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O regime ciclado, em tese, ele é mais democrático por respeitar os 

ritmos de aprendizagem dos alunos. Eles têm (os alunos) esse 

acompanhamento maior, de não tá preso a um ano. Do tempo limite 

ser esse ano. E já no sistema seriado não né? O sistema seriado é 

assim: você... O aluno que se vire pra acompanhar e não a 

organização da sala de aula que tem que seguir o ritmo dele. É mais 

pra o aluno correr atrás né? E a questão de ter ali um ano. É o limite. 

Se você não alcançou, é porque você não foi capaz. E se você não 

conseguir, não poderá passar pra o ano seguinte. É isso. Virgínia 
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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as representações sociais de Ciclos de 
Aprendizagem e suas implicações para as práticas dos professores da rede pública 
municipal do Recife-PE. O referencial de base foi a Teoria das Representações Sociais. A 
pesquisa adotou como metodologia de investigação o estudo caso, realizado numa escola 
da rede pública de Recife. Os participantes foram dez professores, coordenadora e 
gestora da escola. Os procedimentos de coleta utilizados foram observação e entrevista 
semi-estruturada. O estudo foi desenvolvido em duas etapas interdependentes. Na 
primeira, realizamos entrevistas com doze profissionais da instituição para captar nos 
discursos suas representações sociais de ciclos de aprendizagem. Na segunda fase 
observamos a prática docente de três professoras. A técnica utilizada para analisar os 
dados foi a Análise de Conteúdo de Bardin (1977). Nos discursos decorrentes da 
entrevista, constatamos que as representações sociais de ciclos de aprendizagem 
revelam-se contraditórias e ambivalentes, ou seja, foram incorporados novos elementos 
às velhas formas de explicação do processo ensino e aprendizagem que se agregaram 
aos significados já construídos acerca do ensinar e aprender. Nas representações sociais 
dos profissionais alguns aspectos se sobressaem de forma mais preponderantes, a saber: 
a imposição da proposta à rede; a ênfase na não-retenção dos alunos; fronteiras 
devidamente demarcadas entre os regimes de seriado e de ciclos; renúncia dos ciclos em 
favor da seriação e ausência das famílias no processo ensino aprendizagem. Os 
resultados da observação se aproximam dos discursos e nos autorizam a afirmar que, os 
pressupostos epistemológicos da proposta dos ciclos de aprendizagem, têm 
pontualmente se manifestado nas ações docentes. Com relação ao trato dos conteúdos 
nos ciclos, foi possível identificar professores que desenvolvem a tarefa de forma mais 
articulada e aqueles que continuam planejando e selecionando os conteúdos de forma 
isolada, muitas vezes centrando-se no livro didático. Concernente à avaliação nos ciclos, 
depreendemos que nos discursos, os docentes representam a avaliação como um 
processo inerente à vida humana, voltada para a regulação do processo ensino 
aprendizagem. Nas práticas, contudo, demonstram apego a instrumentos punitivos como 
provas e testes, ambos identificados com a lógica classificatória. No que se refere à 
heterogeneidade nos ciclos, podemos afirmar que há dificuldades em lidar com as 
diferenças na sala de aula. Mesmo admitindo a importância do trabalho em grupo e das 
atividades diferenciadas, percebemos que essa prática não é comum na escola. Quanto 
às relações pedagógicas entre os atores na sala de aula, podemos afirmar que elas 
representam um misto de práticas autoritárias associadas às de caráter mediador. O 
nosso estudo sinaliza, portanto, para as políticas públicas de formação, indicativos de que 
os processos de formação inicial e continuada dos docentes sejam mais efetivos, partam 
de suas necessidades de modo a promover uma mudança nas representações sociais e 
práticas dos docentes, que venham a favorecer a inclusão e sucesso da aprendizagem 
dos alunos. Acrescente-se à formação, a melhoria das condições do trabalho pedagógico, 
continuidade do trabalho com os grupos e, sobretudo, valorização profissional, além de 
participação dos professores/as nos processos de reforma educacional. 

Palavras-chave: Ciclos de aprendizagem; Representações Sociais; Práticas; Discursos; 
Professores. 
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ABSTRACT 

 

This research was to analyze the social representations of learning Cycles and its 
implications for the practice of teachers from public municipal do Recife-PE. The basic 
frame of reference was the theory of social representations. Research adopted as 
research methodology case study, carried out in a public school of Recife. Participants 
were ten professors, Coordinator and Manager of the school. Collection procedures used 
were observation and interview structured way. The study was developed in two 
interdependent steps. At first, we conducted interviews with twelve professional institution 
to capture in words their social representations of learning cycles. In the second phase we 
observe the practice teaching of three teachers. The technique used to analyze the data 
was the content analysis of Bardin (1977). In speeches arising from the interview, we find 
that the social representations of learning cycles are ambivalent and contradictory, i.e. 
incorporated new elements to the old forms of explanation of teaching and learning 
process that is added to the meanings already constructed about teaching and learning. 
On social representations of some aspect protrude more compelling, namely: enforcement 
of the proposed network; the emphasis on non-retention of pupils duly demarcated 
borders; between the series and cycles; waiver of cycles in favour of Seriation and 
absence of families in the learning process. The results of observation are approaching 
speeches and authorise us to say that the epistemological assumptions of proposal of 
learning cycles, have occasionally manifested in actions teachers. With respect to the 
treatment of content incycles, could identify teachers who develop the task in a more 
articulated and those who are still planning and selecting content in isolation, often 
focusing on the textbook. Regarding the assessment cycles, we understand that in 
speeches, teachers represent the assessment as a process inherent in human life, geared 
to the learning process. In practice, however, demonstrate commitment to punitive 
instruments as evidence and testing, both identified with logical qualification. Regards the 
heterogeneity in cycles, there are difficulties in dealing with the differences in the 
classroom. Even if the importance of team work and differentiated activities, we realized 
that this practice is not common in school. On the pedagogical relationships between 
actors in the classroom, we can say that they represent a mix of authoritarian practices 
associated with the mediatorcharacter. Our study signals, therefore, to public policy 
formation, indicating that the processes of initial training and continuing of teachers be 
more effective, departs from their needs so as to promote a change in social 
representations and practices of the teachers, which will promote the inclusion and 
success of students learning. In addition to training, the improvement of conditions of 
pedagogical work, continuity of work with the groups and, above all, professional 
enhancement, and participation of teachers in educational processesreform. 
  
Keywords: Learning Cycles; Social Representations; Practice; Speeches; Teachers. 
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A organização do ensino em ciclos incorpora uma concepção de formação global 

do sujeito, considerando a diversidade e os ritmos diferenciados no processo educativo e 

contrapondo-se à noção temporal em vigor na maioria das escolas. A proposta dos ciclos 

tem se apresentado não apenas como uma mera solução pedagógica, mas também como 

uma forma de resistência à lógica excludente e seletiva da escola.  Os estudiosos têm 

evidenciado que o debate sobre a proposta dos ciclos no Brasil está vinculado às 

questões relativas à repetência e evasão. A organização da escolaridade em ciclos 

procura, de alguma forma, dar resposta a essa problemática e traz, como uma de suas 

premissas, a não interrupção da escolaridade dos estudantes ao longo de todo o ensino 

obrigatório. Com esta pesquisa propomos  ampliar  e  fortalecer  a  discussão teórica  e  

empírica  do  campo  ao  analisar os sentidos e significados atribuídos pelos 

professores da rede municipal de Recife aos ciclos de aprendizagem e as 

implicações paras as práticas dos professores da rede pública municipal do 

Recife/PE. 

Deste modo, buscamos no primeiro capítulo, fazer um breve histórico sobre a 

política de ciclos no Brasil. Ao longo da explanação, destacamos os aspectos históricos 

gerais sobre o tema,  discussões sobre promoção automática nas décadas de 1950 e 60 

e no início do século XX, as experiências pioneiras de políticas de não-reprovação (1958-

1984), revelando posteriormente, que entre os anos de 1980 a 1990 surge um maior 

interesse das escolas em ciclos no Brasil. Em seguida, trazemos uma breve discussão 

sobre a implantação do Ciclo Básico de Alfabetização (CBA) em Recife no ano de 1986. 

Subsequentemente, abordamos as diferentes modalidades de políticas de não retenção 

existentes no país, destacando a seguir, as contribuições das abordagens psicológicas da 
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aprendizagem à proposta dos ciclos. Concomitantemente, rememoramos a implantação 

da política dos ciclos de aprendizagem no município de Recife e, por último, 

apresentamos uma revisão de literatura priorizando as produções publicadas sobre a 

temática estudada. 

No segundo capítulo apresentamos a Teoria das Representações Sociais, 

destacando suas origens, funções, dimensões, processos formadores e desdobramentos. 

Em seguida, trazemos uma revisão do campo de estudos em representações sociais, 

tomando com referência as dissertações produzidas no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFPE. 

No terceiro capítulo, apresentamos o percurso metodológico, discutindo 

inicialmente a abordagem qualitativa de pesquisa e justificando sua pertinência para o 

estudo. Posteriormente, apresentamos os procedimentos de coleta de dados, bem como 

evidenciamos os critérios utilizados para a seleção do campo empírico e dos participantes 

da pesquisa. Por fim, evidenciamos como os dados coletados/construídos no trabalho de 

campo foram organizados e analisados. 

No quarto capítulo, discutimos os resultados que emergiram da pesquisa em dois 

blocos. No primeiro bloco, apresentamos os resultados emergentes nas entrevistas semi-

estruturadas com os profissionais da instituição, revelando os sentidos e significados 

atribuídos aos ciclos. No segundo bloco, explanamos as categorias empíricas que 

emergiram com base em observações do cotidiano de três professoras e entrevistas 

realizadas na instituição escolar investigada, com o intuito de compreender as 

representações sociais de ciclos de aprendizagem e suas implicações para as práticas. 
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Por último, apresentamos as considerações finais, destacando alguns comentários 

atinentes aos dados construídos ao longo da efetivação da pesquisa. Além disso, 

apontamos as contribuições e limitações da investigação, bem como reconhecemos que o 

nosso trabalho sinaliza para o surgimento de outros questionamentos, com relação à 

temática abordada e dá mote para o desenvolvimento de outros estudos em diferentes 

campos de pesquisa. 
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Desde meados do século XX a preocupação com a garantia da permanência 

das crianças na escola e diminuição do fracasso escolar no país tem sido constante. 

Segundo Barretto e Mitrulis (1999) foi a partir da década de 1980 com o processo de 

redemocratização do país que o discurso de combate a fragmentação dos conteúdos e 

defasagem da aprendizagem dos alunos entre os educadores e sobre como melhorar a 

educação pública, principalmente no nível fundamental é reforçado. Na década de 1990, 

com a ascensão de governos eleitos pelos partidos políticos de oposição em alguns 

estados e municípios do Brasil, foram adotadas políticas educacionais com vistas a  

promover uma reestruturação dos sistemas de ensino e implantação de uma escola 

democrática, que possibilitasse o acesso e permanência a todas as crianças em idade 

escolar. 

Os estudos de Barretto e Mitrulis (1999, 2001), Fernandes (2007), Mainardes 

(2007; 2009b), Jacomini (2004) e Freitas (2003) mostram que o sistema de ensino 

brasileiro, desde a década de 1920 do século passado, tem adotado diferentes políticas 

na tentativa de superação do fracasso escolar, compreendido como os altos índices de 

reprovação e evasão nas escolas de Ensino Fundamental em todo o Brasil. Os estudos 

mencionados também indicam que as autoridades brasileiras, desde os idos de 1950, 

tinham clareza de que a manutenção da escola fundamental seletiva era um dos 

obstáculos ao desenvolvimento social e econômico do país.  Datam desse período os 

discursos de educadores e especialistas defendendo a adoção de alternativas para 

flexibilizar a escolarização. Entre essas alternativas intensificam-se a proibição da 

retenção, promoção automática e promoção baseada na idade cronológica. Tais 

mecanismos eram considerados válidos, pois a manutenção de uma escola seletiva 
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dificultava enormemente o projeto postulado para o país, ou seja, uma posição compatível 

com as nações mais desenvolvidas. Predominava, assim, o discurso equivocado do 

enfrentamento da desigualdade social brasileira com base em ações pontuais e 

dissimuladoras dessa desigualdade. 

O regime seriado baseia-se na lógica das disciplinas científicas e tem relação 

com o aumento das especializações das áreas do conhecimento. Esse sistema 

fundamenta-se na adoção de conteúdos e métodos comuns para todos os alunos de uma 

turma.  A linearidade proposta pela série implica na aprovação ou reprovação dos 

estudantes ao final de cada ano letivo, considerando que o conteúdo trabalhado em uma 

série não será abordado de forma integral na série seguinte.  Esse modelo de 

organização faz coincidir o ano civil com o letivo. Conforme Nedbajluk (2006) no regime 

seriado, o ano letivo é organizado em sub-segmentos fechados em torno de tempos fixos, 

denominados série. O tempo escolar na organização escolar seriada é fechado, modelar: 

existe um tempo modelo no qual o aluno deve aprender determinados conteúdos 

(bimestre, semestre, ano). Caso não domine os conteúdos e habilidades, o aluno fica 

retido ao final do ano letivo. O processo de ensino e aprendizagem no regime seriado visa 

apenas o produto final, ou seja, a avaliação recai nos resultados esperados. A 

flexibilização, isto é,o modo de lidar com aqueles casos que fogem ao padrão esperado, 

recai na repetição do percurso, isto é, na reprovação.  

Nas últimas décadas o modelo seriado de ensino vem sofrendo 

transformações. Seu caráter excludente vem desencadeando discussões e novas 

proposições, destacando-se no país as políticas de não retenção especialmente o regime 

de ciclos. Um ponto muito discutido entre os educadores é na escola  seriada  os 
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conhecimentos serem trabalhados de modo isolado, isto é, não partirem das vivenciados 

pelos alunos e nem são capazes de responder aos avanços científicos e tecnológicos, e 

muito menos envolvem as discussões temáticas socialmente relevantes em suas áreas de 

conhecimento. A esse respeito Miranda (2005, p.3) pontua que:  

 

O princípio que vem orientando toda a concepção e a organização escolar seriada 
é o conhecimento, porque o que reúne os alunos e configura a dinâmica do 
processo ensino-aprendizagem é a aquisição de determinados conhecimentos e 
processos mediados pelos professores. A organização escolar é, assim, definida 
pelo pertencimento a uma determinada série fixada arbitrariamente como anual, 
na qual são agrupados os alunos que já sabem e os que ainda não sabem 
determinados conteúdos. Os que não logram essa aprendizagem são retidos, 
passando a conviver com outro grupo de alunos com aquisições e dificuldades 
que, em tese, seriam mais parecidas com as suas, ainda que em defasagem 
cronológica. Há uma preocupação com o desenvolvimento social do aluno, mas 
esse desenvolvimento é subordinado ou decorrente do processo de ensino e 
aprendizagem. Como já tem sido muito discutido, os mecanismos de reprovação 
podem gerar graves danos à auto-estima do aluno, promover a discriminação e a 
exclusão definitiva do aluno do processo de escolarização. 

 

Saviani (2000) afirma que o regime seriado surge com a constituição dos 

sistemas nacionais de ensino na França em meados do século XIX, em que a escola tinha 

o papel de difundir a instrução e transmitir os conhecimentos acumulados e 

sistematizados logicamente. Esse modelo estava assentado na pedagogia tradicional que 

priorizava o intelecto na essência do conhecimento. O principal era o professor, e cabia às 

escolas recrutar aqueles docentes razoavelmente bem preparados. Os grupos escolares 

caracterizavam-se pelo sistema de classes, em que cada professor transmitia suas lições, 

aplicava os exercícios e avaliava o desempenho escolar dos alunos. Para Barbosa (2004) 

o sistema seriado foi implantado no Brasil com o objetivo “burocrático e administrativo de 

organizar turmas, programas e processos de avaliação de natureza classificatória” (p.54). 

Diferentemente do regime seriado, que organiza seqüencialmente os anos, “como uma 
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cronologia estéril e arbitrária” (MIRANDA, 2005, p. 3), o regime ciclado pauta-se na 

organização dos tempos e espaços escolares buscando levar em conta os ciclos de 

desenvolvimento humano dos educandos. Nedbajluk (2006) ao discutir a proposta a dos 

ciclos, posiciona-se afirmando que: 

Os Ciclos de Aprendizagem têm seu eixo organizador situado 
preponderantemente em torno dos resultados esperados, isto é, nas 
aprendizagens obtidas. É necessário que o aluno adquira certos conhecimentos e 
desenvolva certas competências, estabelecidas como mínimos essenciais e, 
portanto, se constituem como condição ou pré-requisito para a progressão a um 
nível superior, a graus de aprofundamento e complexidade crescentes do 
conteúdo. Neste caso a flexibilização recai nos tempos despendidos pelo 
estudante, pois, dependendo de suas capacidades pessoais, poderá progredir de 
um grau para outro ao seu próprio ritmo, em tempos diferentes de seus pares. 
(NEDBAJLUK, 2006, p.255). 
 

Conforme Mainardes (2009b, p. 78) a organização da escolaridade em ciclos 

constitui-se numa política complexa e sua implantação se justifica por fundamentar-se em 

princípios epistemológicos, filosóficos e políticos, psicológicos, sociológicos e 

antropológicos. Em um sentido epistemológico geral, a proposta da escola em ciclos está 

comprometida com a transformação do sistema educacional. Quanto aos aspectos 

filosóficos e antropológicos, os ciclos pressupõem a possibilidade de ampliação do direito 

à educação, contribuindo para a democratização da educação e permitindo uma ruptura 

com as práticas de exclusão escolar. Os aspectos psicológicos remetem a ideia de que 

aprendizagem é um processo contínuo e progressivo que não se restringe ao tempo de 

um ano letivo apenas. (MAINARDES, 2009) 

 Ao tratar da temporalidade humana, Arroyo (1999) defende que a função da 

escola é dar conta do desenvolvimento pleno dos estudantes. Para ele, o processo de 

formação humana passa por tempos diferentes: tempo de infância, adolescência, 

juventude e vida adulta. Acrescenta que no âmbito sociológico, os ciclos pretendem 

contribuir para tornar a escola menos seletiva, acolhendo os mais diferentes grupos 
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sociais. 

Vários autores como Mainardes (2007; 2009), Arroyo (1999), Barretto e Mitrulis 

(1999) e Freitas (2003) têm destacado em seus estudos que os ciclos não constituem 

uma mudança pontual, mas sugerem a construção de programas integrados que se 

preocupam com promoção dos alunos, currículo claro e explícito, avaliação processual, 

formação permanente e que ofereçam orientações metodológicas aos atores educativos. 

Mainardes (2007) aponta a necessidade da compreensão entre os atores educacionais de 

que a política de ciclos é uma construção coletiva e que o seu sucesso depende de todos 

os envolvidos no âmbito escolar. Destaca também a importância da valorização dos 

profissionais da educação e da promoção de uma infra-estrutura e condições de trabalho 

docente. 

Ciente de que a política de ciclos representa uma alternativa de enfrentamento 

do fracasso escolar constituindo um avanço para a construção de uma escola menos 

excludente, esta pesquisa tem como preocupação estudar as representações sociais e 

práticas dos professores nos ciclos de Ciclos de Aprendizagem. Ao analisarmos essas 

representações e seu componente prático, estamos preocupados com e implicações 

práticas da proposta de ciclos para as ações dos professores. Nossa intenção de estudar 

os ciclos, a partir das representações sociais dos docentes, encontra respaldo em 

Mainardes (2007) quando afirma que os pensamentos e crenças desses profissionais têm 

implicações no processo de efetivação dos ciclos. 

O interesse por esse objeto emergiu durante a participação no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) com participação nos projetos 

“Ciclos de Aprendizagem: sentidos e significados atribuídos pelos professores” e “A 

Estrutura das Representações Sociais de Ciclos de Aprendizagem entre Professores”, e o 
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desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de pedagogia, intitulado 

“Os Ciclos de Aprendizagem nas Representações Sociais de Mães de Alunos da Escola 

Pública”  

Além do motivo já citado, convém destacar as experiências vivenciadas no 

curso de Pedagogia da UFPE durante as disciplinas Pesquisa e Prática Pedagógica 

(PPPs)1 onde pudemos nos aproximar da realidade das escolas públicas municipais da 

cidade do Recife e tomar conhecimento da sua nova forma de organização curricular.  

Essas experiências despertaram o interesse em dar continuidade ao estudo das 

representações sociais e práticas dos professores nos de ciclos de aprendizagem da rede 

municipal. As questões norteadoras do presente estudo foram: 

 Quais as representações sociais construídas por professores do Ensino 

Fundamental de uma escola da Rede Municipal da cidade do Recife-PE?  

