de sua função política e social, capaz de 

desencadear mudanças daquilo que já está posto. É mais que urgente que a escola se 

organize para refletir, analisar, estudar e discutir sobre o seu papel na sociedade atual. As 

perguntas que devem nortear a reflexão para que a comunidade escolar se sinta 

corresponsável pelos processos de ensino e aprendizagem e, não somente, uma simples 

executora do sistema: Para que serve a escola? O que queremos para a futura geração? O 

que a escola pode fazer para auxiliar a sua comunidade?  

O ciclo não pode se confundir como mais uma "moda" implantada pelos gestores do 

sistema, mas deverá ser compreendido e vivenciado a partir de mudanças internas de 

concepções de mundo.  

Há de se entender o ciclo como processo de aprendizagem que necessita de 

transformação do trabalho pedagógico na escola. Nesse sentido, se a avaliação não for 

compreendida como totalmente a favor dos alunos, a implementação do ciclo ficará 

fortemente comprometida, uma vez que é impossível dissociar o ciclo de uma avaliação 

como negociação, entendida como um diálogo constante, investigativo e amoroso entre o 

professor e o aluno aprendente, a fim de propiciar o galgar a novos patamares cognitivos. 

Segundo Barreto (2001) os sistemas escolares apresentam dois modelos de avaliação: 

[...] que se fundam em pressupostos radicalmente distintos. Um 

deles, reforçado justamente pela expansão dos ciclos, reporta-se 

essencialmente à avaliação qualitativa, valoriza o processo de 

aprendizagem, concentra-se na avaliação feita no interior da escola 

pelos atores educacionais e tende a considerar o indivíduo em suas 

múltiplas dimensões. O outro modelo propõe-se a oferecer 
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indicadores da qualidade do ensino, volta-se para a apreciação de 

resultados padronizados, valoriza o produto da aprendizagem, 

utiliza amplamente recursos quantitativos e tecnologia de ponta e 

recorre à avaliação externa do rendimento escolar. (BARRETO et all, 

2001) 

 

O conceito de Avaliação de Aprendizagem em Processo - AAP, instaurada pelo 

Comunicado CGEB/CIMA/SEESP de 8-2-2012 prevê que: 

As provas, de caráter diagnóstico, se constituem em instrumentos 

investigativos da aprendizagem para posterior mobilização de 

procedimentos, atitudes e conceitos, pela escola e na sala de aula, 

visando à elaboração e execução de planos destinados à 

intervenção imediata nas dificuldades dos alunos objetivando a 

superação das mesmas. (SEE, 2012) 

 

Entretanto, em algumas escolas a análise qualitativa ainda não está consolidada, 

prevalecendo apenas a análise quantitativa, acarretando a banalização do instrumento, por 

não haver a discussão da natureza do erro, nem mesmo prever e executar ações de 

intervenções, visando o desenvolvimento das competências previstas no currículo oficial. 

Essa proposta está em consonância com a organização escolar em ciclos, com uma 

avaliação, que apesar de institucionalizada, poderá ser ressignificada, de modo que os 

resultados sejam apropriados pela escola e sirvam de indicadores para o planejamento e de 

intervenções pedagógicas propostas pela própria escola, sem compromisso com geração de 

indicadores externos do sistema. 

Para Barreto (2001, p. 131), os ciclos ainda podem ser compreendidos da seguinte 

maneira: 

 Indícios de que a abolição da reprovação vem suscitando uma falta de 

motivação para os estudos, com o qual a escola e os próprios pais não estão 

sabendo lidar; 
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 A falta de notas e a eliminação da possibilidade de retenção têm levado 

muitos alunos ao absenteísmo; 

 Os Conselhos Tutelares, os comunicados e apelos à colaboração as famílias 

nem sempre vêm sendo capaz de contornar estas dificuldades; 

 A compensação apressada das faltas é vista pelos professores e alunos 

aplicados como desvalorização do trabalho e dos esforços ‘uma vez que 

mesmo os alunos faltosos tendem a ser promovidos’; 

 

A motivação para os estudos é fortemente influenciada pela nota, pela competição, 

pelo medo da reprovação. (BARRETO et all, 2001) 

Essas afirmativas explicitam a falta de compreensão sobre o significado do ciclo, a 

função da escola, o exacerbamento de uma sociedade competitiva, não colaborativa, a 

ausência total da sensação de estar na escola somente pelo prazer em aprender, a 

desinformação e a ausência da comunidade nas ações da escola. Assim, a cada dia, a 

desconstrução de todos esses significados se torna mais urgente, sendo de responsabilidade 

de toda a sociedade, em especial, da escola, na qual todos aprendem, se constituindo como 

uma organização aprendente e que entendam que tudo aquilo que acontece na escola 

compõe o currículo. 

Descrevemos a seguir algumas sugestões para atenuar as dificuldades, anteriormente 

explanadas: 

 Ressignificar os conceitos de ciclo e de avaliação, por meio da articulação 

entre teoria e prática; 

 Oferecer recuperação contínua e intensiva para os estudantes com defasagem 

de aprendizagem;  

 Oferecer reforço e aprofundamento de estudos; 
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 Otimizar/ revitalizar  a presença do Professor Auxiliar - PA e do Professor 

Coordenador de Apoio a Gestão Pedagógica - PCAGP2 ; 

 Organizar a Aula de Trabalho Pedagógico Coletiva – ATPC - para que se 

transforme, efetivamente, em momento de estudo coletivo para os 

professores; 

 Estudar e depurar a proposta pedagógica, continuamente e coletivamente; 

 Organizar a escola para que consiga perceber suas fragilidades e 

potencialidades; 

 Potencializar a presença e participação da comunidade externa e torná-la 

corresponsável pelas decisões tomadas; 

 Retomar a construção do processo de autonomia da escola; 

 Atualizar toda a comunidade escolar interna e externa sobre as alterações na 

proposta pedagógica da escola e no regimento escolar; 

 Viabilizar as práticas pedagógicas inovadoras, em especial aquelas que fazem 

o uso pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - 

TDIC; 

 Revitalizar os espaços e otimizar os tempos escolares. 

 

Assim sendo, ressalta-se a necessidade da escola analisar e debater qual o verdadeiro 

significado da organização escolar em ciclos e a progressão continuada, a fim de promover a 

qualidade na educação pública. Esperamos que este documento possa subsidiar a 

reflexão, ampliar o pensamento e as discussões e, ainda, desencadear mudanças necessárias 

nas práticas de sala de aula, sempre em prol dos alunos que são a razão da existência desta 

instituição. 

                                                 
2
 Ver o Documento Orientador CGEB nº 05 “O Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica (PCAGP): 

Orientações”, disponível na Biblioteca da CGEB, na Intranet.  
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