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Resumo 
 
O Ciclo é uma forma de organização pedagógica que vem sendo desenvolvidos desde a 
década de oitenta em vários municípios do Brasil Entre eles Goiânia. Trata-se de uma 
prática educativa voltada para a formação integral do ser humano e sua inclusão social. É no 
contexto do ciclo que o presente trabalho investiga a intervenção pedagógica no ciclo I em 
Goiânia: do proposto ao vivido, a fim de compreender o que é proposta de intervenção e 
como ela intervém na aprendizagem da Matemática. A pesquisa segue a postura 
fenomenológica de investigação. Os dados são produzidos pela analise dos documentos 
referências da Rede Municipal de Ensino e das Escolas investigadas (Propostas Políticas 
Pedagógicas) e das descrições dos sujeitos envolvidos na pesquisa (alunos, professores e 
pais). E, a partir das descrições busquei as convergências que possibilitaram evidenciar o 
fenômeno investigado sem a preocupação de encontrar generalizações, mas a explicitação 
das compreensões sobre a intervenção e o conhecimento matemático proposto e vivido na 
intervenção na rede municipal de Goiânia. Os resultados indicam que em Goiânia, há 
aceitação do ciclo pelos professores, desde que nele os alunos avancem com aprendizagem. 
A defasagem e o analfabetismo poderiam ser amenizados se a intervenção na escola fosse 
uma prática constante de reflexão coletiva dos professores em torno de problemas concretos 
de aprendizagem dos alunos. Ao retomar aspectos históricos do ensino municipal de Goiânia 
constata-se que continuamente as gestões tentam resolver os problemas educacionais. Há, 
sem dúvida, um emaranhado de projetos, propostas que foram e ainda são elaborados e 
executados pelos professores. No entanto, compreende-se que os problemas de 
aprendizagem na rede municipal necessitam não apenas de intervenção pontual ou de 
movimentar alunos e professores pelos reagrupamentos, mas da compreensão por parte dos 
gestores, coordenadores e professores do que é a intervenção e do como operar coletiva e 
didaticamente as ações. Enfim, a perspectiva trazida por este trabalho sobre a intervenção e 
o modo como intervém na aprendizagem da matemática nos anos inicial caminhos para o 
trabalho com o desenvolvimento da intervenção e da matemática possam ser (re) pensados 
coletivamente com a participação dos professores, pais e alunos. 
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