 Como os docentes diferenciam séries de ciclos?  

 Que mudanças foram geradas na organização, na dinâmica e na prática do 

trabalho pedagógico no interior da escola? 

 Como as representações sociais de ciclos de aprendizagem se manifestam nas 

práticas dos docentes?  

A partir da década de 1980, inúmeras pesquisas vêm sendo desenvolvidas e 

publicadas acerca das políticas de que pretendem reorganizar a escola para assumir os 

tempos da vida educandos. A discussão sobre ciclos tem sido alvo de muitos debates e 

                                                 

1
 Desde 2001 foram introduzidas através de uma reforma parcial no curso de Pedagogia da UFPE as 

disciplinas Pesquisa e Prática Pedagógica. Essas disciplinas procuram desde o início do processo 
formativo, aproximar os alunos do campo profissional. Assim, já desdeo segundo ano, o estudante 
desenvolve atividades práticas na escola pública, experiência que perdura até o último ano do curso de 
Pedagogia. 
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pesquisas no âmbito da educação brasileira nas últimas décadas. Muitos pesquisadores 

(ARROYO, 1999; FERNANDES, 2005; KRUG, 2001; PERRENOUD, 2001, 2004; 

MAINARDES 2001, 2007, 2008, 2009) têm produzido trabalhos sobre esse tema, 

enfocando diferentes referenciais teórico-metodológicos. Conforme Arroyo (2004), o 

interesse dos pesquisadores ao debater as propostas inovadoras implantadas nas 

escolas está ligado ao fato delas buscarem recuperar a função social da educação, visto 

que trabalham com a perspectiva de educação enquanto formação humana, que valorize 

o contexto sócio-cultural e as experiências, e a construção dos indivíduos como seres 

sociais, numa relação dialética. 

 Num cenário marcado pelo fracasso escolar, sobretudo das populações mais 

pobres, os ciclos constituem-se como uma medida para reversão desse quadro e têm 

provocado mudanças na dinâmica escolar. Frente à escassez de trabalhos que se propõe 

a abordar o universo das representações sociais construídas por professores em torno da 

experiência vivida com a organização escolar em ciclos de aprendizagem podemos 

afirmar que esta pesquisa é relevante. Para construirmos o aporte teórico do nosso objeto 

de estudo, os ciclos de aprendizagem, utilizamos como recorte bibliográfico autores como 

Mainardes (2001; 2006; 2007; 2009b), Perrenoud (2004), Barretto e Mitrulis (1999; 2001), 

Freitas (2003), Arroyo (1999), bem como as contribuições teóricas publicadas acerca das 

políticas de ciclos instituídas no Brasil desde a década 1980. Destacamos como boas 

contribuições para a compreensão do objeto de pesquisa deste trabalho: (CARCERERI, 

2003; HOÇA, 2007; CUNHA, 2007; KNOBLAUCH, 2003; NEVES, 2005; PETRENAS, 

2006; SANTOS, 2005; SANTOS, 2007; SELLA, 2007; SILVA, 2006; SOUZA, 2007; TETU, 

2001; VARGAS, 2002; NASCIMENTO, 2005; OLIVEIRA, 2004; CRUZ, 2008; GUERRA, 

2009; VILLAR, 2009). 
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 Na nossa compreensão o cotidiano escolar está marcado por uma complexa rede 

de representações sociais que outorga sentido aos sentimentos, valores e processos 

vividos por cada um. Os saberes que conferem significados às ações dos professores são 

compartilhados coletivamente possibilitando a circulação das representações sociais na 

esfera educacional. Assim, a presente pesquisa, apoiada no pressuposto de que as 

representações sociais resultam das interações sociais do individuo permitindo a 

formação de novos conhecimentos pretende: 

Objetivo Geral 

 Analisar as representações sociais de Ciclos de Aprendizagem e suas implicações 

para as práticas dos professores da rede pública municipal do Recife-PE. 

Objetivos Específicos 

 Identificar as representações sociais de Ciclos de Aprendizagem dos professores; 

 Compreender, a partir de seus discursos, como os professores diferenciam séries e 

Ciclos de Aprendizagem e suas implicações práticas; 

 Identificar as representações sociais de Ciclos de Aprendizagem e como elas se 

manifestam nos discursos e práticas dos docentes; 

 Identificar as mudanças geradas na organização, na dinâmica e na prática 

pedagógico no interior da escola. 
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1º CAPÍTULO – OS CICLOS DE APRENDIZAGEM 
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1.1. A organização da escolaridade em ciclos 

Na história da educação brasileira, registramos vários debates na década de 

1950, do século passado, sobre como garantir o sucesso escolar, entre elas o fenômeno 

da promoção automática. Barretto e Mitrulis (2001) observam que a retenção, já naquela 

época, era vista como um obstáculo tanto para os órgãos financiadores, quanto para o 

processo de aprendizagem dos alunos. A contradição entre o aumento de vagas e a 

qualidade do ensino, também, era muito forte. As autoras afirmam que, conforme 

pesquisa realizada pela UNESCO por volta de 1954, de cada cem alunos matriculados 

apenas dezesseis deles conseguiam as quatro séries do antigo regime primário. 

 Para as autoras supracitadas esse tema da promoção automática na escola pública 

ganhou destaque nacional na Conferência Regional Latino-Americana sobre Educação 

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

Organização dos Estados Americanos (OEA), realizada em Lima em 1956. Na discussão 

foram apresentados estudos de países que estavam abolindo, total ou parcialmente, as 

reprovações no ensino primário. A pesquisa da UNESCO foram divulgadas algumas 

políticas de correção de fluxo escolar experienciadas com êxito por diferentes países. Tais 

soluções apontavam para a promoção automática. 

Na época, o educador Almeida Júnior (1956)2, citado por Barretto e Mitrulis 

(2001), foi enfático ao recomendar o fim da repetência escolar. Para ele pouco importava 

                                                 

2
 ALMEIDA JR., A. F. Repetência ou promoção automática? Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. 

Brasília, v. 27, n. 65, (p. 3-15), jan./mar. 1957. 
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o tipo de política a ser implantada, afirmava que, antes de qualquer coisa dever-se-ia, 

preparar os professores para trabalhar de forma menos seletiva. Defendia um ensino que 

não priorizasse apenas os conteúdos, mas que buscasse compreender o aluno, 

reconhecendo os seus problemas sociais, buscando medidas para saná-los. 

Segundo Mainardes (2007), o termo promoção automática emerge durante os 

anos de 1950 sob justificativas de ordem política - universalizar a educação básica 

garantindo a todos a formação comum demandada pelo desenvolvimento do país; de 

ordem econômica - reduzir o desperdício de recursos financeiros com educação e as altas 

taxas de reprovação, tendo em vista que a repetência impossibilitava a ampliação do 

atendimento para as demais camadas da população. Somam-se a esses motivos os de 

ordem pedagógica e psicológica, os quais estavam mais voltados às possibilidades de 

desenvolvimento pleno das potencialidades dos educandos e de valorização da sua auto-

estima.  Conforme Paro (2001) a promoção automática pode ser concebida como uma 

aprovação sem critério, cujo intuito, político, seria meramente o de disfarçar estatísticas 

de reprovação e evasão escolar, de modo a parecer que a escola pública está mais 

eficiente. Nesta perspectiva, fica claro que a referida política não demonstra nenhum tipo 

de preocupação com a adoção de outras medidas capazes de garantir o direito à 

formação e à informação pelo aluno em seu processo de escolarização. Vale salientar 

que já naquela época a promoção automática era contestada por não garantir por si só a 

melhoria da qualidade sendo sua única intenção descongestionar o sistema de ensino.  

Nas décadas de 1960 e 70, conforme Barretto e Mitrulis (1999), a educação 

ainda permanecia com altos índices de fracasso escolar. Alguns estados, na tentativa de 

contornar a situação, decidiram flexibilizar a organização do currículo. O estado de 
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Pernambuco adotou a organização por níveis em 1968; São Paulo reorganizou o currículo 

escolar em dois níveis, sendo o primeiro com as duas primeiras séries do Ensino 

Fundamental e o segundo com as duas últimas. Santa Catarina foi o estado em que 

experiência do Sistema de Avanços Progressivos (SAP) permaneceu por um período 

mais longo. Este estado implantou o SAP em 1970, no entanto, devido às críticas sofridas 

por parte de vários estudiosos, veio a abolir esta forma de organização escolar na 

primeira metade da década de 1980. De acordo com Barretto e Mitrulis (1999) as escolas 

brasileiras sofreram influências dos Estados Unidos e da Inglaterra no que tange ao 

sistema de avanços progressivos, mas, com uma ressalva, as escolas do Brasil sempre 

demonstraram uma forte resistência a aceitar a heterogeneidade dos alunos.  

1.2. Os ciclos como uma alternativa de democratização da escola 

A ideia de implantação do Ciclo Básico de Alfabetização surgiu inicialmente 

como uma medida democratizante no estado de São Paulo no ano de 1984.  

Posteriormente, em outros estados das regiões Sul e Sudeste quando assumiram o poder 

governos de oposição. A eleição desses governantes, vinculados a partidos como PMDB, 

PT e PDT, causou mudanças no cenário brasileiro. Eles assumiram o poder com o 

compromisso de realizar reformas, sobretudo no campo social. Com relação ao cenário 

educacional, os governos eleitos se engajaram na luta para resgatar a função social da 

escola. Assim, o Ciclo Básico de Alfabetização surgiu como uma medida de 

reestruturação do currículo escolar, sendo adotado pelos estados de São Paulo (1984), 

Minas Gerais (1985), Paraná e Goiás (1985). Para Mainardes (2001), embora haja 

peculiaridades da proposta em cada um dos estados citados, o Ciclo Básico de um modo 

geral consistia na eliminação da reprovação no final da primeira série, proporcionando a 
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ampliação do período de alfabetização e assegurando a continuidade desse processo. 

Com relação à avaliação, ao invés de centrar-se apenas nos resultados, passou a 

valorizar o processo de aprendizagem, indicando o progresso do aluno. Concernente aos 

alunos que apresentassem dificuldades era proporcionado estudos complementares 

levando-os superar das dificuldades específicas. 

De acordo com Palma Filho (2003), o Ciclo Básico de Alfabetização foi 

implantado inicialmente na rede estadual de São Paulo, mediante o Decreto Estadual nº 

21.833/1983 em continuidade a Reforma Curricular do estado, que implantou as 

“Propostas Curriculares para o Ensino de Primeiro Grau”. A reforma atingiu mais de 840 

mil alunos das 1ª séries. Em 1985, a proposta foi estendida para as 2ª séries, abrangendo 

1.547.000 alunos. Na fase inicial de implantação aproximadamente 50.000 professores 

participaram da implementação do projeto. O Ciclo Básico de Alfabetização reestruturava 

antigas 1ª e 2ª série do 1º grau3, eliminando a reprovação ao final da 1ª série, garantindo 

mais tempo para a criança se alfabetizar. Conforme a proposta, essa medida significava, 

dentre outras coisas, compreender a alfabetização como um processo e considerar as 

características de cada aluno, ou seja, que nem todos aprendiam do mesmo jeito e ao 

mesmo tempo, o que pressupunha uma reorientação do currículo e da prática 

pedagógica.  

Conforme Alves (2003) havia à época a preocupação por parte da Secretaria de 

Educação de São Paulo de mobilizar todos os segmentos da comunidade escolar para 

participar das discussões sobre a implantação do Ciclo Básico de Alfabetização. Esta 
                                                 

3
 O ensino de 1º e 2º graus até 1996 era normatizado pela Lei 5692/71, que conforme seu art. 8º o currículo 

escolar deveria ser organizado por séries anuais de disciplinas ou áreas de estudo. 
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medida era considerada a mais viável ao enfrentamento da cultura de fracasso escolar 

que o estado vivenciava. Assim, a proposta dos ciclos provocou a necessidade dos 

professores estarem sempre reciclando os conhecimentos e, aos poucos, irem revisando 

suas concepções ideológicas, buscando apropriar-se das novas perspectivas atinentes à 

alfabetização que pretendiam abarcar um número extenso de crianças e não um grupo 

isolado. 

Mesmo com alguns percalços, o Ciclo Básico de Alfabetização constituiu-se como 

modelo de referência para outros estados que, mesmo com algumas variações, vieram a 

adotá-lo. Como exemplo de variação da proposta, podemos citar o Rio de Janeiro com a 

criação das escolas integrais (bloco único) implantadas em 1994. O bloco único, com 

cinco anos de duração, tinha como objetivo garantir um atendimento mais eficaz às 

crianças das camadas populares. Tal organização apresentava finalidades semelhantes 

às do Ciclo Básico de Alfabetização quanto à flexibilização do tempo de aprender, apesar 

de ser mais ousado quanto à sua ordenação, pois rompeu com o intervalo de 7 a 14 anos, 

consolidado pela Lei nº 5.692/71 como faixa de escolarização obrigatória e introduziu, já 

naquele período, as crianças de seis anos nas classes de alfabetização. Vale salientar 

que embora a referida lei não fizesse referência à denominação ciclos, abria a 

possibilidades de novas formas de organização da escola ao prever, ao lado das séries, a 

possibilidade de avanços progressivos na trajetória escolar (parágrafo 4º art.14). 

Segundo Azevedo (1999) no período entre 1980 e 1990, com o fim do governo 

militar e a restauração da democracia, os debates em torno da reorganização da estrutura 

da escola fundamental brasileira tornaram-se mais efetivos. Com a retomada das eleições 

diretas, instalação da Constituinte e a aprovação da nova Constituição Federal, em 
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outubro de 1988, a sociedade brasileira foi mobilizada para o debate e a discussão sobre 

a perspectiva de desencadeamento de uma nova política de educação nacional. Em 

1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  9.394/96 

iníciou-se a um período de grandes mudanças na organização escolar do Brasil. Essa Lei 

e outras regulamentações dela decorrentes provocaram inovações na estrutura curricular 

do Ensino Fundamental, principalmente no que se refere à flexibilização. A atual LDB 

possibilitou aos estados e municípios brasileiros constituírem sistemas educacionais mais 

autônomos, sobretudo ao declarar a possibilidade desses entes poderem “baixar normas 

complementares para o seu Sistema de Ensino” (Artigo 11, inciso III).  

A alternativa da organização em ciclos teve destaque com a essa Lei, que 

proclama em seu 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”. Ao propiciar a flexibilidade para a organização da Educação Básica 

possibilita que os sistemas se organizem de acordo com as peculiaridades de seus 

alunos, garantindo um atendimento diferenciado que responda aos objetivos previstos 

para o referido nível. Na atualidade, as mudanças em vários sistemas da organização de 

série para ciclos decorrem dessa flexibilização.  

Para Arroyo (1999) não é possível interpretar o referido artigo, sem fazer uma 

conexão com os seus artigos 1º, 2º e 22 da LDB, que declaram as funções da educação 

enquanto elemento primordial ao desenvolvimento e à formação humana de todos os 

cidadãos. Arroyo (1999) reafirma que os ciclos ultrapassam a segmentação da seriação, 
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pois surgem como alternativa para romper com a fragmentação do currículo escolar, que 

não respeita os tempos e os espaços necessários à aprendizagem efetiva do alunado.  

Reitera que a concepção de ciclo prima pelo desenvolvimento do educando e deve ser 

vista em conjunto com os princípios de educação básica estabelecidos pela atual LDB.   

Em sintonia com os diferentes aspectos que fundamentam a proposta, a 

implantação dos ciclos tem se constituído como possibilidade para repensar a escola e 

sua estrutura de funcionamento. A proposta dos ciclos aponta para a necessidade de 

enxergamos o espaço escolar como um lugar de encontro, vivências e convivências, 

ações, socialização e aprendizagens. Destarte, os ciclos defendem um projeto social de 

educação onde a lógica do direito à educação e a formação de sujeitos socioculturais 

sejam tomados como prioridades. 

A proposta de organização escolar em ciclos provocou intensos debates e 

discussões tanto entre os seus idealizadores como entre os atores diretamente envolvidos 

no âmbito escolar. A literatura existente nos revela que a proposta é inovadora, uma vez 

que busca modificar os tempos e espaços da escola, dando uma maior atenção às fases 

de desenvolvimento da criança, valorizando suas características pessoais e o contexto 

onde está inserida. Os ciclos buscam, pois, compreender a criança como um ser 

historicamente social, que tem ritmos próprios de aprendizagem e desenvolvimento a 

serem considerados pela escola. Conforme Barretto e Mitrulis (2001) os ciclos surgem 

como forma de regularizar o fluxo escolar, buscando eliminar, ou pelo menos, limitar a 

repetência. Segundo as autoras, seu maior o objetivo centra-se em oferecer melhores 

condições de ensino e permitir que o aluno permaneça na escola, obtendo êxito em sua 

formação. 
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É válido destacar que a organização escolar em ciclos está, também, prevista nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s, 2000).  Neste documento, os ciclos são 

tomados como referência nacional propondo o desenvolvimento de um currículo mais 

flexível e dinâmico. Os PCNs (2000) ratificam que os ciclos possibilitam trabalhar melhor 

com as diferenças e são coerentes com a função social da escola. 

Desse modo, a lógica de opção por ciclos adotada pelos PCN‟s se estabelece pelo 

reconhecimento de que eles tentam superar a segmentação excessiva do regime seriado 

aderindo a princípios de ordenação que possibilitem maior integração do conhecimento. 

Apesar das experiências anteriores de alternativas à superação do fracasso 

escolar, somente na última década a possibilidade de organizar a escolar regular em 

ciclos tornou-se mais comum. Não obstante, tenha havido mudanças nas redes de ensino 

e a introdução dos ciclos  tenha sido valorizada tanto no campo oficial quanto no discurso 

pedagógico, não se pode negar que essa forma de organização escolar é minoritária no 

país.  Conforme Barretto (2005), são as escolas públicas que, em princípio, adotam o 

regime de ciclos no país e, quando o fazem, tem sido, via de regra, por opção das 

gestões estaduais ou municipais que os introduzem. As escolas privadas geralmente 

preferem manter a tradicional organização em séries, mas elas respondem pelo 

atendimento de pouco menos de 10% dos alunos em 2003.  

Conforme pesquisa realizada pelo MEC/INEP (2006), citada por Mainardes 

(2009b), no conjunto de escolas que oferecem o Ensino Fundamental, 9,72% adotaram 

apenas o regime de ciclos. O número de escolas que combinaram o regime seriado com 

os ciclos foi 7,16%. Já no que se refere ao número de matrículas esse quantitativo 



37 

 

 

 

aumenta, isto ocorre provavelmente devido ao tamanho das escolas e a sua localização 

geográfica. Nesse caso, a pesquisa mostra que em 2006, cerca de 18,17% dos alunos do 

Ensino Fundamental estavam matriculados em escolas organizadas em ciclos  enquanto 

que  14,50 % dos alunos estavam estudando em escolas que combinam mais de uma 

forma de organização. 

Número de Escolas por forma de organização em 2006 

Total da Dependência Administrativa 

Fonte: MEC/INEP 2006 citado por Mainardes (2009b) 

 

Vale salientar que com relação à distribuição das escolas por regiões geográficas, 

conforme mostra o quadro acima, os dados revelam que essas matrículas estão 

concentradas na Região Sudeste, onde se encontravam 32,3% dos alunos que 

estudavam em escolas organizadas exclusivamente em ciclos. Nas demais regiões, o 

percentual de matrículas em escolas com esse regime de modo exclusivo caía como, por 

exemplo, no Sul 6,6%, Centro-Oeste 7,8%, no Nordeste 2% e na Região Norte o 

percentual não totalizava nem 1% das matrículas. 

1.3. O Ciclo Básico de Alfabetização em Recife 

O Ciclo Básico de Alfabetização foi experienciado no município de Recife entre os 

anos de 1986 a 1988 durante a 1ª gestão do Jarbas Vasconcelos (PSB). O projeto 

Unidade Geográfica Formas de Organização 

 CICLOS % CICLOS E SÉRIES % TOTAL % 

Brasil 9,7 7,1 16,8 

Norte 0,8 7,2 8 

NE 2 2,3 4,3 

CO 7,8 8,9 16,7 

SE 32,3 19,9 52,2 

SUL 6,6 5,3 11,9 
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educacional da referida gestão, visava a reorganização da prática pedagógica da escola 

pública, buscando “o alargamento do espaço de atuação pública das camadas 

subalternas de nossa sociedade, atuação política que nunca abandona o seu conteúdo 

eminentemente pedagógico” (FIGUEIREDO, 1990, p. 36). Em consonância com os 

princípios da proposta de São Paulo, a proposta de Recife visava à promoção e o 

sucesso escolar das crianças, uma vez que o quadro de fracasso era alarmante, 

sobretudo na 1ª série. A intenção era implantar mecanismos capazes de elevar os índices 

de sucesso escolar, mas não apenas isso, a finalidade era o de incluir a escola pública no 

processo de democratização, tornando-a território de discussão, formulação e prática dos 

princípios básicos da participação, contribuindo para a formação de uma sociedade mais 

justa.  

Essa proposta previa uma série de reformas estruturais, como por exemplo: a 

melhoria nas condições de trabalho dos professores; ampliação da jornada escolar dos 

alunos, capacitação dos professores e a reflexão permanente do papel da escola pública 

na sociedade brasileira (FIGUEIREDO, 1990, p.36). Na ocasião, Secretaria de Educação 

buscou conscientizar o professorado acerca do caráter emancipatório e democrático da 

nova forma de organização do ensino. No Ciclo de Alfabetização, o aluno, além do 

aumento de mais um ano no processo de alfabetização, tinha acesso a cinco horas 

diárias de atividades curriculares, como suporte para a manutenção das crianças eram 

oferecidas duas refeições diárias e material didático.  

O Ciclo Básico de Alfabetização em Recife buscava romper com os métodos 

tradicionais de alfabetização baseados nos métodos silábicos e analíticos. Segundo o 

documento de implantação do Ciclo de Alfabetização da Secretaria de Educação do 
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Recife, ao final do Ciclo, esperava-se que o aluno estivesse lendo e escrevendo 

pequenos textos sobre a realidade do mundo (físico e social) da comunidade na qual está 

inserido. A intenção era “resgatar o pensamento, as ideias, as condições e concepções da 

criança num contexto de língua oral e escrita, em permanente discussão e debate entre 

professores e alunos sobre “as coisas de sua vida” (FIGUEIREDO, 1990, p.45). 

Conforme Nascimento (1995) a adesão à proposta representou um esforço 

importante a favor da alfabetização de crianças pertencentes às camadas populares 

sendo estabelecida como prioridade para o ano de 1986 a implantação do Ciclo Básico de 

Alfabetização. Segundo Nascimento (1995, p.107): 

 

Essa tentativa do Ciclo de Alfabetização materializou-se na definição da 
política educacional do Governo Jarbas que, na especificidade e relevância 
desse ciclo, foi traduzida na indissociabilidade entre a alfabetização dos 
alunos, a capacitação dos professores e a gestão democrática da escola 
pública.  

 

A referida autora afirma que a implantação dessa proposta representou a luta pela 

superação da lógica de exclusão das massas, propiciou o surgimento de novas 

concepções de como o sujeito se apropria da leitura e escrita. Essas novas concepções 

difundidas muito influenciaram a prática dos professores, consolidando teorias, ideias e 

práticas pedagógicas que tiveram como elemento de demarcação a implantação do 

regime de ciclo e busca pela ampliação da educação pública enquanto direito de 

cidadania. É valido ressaltar que o Ciclo de Alfabetização, embora tenha sido 

experienciado rapidamente no estado de Pernambuco marcou a história da organização 

curricular no estado. Entretanto, conforme Souza Júnior (2007) no ano de 1989, com a 

mudança de governo, a Proposta do Ciclo Básico de Alfabetização deixou de ser adotada 
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como forma de organização escolar e no ano de 2001, a rede de pública de ensino do 

Recife retoma a organização em Ciclos de Aprendizagem. Este momento, será detalhado 

posteriormente. 

1.4. Ciclos de Aprendizagem, Ciclos de Formação e Progressão Continuada 

Como já afirmamos antes, o termo ciclos com o significado de não-retenção veio a 

ser utilizado de modo mais recorrente no ano de 1984, na rede estadual paulista com a 

implantação do Ciclo Básico de Alfabetização de Alfabetização. Conforme Mainardes 

(2007) “as evidências históricas mostram que o debate em torno da criação de políticas 

de não-reprovação iniciou-se no final da década de 1910. Mostram também que as 

experiências pioneiras iniciaram-se no final da década de 1950”. (MAINARDES, 2007, 

p.01) 

Mainardes (2009), citando Silva (2006), explicita que, conforme o relatório de 

Condorcet, de 1793, a escolaridade em ciclos tem seus pressupostos na origem da 

organização da própria escola burguesa, que já previa a flexibilização do tempo de 

instrução. Cumpre pontuar, no entanto, que a noção de uma escola organizada em ciclos, 

segundo Mainardes (2009), surge no Plano da Reforma de Langevin-Wallon. Em linhas 

gerais, podemos dizer que o referido plano questionava a organização escolar seriada, 

estabelecendo princípios democráticos para a socialização do conhecimento. Mainardes 

(2009), esclarece que em Wallon, a noção de ciclos visa à superação do fracasso escolar, 

através da regularização do fluxo de alunos, entre outras medidas. A proposta de Wallon 

priorizava a igualdade de direitos, de dignidade e diversidade, de maneira a atender os 

alunos em suas necessidades. 
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A expansão dessa nova forma de organização, conforme Mainardes (2009b),  foi 

acompanhada por uma diversidade de nomenclaturas, tais como: Ciclo Básico de 

Alfabetização, Ciclo de Alfabetização, Ciclos de Aprendizagem, Progressão Continuada, 

Ciclos de Formação. Sobre essa diversidade, conforme Mainardes (2009b) que se 

posiciona da seguinte forma: 

As decisões acerca do modelo de ciclo, profundidade e abrangência das 
mudanças propostas dependem de vários fatores, como as concepções de 
Estado e de política educacional que orienta os mandatos, a arquitetura 
político-partidária, a infra-estrutura e os recursos financeiros disponíveis e 
as políticas educacionais já implementadas na rede, entre outros. Essas 
decisões estão sujeitas às descontinuidades do processo político, 
principalmente na mudança de uma gestão para outra, como o retorno à 
seriação ou adaptações mais ou menos superficiais na política em 
implementação. (MAINARDES, 2009b, p.15). 

 

Ainda quanto a essa forma de organização do ensino, percebe-se a presença de 

um elemento constante: associa-se aos ciclos a eliminação, total ou parcial da reprovação 

(ou retenção do aluno) na mesma etapa/série.  

A Progressão Continuada é uma forma de organização escolar, também 

assegurada pela atual LDB, no parágrafo 1º, do inciso IV, do art. 32. Consiste numa 

tentativa de racionalização do currículo escolar, objetivando a diminuição da reprovação e 

a aceleração da passagem dos alunos, sendo “as séries convencionais mantidas e a 

reprovação escolar eliminada na 4ª e na 8ª série”. (Mainardes, 2007, p.75). Sobre a 

Progressão Continuada, Freitas (2004) deixa claro que esta forma de organização: 

 

Apesar das junções de séries, continua tratando cada ano escolar de forma 
seriada e concebe os conteúdos escolares como conjuntos de 
competências e habilidades a serem dominados pelos alunos. A progressão 
continuada não se contrapõe à seriação, como alguns crêem. Ela 
simplesmente limitou o poder de reprovar que a avaliação formal tinha ao 
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final de cada série, introduziu recuperação paralela e tentou “gerenciar” 
mais de perto o sistema educacional com avaliações de sistema e maior 
controle da escola. Aqui, a questão, portanto, não é optar entre progressão 
continuada ou séries, mas entre avaliar com poder de reprovar ou não 
(FREITAS, 2004, p.10). 

 

Com relação aos Ciclos de Formação, Mainardes (2007) expressa que esta 

modalidade está concatenada às fases do desenvolvimento humano (infância, puberdade, 

adolescência e vida adulta), propondo rupturas radicais tanto no currículo quanto na 

organização escolar, impossibilitando a reprovação ao longo do Ensino Fundamental.  O 

ensino é organizado em três ciclos de três anos cada um, agrupando os alunos dos seis 

aos quartoze anos. Segundo Azevedo (2000) a escola por Ciclos de Formação concebe a 

aprendizagem como um processo contínuo, onde não há períodos ou etapas 

preparatórias para a aprendizagem subseqüentes, mas um permanente desenvolvimento. 

Seguindo essa linha de argumentação, Nedbajluk (2002) ressalta que: 

A flexibilização recai no programa e nos resultados, exigindo-se grande 
capacidade de adequação dos mesmos aos grupos de alunos de modo que, 
ao mesmo tempo em que se respeite a característica e conquista cognitiva 
dos alunos ou de grupos de alunos, promova novas conquistas pela via das 
transmissões sociais (o ensino escolar neste caso) a partir dos conceitos já 
desenvolvidos. Admitem-se diferentes resultados no final do processo. 
(NEDBAJLUK, 2002, p. 120). 

 

No regime de Ciclos de Aprendizagem os grupos de estudantes nas classes são 

organizados tomando como critério a idade cronológica. Perrenoud (2004, p.41) afirma 

que os Ciclos de Aprendizagem podem ser concebidos como novos “espaços tempos de 

formação” que possibilitam uma maior igualdade na escola por meio de uma pedagogia 

diferenciada, baseada na avaliação formativa e em trajetos diversificados de formação.  

Apesar do referido autor conceituar os ciclos dessa forma,  deixa claro que a ideia de ciclo 
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está longe de admitir um único conceito, tendo em vista que a noção de Ciclos de 

Aprendizagem vincula-se a tendências pedagógicas, e estas não podem ser tomadas 

como concepções estanques. Mas, como dinâmicas, sensíveis à diversidade das relações 

com o saber, das maneiras de aprender, dos ritmos de desenvolvimento, das identidades 

e das trajetórias dos indivíduos e que privilegiam o desenvolvimento global da pessoa. 

Mesmo correndo o risco de ser defensor de uma visão ambiciosa, Perrenoud insiste que a 

noção de Ciclos de aprendizagem pressupõe uma ruptura radical com as etapas anuais. 

Ele rompe com toda e qualquer tentativa de fragmentação do currículo escolar, “com o 

enciclopedismo, com a memorização de fatos e regras” (PERRENOUD, 2004, p.15), pois 

percebe que isto leva a alienação entre os diferentes saberes escolares, ou seja, 

Perrenoud (2004) defende a continuidade e flexibilização na administração dos conteúdos 

e aprendizagem dos educandos. 

Sustentarei, para tanto, que, em um ciclo de aprendizagem, todos os alunos 
têm o mesmo número de anos para atingir os objetivos de final de ciclo. 
Apostarei aqui em uma diferenciação que não incida sobre o tempo de 
formação, mas sobre o modo e a intensidade do acompanhamento 
pedagógico, o que leva a uma diversificação dos percursos de formação. 
(PERRENOUD, 2004, p. 13). 

 

O referido autor afirma que os alunos necessitam ter direito ao mesmo número de 

anos para atingir os objetivos de final de ciclo, entretanto, esclarece que a diferenciação 

da abordagem não tem que incidir sobre o tempo de formação, mas sobre o modo e a 

intensidade do acompanhamento pedagógico. Perrenoud (2004), também deixa claro que, 

a diferenciação dos percursos de formação não significa a individualização do ensino, 

mas está atrelada à diversidade da seqüência de experiências formadoras vividas pelos 

alunos. Segundo o autor: 
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 A escolaridade é uma escada cujos degraus são anuais. Nem sempre foi assim, mas 
se tornou a norma no século XX, de modo que temos dificuldade para imaginar outra 
organização em sua versão mais audaciosa, o ciclo de aprendizagem questiona essa 
estruturação da organização escolar em anos de programa. Eles não dão às costas 
para a ideia de que é preciso definir degraus. Na escala de uma escola alternativa, 
pode-se organizar a escolaridade, senão sem balizas, pelo menos em etapas fixas. No 
ensino público, essas etapas se impuseram em uma lógica burocrática, mas também 
com intenção, transparência, mobilidade, equidade. Elas permitem, com os programas 
e os manuais, uma relativa padronização da escolaridade, além da diversidade dos 
estabelecimentos e dos professores. Os ciclos de aprendizagem não rompem com 
essa lógica. Eles apenas desenham degraus mais altos, menos numerosos, que um 
aluno transpõe em dois, até mesmo três ou quatro anos (PERRENOUD, 2004, p. 38). 
 

Mainardes (2007), por sua vez, afirma que essa modalidade de ciclos propõe 

rupturas menos radicais no currículo escolar, metodologia, avaliação, sendo a retenção 

permitida ao final de cada ciclo. Vale ressaltar que a avaliação nos Ciclos de 

Aprendizagem está estruturada em torno dos resultados esperados. O que significa dizer 

que para o aluno progredir a um nível superior de aprofundamento e complexidade do 

conteúdo, é importante que ao longo do processo ele adquira conhecimentos e 

desenvolva as competências estabelecidas. Logo, como salienta Nedbajluk (2002, p. 120) 

a flexibilização recai nos tempos despendidos pelo estudante, pois, dependendo de suas 

capacidades pessoais, poderá progredir de um grau para outro ao seu próprio ritmo, em 

tempos diferentes de seus pares.  

Segundo Freitas (2003) os Ciclos de Aprendizagem procuram romper com o 

regime seriado, que tem em sua origem uma lógica de dominação e exclusão. Essa lógica 

é uma construção histórica e produz enormes índices de fracasso escolar. Eles são 

revelados quando o professor avalia seus alunos, de forma classificatória, verificando se 

dominam as habilidades e conteúdos através de provas, testes etc. A avaliação 

classificatória não considera fatores ligados ao processo de ensino e aprendizagem, mas 

apenas, o produto, como se o que antecedesse a ele, o processo, não fosse relevante. 
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1.5. Contribuições das Abordagens Psicológicas à Proposta dos Ciclos 

A proposta dos ciclos está ancorada nos estudos realizados por Piaget, Wallon 

e Vygotsky. Essa forma de organização escolar considera que, os pressupostos dos 

inatistas e ambientalistas em relação à natureza do conhecimento, são insuficientes frente 

às demandas atuais que requerem da escola a formação de um cidadão para o mundo. 

Com as contribuições da psicologia social, as noções de conhecimento sofreram diversos 

avanços, tendo em vista o esforço em compreender como o sujeito se desenvolve e 

aprende. 

Com a difusão das abordagens interacionista de Piaget e sócio-interacionista 

de Vygotsky, a visão de construção do conhecimento vem mudando os referenciais da 

escola e da prática pedagógica.  Nessas abordagens o desenvolvimento humano está 

intrinsecamente relacionado ao contexto sócio-histórico e a aprendizagem é vista como 

um processo construído na interação com o outro. Nelas o sujeito não é mais visto como 

ser passivo com simples predisposições inatas para aprender e condicionado à herança 

genética e aos fatores maturacionais. Os indivíduos, conforme os interacionistas, são 

considerados seres dinâmicos e ativos no processo de ensino e aprendizagem O 

desenvolvimento é concebido, assim, como intrinsecamente ligado à interação social 

enquanto construção humana. 

Com base nessas abordagens, podemos dizer que a construção do 

conhecimento é favorecida através das relações que se estabelecem na sala de aula 

entre professor-aluno-conhecimento.  Para Coll (2002) nelas o ensino é decorrente de um 

processo interativo, no qual o aluno, com a ajuda do outro (professor) tem a oportunidade 
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de, a partir dos significados atribuídos aos conteúdos, demonstrar as competências que 

estão sendo desenvolvidas. Entretanto, vale lembrar que a construção do conhecimento 

pelo aluno não se dá num vazio, mas, para Coll (1990): 

É a partir de uma série de conceitos, concepções e representações e 
conhecimentos adquiridos no decorrer de suas experiências anteriores, que 
utiliza como instrumentos de leitura e que determinará em boa parte as 
informações que selecionará, como as organizará e que tipo de relações 
estabelecerá entre elas”. (COLL, 1990). 

De acordo com Coll (2002), de todas as teorias relativas ao desenvolvimento 

humano, a de Piaget e colaboradores da escola de Genebra, é a mais aplicada no âmbito 

escolar, mesmo que o interesse de Piaget pela educação tenha sido pequeno e que os 

temas relativos à escola não ocupem lugar privilegiado na psicogenética. Tal fato se 

explica porque, além da oportunidade histórica e a receptividade do contexto social, 

político e econômico pelas questões educativas da época, sua formulação em termos de 

como se passa de um estado de menor conhecimento a outro de maior conhecimento foi 

um dos aspectos que fez do interacionismo piagetiano ser atrativo para a aprendizagem 

escolar (COLL, 2002). 

Ferreiro (2001), por exemplo, afirma que Piaget, após uma série de experiências, 

conclui que o conhecimento não está vinculado apenas a imposição de fatos ao sujeito e 

muito menos a algo que o sujeito impõe aos fatos. Mas, resulta da interação entre o 

sujeito e objeto do conhecimento, através de um processo complexo de interação 

dialética, onde ambos se modificam mutuamente. 

A criança é concebida por Piaget (1982) como um ser dinâmico que a todo o 

momento interage com a realidade, operando ativamente com objetos e pessoas. Essa 

interação com o ambiente faz com que ela construa estruturas mentais e adquira 
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maneiras de fazê-las funcionar. O eixo central da aprendizagem, portanto, é a interação 

que se estabelece entre o sujeito que conhece o mundo e o mundo que se tenta 

conhecer. Essa interação acontece ao longo da vida através de dois processos 

simultâneos: a organização interna e adaptação ao meio. 

Diferentemente dos ambientalistas e inatistas, Piaget e Vygotsky afirmam que todo 

o ser humano é dotado de uma inteligência capaz de se desenvolver, ou seja, todo ser 

humano, em tempos e espaços diferentes, possui a capacidade plena de aprender. Estes 

autores rompem com a perspectiva empirista que supervaloriza a memorização e 

internalização dos conteúdos como essenciais à aprendizagem. A lógica interacionista de 

Piaget e a sócio-interacionista de Vygotsky incorporam os fatores biológico e social ao 

fenômeno da aprendizagem. O desenvolvimento cognitivo na perspectiva de Piaget é um 

processo de sucessivas transformações das estruturas cognitivas através da adaptação. 

Não é uma faculdade da mente nem uma estruturação entre outras: “é uma forma de 

equilíbrio para a qual tendem todas as estruturas”. (FERREIRO, 2001, p. 119).  

Podemos afirmar que, as teorias de Piaget e Vygotsky, estão longe de considerar a 

aprendizagem como uma mera repetição de informações e o aluno como um mero 

recipiente que recebe essas informações. Suas perspectivas, para além das diferenças 

que conservam entre si, deixam entrever que a aprendizagem escolar, decorre de um 

processo complexo de interação, associada à capacidade de promoção de avanços no 

desenvolvimento cognitivo do aluno. Desse modo, podemos dizer que essas abordagens 

evidenciam que, o professor conseguirá desempenhar com sucesso o seu papel, à 

medida que for capaz de ampliar e desafiar a construção de novos conhecimentos.  Essas 

bases de sustentação da prática docente, oportunizam a aprendizagem do aluno, quando 
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recuperam a postura investigativa no fazer e, associadas à referência multicultural, 

alargam o entendimento da complexidade do ato educativo. 

Segundo Cubero e Luque (2004), a obra de Vygotsky, constitui-se como uma das 

mais discutidas no âmbito da psicologia cognitiva e da educação, tendo em vista que foi 

considerada na União Soviética como idealista e intelectualista. Ela permaneceu 

desconhecida durante várias décadas, no entanto, seu legado cultural e cientifico foi 

recuperado entre os anos de 1979 e 1984.  Para Cubero e Luque (2004) as contribuições 

de Vygotsky são de extrema importância uma vez que possibilitam a compreensão da 

função social da linguagem e sua relação com a formação do pensamento e do caráter 

dos sujeitos. Permitir aos sujeitos significar suas ações e interações implica a 

compreensão de que é no significado que o pensamento e o discurso se unem em 

pensamento verbal. “A linguagem medeia a relação com os outros e, além disso, a 

relação da pessoa consigo mesma.” ( Cubero e Luque, 2004, p. 102). 

Segundo Vygotsky (1984), o aprendizado possibilita, movimenta e impulsiona o 

desenvolvimento. É o aspecto fundamental e necessário ao desenvolvimento das 

características psicológicas humanas e culturalmente organizadas. Para ele a atividade 

do sujeito refere-se ao domínio dos instrumentos de mediação, inclusive sua 

transformação por uma atividade mental. O sujeito não é apenas ativo, mas interativo, 

porque constrói conhecimentos e se constitui a partir das relações intra e interpessoais. 

A abordagem tradicional, o ensino, de acordo com Mizukami (1986), tem a figura 

do professor como eixo central. Essa abordagem não privilegia o que o aluno já traz 

consigo ao chegar à escola, a ênfase está nos aspectos externos, tais como conteúdos, 
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disciplinas pedagógicas etc. O educando, nessa vertente pedagógica, atua como receptor 

passivo dos conteúdos transmitidos pelo professor, devendo reproduzir tal qual lhe foi 

ensinado. Esta concepção limita o potencial do educando, pressupondo um aluno sem 

habilidades argumentativas, sem qualquer criticidade, tornando inadequado o processo de 

assimilação e acomodação do conhecimento. 

Trata-se de uma abordagem baseada na visão adultocêntrica, onde o adulto é 

considerado como um ser acabado e a criança um adulto em miniatura. Ao contrário, a 

concepção de aprendizagem que fundamenta a proposta de Ciclos de Aprendizagem 

considera aluno e professor como sujeitos do processo de ensino e aprendizagem, sendo 

o processo de aprender resultante da ação e reflexão do aluno frente aos novos 

conteúdos que lhes são ensinados. A aprendizagem ocorre quando o aluno consegue 

representar e elaborar pessoalmente os conteúdos, modificando-os, atribuindo-lhes um 

significado. O ensino é o potencializador deste processo, visto que, ambos devem ser 

entendidos como uma unidade. Assim, o ensino deve estimular, dirigir e dar um rumo a 

tudo que se realiza no âmbito educacional.  

As abordagens construtivistas como ficaram conhecidos o interacionismo e 

sócio interacionismo no âmbito da educação, consideram o aluno como sujeito 

ativo/interativo no processo de aprendizagem. Esse sujeito, ao entrar em contato com os 

conteúdos curriculares trabalhados na escola, desenvolve uma ação de transformação, 

reflexão, problematização e ressignificação destas informações para só então assimilá-

las. 

Vygotsky enfatiza o valor das interações do sujeito com o objeto, mostrando que, a 

ação do primeiro sobre o segundo passa pela mediação social, o que o caracteriza como 

um sócio-interacionista, ou seja, o “sócio” qualifica a natureza do interacionismo por ele 
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adotado. Somente através da apropriação ativa, que se dá nas e pelas interações, os 

seres humanos se constituem como sujeitos capazes de pensar livremente, distanciando-

se de seu ambiente para melhor analisá-lo. 

É válido salientar que, nessa perspectiva, a escola desempenha um papel de 

destaque, sendo insubstituível para construção de saberes culturalmente acumulados, ela 

é imprescindível para a realização plena dos indivíduos. Na escola, as atividades 

educativas são sistemáticas e objetivam tornar acessível o conhecimento historicamente 

organizado na sociedade. Desta forma, ao interagir com esses conhecimentos, o 

educando transforma-se, constrói as linguagens escritas, numéricas, aprende a construir 

significado, ou seja, tudo o que é desenvolvido no âmbito educacional, visa à inserção e 

atuação do indivíduo no meio.  

A proposta de ciclos de aprendizagem, implantada no município do Recife, 

encontra respaldo ou fundamento nas abordagens interacionista e sócio-interacionista. 

Preconiza, por exemplo, que: “o desenvolvimento é vinculado ao contexto sócio-histórico 

e a aprendizagem, enquanto processo socialmente construído, tem, por sua vez, uma 

situação temporal objetiva, datando e situando o sujeito como agente social no mundo e 

na cultura”. (RECIFE, 2003, p.133). O termo conhecimento também se reveste de 

significado na proposta, ao considerar que a ação pedagógica do educador está voltada 

não apenas para o conhecimento tácito do aluno, o produto, mas no reconhecimento de 

suas potencialidades (o processo). 

Conforme Barretto e Sousa (2004, p. 33), “os ciclos têm a ver com a intenção de 

regularizar o fluxo de alunos ao longo da escolarização”, de maneira que “todos cumpram 

os anos previstos para o ensino obrigatório, sem interrupções e retenções que 
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inviabilizem a aprendizagem efetiva e uma educação de qualidade”. Melhor dizendo, as 

propostas de organização escolar em ciclos, adotam a perspectiva sócio-histórica do 

conhecimento, a qual enfatiza que a construção do conhecimento pelo ser humano ocorre 

num contexto a partir da cultura, nas relações históricas com o outro social. 

 

1.6. A Implantação da Política dos Ciclos de Aprendizagem na Rede Municipal 

de Ensino do Recife 

Após a experiência do Ciclo Básico de Alfabetização em 1989, já mencionada 

neste texto, os Ciclos de Aprendizagem, foram implantados e Recife na gestão 2001-

2004. A decisão de substituir a organização escolar seriada por ciclos está pautada no 

principio da educação como qualidade social. A Prefeitura Municipal do Recife ao 

desdobrar o Ensino Fundamental em ciclos apóia-se não apenas nas experiências 

exitosas desenvolvidas no país, mas nos vários dispositivos da LDB e PCN‟s. A adoção 

dos ciclos reflete a necessidade da referida gestão em “redimensionar as bases 

conceituais dos processos de ensino e de aprendizagem e que privilegia a construção 

processual do conhecimento”. (RECIFE, 2003, p.117). 

Segundo o documento da Prefeitura do Recife (2003) a implantação do sistema de 

ciclos no município se justifica por três razões: resolver problemas cruciais do Ensino 

Fundamental como a evasão, a repetência, a defasagem idade-série escolar; respeitar os 

diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos e distribuir os conteúdos de forma mais 

adequada à natureza do processo de aprendizagem, sem rupturas. Conforme o referido 

documento, a organização escolar em Ciclos de Aprendizagem concebe a instituição 
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escolar como um espaço de aprendizagem. Essa nova reformulação provoca uma 

mudança no próprio modo de pensar a escola, reconhecendo o aluno como sujeito capaz 

de estabelecer um diálogo com os seus pares e enfrentar os inúmeros desafios do seu 

tempo, articulando e relacionando os diferentes saberes, valores e atitudes construídos 

dentro e fora da escola.  

A escola em ciclos busca valorizar as interações vivenciadas e as 
aprendizagens constituídas, oferecendo ambientes desafiadores para 
suscitar novas aprendizagens de modos que o educando possa atingir 
níveis de desenvolvimento qualitativamente diferentes e aponta para a 
necessidade de se rever o tempo pedagógico e o tempo das aprendizagens. 
(RECIFE, 2004, p. 7). 

 Os ciclos abrem nova perspectiva de organização do trabalho pedagógico, já que 

pressupõem nova organização do tempo escolar, com o objetivo de que o coletivo da 

escola possa organizar o currículo de forma integrada, flexível, respeitando os ritmos de 

aprendizagem de cada aluno. Segundo o documento, os ciclos provocam uma 

reformulação no próprio modo de pensar a escola, reconhecendo o aluno como sujeito 

capaz de estabelecer um diálogo com os seus pares e de enfrentar os inúmeros desafios 

do seu tempo, articulando e relacionando os diferentes saberes, valores e atitudes 

construídos dentro e fora da escola. 

Conforme está descrito em outro documento (RECIFE, 2004) a noção de Ciclos 

de Aprendizagem consiste na reorganização dos tempos e espaços escolares tomando o 

fenômeno da aprendizagem como um processo contínuo, respeitando a diversidade e os 

diferentes tempos dos alunos para aprender. Nessa proposta, a prática pedagógica toma 

por base alguns princípios orientadores, são eles: “o acesso e a permanência de todos na 

educação básica; a garantia de apropriação do conhecimento construído e sistematizado 

historicamente e a produção de conhecimento, num movimento que estabeleça a 
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articulação entre esses aspectos; o respeito às diferentes dimensões da aprendizagem de 

cada aluno e a mobilização dos saberes relativos aos valores e aos conhecimentos 

indispensáveis à constituição da identidade cidadã; e atendimento às diferentes formas, 

tempos e necessidades de aprendizagem dos alunos”. (RECIFE, 2004, p.4). 

De acordo com a proposta do Recife (2003), o critério de enturmação considera, 

além da idade dos alunos, o desenvolvimento das competências definidas por área de 

conhecimento. O Ensino Fundamental nos ciclos está dividido da seguinte forma: o 

primeiro ciclo possui duração de três anos, devendo ser matriculados alunos de seis a oito 

anos de idade; o segundo ciclo com duração de dois anos, agrupa alunos com idade entre 

nove e dez anos; o terceiro ciclo, também com duração de dois anos, reúne os alunos que 

estão com onze e doze anos; o quarto e último ciclo têm duração de dois anos, 

incorporando os alunos na faixa de treze a quartoze anos. Vale ressaltar que, conforme 

orienta a proposta (RECIFE, 2003), os ciclos devem funcionar como teias entrelaçadas, 

onde os conteúdos não se extinguirão em si mesmos, mas serão relacionados e 

articulados uns aos outros. Deste modo, a proposta busca: 

Valorizar as interações vivenciadas e as aprendizagens constituídas, 
oferecendo ambientes desafiadores para suscitar novas aprendizagens, de 
modo que o educando possa atingir níveis de desenvolvimento 
qualitativamente diferentes e aponta para a necessidade de se rever o 
tempo pedagógico e o tempo dessas aprendizagens. (RECIFE, 2004, p. 7). 

 

No que concerne aos processos avaliativos, diferente da avaliação classificatória, a 

proposta de Ciclos de Aprendizagem procura romper com os processos que se valorizam 

apenas mensuração quantitativa dos resultados, passando a contemplar os percursos 

individuais de cada aluno, que assumem um sentido dinâmico.  Essa forma de avaliar da 
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pedagogia tradicional resulta numa verdadeira cultura da reprovação e conseqüente 

fracasso escolar.  

Conforme a proposta (2003), o processo avaliativo nos ciclos deve se constituir 

como mecanismo de auto-regulação do ensino e aprendizagem, assumindo uma natureza 

formativa e diagnóstica, visando acompanhar o aluno durante todo o seu percurso de 

aprendizagem. De acordo com Silva (2004) a avaliação formativa-reguladora pode ser 

definida como: 

(...) um mecanismo integrativo e regulador da prática docente e das 
aprendizagens, ocupando um lugar mediador na ação educativa, sendo fonte de 
informações descritivas e interpretativas dos percursos e dos conteúdos de 
aprendizagens dos aprendentes e das situações didáticas e da relação entre 
ambos (SILVA, 2004, p. 58). 

 

Silva (2004), elucida que a avaliação de cunho formativo implica um entendimento 

de que o professor deve estar sempre construindo por meio de uma intervenção dialógica 

situações provocadoras de modo que possibilite aos sujeitos envolvidos na dinâmica 

escolar apreender os conhecimentos e as habilidades necessárias para assumirem um 

posicionamento crítico na vivência social. Para Silva (2006), quando pensamos numa 

avaliação de cunho formativo, estamos ao mesmo tempo fazendo uma escolha por um 

outro tipo de educação. Isto é, uma educação comprometida com a formação humana, 

com a humanização dos sujeitos e da própria sociedade. Perrenoud (1999) afirma que a 

avaliação formativa possui como premissa se ocupar das aprendizagens e, 

conseqüentemente, do desenvolvimento do aluno. É uma avaliação que atua no 

acompanhamento das aprendizagens. Para Perrenoud (1999), "a avaliação formativa 

ajuda o aluno a aprender" (p. 103). Nesse sentido, a avaliação formativa-reguladora tem 
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sido um instrumento privilegiado para uma regulação contínua das aprendizagens e das 

situações didáticas que tomam como referência uma educação centrada nas 

aprendizagens significativas, pois tende a oferecer uma aproximação dialógica entre as 

formas de ensino manifestadas pelo professor e os percursos  de  aprendizagens  

evidenciados  pelos  aprendentes. 

 Para Perrenoud (1999), a avaliação formativa desenvolvida pela regulação é vista 

sob a perspectiva de um processo deliberado e intencional, tendo como objetivo, controlar 

os processos da aprendizagem, para que possa consolidar, desenvolver ou redirecionar 

essa mesma aprendizagem. A avaliação formativa traz a ideia de que os processos 

cognitivos e metacognitivos dos alunos desempenham um papel fundamental na 

regulação e auto-regulação das suas aprendizagens. Os alunos constituem parte ativa, 

por intermédio da mobilização consciente de um conjunto de recursos cognitivos, 

metacognitivos e afetivos. 

Nesse sentido, a avaliação desempenha o papel de acompanhamento do processo 

de ensino e aprendizagem, possibilitando o diálogo constante entre professor e alunos. 

Vale salientar que esta forma de avaliar exige ação e trabalho coletivo dos educadores, 

no planejamento, pois, “concebida enquanto processo de acompanhamento didático-

pedagógico, avaliar representa, na prática, a possibilidade dialógica de compreensão de 

como o aluno aprende e de como poderia aprender”. Um dado que merece destaque com 

relação ao formato da avaliação preconizada na proposta dos ciclos da Prefeitura de 

Recife, diz respeito ao documento de Instrução nº 01/05 (RECIFE, 2005), que tornou 

obrigatória a reprovação dos alunos que não se apropriaram do Sistema de Escrita 

Alfabética ao final do 1º ciclo. (RECIFE, 2003, p.152). 
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1.7. O Estado da Pesquisa sobre os Ciclos de Aprendizagem no Brasil 

 

A partir dos anos de 1980, período que coincide com a expansão das escolas em 

ciclos, esta forma de organização do ensino tem sido alvo de intensos debates, bem como 

inúmeras pesquisas, com diferentes enfoques teórico-metodológicos. Muitos 

pesquisadores, sob diferentes enfoques, têm produzido e fermentado a discussão sobre o 

tema no país. É válido salientar a importância do levantamento e a análise aprofundada 

da produção do conhecimento sobre ciclos no Brasil, uma vez que, de acordo com 

Mainardes (2009a), trabalhos dessa natureza dentre outros objetivos visam: 

 

Subsidiar uma avaliação dos possíveis avanços e contribuições da 
produção acadêmica para uma maior compreensão da política de ciclos, 
bem como para o debate sobre ela; porque, dado o número 
relativamente elevado de pesquisas e publicações sobre determinados 
aspectos da política, as pesquisas de revisão sistemática podem 
oferecer sínteses importantes sobre tais temáticas; porque o conjunto 
dessa produção e a sua síntese podem subsidiar ou informar a 
implementação ou o redimensionamento de políticas de ciclos das 
redes de ensino (p.1) 

 

Em 2003, Barretto e Souza, reuniram a produção acadêmica nacional divulgada 

sobre os ciclos no período de 1990 ao final de 2002. No total as autoras localizaram 114 

obras, as quais englobam artigos publicados em periódicos, livros, capítulos de livros, 

teses de doutorado, dissertações de mestrado e trabalhos publicados em anais da área 

de âmbito nacional. Barretto e Souza (2003) apontam em suas conclusões para a 

escassez de trabalhos que tratem dos resultados dos ciclos e de seus impactos junto à 

população escolar. Alertam para a necessidade do desenvolvimento de estudos que se 

voltem para avaliar quais os impactos, resultados, condições de implementação que 

essas novas políticas de reorganização do Ensino Fundamental em ciclos têm gerado nas 
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diferentes redes e sistemas escolares. 

Em estudo de natureza retrospectiva Gomes (2004) resenha cerca de quinze anos 

de pesquisas sobre os ciclos indagando sobre os aspectos favoráveis e desfavoráveis, 

acertos e enganos cometidos. O referido autor revela que os resultados ora se mostram 

mistos, revelando a retenção e evasão menores antes e depois dos ciclos serem 

implantados, ora as pesquisas demonstram que a promoção automática trouxe alguns 

benefícios. Contudo, o dado mais forte revelado pelo autor é que a sombra da seriação 

mantida pelos docentes ainda perdura por trás dos ciclos. 

Em publicação de 2008, Mainardes apresenta um levantamento das dissertações e 

teses publicadas no Brasil sobre os ciclos. O autor localizou 123 teses e dissertações 

sobre essa forma de organização da escolaridade, os trabalhos foram defendidos no 

período de 2000 a 2006. No estudo, identifica os principais problemas, tendências, 

contribuições e lacunas dos trabalhos sobre ciclos no Brasil. Seus resultados, apontam a 

necessidade de um aprofundamento tanto teórico quanto metodológico acerca do objeto 

ciclos. Conforme o autor, para que haja um melhor entendimento das relações que as 

políticas de ciclos estabelecem com os demais fenômenos, é premente a investigação 

dos fatores históricos e contextuais que estejam relacionados a essas políticas no Brasil. 

Neste trabalho para a revisão da produção do conhecimento4, adotamos como 

critério analisar os estudos que abordassem a modalidade Ciclos de Aprendizagem, tendo 

em vista ser esta a modalidade adotada focalizada na presente de pesquisa. Localizamos 
                                                 

4
 Para a revisão tomamos como referência periódicos da área educacional e outras publicações de natureza 

científica. Os trabalhos são oriundos de periódicos da educação inscritos no site da Scielo, no CD-ROOM 
dos Anais da V Jornada Internacional sobre Representações Sociais/JIRS (2007); Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação/ANPEd (2000 - 2007); Fizemos ainda uma busca no acervo da 
Biblioteca do Centro de Educação - UFPE.  Contamos também com a contribuição do Grupo de Pesquisa 
de Políticas Educacionais e Práticas Educativas vinculado ao Programa de Mestrado em Educação da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa no Paraná, coordenado pelo professor Jefferson Mainardes. 
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um total de vinte e três trabalhos, publicados entre 2000 a 2009. São dezoito dissertações 

(CARCERERI, 2003; HOÇA, 2007; CUNHA, 2007; KNOBLAUCH, 2003; NEVES, 2005; 

PETRENAS, 2006; SANTOS, 2005; SANTOS, 2007; SELLA, 2007; SILVA, 2006; TETU, 

2001; LEITE, 1999; LIMA, 2002; NASCIMENTO, 2005; OLIVEIRA, 2004; CRUZ, 2008; 

GUERRA, 2009; VILLAR, 2009) e quatro artigos científicos (MACHADO, 2007; ANICETO 

E MACHADO 2010a; 2010b; 2009).  Para o estudo desse material, realizamos uma leitura 

dos resumos - ou da própria pesquisa, caso o resumo não apresentasse as informações 

desejadas - seguindo um roteiro orientado para: a) verificar se alguma instituição se 

destaca na produção de estudos sobre a proposta dos ciclos de aprendizagem; b) 

identificar os objetos estudados; c) conhecer o percurso metodológico adotado – a 

abordagem adotada, os sujeitos pesquisados, os instrumentos de coleta e os 

procedimentos de análise privilegiados; e d) analisar as contribuições dos trabalhos 

relacionados ao tema Ciclos de Aprendizagem.  

A partir da revisão desses estudos, é possível dizer que, as pesquisas incluídas 

na presente análise apresentam reflexões importantes para a compreensão da 

problemática relativas à5: implementação de políticas de organização da escolaridade em 

ciclos (LEITE, 1999; NEVES, 2005; SANTOS, 2005; SILVA, 2006); processos de ensino-

aprendizagem na escola em ciclos (CRUZ, 2008; CUNHA, 2007; NASCIMENTO, 2005; 

OLIVEIRA, 2004; SANTOS (2007)); opinião dos alunos e pais (LIMA, 2002; PETRENAS, 

                                                 

5 Cumpre destacar que a denominação das categorias apresentadas por Mainardes (2009a) foi feita partir 
da análise dos resumos e da leitura de diversos trabalhos completos. Aderimos a mesma categorização do 
referido autor no nosso trabalho pelo fato do professor Jefferson Mainardes além de já vir estudando há 
muito tempo a política dos ciclos, vir demonstrando um árduo interesse no levantamento e análise das 
produções acerca das propostas de ciclos, bem como tem apresentando consistentes referenciais de 
análise das políticas públicas. É válido salientar que até a presente data o levantamento feito pelo referido 
autor conta com o quantitativo de mais de 120 dissertações e teses sobre a organização da escolaridade 
em ciclos no Brasil publicadas de 2000 a 2009. 
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2006; ANICETO E MACHADO, 2010b); ciclos e avaliação da aprendizagem dos alunos 

(KNOUBLAUCH, 2003; TETU, 2003, GUERRA, 2009; VILLAR, 2009); organização do 

trabalho pedagógico na escola em ciclos (HOÇA, 2007; SELLA, 2007); ciclos e formação 

continuada de professores (CARCERERI, 2003) e impactos da política de ciclos sobre o 

trabalho docente (MACHADO, 2007; ANICETO E MACHADO, 2010a; ANICETO E 

MACHADO, 2009). Conforme mostra a Tabela a seguir: 

Tabela: Produção do Conhecimento sobre Ciclos de Aprendizagem no Brasil (2009 

a 2009) 

Categoria Autores Nº 

Implementação de políticas de ciclos 
 

Leite (1999); Neves (2005); Santos 
(2005); Silva (2006). 

4 

Processos de ensino-aprendizagem na escola em ciclos  

 

Cruz (2008); Cunha (2007); Nascimento 
(2005); Oliveira (2004); Santos (2007). 

5 

Avaliação da aprendizagem dos alunos 

 

Guerra (2009); Knoblauch (2003); Tetu 
(2001); Villar (2009) 

4 

Organização do trabalho pedagógico na escola em ciclos 

 

Hoça (2007); Sella (2007) 

2 

Ciclos e formação continuada de professores 

 

Carcereri (2003) 

1 

Impacto da política de ciclos sobre o trabalho docente 

 

Machado, (2007); Aniceto e Machado, 
(2010a); Aniceto e Machado, (2009). 

3 

Ciclos: opinião de professores, alunos e pais 

 

Aniceto e Machado  (2010b); Lima 
(2002); Petrenas (2006). 

3 

 

Total 

 

22 
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Antes de comentarmos as categorias acima, cumpre ressaltar que os vinte e três 

(23) trabalhos analisados abordam a escolaridade em ciclos de aprendizagem em 

diferentes redes de ensino: experiências nas redes municipais de ensino de Curitiba (PR), 

Porto Alegre (RS), Ponta Grossa (PR), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória da 

Conquista (BA) e Recife (PE). Vale destacar que os estudos da nossa revisão, em sua 

maioria, estão localizados na região Sul e Sudeste do país, estas são consideradas 

regiões mais desenvolvidas e que historicamente são pioneiras na implementação de 

políticas de correção de fluxo escolar, como os ciclos. Como aponta Mainardes (2007) a 

maior parte das redes estaduais de ensino das capitais da região Sul e Sudeste já 

adotava propostas de não-retenção antes da década de 2000. Segundo Barretto e Souza 

(2005) isto também se explica “pela concentração das escolas com ciclos e porque é na 

região sudeste que se encontra o maior número de programas de pós-graduação do país, 

lócus principal de pesquisa, que alimenta as publicações científicas brasileiras” (p. 669). 

Com relação aos estudos que tratam diretamente dos processos de implementação 

de políticas de organização da escolaridade em ciclos (LEITE, 1999; NEVES, 2005; 

SANTOS, 2005; SILVA, 2006), podemos dizer que eles apresentam um panorama mais 

abrangente dessa política educacional, mostrando as reflexões que estão sendo feitas e 

sua contribuição para a construção de uma escola mais democrática e includente. De um 

modo geral, as pesquisas analisadas buscam rememorar como se deu o processo de 

formulação da política, destacando os impasses da implantação no Ensino Fundamental, 

tal como fez Neves (2005). O trabalho de Silva (2006) buscou investigar os efeitos e 

procedimentos de avaliação, as mudanças e adaptações feitas na política dos ciclos ao 

longo do processo de sua implementação e o papel determinante dos gestores. Outro 
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estudo (SANTOS, 2005) destacou o que pensam os profissionais e intelectuais da 

educação brasileira que participaram direta ou indiretamente dos processos de 

formulação e implementação da política dos Ciclos de Aprendizagem.  

Com relação às pesquisas que tratam dos processos de ensino-aprendizagem 

na escola em ciclos (CRUZ, 2008; CUNHA, 2007; NASCIMENTO, 2005; OLIVEIRA, 2004; 

SANTOS, 2007), podemos perceber que de um modo geral todos focalizam os processos 

de alfabetização e letramento, o nível da qualidade da aprendizagem dos alunos, as 

discrepâncias entre o que sugere a proposta e a realidade vivenciada na escola e a 

dificuldade no trabalho com as classes heterogêneas.  

Embora poucos, localizamos na nossa revisão, estudos que buscam saber o que 

pensam os pais e alunos sobre os ciclos de aprendizagem (PETRENAS, 2006; ANICETO 

E MACHADO, 2010b). A justificativa para a escolha dos participantes dos estudos citados 

centra-se no fato de a dinâmica escolar não ser construída apenas por professores e 

gestores. Pesquisas dessa natureza revelam como uma proposta é interpretada de modo 

diferente pelos vários segmentos que compõem a escola. Como destaca Glória (2004) 

mesmo que os atores educacionais (professores, gestores, alunos e familiares) almejem o 

mesmo alvo, existem diferenças significativas quanto à interpretação da proposta político-

pedagógica da escola. Sobre isto, Moscovici (1978) salienta que as representações 

sociais não são coros coletivos. a representação social reflete as relações do sujeito com 

o objeto, ou seja, cada pessoa interpreta os fenômenos presentes na sociedade a seu 

modo, tendo em vista que as informações chegam de diferentes maneiras para cada 

grupo social. 



62 

 

 

 

Os trabalhos que tratam sobre a avaliação da aprendizagem nos ciclos 

(KNOUBLAUCH, 2003; TETU, 2003, GUERRA, 2009; VILLAR, 2009), de um modo geral, 

podemos afirmar que têm objetivo maior, analisar como as novas proposições teóricas 

sobre a avaliação da aprendizagem escolar têm sido conduzidas pelos professores, e 

quais as dificuldades e impactos dessa nova forma de avaliar nos processos de ensino e 

aprendizagem nas escolas organizadas em ciclos. Os estudos trazem uma discussão 

sobre avaliação da aprendizagem, pautada na ideia de que a avaliação, consiste num 

processo, devendo estar intrinsecamente relacionada à formação dos educandos 

apontando, deste modo, para a reconstrução permanente dos conteúdos aprendidos, tal 

como aponta Guerra (2009). Nas pesquisas evidenciadas também foi possível perceber 

que a implementação de políticas de ciclos geralmente causa um impacto significativo nas 

práticas avaliativas. Entretanto, é perceptível que as mudanças não chegam a concretizar 

a proposta de avaliação indicada nos documentos oficiais (tal como mostra 

KNOUBLAUCH, 2003; GUERRA, 2009; VILLAR, 2009).  Os trabalhos de pesquisa 

analisados indicaram também que as práticas avaliativas efetivamente utilizadas nas 

escolas geralmente exploram de forma frágil o potencial da avaliação formativa, e que, em 

muitos casos, a avaliação acaba sendo utilizada com finalidades seletivas e 

classificatórias (VILLAR, 2009).  

Os estudos que tratam da organização do trabalho pedagógico na escola em 

ciclos (HOÇA, 2007; SELLA, 2007), procuram mostrar quais os efeitos das mudanças 

introduzidas pela implantação da política dos Ciclos de Aprendizagem. O estudo de Sella 

(2007), por exemplo, revela que embora os profissionais que atuam na escola critiquem a 

lógica do sistema seriado, continuam organizando a rotina pedagógica na escola ciclada 
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sem a realização de uma intervenção mais efetiva na questão da definição, abordagem e 

fragmentação dos conteúdos. A pesquisa de Hoça (2007),revela que os elementos 

tempo/espaço na escola  em ciclos, estão inseridos na prática cotidiana dos professores 

ainda muito relacionados ao cumprimento de horas e dias letivos, e também, ao tempo 

dos conteúdos e pré-requisitos para a etapa seguinte. Estas constatações, denotam que a 

política dos ciclos, ainda não têm conseguido ocasionar mudanças substanciais no 

trabalho pedagógico, visto que, muitos professores desconhecem a proposta pedagógica 

da organização escolar em ciclos, julgando-a somente pelo seu caráter político de 

manobra das altas taxas de evasão e repetência. Deste modo, não obstante esteja 

presente nos documentos oficiais e projetos político pedagógicos, a ideia de que os ciclos 

contribuem para a construção de uma escola mais justa e inclusiva, a proposta de 

organização escolar em ciclos não foi totalmente debatida e compreendida, tanto pelos 

profissionais da educação quanto pelos pais, alunos e sociedade em geral. 

Na nossa revisão, localizamos apenas um trabalho (CARCERERI, 2003) que 

aborda a temática “Ciclos de Aprendizagem e formação continuada de professores”. O 

referido estudo aponta a insuficiência da formação inicial para o desenvolvimento 

profissional do professor e a necessidade de se levar em conta o saber do professor e a 

escola como lócus de formação docente. Cumpre deixar claro que no Brasil, conforme 

Mainardes (2009a), sobre a referida temática até o momento foram publicados apenas 

três dissertações de mestrado e uma de tese de doutorado. Destas, apenas uma estuda a 

modalidade “Ciclos de Aprendizagem” experienciada no município de Recife, portanto, as 

demais não foram incluídas em nossa análise. Estes resultados, no entanto, apontam 

para a necessidade de desenvolvimento de estudos que busquem analisar os processos 
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de formação continuada de professores que subsidiem a nova organização escolar, 

caracterizada pelo regime ciclado de ensino, uma vez, que os estudos têm mostrado que 

a organização em ciclos, sugere mudanças e desafios para os processos de ensino-

aprendizagem e da avaliação. 

Os trabalhos a respeito dos impactos da política de ciclos sobre o trabalho 

docente (MACHADO, 2007; MACHADO e ANICETO, 2010a; ANICETO E MACHADO, 

2009), de modo genérico, analisam questões como: mudanças na jornada de trabalho 

docente, níveis de adesão e resistência dos professores e intensificação do trabalho 

docente a partir da implementação dos ciclos. Os estudos evidenciados, mostram que, 

para os docentes a proposta dos ciclos foi implantada de forma vertical, que se constitui 

um entrave para os professores, pois, embora as intenções sejam as melhores, faltou 

nesse caso, a aprovação pública dos atores educacionais, pois os atores educacionais, 

principalmente os professores não foram envolvidos nas discussões. Barretto e Mitrulis 

(1999), ao defenderem uma educação de qualidade, capaz de atender os anseios de uma 

sociedade mais democrática, mediante a implantação da proposta de ciclos de 

aprendizagem ou de qualquer proposta que objetive a flexibilização dos tempos 

escolares, afirmam que ela não pode ser realizada, sem que se tome uma providência 

primordial: o envolvimento dos educadores, o esclarecimento da sociedade e o debate 

com as famílias. Para as autoras, por mais defensável que seja no plano do ideário 

político e pedagógico, tal inovação só terá êxito no domínio das práticas que têm impacto 

nos processos de mudanças sociais, se houver a adesão desses diferentes segmentos 

sociais. 
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Posto isto, podemos dizer que, a proposta dos Ciclos de Aprendizagem tem 

sido alvo de estudos diversos, contudo, consideramos que ainda são poucas, as 

produções que vêm tomando a Teoria das Representações Sociais para analisar os 

discursos e práticas dos atores envolvidos nesta organização curricular. Identificamos, 

apenas seis (6) trabalharam sobre o campo das produções simbólicas (ANICETO E 

MACHADO, 2010b; ANICETO E MACHADO, 2010a; 2009; GUERRA, 2009; MACHADO, 

2007; PETRENAS, 2006). Desse modo, acreditamos que nosso estudo é relevante, visto 

que procura oferecer elementos para uma análise aprofundada, buscando compreender 

as representações sociais de ciclos de aprendizagem e suas implicações para as práticas 

dos professores da rede pública municipal do Recife/PE. 

Este trabalho, toma por base, a referida teoria para estudar os Ciclos de 

Aprendizagem, procurando valorizar o campo das produções simbólicas onde se 

expressam os saberes e práticas dos sujeitos sociais. Para Jodelet (2001) a 

representação social é uma forma de saber prático que liga um sujeito a um objeto, 

permitindo que ele se integre ao seu meio, ou seja, ela orienta os indivíduos para a ação, 

organiza as condutas e as práticas cotidianas, gerindo a relação dos indivíduos com o 

mundo. Como as práticas se expressam em consonância com as representações dos 

professores, admitimos ser, por meio do discurso dos professores, as concepções e as 

ações que interferem, positiva ou negativamente, na adesão da proposta de ciclos. 

No nosso entendimento, os ciclos constituem objeto representacional porque 

na atualidade, é nessa forma de organização escolar que os atores das escolas 

municipais do Recife estão imersos. De acordo com Sá (1998), a condição essencial para 

que um objeto seja considerado objeto de representação social, é que ele seja 
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suficientemente relevante para o grupo de pertença e interfira na tessitura da sociedade. 

Como se sabe, a implantação dos ciclos de aprendizagem já completou oito anos e vem 

interferindo na estrutura e funcionamento dessas unidades escolares. Nessas escolas, a 

experiência vem provocando inquietações, devido às mudanças curriculares, maneira de 

entender o conhecimento, processo de ensino e aprendizagem, avaliação e 

reorganização dos tempos e espaços. Por tudo isso, a escola em ciclos é vista como 

conflituosa pela maioria dos atores que dela participam, e, por sua vez, os ciclos de 

aprendizagem podem ser tomados como objeto de estudo em representação social. 
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2.1. A Teoria das Representações Sociais: origem, expansão e proposições 

básicas 

O termo Representação Social surge em 1961 com o trabalho do psicólogo 

social francês Serge Moscovici, Psychanalyse, son image et son publique, traduzido para 

a língua portuguesa como “A representação social da Psicanálise”. Com este estudo 

Moscovici mostra o que sabe e como sabe a população parisiense sobre o fenômeno da 

psicanálise, bem como o impacto desse saber na vida daquelas pessoas. Moscovici 

afirma sua preocupação com a redefinição dos problemas e conceitos da psicologia social 

a partir do fenômeno das  representações sociais, “insistindo sobre sua função simbólica 

e seu poder de construção do real”. (MOSCOVICI, 1978, p.14).  

Deste modo, o seu objetivo era compreender os impactos causados pelo 

fenômeno da psicanálise, a partir do momento que ela abandonou a esfera científica para 

atingir a vida, condutas, pensamentos, costumes e o universo das conversações de 

grande número de indivíduos. Moscovici rompe paradigmas, ao assumir uma nova 

postura epistemológica, através da qual defende que a passagem da ciência às 

representações sociais, não é mera reprodução do saber científico, “não consiste numa 

continuidade, na variação do menor para o menor. Mas, representa uma descontinuidade, 

um salto de um universo de pensamento e de ação a um outro”. (MOSCOVICI, 1978, p. 

26).  

Moscovici (1978) para fazer frente ao excessivo individualismo que se instalara na 

psicologia norte-americana foi buscar uma primeira contrapartida conceitual no conceito 

de “representações coletivas” da sociologia de Durkheim para quem as tentativas de 
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explicar os fatos sociais era um erro grotesco. As representações coletivas concebem os 

fatos sociais como fenômenos estáticos, sendo estas caracterizadas pela autonomia, 

exterioridade e coercitividade. Em Durkheim, essas representações teriam um caráter 

homogêneo, objetivando a preservação e preparação para o pensar e agir de forma 

unilateral. Em contrapartida, a Teoria das Representações Sociais visa resgatar a 

compreensão do mundo, a partir dos conceitos elaborados pelos grupos, indo ao encontro 

das explicações disseminadas no “senso comum” (MOSCOVICI,1978). Ao buscar 

sintetizar as transformações do conceito de representações coletivas, ao autor afirma que 

(...) se, no sentido clássico, as representações coletivas se constituem em 
um instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de ideias e 
crenças (ciência, mito, religião, etc.), para nós, são fenômenos que 
necessitam ser descritos e explicados. São fenômenos específicos que 
estão relacionados com um modo particular de compreender e de se 
comunicar – um modo que cria tanto a realidade como o senso comum. É 
para enfatizar essa distinção que eu uso o termo “social” em vez de 
“coletivo”. (MOSCOVICI, 2003, p.49). 

 

Segundo Moscovici (1978, p. 26) as representações recebem o qualificativo de 

“sociais” porque são construídas nas interações dos indivíduos. Estamos rodeados por 

pessoas, acontecimentos, fenômenos e ao mesmo tempo em que estamos inseridos num 

contexto social e histórico, pertencemos a uma sociedade, nela e com ela interagimos 

constantemente. Isto significa dizer que as representações sociais não correspondem a 

“coros coletivos” e nem muito menos representam uma réplica do real, mas são 

resultantes de um processo de troca e comunicação entre os atores sociais.  Segundo 

Jodelet (2001) elas emergem da necessidade de estarmos informados sobre o mundo e 

seus eventos. As representações nos permitem conhecer, compreender e ressignificar 

esse mundo. Elas nos permitirão ajustar-nos a ele, identificar e resolver os problemas que 

se apresentam. Conforme Jodelet (2001), o papel das representações sociais seria o de 
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“nos guiar no modo de nomear e definir conjuntamente os aspectos da realidade diária, no 

modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e eventualmente, posicionar-se 

frente a eles de forma defensiva” (p.17).  

Sá (1995) pontua que Durkheim, para construir o conceito de representações 

coletivas, apoiou-se na cultura de sociedades primitivas. Já Moscovici interessava-se por 

investigar a sociedade presente, procurando não apenas compreender como o 

conhecimento é produzido, mas principalmente, analisar seu impacto nas práticas sociais 

e vice-versa.  

Segundo Farr (1995), Moscovici considera mais adequado num contexto 

moderno, o estudo das representações sociais tendo em vista a complexidade destas 

sociedades. O conceito de representações coletivas, utilizado por Durkheim era mais 

apropriado para fenômenos que apresentavam certa estabilidade. Farr (1995, p. 44-45) 

defende que as ditas sociedades modernas possuem como características o pluralismo e 

versatilidade, não sendo válido falar em representações coletivas, visto que neste 

contexto existem poucas representações que são verdadeiramente coletivas. Moscovici 

desejava ainda saber como são partilhados os conhecimentos, como se processam as 

conversas e de que modo um conhecimento cientifico se transforma em um saber prático, 

uma teoria do senso comum.  

Moscovici, ao formular sua teoria, rompe com a clássica dicotomia entre objeto 

e sujeito do conhecimento, que confere consistência epistemológica à teoria das 

representações sociais, o que nos leva a concluir que o objeto pensado e falado é, 

portanto, fruto da atividade humana, ou seja, uma réplica interiorizada da ação. Alves-
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Mazzotti (2002) considera que sujeito e objeto formam um conjunto indissociável.  

Isso quer dizer que um objeto não existe por si mesmo, mas apenas em 
relação a um sujeito (indivíduo ou grupo); é a relação sujeito-objeto que 
determina o próprio objeto. Ao formar sua representação de um objeto, o 
sujeito, de certa forma, o constitui, o reconstrói em seu sistema cognitivo, de 
modo a adequá-lo ao seu sistema de valores, o qual, por sua vez, depende 
de sua história e do contexto social e ideológico no qual está inserido. 
(ALVES-MAZZOTTI, 2002, p.17). 

 

De acordo com Sá (1995), a teoria psicossociológica considera que o homem 

ou grupo não são receptores passivos, mas participantes ativos no processo de formação 

da sociedade. Assim, para a concepção psicossociológica, o homem é um ser pensante, 

que interage e se comunica com os diversos grupos, elaborando suas próprias 

representações. 

Na sua obra seminal, Moscovici encontra uma psicanálise transformada pelos 

diferentes grupos pesquisados, pessoas comuns que dando novos significados à ciência. 

O autor percebe que, nas falas dos “sábios amadores”, a teoria não preservava mais suas 

características originais. Conforme Moscovici, era possível perceber a existência de uma 

diversidade de significados elaborados pelos que transformaram a psicanálise, através 

das relações grupais e sociais (MOSCOVICI, 1978).  

Vale pontuar que, quando Moscovici (1978), denominou alguns grupos sociais 

de “sábios amadores”, estava referindo-se àqueles que, mesmo não sendo especialistas,  

discutiam a teoria psicanalítica. Estes grupos, de alguma forma, apropriam-se dos 

conhecimentos disseminados socialmente, transformando-os de modo a compreendê-los. 

Assim, os “sábios amadores” vivem a divisão de um mundo caracterizado como universo 

reificado e universo consensual. 
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Os universos consensuais, conforme Moscovici (1978), estão intrinsecamente 

relacionados aos processos mentais individuais, os quais são originados através das 

interações sociais. Esses universos são formados por pessoas simples que possuem um 

saber próprio, uma opinião individual para determinadas situações e problemas, são 

amadores e observadores que elaboram conceitos e significados a partir das 

conversações em grupo no intuito de compreender as coisas. O universo reificado 

caracteriza-se pelo conhecimento científico e objetivo, é nele onde é veiculada a ciência, 

o saber sistemático. Este universo é dividido por categorias e papéis, sendo estes 

determinados de acordo com o contexto e caracterizam-se pelo rigor científico e 

metodológico. Neste universo, há uma divisão entre os que têm competência técnica 

sobre o assunto e as pessoas leigas, causando assim uma diferenciação entre estes dois 

mundos de explicações da realidade.  De acordo com Moscovici (1978), há um 

comportamento adequado para cada tipo de situação e informações próprias para 

determinados contextos, podendo a consistência desse comportamento  variar conforme 

os grupos e segmentos. É importante destacar que, de acordo com as proposições de Sá 

(1998), os fenômenos de representação social são construídos nos universos 

consensuais de pensamento.  

Nesse sentido Moscovici (1978), afirma que a representação social formaliza 

uma “(...) modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 

comportamentos e a comunicação entre indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p. 26).  Elas são 

formas de explicação do mundo, da realidade dos objetos sociais diversos. Revelam-se 

nas falas e ações dos indivíduos. É possível observá-las nas crenças, valores, posições e 

proposições de um individuo ou grupo social. No dizer de Jodelet (2001), a representação 
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social é: 

Uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum 
a um conjunto social. Igualmente designada como saber do senso comum 
ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é 
diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. (p.22). 

No trecho acima, Jodelet (2001), deixa claro que a função das representações 

sociais, é orientar a conduta e a comunicação entre os indivíduos e familiarizá-los com o 

novo. Essas representações, estão vinculadas a um sistema de valores, noções e práticas 

que dão ao indivíduo formas de se orientar no meio social e material e o dominar, 

oferecendo-lhe referencial comum, instituindo uma realidade consensual. As 

representações sociais são, portanto, uma maneira de interpretar e comunicar, mas 

também de produzir e elaborar conhecimentos. Moscovici (1978), percebe as 

representações como entidades “quase tangíveis”, presentes na realidade, que se 

manifestam em palavras e expressões, em produções e consumo de objetos, em relações 

sociais. Para ele, “correspondem, por um lado, à substância simbólica que entra na 

elaboração e, por outro, à prática que produz a dita substância, tal como a ciência ou os 

mitos correspondem a uma prática científica e mítica”. (Moscovici, 1978, p.41). 

Moscovici (1978), no entanto, chama a atenção já na sua obra inaugural para a 

complexidade na definição do conceito de representações sociais, devido justamente às 

implicações sociais e psicológicas que perpassam na convivência dos grupos sociais. 

Dizia ele: 

Sua posição mista na encruzilhada de uma série de conceitos sociológicos 
e de conceitos psicológicos implica sua relação com processos de dinâmica 
social e psíquica e com a elaboração de um sistema teórico também 
complexo. Por um lado, deve-se levar em consideração o funcionamento 
cognitivo e do aparelho psíquico, e, por outro, o funcionamento do sistema 
social, dos grupos e das interações, na medida em que afetam a gênese, a 
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estrutura e a evolução das representações que são afetadas por sua 
intervenção (p.39). 

Podemos compreender que as representações sociais são construções dos 

sujeitos a respeito de objetos socialmente valorizados, as quais podem ser identificadas 

através dos saberes populares e do senso comum. Conforme Moscovici (1978); Jodelet 

(2001) e Abric (1998) as representações sociais respondem a duas funções essenciais: 

contribuem com os processos de formação de condutas e orientam as comunicações 

sociais. Posteriormente, Abric (1998) amplia ou explicita tais funções destacando a de 

saber, identitária, orientadora e justificadora. A primeira função, a de saber, permite aos 

indivíduos adquirirem conhecimentos e integrá-los a um quadro assimilável, 

compreensível e coerente com seu funcionamento cognitivo e de valores, de modo a 

permitir compreender e explicar a realidade. A segunda função, a identitária, situa os 

atores dentro de um campo social permitindo a elaboração de um sentimento de pertença 

ao grupo, no intuito de proteger as especificidades do mesmo. A função orientadora guia 

as ações de modo a definir os comportamentos e práticas dos sujeitos sociais. A função 

justificadora permite aos indivíduos explicar as razões e os porquês dos comportamentos 

em uma situação ou em face de seus parceiros.  

Segundo Moscovici (1978), existem três fatores sociais que constituem as 

representações sociais. São eles: dispersão da informação, focalização e pressão pela 

inferência. A dispersão da informação acontece quando a informação vai se disseminando 

de várias formas, conforme as características dos grupos por onde ela passa. A 

focalização é um fenômeno marcado por questões como: moralidade, interesses 

profissionais e posicionamento ideológico. Estes fatores fazem com que o conhecimento 

do indivíduo seja “filtrado” pelo conhecimento do seu grupo. Assim, irá representar um 
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objeto de uma forma mais sólida ou dinâmica, dependendo do objeto representado e do 

conhecimento que esse sujeito, ou grupo já possui. A pressão pela inferência acontece 

quando um indivíduo ou grupo é levado a tomar uma posição frente a um objeto ou 

situação, levando a emitir opiniões de acordo com suas estratégias de reconhecimento da 

realidade.  

A Teoria das Representações Sociais procura enxergar o sujeito em sua 

totalidade, ao fazer isso, “ela recupera um sujeito que, através de sua atividade e relação 

com o objeto-mundo, constrói tanto o mundo como a si próprio” (GUARESCHI, 1997, 

p.19). Assim, representar é dar roupagem nova às coisas. Os sujeitos, através da relação 

com o mundo e com o outro, aprendem a recriá-lo dando-lhe novo significado. As 

representações sociais, como pontua Machado (2005), revelam-se como: 

Uma construção mental do objeto, elaboradas através da atividade simbólica do 
sujeito, dentro do processo de comunicação da totalidade social e estão presentes 
em todas as áreas do sistema social, pois, trata-se de uma atividade cognitiva ou 
simbólica do ser humano, que parte do individual para o social estando ligada a 
uma rede de conceitos que envolvem diversos elementos do contexto sócio-cultural 
(p.7). 

Moscovici (1978) afirma que a representação social também pode ser 

compreendida como um conjunto de proposições, reações e avaliações compartilhadas 

pelos grupos sociais a respeito de determinado objeto. No cerne dessas representações 

estão presentes experiências diversas, vocabulários, conceitos e diferentes formas de 

conduta, as quais advêm de diferentes origens, classes sociais, culturas e grupos, 

constituindo diferentes universos de opinião. De acordo com o autor, cada universo de 

opinião é composto por três dimensões: a informação, o campo de representação ou 

imagem e a atitude. A informação, também chamada de conceito, está relacionada à 

organização das noções que o grupo possui a respeito de um objeto social. O campo de 
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representação ou imagem, “(...) remete-nos à ideia de imagem, de modelo social, ao 

conteúdo concreto e limitado das proposições atinentes a um aspecto preciso do objeto 

da representação” (MOSCOVICI, 1978, p. 69). A atitude reflete as orientações dos 

indivíduos acerca de um objeto. Ou seja, a atitude busca revelar as tomadas de posição, 

ação e reação, dos indivíduos frente a um fenômeno. Estas três dimensões revelam 

conteúdo e sentidos de uma representação social. 

Moscovici (1978) faz alusão a dois processos cognitivos, dialeticamente 

relacionados, que atuam na formação das representações: a ancoragem e a objetivação. 

A objetivação, fase figurativa das representações, é resultado da transformação feita pelo 

pensamento e linguagem ao transformar uma ideia em uma imagem, algo concreto, capaz 

de ser manipulado. Para Jodelet (1984) a objetivação consiste na materialização de um 

objeto, ou concretização de um conceito abstrato. A objetivação pode ser descrita como o 

elemento mais rígido de uma representação, é algo já cristalizado no cerne da sociedade. 

Sobre esse processo, Sá (1998, p.71) adverte que: 

Seria interessante buscar pesquisar a objetivação não junto a sujeitos específicos 
do grupo estudado, mas nos meios de comunicação em massa. Pois, é neste 
onde se localizam as fontes de formação das representações no mundo 
contemporâneo e se dá a concretização de ideias em imagens (p.71). 

A ancoragem compreende a fase simbólica das representações sociais. Para Sá 

(1995) a ancoragem implica na duplicação de uma figura por um sentido. Segundo 

Jodelet (2001), a ancoragem é proveniente da integralização cognitiva do objeto 

representado a uma rede de pensamento social preexistente e nas transformações 

implicadas. A ancoragem possibilita o enraizamento da representação e o objeto novo a 

uma rede de significados, situando-o em relação aos valores sociais e tornando-o 

inteligível. Para o precursor da teoria, ao ancorar estamos denominando e classificando o 
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objeto representado. Jodelet (2001) reforça que o processo de ancorar implica na 

incorporação de uma representação e de seu objeto a um conjunto de esquemas já 

existentes.  Para esta mesma autora, a ancoragem ocorre quando se torna inevitável a 

novidade, logo se inicia um processo de tornar familiar o não-familiar. 

Esses dois processos, objetivação e ancoragem, além de explicar a estruturação 

das representações, nos permitem entender que elas possuem uma natureza dupla, que 

é ao mesmo tempo, concreta e abstrata, inseparável como a frente e o verso de uma 

folha de papel. Ainda sobre esses mecanismos geradores das representações sociais, 

Moscovici (2003) destaca que: 

O primeiro mecanismo tenta ancorar ideias estranhas, reduzi-las a 
categorias e a imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar. (...) O 
objetivo do segundo mecanismo é objetivá-los, isto é, transformar algo 
abstrato em algo quase  concreto, transferir o que está na mente em algo 
que exista no mundo físico. (...) Esses mecanismos transformam o não-
familiar em familiar, primeiramente transferindo-o  a nossa própria esfera  
particular, onde nós somos capazes de compará-lo e interpretá-lo; e depois, 
reproduzindo-o entre as coisas que nós podemos ver e tocar, e, 
conseqüentemente, controlar  (p. 61).         

Conforme Sá (1998), a Teoria das Representações Sociais, desdobra-se em pelo 

menos três abordagens: uma primeira parte de um viés mais antropológico em Paris na 

École des Hautes Études em Sciences Sociales através de Denise Jodelet, que privilegia 

um enfoque histórico cultural para a compreensão do simbólico; uma segunda emerge em 

Genebra através de Willem Doise que busca articula as representações com uma 

perspectiva mais simbólica, centrando-se nas condições de produção e circulação das 

representações sociais; uma terceira e última, surge em Aix-en-Provence, sendo 

representada por Jean Claude Abric, o qual dá ênfase à dimensão cognitivo-estrutural das 

representações sociais. De acordo com Sá (1995) dentre esses três desdobramentos, o 

de Abric foi o que se concretizou enquanto teoria – A Teoria do Núcleo Central. Segundo 
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Abric (1994) o núcleo central constitui-se no elemento mais importante da representação, 

sendo esta representação organizada em torno deste núcleo e de um sistema periférico. 

No que diz respeito à Denise Jodelet, pode-se afirmar que, ela é responsável 

por cultivar as proposições originais da teoria de Moscovici, bem como todo o trabalho de 

sistematização e divulgação da teoria. Outra forte contribuição da autora, é sua ênfase à 

consideração dos suportes pelos quais as representações são veiculadas na vida 

cotidiana.  Jodelet (2001), nos leva a compreender que as representações sociais 

estudam processos e produtos das interações grupais, em que os indivíduos e grupos 

constroem, interpretam e ressignificam o mundo a sua volta. 

A abordagem sociológica, conforme Doise (2002) procura articular explicações 

de ordem individual com explicações de ordem societal, buscando mostrar que o indivíduo 

dispõe de processos que lhe permitem funcionar em sociedade e, de maneira 

complementar, como dinâmicas sociais, particularmente interacionais, posicionais ou de 

valores e de crenças gerais, orientam o funcionamento desses processos. Segundo Sá 

(1998) essa vertente está interessada em buscar respostas às perguntas “quem sabe” e 

de “onde sabe”, isto é, as condições de produção e de circulação das representações 

sociais. O objetivo maior é mostrar que se uma representação social é sempre de alguém 

e de alguma coisa, ou seja, que o indivíduo não está isolado no mundo, mas, inserido 

num contexto sócio-histórico-cutural o qual é permeado de diferentes tipos de 

informações e significados. 

 A Teoria do Núcleo Central (TNC), também chamada de “abordagem 

estrutural das representações sociais”, foi proposta por Jean Claude Abric no ano de 1976 
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na Universidade de Aix-en-Provence. Abric (1994; 2001), não pretende sobrepor sua 

teoria à das representações sociais, pelo contrário, como afirma Sá (1995), trata-se de 

uma abordagem complementar que contribui para o aperfeiçoamento tanto conceitual 

quanto teórico-metodológico dos estudos das representações sociais. Abric (1994; 2001), 

sustenta a hipótese de que toda representação social está organizada em torno de um 

núcleo central e de um sistema periférico.  

O sistema periférico é responsável pela atualização e contextualização da 

representação. Convêm lembrar, que os elementos periféricos de uma representação 

social, são responsáveis pela interconexão entre a realidade concreta e o sistema central. 

Conforme Abric (1994), o sistema periférico possibilita “uma adaptação, uma 

diferenciação em função do vivido, uma integração das experiências cotidianas” (p.). 

Esses elementos atualizam e contextualizam as determinações normativas do núcleo 

central, distinguindo-se do mesmo, por serem mais flexíveis, evolutivos e mais sensíveis 

ao contexto imediato. Destarte, é nele que devem se concentrar os processos de 

transformação das representações que visem interferir no núcleo das representações 

sociais de um determinado grupo.  

Para Flament (2001), a periferia de uma representação social é comparada a 

um “pára-choque” entre a realidade e um núcleo central que não muda facilmente.  Abric 

(1994; 1996; 2001), revela três funções do sistema periférico numa representação. A 

primeira, de concretização, permite que a representação se torne concreta, 

compreensível e transmissível. A segunda, de regulação, responsável pela adaptação da 

representação à realidade concreta. A função de defesa ou de proteção do núcleo central 

objetiva absorver e reinterpretar as informações novas suscetíveis de por em questão o 
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núcleo central.  A função de defesa, consiste na proteção efetuada pela periferia quanto à 

significação central da representação social. A estas três funções Flament (2001), 

acrescenta mais duas, a de prescrição do comportamento que garante o funcionamento 

instantâneo da representação como grade de leitura de uma dada situação, indicando, de 

fato, o que é “normal” de se fazer ou de se dizer em uma dada situação, possibilitando, 

assim, orientar tomadas de posição; e a de modulações personalizadas, esta permite a 

elaboração de representações individualizadas relacionadas à história e experiências 

pessoais de cada um. 

O núcleo central está relacionado à memória coletiva dando significação, 

consistência e permanência a representação, sendo, portanto estável e resistente às 

mudanças. Abric (2001), afirma que o núcleo central desempenha três funções essenciais 

numa representação social, a saber: função geradora, pois ele é o elemento pelo qual se 

cria ou se transforma a significação dos outros elementos da representação; função 

organizadora, tendo em vista ser ele que determina a natureza das ligações entre os 

elementos de uma representação; e função estabilizadora - seus elementos são os que 

mais resistem à mudança (ABRIC, 2003)6. Conforme Sá (1998), a teoria de Abric atribui 

ao núcleo central as características de estabilidade, rigidez e consensualidade e ao 

sistema periférico um caráter mutável e flexível por serem seus elementos os mais 

sensíveis às características do contexto imediato.  

                                                 

6 ABRIC, Jean-Claude. La recherche du noyau central et de la zone muette des représentations sociales.In: 
___(Ed) Méthodes d’étude des représentations sociales.Saint-Agne, 2003 (p. 59-80).  
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 Abric (2003), pontua que para certos objetos, em certos contextos, existe uma 

zona muda de representação social.  Segundo ele, existem certos elementos do núcleo 

central de uma representação que não são explicitados, ficam escondidos ou mascarados 

devido às pressões do grupo social. Abric, citado por Menin (2006), afirma que, levando 

em consideração os elementos “funcionais” ou “normativos” do núcleo central, ficariam na 

“zona muda”, sobretudo, os “normativos”, pois são mais ligados a avaliações e valores  

que  aparecem  como ilegítimos  para  o grupo  de  pertença  do indivíduo. De certo modo, 

estes elementos ficam “adormecidos” não por que não estejam ativados, mas por serem 

“não-expressáveis” (p. 62). Guimelli e Deschamps (2000), também citados por Menin 

(2006), afirmam que a zona muda é composta pelos “elementos “contra-normativos” da 

representação, ou seja, cognições ou crenças que não são expressas pelo sujeito em 

condições normais de produção, pois podem entrar em conflito com valores morais ou 

normas de um determinado grupo”.  

Após essas considerações sobre a teoria, podemos afirmar com base em Jodelet 

(2000) que o campo de pesquisa em representação social tem se revelado extremamente 

fértil, marcado pela transversalidade, vitalidade e complexidade. Segundo Sá (1998), a 

utilização da teoria, particularmente no Brasil, estende-se a diferentes áreas do 

conhecimento, configurando-se em um tipo de saber efetivamente interdisciplinar, que 

colabora com a explicação de problemas relevantes para a ciência, educação, saúde 

entre outros. Além disso, devido ao caráter multidisciplinar, ao estudar as representações 

sociais, articulam-se uma série de conceitos tanto de ordem psicológica quanto 

sociológica.  
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No âmbito da educação, Gilly (2001) foi um dos primeiros a destacar a 

importância da noção de representação social para a compreensão dos fenômenos 

educacionais, não apenas numa perspectiva macroscópica, mas também para análises 

mais detalhadas de aspectos do cotidiano escolar, das classes, dos saberes, instituições 

educacionais, relações pedagógicas, entre outros.  

Como estudiosos na área da Educação, que utilizaram o aporte das 

representações sociais, destacamos: Alves – Mazzotti (2000) que investigou as 

representações sociais de trabalho infanto - juvenil construídas entre professoras de 

escolas públicas, alunos trabalhadores, seus pais e empregadores; Machado (2003) 

estudou as representações sociais de construtivismo entre professores alfabetizadores 

(2003) e ciclos de aprendizagem (MACHADO 2007; ANICETO E MACHADO 2008; 2009); 

Petrenas e Lima (2007) abordam aspectos da organização da escola em ciclos e sua 

relação com a reprovação escolar; Leão (1996) que analisou as representações sociais 

da qualidade da educação construídas por professores da Rede Pública Estadual do 

Recife; Lins (2000) que investigou as representações sociais de escola e escolarização 

construídas por pais e alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal da 

Cidade do Recife-PE; Franco e Novaes (2001) pesquisou sobre as representações sociais 

que estudantes do ensino médio desenvolvem acerca da escola e do trabalho; Dotta 

(2006) investigou as representações sociais do “se professor”; Também Madeira (2003) 

buscou estudar as representações sociais de professores sobre a própria profissão.  
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2.2. A vitalidade da Teoria das Representações Sociais: o estado  da  pesquisa  no  

Programa  de  Pós-Graduação  em  Educaçao  da  UFPE 

Nos últimos anos, a Teoria das Representações Sociais proposta por Moscovici 

(1978), tem aparecido com grande freqüência em trabalhos de diversas áreas, 

notadamente no âmbito educacional campo ao qual vem oferecendo novas maneiras de 

abordar e investigar a diversidade e complexidade da educação e do contexto escolar.  

Para Gilly (2001), no âmbito da educação a Teoria das Representações 

Sociais, é um referencial importante, pois centra a atenção dos estudos nos significados 

da situação e bastidores do ensino, fornecendo maior suporte para o esclarecimento de 

determinadas posturas, possibilitando uma rica oportunidade de explorar os elementos 

simbólicos e aspectos pertencentes à cultura escolar, tais como: cotidiano, instituição, 

atores envolvidos na dinâmica escolar etc. Ao mesmo tempo, a Teoria das 

Representações Sociais em que permite compreender os fenômenos atinentes à 

educação, também “direciona a atenção para o papel de conjuntos organizados de 

significações sociais no processo educativo”. (GILLY, 2001, p.321). Duveen (1995), por 

exemplo, considera que as representações além de serem construtivas, revelam o mundo 

tal como ele é conhecido e as identidades que elas sustentam garantem ao sujeito um 

lugar no mundo. Logo, as representações têm o poder de divulgar a relação do individuo 

com o mundo que vive, orientando-se nele e comandando-o.  

 Para Machado (2007), o que explica o crescente número de pesquisas 

fundamentadas na Teoria das Representações Sociais seria a solidificação desse 

paradigma aliada à crise do paradigma tradicional, que colocou em discussão a tradição 

científica cartesiana como método infalível de compreensão da realidade. 
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Como a noção de representação social se mostra cada vez mais presente nas 

pesquisas no campo educacional, realizamos um estado da produção científica do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE. O critério base para a seleção dos 

trabalhos foi que apresentassem a expressão “representações sociais” no título ou 

resumo. Localizamos trinta pesquisas desenvolvidas entre os anos de 1986 e 2009. O 

percurso metodológico foi organizado da seguinte forma: leitura dos resumos das 

pesquisas; indicação os objetos de representações sociais pesquisados; indicação dos 

sujeitos das representações sociais; identificação dos procedimentos de coleta utilizados 

para identificar as representações sociais e verificação dos procedimentos de análise para 

captar essas representações sociais.  

A maioria dos trabalhos analisados foi desenvolvida na presente década dos 

anos 2000, dado importante que reafirma a atualidade da teoria. Dos trinta trabalhos 

analisados, constatamos que vinte e cinco deles foram produzidos ao longo desses anos 

(ABRANCHES, 2000; LINS, 2000; MARQUES, 2000; COSTA, 2001; BAZANTE, 2002; 

FREIRE, 2002; LIMA, 2002; MENDES, 2002; OLIVEIRA, 2001; SILVA, 2002; SILVA; 

2002; BARBOZA, 2003; CRUSOÉ, 2003; AMORIM, 2004; CAVALCANTI, 2004; SANTOS, 

2004; SILVA, 2004; FREITAS, 2005; SILVA, 2005; CRUZ, 2006; ALMEIDA, 2007; 

ALBUQUERQUE, 2007; ARRIBAS, 2008. GUERRA, 2009; LIMA, 2009). Em relação aos 

demais trabalhos, constatamos que quatro foram realizados nos anos de 1990 (LEÃO, 

1996; PEREIRA, 1996; NASCIMENTO, 1998; CRUZ 1998) e apenas um estudo foi 

desenvolvido na década de 1980 (MEDEIROS, 1986). 

Ao analisarmos os trabalhos apresentados, constatamos que diversos tem sido 

os objetos de representação pesquisados no âmbito das representações sociais no 

PPGE-UFPE. A partir da análise encontramos os seguintes objetos: supervisão escolar, 
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qualidade da educação, estágio supervisionado, didática, sucesso e fracasso escolar, 

escola e escolarização, projeto político-pedagógico, uso do computador na escola, 

educação especial, gênero, cursos de capacitação, informática na educação, formação 

continuada, sexualidade, professor de matemática, interdisciplinaridade, prática 

pedagógica, educação patrimonial, magistério, o aluno da escola pública, o brincar, 

museu, Ensino- Aprendizagem e Informática, estado de Alagoas, avaliação processual, 

bom aluno, inclusão escolar e coordenação pedagógica. 

Tomando como base no que diz Moscovici “uma representação é sempre uma 

representação de alguém, tanto quanto de alguma coisa” (1978, p.27) buscamos 

identificar, também, quais eram os sujeitos das representações sociais pesquisadas. 

Observamos que há uma diversificação quanto aos participantes, entretanto, a maioria 

dos trabalhos, vinte e um (21), teve os professores como sujeitos da pesquisa. Os demais 

trabalhos tiveram como participantes: professores e alunos (03), alunos da educação 

básica (02), supervisores (01), coordenadores (01), conselheiros (01) e pais e alunos da 

educação básica (01). 

Dada a importância dos procedimentos para a  pesquisa, buscamos elucidar 

quais os procedimentos de coleta têm sido utilizados para identificar as representações 

sociais dos objetos pesquisados. Constatamos que embora haja uma variedade de 

instrumentos de coleta de dados, a técnica de entrevista se sobressai. Dos trinta trabalhos 

analisados, vinte e cinco (25) recorreram a entrevista para identificar as representações. 

Na seqüência aparecem: a Técnica de Associação Livre de Palavras (15), o questionário 

(11), a observação (05), seminário (04), análise documental (02), diário de campo (03), 

grupo focal (02), Hierarquizações Sucessivas (1) e desenhos (01). Cumpre destacar que 

mais da metade dos trabalhos analisados utilizaram mais de um procedimento de coleta. 
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Por último, verificamos que o conjunto dos trabalhos atesta a nítida preferência 

pela análise de conteúdo Bardin. Dos trabalhos analisados, vinte e um (21) no total 

recorreram a esta técnica para analisar os dados. Sobre isto, Sá (1998, p. 86), nos lembra 

que essa prática é uma espécie de “Romeu e Julieta” das representações sociais, 

combinar o uso de entrevistas  e tratá-las através da “análise de conteúdo”. Destacam-se 

ainda: análise fatorial de correspondência (04), Software Tri-deux-mots (4), Análise 

Categorial (2), Software EVOC (1), Análise da Enunciação (1), Campo Semântico (3), 

Análise Temática (1). Neste quadro de diversidade encontra-se, ainda, uma quantidade 

de trabalhos que não fazem menção aos procedimentos de análise do material coletado. 

A pesquisa sobre o estado da produção do conhecimento em representações 

sociais ora apresentado, nos autoriza a afirmar a vitalidade dessa teoria para o campo 

educacional. Não obstante, esses trabalhos não incidam sobre a produção do 

conhecimento total na área educacional, podemos dizer que, há uma diversidade de 

objetos representacionais investigados, os sujeitos, os procedimentos de coleta e análise 

de dados utilizados. Este trabalho, portanto, é mais um estudo que buscou discutir um 

objeto educacional, os ciclos de aprendizagem, à luz da Teoria das Representações 

Sociais. 
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    3º CAPÍTULO - PERCURSO METODOLÓGICO 
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3.1. A abordagem qualitativa de pesquisa 

A metodologia representa na pesquisa como diz Minayo (2006, p.44) “o momento 

de discussão epistemológica sobre o caminho do pensamento que o tema ou objeto de 

investigação exige.” Esta ideia proposta pela referida autora vem confirmar o pensamento 

de que, ao adotarmos determinada metodologia, tencionamos traçar um percurso com 

vistas a nos aproximarmos das respostas às indagações formuladas.  

A partir do exposto, adotamos como metodologia de investigação o “estudo de 

caso” do tipo etnográfico, que segundo Triviños (1987), tem como foco de análise a 

descrição da cultura de um grupo buscando extrair os significados que dela emanam 

preservando a complexidade do fenômeno social e a riqueza de seu contexto peculiar. 

Por isso, a comunidade, a escola e o bairro podem constituir universos naturais da 

pesquisa etnográfica.  

O estudo de caso apresenta características fundamentais que são destacadas por 

Ludke e André (1986, p.18-20), visam à descoberta; enfatizam a interpretação em 

contexto; buscam retratar a realidade de forma completa e profunda; usam uma variedade 

de fontes de informação; revelam experiência vicária e permitem generalizações 

naturalísticas. Além disso, procura representar os diferentes e às vezes conflitantes 

pontos de vista presentes numa situação social. Em seus relatórios de pesquisa utiliza 

uma linguagem e mais acessível do que os outros relatórios. 

Não obstante, as características apresentadas acima, Ludke e André (1986) 

pontuam que análise em profundidade do objeto e a preocupação com seu aspecto 

unitário são as características principais de um estudo de caso. André (2005) acrescenta 

ainda a este tipo de pesquisa, quatro características: particularidade, descrição, heurística 
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e indução. Particularidade porque focaliza um fenômeno em particular; a descrição 

significa que o modo denso como o fenômeno estudado é descrito, detalhando suas 

normas, costumes e valores culturais. É heurístico porque possibilita a compreensão 

ampliada dos significados do fenômeno. É indutivo porque toma uma particularidade para 

compreender a totalidade. Adotamos essa metodologia devido ao fato dela permitir que se 

identifiquem as características específicas do “caso”, pois o nosso propósito não é realizar 

comparações, mas analisar as relações entre representacões sociais e práticas dos 

professores enfatizando sua dinâmica e  contexto. 

Minayo (2006), acrescenta que o estudo de caso permite evidenciar o contexto no 

qual se insere o objeto de investigação, demonstrando as ligações causais entre 

intervenções e situações da vida real, bem como o processo que está ocorrendo, o rumo 

de um procedimento em curso e as várias maneiras de interpretá-lo. A autora supracitada 

(MINAYO, 2006, p.164), corrobora que “os estudos de caso se utilizam da investigação 

qualitativa para mapear, descrever e analisar o contexto, as relações e as percepções a 

respeito da situação, fenômeno ou episódio em questão”. Entretanto, cabe evidenciar que 

um caso pode ser um grupo de sujeitos, uma comunidade, um hospital, uma empresa ou 

uma sala de aula, por exemplo, e não apenas um único indivíduo, ao contrário do que se 

poderia pensar. 

A abordagem metodológica de natureza qualitativa, visto que, ela envolve a 

obtenção de dados descritivos, frutos do contato direto do pesquisador com a situação 

estudada. Esta modalidade de investigação traz em seu bojo interesses mais abrangentes 

do que o objeto definido em seu campo específico. Trata-se, portanto, de uma abordagem 

dinâmica, em que tanto a pesquisa quanto o pesquisador "vivem sob o signo das 

contingências históricas de sua atividade" (MINAYO, 2006, p. 27). 
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A Pesquisa Social, de âmbito fundamentalmente qualitativo, em oposição à 

abordagem quantitativa, pressupõe uma atitude e uma prática teórica de constante busca 

que define um processo intrinsicamente inacabado e permanente. “É uma atividade de 

aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação 

particular entre teoria e dados” (MINAYO, 2006, p.23). Este tipo de estudo enfatiza mais o 

processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes 

(LUDKE & ANDRÉ, 1986).  De acordo com as referidas autoras, a pesquisa qualitativa 

supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação 

investigada, via de regra, através do trabalho intensivo de campo. Segundo Lüdke e 

André (1986), na pesquisa qualitativa, os problemas devem ser estudados no ambiente 

em que eles ocorrem naturalmente, sem qualquer manipulação intencional do 

pesquisador. 

Para Minayo (1994), a pesquisa de cunho qualitativo procura dar respostas aos 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados. Trabalhando com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.  A autora reforça que este 

tipo de pesquisa se preocupa com: 

 
(...) um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não pode ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis (p.21 - 22). 

 
A opção pela metodologia do tipo estudo de caso partiu da necessidade de 

verticalizar de modo mais profícuo os achados obtidos ao longo da realização das 

pesquisas desenvolvidas durante a nossa participação no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Os resultados das pesquisas anteriores (ANICETO 

E MACHADO 2009; 2010a) nos mostraram certo conflito para com a organização em 
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ciclos entre os professores da rede municipal do Recife. Revelaram uma representação 

social de ciclos de aprendizagem centrada na negatividade da proposta, sobretudo, 

centrada na não retenção dos alunos. 

Cumpre ressaltar que nas pesquisas acima citadas foram adotados como 

procedimentos  de coleta de dados a Técnica de Associação Livre de Palavras (ANICETO 

E MACHADO, 2010a) e a entrevista (usando a técnica de substituição) e o Teste do 

Núcleo Central (ANICETO E MACHADO, 2009). No primeiro estudo, o instrumento 

escolhido foi aplicado a 103 professores dos quatro ciclos do Ensino Fundamental de 37 

escolas públicas municipais do Recife.  O grupo de docentes investigados apresentou um 

discurso velado, ou seja, embora na prática criticassem e resistissem à proposta de ciclos 

de aprendizagem, nos seus discursos mostraram-se em comum acordo com ela. No 

segundo estudo, observamos certa desarmonia no discurso dos professores. Visto que, 

uma parte bem pequena representava a proposta de forma positivada, uma vez que  dava 

aos alunos oportunidade para continuar os estudos, além de reconhecerem que com ela 

cada aluno aprende em ritmo e tempo diferenciados. Contudo, um grupo bem maior 

representava o  sistema de ciclos como elemento que vinha a contribuir para o fracasso 

da escola pública,  ao permitir a promoção automática. Para aqueles docentes a não-

retenção permite que os alunos sejam promovidos sem a devida garantia do domínio de 

competências e habilidades escolares mínimas requeridas pela sociedade. 

Deste modo, a partir de tudo que constatamos em termos de representações 

sociais nas investigações anteriores que desenvolvemos, sentimos a necessidade de 

realizar um estudo de natureza etnográfica que buscasse focalizar a prática docente do 

professor nos ciclos de aprendizagem de escola da rede pública municipal do Recife, a 

fim de depreender de modo mais aprofundado essas representações sociais. Nosso 
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intuito foi desvelar aspectos que nos pareceram pouco explícitos, analisando como essas 

representações se materializam nas práticas cotidianas dos professores. Foi essa a razão 

que nos levou a realizar uma pesquisa do tipo estudo de caso, ou seja, compreender as 

relações entre representações sociais  e práticas na unidade para interpretá-las na sua 

totalidade. 

Além dos motivos apresentados, a escolha da abordagem qualitativa de pesquisa, 

se deve ao fato da Teoria das Representações Sociais privilegiar a dinâmica e 

compreensão das relações humanas vivida, partilhada e elaborada socialmente pelos 

indivíduos. As representações sociais são importantes porque desempenham um papel 

na formação das comunicações e ações sociais dos indivíduos. Entendemos que a 

abordagem qualitativa ao retratar cotidiano dos professores em toda sua abundância, nos 

oferece dados preciosos não somente para captar quais são as representações sociais de 

ciclos de aprendizagem entre os professores, mas para compreender também o contexto 

que elas foram e/ou estão sendo construídas. Para Moscovici (1978), as representações 

sociais são como teorias construídas pelos grupos para apreenderem e definirem a 

realidade em que se inserem. Destarte, é nesse sentido que a abordagem qualitativa e a 

Teoria das Representações Sociais são aportes pertinentes para o nosso estudo. 

 

3.2. Procedimentos de Coleta de Dados 

Para responder ao objetivo proposto neste estudo, qual seja, analisar as 

representações sociais de Ciclos de Aprendizagem e suas implicações para as práticas 

dos professores da rede pública municipal do Recife-PE, desenvolvemos um estudo de 

caso. Este estudo foi desenvolvido em duas etapas interdependes. Na primeira, 

procedemos com observações das práticas pedagógicas de uma escola da rede pública 
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municipal de Recife. No segundo momento, para uma maior apreensão dos sentidos e 

significados atribuídos pelos professores aos Ciclos de Aprendizagem, realizamos 

entrevistas semi-estruturadas com os professores da instituição que foram alvo das 

nossas observações. 

3.2.1. A observação 

Conforme Lüdke e André (1986), uma das vantagens da utilização da 

observação, é a possibilidade de um contato mais direto do pesquisador com o objeto de 

investigação, permitindo acompanhar as experiências diárias dos sujeitos e apreender os 

significados que eles atribuem à realidade e às suas ações. Ainda, segundo as autoras, 

as técnicas de observação são extremamente úteis para descobrir aspectos novos de um 

problema.  

Para Lüdke e André (1986), o contato direto e intenso do pesquisador com os 

atores sociais e seu contexto, permite apreender uma gama de significados, ações e 

sentidos que se encontram impregnados na cultura de um grupo. No âmbito escolar, 

Scrivener (2006), pontua que a observação de aula pode ter objetivos diferenciados, 

dentre eles, o de investigar algum aspecto da vida em sala como, por exemplo, comparar 

o nível de participação dos alunos, variedade de técnicas e perguntas usadas pelos 

professores. 

De acordo com os autores supracitados, para que a observação se torne um 

instrumento válido e fidedigno de investigação científica, precisa ser antes de tudo 

controlada e sistemática. Isso implica em um planejamento cuidadoso do trabalho e 

preparação rigorosa do observador. Consideram, também, que o “observador como 

participante” deve deixar clara a identidade e os objetivos do estudo desde o início para o 
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grupo pesquisado. Se assim proceder, o pesquisador terá mais possibilidade de ter a 

cooperação do grupo. Contudo, “terá em geral que aceitar o controle do grupo sobre o 

que será ou não tornado público pela pesquisa” (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p.29). 

Com base nas colocações dos autores acima citados, realizamos observações da 

prática pedagógica dos professores de uma instituição pública da rede municipal de 

Recife de modo a elucidar as significações atribuídas pelos docentes aos Ciclos de 

Aprendizagem, objeto de nossa pesquisa. A justificativa para as observações, está 

atrelada à necessidade de mergulhar nas práticas cotidianas dos docentes, a fim de 

explorar elementos simbólicos referentes às práticas, saberes, crenças e valores 

partilhados pelos sujeitos sociais a respeito dos Ciclos de Aprendizagem.  

Para Jodelet (2001), a representação social é uma forma de saber prático 

responsável por ligar o sujeito ao objeto, permitindo que o indivíduo se integre ao seu 

meio, ou seja, elas orientam os indivíduos para a ação, organizam as condutas e as 

práticas cotidianas e gerindo a relação dos indivíduos com o mundo. Uma vez que as 

práticas são orientadas pelas representações dos professores, este estudo procura captar 

melhor essas representações, de modo a entender como elas interferem positiva ou 

negativamente para efetivação da proposta de ciclos. Pois, como afirma Abric (2005, em 

algumas situações existe uma defasagem entre o que as pessoas dizem (discurso) e o 

que elas fazem (práticas).  

 

3.2.2. Entrevista semi-estruturada 

 

A entrevista é um processo de interação social, no qual o entrevistador tem a 

finalidade de obter informações do entrevistado, através de um roteiro contendo tópicos 
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em torno de uma problemática central. Para Minayo (1994), a entrevista privilegia a 

obtenção de informações através da fala individual, tais informacões podem revelar 

condições estruturais, sistemas de valores, normas e símbolos e transmitem, através de 

um porta-voz, representações de determinados grupos. Como salienta Paredes (2005) a 

entrevista oportuniza ao pesquisador obter uma série de idéias, opiniões, depoimentos e 

percepções que os sujeitos têm para com determinado objeto de investigação.  

Para Spink (1995), a via de acesso mais comumente usada pelos pesquisadores 

para acessar o conteúdo de uma representação social é a entrevista semi-estruturada ou 

semi-aberta, tendo em vista que ela possibilita ao entrevistado falar mais livre, evitando a 

imposição de preconcepções e categorias do pesquisador. Triviños (2006) reforça essa 

compreensão ao afirmar que, de  modo  geral,  podemos   entender   a   entrevista    semi-

estruturada   como    sendo:    

   

Aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 
medida que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o 
informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de 
suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, 
começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa (2006, p.146).  

 

Optamos pela entrevista devido ao fato desta técnica fornecer informações mais 

profundas sobre a realidade, evidenciando valores e opiniões dos atores sociais 

envolvidos com o tema. Segundo Minayo (1994, p. 109-110), a entrevista "é um 

instrumento privilegiado de coleta de informações, é a possibilidade da fala ser reveladora 

de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos e ao mesmo tempo 

ter a magia de transmitir através de um porta voz, as representações de um grupo 

determinado em condições históricas, sócio-econômicas e culturais específicas". A 
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entrevista semi-estruturada é, portanto, um instrumento valioso na apreensão das 

representações sociais construídas na interação social entre os indivíduos. A autora 

supracitada afirma ainda que esta técnica dentre outras qualidades, permite enumerar de 

forma mais abrangente possível as questões onde o pesquisador quer abordar no campo, 

a partir de suas hipóteses ou pressupostos, advindos, obviamente, da definição do objeto 

de investigação. 

 

 

3.3. Campo Empírico e participantes  

 

3.3.1. Campo Empírico 

O lócus do estudo foi uma escola da rede pública municipal de ensino do 

Recife. A escola foi tomada como caso porque supomos estar ocorrendo práticas capazes 

de promover a aprendizagem dos alunos nos ciclos, uma vez que um  conjunto de fatores,  

como: gestão democrática, professores bem qualificados, quantidade adequada de alunos 

por sala, espaço físico razoável estavam presentes. Escolhemos a referida “escola” como 

cenário da investigação, por entendermos que é no ambiente escolar que os professores, 

colaboradores de nossa pesquisa, a partir de suas vivências, crenças, ideologias, 

informações e práticas cotidianas constroem suas representações sociais dos Ciclos de 

Aprendizagem. Assim, concordamos com o que pontua Jodelet (2001), ao afirmar que a 

realidade é socialmente construída tendo influência do grupo a qual pertence. 
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A nossa escolha Escola Municipal Recanto do Saber7como caso para estudo, 

ficou ainda mais fortalecida dada sua posição de destaque na avaliação do Indice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB-2009) no estado de Pernambuco. Como a 

escola se sobressaiu na referida avaliação ficando entre as trinta e duas (32)8 com melhor 

IDEB no estado.  

Convém salientar que, posteriormente, quando já tinhamos iniciado a pesquisa 

na referida instituição, a direção da escola recebeu uma carta parabenizando a todos pelo 

compromisso com a aprendizagem dos alunos expresso nos resultados do IDEB-2009. 

Conforme a carta, a nota obtida pela escola foi 4,8. Devido ao resultado, a Prefeitura do 

Recife lhe presenteou com um computador, uma tela de projeção e um projetor de slides. 

Esta notícia foi recebida com muito entusiasmo por todos, inclusive, pela pesquisadora 

uma vez que contribuiu para reforçar seu critério de escolha.    

 

3.3.2. Escola Municipal Recanto do Saber 

A Escola Municipal Recanto do Saber, tomada como campo para este estudo 

de caso está localizada no bairro de Beberibe, sendo integrante da segunda região 

político-administrativa da cidade. O bairro de Beberibe9 é considerado como um dos 

bairros mais antigos do Recife. O mesmo tem como vizinhos os bairros de Cajueiro, 

Fundão e Água Fria, desmembrados do bairro de Beberibe, e o bairro de Linha do Tiro.  

                                                 

7
 O nome da instituição de ensino é fictício. Reforçamos que também são fictícios os nomes que serão 

conferidos aos professores e aos alunos que participaram do estudo. 

8
 No estado de Pernambuco a maior nota de IDEB-2009 foi 5,6. 

9
 As informações apresentadas sobre o bairro de Beberibe foram obtidas através dos sites: 

www.recife.pe.gov.b e www.pe-az.com.br . 

http://www.recife.pe.gov.b/
http://www.pe-az.com.br/
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Nas terras que hoje compõem o bairro existiu, no século XVII, um engenho de 

açúcar de propriedade de Diogo Gonçalves, auditor da Capitania de Pernambuco, que lhe 

foi doado como presente de casamento. Essa propriedade era banhada pelo Rio 

Beberibe, que deu o nome ao Bairro. Além de ser um dos mais antigos bairros do Recife, 

Beberibe também teve grande participação nas lutas históricas do povo pernambucano. 

Ali, por exemplo, em 1821 foi assinada a chamada Convenção de Beberibe, depois que 

os pernambucanos derrubaram o governador português Luís do Rego Barros, decretaram 

a independência de Pernambuco e elegeram uma junta governativa.  

Em 1848, Beberibe voltou a sediar violentos combates, desta vez entre tropas 

leais ao Governo e adeptos do movimento que ficou conhecido como Revolta Praieira. 

Para celebrar os episódios de 1821, a prefeitura mandou erguer na principal praça do 

bairro o Monumento à Convenção de Beberibe, obra encomendada ao artista plástico 

Abelardo da Hora. O monumento representa um dos principais espaços públicos de lazer 

do bairro de Beberibe. No entanto, de acordo com os historiadores, é provável que 

modificações posteriores tenham conferido à Praça a sua atual forma irregular e 

estrangulada, em meio a um agitado centro de comércio popular, que teve a área 

reduzida provavelmente diante das necessidades de expansão do sistema viário. Isso se 

reflete, aliás, na distribuição dos componentes da Praça, onde se ressalta a existência de 

dois pontos focais, sem distinção hierárquica, distribuídos nas extremidades do terreno: o 

monumento à Convenção, de um lado; do outro, um recinto com mesas de jogos e algum 

mobiliário urbano complementar. As árvores remanescentes das matas de Beberibe e 

palmeiras imperiais marcam presença na praça, ali criando um espaço que oferece, como 

principal atividade, o jogo de dominó, com a participação constante dos residentes, sob o 

signo do rico legado dos heróis da Convenção de Beberibe. 
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Com relação aos habitantes do referido bairro, segundo o Censo do IBGE, no de 

2000, Beberibe tinha uma população de 8.629 habitantes. Sua área possui uma extensão 

de 47,9 hectares e a densidade é de 180,04 hab./há.  

O bairro onde a escola está situada conta com uma ampla rede de supermercados 

e uma feira livre disposta diariamente nas ruas paralelas do bairro, que tem crescido ao 

longo dos anos. Os comerciantes disputam o espaço das ruas com os carros e ônibus. 

São muitos comerciantes e, sem espaço, as barracas se espalham pelo meio da rua, em 

cima da calçada, o que acaba ocasionando acidentes e pondo em risco a vida dos 

habitantes do bairro. 

Atualmente, a localidade onde está situada a unidade escolar é constituída por ruas 

urbanizadas e distribuídas dentro do normal (arrabalde residencial) com construções em 

alvenaria e bem estruturadas as quais, por sua vez, contam com um sistema de água, 

esgoto e saneamento básico. Aos arredores desse estabelecimento, podemos encontrar 

ainda centros comerciais, igrejas, sistema de saúde público e  diversas  linhas  de  ônibus 

ligando  o  bairro  a  qualquer  parte  da  cidade e  Região  Metropolitana  do  Recife.   

Com relação ao espaço físico da escola Recanto do Saber, trata-se de um prédio 

de dois andares, sendo o térreo destinado a duas salas de aula, sala de vídeo, laboratório 

de informática, uma pequena sala onde se reúnem os funcionários administrativos da 

escola, juntamente com a coordenadora pedagógica e os professores. Neste local ainda 

existe um banheiro de uso exclusivo das professoras. Os professores utilizam o mesmo 

banheiro que os funcionários do sexo masculino. Para os alunos, a escola disponibiliza 

um banheiro, porém há uma parede dividindo o ambiente destinado às meninas e aos 

meninos. A área que fica localizada na parte de trás da escola funciona como uma 
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cozinha e área de serviço localizando-se à sua frente um espaço onde os alunos fazem 

as refeições. 

Entre a cozinha e os banheiros há uma escada que dá acesso as seis salas de 

aula e ao laboratório de informática. As salas de aula possuem, de modo geral, a mesma 

organização e dispõem de birô, lousa, armário, carteiras  e  são  ornamentadas  com as  

produções dos alunos.  

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Recanto do Saber, que vem sendo 

reformulado, apresenta como objetivo primordial da instituição: atender às demandas da 

sociedade, vinculando os saberes sistematizados em um currículo integrado, cujos 

conteúdos permeiam um tratamento didático – pedagógico interdisciplinar. O PPP aponta 

que a função da educação consiste em expressar uma nova relação com o 

desenvolvimento e a democracia, como um dos fatores que podem contribuir para 

associar crescimento econômico à melhoria da qualidade de vida e à consolidação dos 

valores democráticos. De acordo com o referido documento, a escola precisa oferecer 

uma formação educacional voltada para a inovação, competitividade, flexibilidade do 

conhecimento e informações. 

A equipe pedagógica da Escola Recanto do Saber é composta por uma diretora, 

uma vice-diretora, uma coordenadora pedagógica, dezessete professores, uma 

professora itinerante (com especialidade em Psicopedagogia que atua somente no horário 

da manhã), uma professora responsável pela biblioteca, cinco estagiários, que além de 

auxiliarem na secretaria, exercem a função de monitores da sala de informática. Com 

relação à equipe de funcionários, ela é composta por 13 pessoas, sendo três vigilantes 

contratados da Prefeitura do Recife, merendeiras e auxiliares de serviços gerais. Além 

disso, há três professoras readaptadas, sendo que uma delas coordena as atividades na 
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secretaria pela manhã, uma desenvolve funções administrativas à tarde e outra assume o 

papel de assistente de direção. 

 A escola possui cerca de quinhentos e cinqüenta (550) alunos matriculados nos 

três turnos. Os primeiros anos do Ensino Fundamental funcionam nos turnos da manhã e 

em turmas de 1º e 2º Ciclos. Cada aula tem duração de duração de 4h30min no horário 

diurno e 3h20min no período noturno, tendo um intervalo de 20min para a merenda. No 

turno da manhã, os alunos são distribuídos em oito turmas, sendo uma de 1º ano do 1º 

ciclo, duas de 2º ano do  1º  ciclo, duas do 3º ano do 1º ciclo, duas do 1º ano do 2º ciclo e 

uma do 2º ano do 2º ciclo. Os alunos turno da tarde, também, são organizados em oito 

turmas, sendo uma do 1º ano do 1º ciclo, uma do 2º do 1º ciclo, duas do 3º ano do 1º 

ciclo, duas do  1º   ano  do 2º ciclo  e  duas  de  2º  ano  do  2º  ciclo. À noite funcionam 

duas turmas da Educação de Jovens e Adultos,  sendo uma do segundo módulo  e outra 

do terceiro 

Na escola Recanto do Saber, os alunos chegam sozinhos ou acompanhados de 

pais ou responsáveis e ficam próximo ao portão, esperando que o vigilante permita o 

acesso ao pátio da escola. O que só acontece somente cinco minutos antes de tocar a 

sirene da escola. Quando o portão abre, as crianças formam filas próximas das grades de 

acesso às salas e ficam aguardando seus respectivos professores. Na maioria das vezes, 

boa parte dos alunos joga as bolsas perto das grades e começa a correr pelo pátio da 

escola. 

Os alunos da Escola Recanto do Saber pertencem a famílias populares. Em sua 

maioria, são oriundos de Beberibe e bairros periféricos próximos da escola, tais como: 

Alto do Céu, Alto do Pascoal, Alto Santa Terezinha e Linha do tiro. As crianças atendidas 
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encontram-se na faixa etária compreendida entre 6 a 14 anos de idade, os alunos da 

Educação de jovens e adultos encontram na faixa etária de 15 a 60 anos de idade. 

O trabalho foi realizado no período de maio a agosto de 2010. Nossa permanência 

em campo durou em média quatro horas e meia por dia, totalizando aproximadamente 

cem horas em trabalho na escola. O registro do nos ajudou a melhor compreender a 

rotina da escola, o trato dos conteúdos, as formas de avaliação da aprendizagem dos 

alunos, o modo como as professoras atuavam junto aos grupos heterogêneos, estratégias 

que elas utilizavam para lidar com esses alunos, impasses e soluções que se 

apresentavam para desenvolver sua prática em uma escola em ciclos. 

 

3.3.3. Participantes 

Os participantes desta pesquisa foram dez (10) professores que lecionam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e sua equipe gestora, composta por coordenadora 

pedagógica e gestora, o que representa um total de doze (12) participantes. Desses 

docentes, 3 tiveram suas práticas observadas, perfazendo um total de 19 aulas. 

Os professores que participaram do nosso estudo foram identificados como: 

Miriam, Adelaide, Carmelita, Amélia, Patrícia, Virgínia, Tereza, Simone, Ricardo e Shirley. 

A coordenadora pedagógica e a gestora foram, respectivamente, nominadas como: Graça 

e Sônia. Ressaltamos que as docentes Miriam, Adelaide e Tereza, além de entrevistadas, 

tiveram suas práticas observadas. 

O critério para a seleção das professoras a serem observadas foi a indicação 

pela coordenação pedagógica. Considerando que o coordenador pedagógico, na rede 

municipal de Recife, é o profissional que está mais próximo do professor, apoiando e 

acompanhando seu trabalho, solicitamos que ele fizesse a indicação. Pedíamos que, ao 
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indicar, tomasse o cuidado de apontar aqueles professores que considerasse 

comprometidos com o desenvolvimento de uma prática pedagógica que favorecesse a 

aprendizagem dos alunos nos ciclos. Assim, chegamos às professoras: Miriam, Adelaide 

e Teresa. 

Como já foi dito, as observações foram realizadas com o objetivo investigar o 

cotidiano do trabalho docente, as dificuldades e possibilidades da prática pedagógica. 

Noutras palavras, através da observação da realidade da sala de aula, buscamos 

compreender as representações sociais de ciclos de aprendizagem e suas implicações 

para as práticas dos professores nesta realidade. Vale salientar que também tivemos a 

oportunidade de observar o último conselho de ciclo10 referente ao 1º semestre do ano 

letivo de 2010. Após as observações, realizamos entrevistas semi-estruturadas com dez 

professores, coordenador (a) pedagógico e gestor da instituição. Salientamos que, os 

dados dessas entrevistas foram utilizados para caracterizar os profissionais que atuam na 

escola e suas representações sociais de ciclos. 

Para escolher os professores a serem entrevistados, adotamos como critério 

“ser docente do quadro de efetivo da escola”. Convém salientar, que todos os 

participantes foram devidamente esclarecidos sobre os objetivos do estudo, bem como 

receberam informações os procedimentos metodológicos que seriam utilizados. Por meio 

do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE 3), tivemos o cuidado de 

garantir, os direitos de confidencialidade e deixamos claro que, caso desejassem desistir, 

                                                 

10
 O Conselho de Ciclo reúne periodicamente os vários professores da instituição, juntamente com o 

coordenador pedagógico e toda a equipe de gestão escolar, para refletir e discutir conjuntamente o 
currículo, buscando ainda avaliar o desempenho pedagógico dos alunos das diversas turmas. 
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no decorrer do trabalho, não haveria nenhum problemas. Pedimos, no entanto, a gentileza 

de informarem à pesquisadora. 

É válido salientar que, as entrevistas, foram realizadas com os professores, na 

maioria das vezes, em suas próprias salas de aula, na presença dos alunos, pois em 

várias ocasiões, pela própria precariedade da escola e falta de pessoal, não havia 

condições do professor conceder um tempo exclusivo para nos atender. Todas as 

entrevistas foram gravadas e transcritas posteriormente. 

Os entrevistados apresentam formação acadêmica diversificada. A gestora, no 

período da coleta, encontrava-se com 48 anos de idade. Sua formação acadêmica é em 

Pedagogia pela UNICAP, com especialização em Psicopedagogia pela Faculdade Santa 

Helena.  A mesma possui 24 anos de experiência docente e apenas há três anos atua 

como gestora da escola. Aos 50 anos de idade, a coordenadora da escola é formada em 

Letras pela UNICAP com especialização em Coordenação Pedagógica pela instituição de 

ensino FACHO. Seu tempo de experiência é de 30 anos, sendo que há 22 anos a 

coordenadora atua como professora e há 6 anos exerce a função de coordenação na 

escola investigada. 

Quanto à formação acadêmica dos docentes entrevistados, podemos afirmar que 

se trata de um grupo com uma formação que varia de graduação até a pós-graduação 

(scricto-sensu). Apesar da diversidade de níveis de formação, podemos observar que a 

maioria, cinco deles, tem pós-graduação (lato-sensu) concluída, dois docentes estão 

cursando, duas possuem apenas a graduação e apenas uma das professoras está 

cursando a pós-graduação (stricto-sensu) em Educação Matemática pela UFPE, 

conforme mostra a Tabela 1. Um elemento que merece destaque quanto a essa variável, 
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diz respeito ao fato de que uma das professoras da instuição, concluiu mais de um curso 

de nível superior, no caso, a graduação em Jornalismo. 

 

Tabela 1 

 
Formação acadêmica dos participantes 

n = 10 

Nível de formação f % 

 
Pós-graduação (scricto-sensu) - cursando 
Pós-graduação (lato-sensu)  
Pós-graduação (lato-sensu) - cursando 
Graduação  

 
01 
05 
02 
02 

 
10,00 
50,00 
20,00 
20,00 

 
TOTAL 

 
10 

 
100 

 

Os participantes desta pesquisa também apresentam um panorama bem 

diversificado quanto à faixa etária, encontram-se entre vinte e seis e sessenta anos de 

idade. Embora haja uma variação quanto à faixa etária das professoras, observamos que 

a maioria, seis delas, encontra-se com idade entre trinta e um a quarenta anos, conforme 

mostra a tabela 2. 

 

Tabela 2 

 
Faixa etária dos professores  

n = 10 

Idade f % 

26  
28 
31 
33 
39 
42 
43 
60 

01 
01 
02 
01 
01 
01 
02 
01 

10,00 
10,00 
20,00 
10,00 
10,00 
10,00 

 20,00 
10,00 

TOTAL 10 100 
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 Com relação ao tempo de serviço dos participantes, observamos que há uma 

diversidade quanto a este aspecto. Conforme pode ser observado na Tabela 3, há uma 

oscilação quanto aos anos de experiência dos docentes pesquisados. Embora o grupo 

seja composto desde docentes iniciantes até professoras em final de carreira, a maioria, 

possui entre um a cinco anos de exercício profissional, o que pode ser observado a 

seguir. 

 

 

Tabela 3 
Tempo de serviço dos professores (em anos)  

n = 10 

Tempo de serviço f % 

 
01 - 05 
06 - 10 
11 – 15 
16 - 20 
21 - 25 
26 - 30 

 
03 
02 
01 
02 
01 
01 

 
30,00 
20,00 
10,00 
20,00 
10,00 
10,00 

 

 
TOTAL 

 
10 

 
100 

 

No que diz respeito à variável turma/ciclo que os docentes lecionam, podemos 

dizer que a atuação das professoras é mais recorrente nas turmas de primeiro e segundo 

ciclos11 de aprendizagem. A tabela 4, a seguir evidencia claramente o exposto: 

                                                 

11
 Reforçamos que no município do Recife, o Ensino Fundamental é dividido em quatro ciclos, tendo o 

primeiro deles duração de três anos (admitindo a matrícula inicial das crianças aos seis anos de idade) e os 
três subseqüentes, duração de dois anos cada. Os anos iniciais do Ensino Fundamental, nosso foco, 
encontram-se organizado em dois ciclos assim  designados: primeiro  ciclo (1º, 2º e 3º anos) e   segundo  
ciclo  (1º e 2º anos).        
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Tabela 4 
 

Turmas em que os professores lecionam  
  

n = 10 
 

Ciclo que leciona f % 

 
1º ano do 1º ciclo 
2º ano do 1º ciclo 
3º ano do 1º ciclo 
1º ano do 2º ciclo 
2º ano do 2º ciclo 

 

 
02 
01 
02 
03 
02 

 
20,00 
10,00 
20,00 
30,00 
20,00 

TOTAL 10 100 

 

5.3.4. O acesso à escola, à coordenadora e professores (as) 

Ao chegar à Escola Municipal Recanto do Saber procuramos a gestora da escola 

para nos apresentar, e lhe entregar uma carta de anuência12. Ao nos receber, a Diretora 

Sônia fez o seguinte questionamento: “minha filha, se você já tem a carta pra que precisa 

de minha autorização”. Após esse breve contato com a Diretora Sônia, tendo em vista que 

ela já estava de saída, comunicamos que precisávamos falar com a coordenadora 

pedagógica da escola. Infelizmente, esta não se encontrava na instituição nesse dia, logo, 

tivemos que retornar no dia seguinte.  

No outro dia, retornamos à escola e procuramos conversar com a coordenadora 

pedagógica, Graça. Ao longo da conversa, falamos sobre a pesquisa e justificamos a 

necessidade de sua colaboração ao trabalho. Graça interessou-se pelo estudo. Ela 

interrompeu por duas vezes nossa conversa para nos oferecer materiais referentes aos 

ciclos. Agradecemos sua atenção e esclarecemos que já tínhamos tido acesso aqueles 

                                                 

12
Carta de anuência consiste num documento, no qual o pesquisador solicita a autorização da Secretaria de 

Educação do Munícipio, para a realização da pesquisa nas unidades escolares da rede de ensino. No nosso 
caso, o referido documento foi entregue à Secretaria Municipal de Educação de Recife. 
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documentos. Graça nos questionou: “o que é que você precisa de mim?” Nesse momento 

pedimos que, com base na sua experiência com aquele grupo de professores nos 

dissesse qual ou quais os docentes da instituição têm conseguido trabalhar bem com a 

proposta dos ciclos de aprendizagem.  

A coordenadora entendeu o objetivo da nossa conversa e relatou que poderíamos 

observar as aulas da professora Simone, pois a turma da referida professora era 

praticamente a mesma desde o 1º ano do 1º ciclo. E nessa turma, segundo Graça, 

conseguiríamos ter uma noção de continuidade com relação ao processo de ensino-

aprendizagem. Adiantou ainda que caso, a professora não aceitasse a nossa presença, 

poderíamos observar as aulas das professoras Miriam, Tereza ou Adelaide, que eram 

docentes de turmas que ela considerava estarem mais avançadas. Graça, também, teceu 

elogios a estas e a outros professores como, Vírginia e Ricardo.  

Quando comentamos sobre a possibilidade de iniciarmos as observações naquele 

mesmo dia, a coordenadora ressaltou que não seria possível, pois Simone não se 

encontrava. Portanto, deveríamos retornar no dia seguinte. Após essa conversa, 

decidimos que as primeiras observações da seriam iniciadas na sala da professora Miriam 

no 3º ano do 1º Ciclo e, posteriormente, acordaríamos com as demais professoras 

indicadas pela coordenadora. 

A vivência pedagógica na sala de aula da professora nos deixou um tanto 

surpresas, visto que, a indisciplina e a violência entre os alunos saltavam aos olhos na 

referida turma. Mesmo diante desses resultados, decidimos observar a turma por mais 

dois dias para ver se alguma situação didática se instalava na classe. Porém, ao chegar à 
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escola no segundo dia, nos deparamos com a notícia da falta da professora Simone, sob 

a justificativa da mesma ter um encontro marcado com a orientadora13.  

Desta forma, decidimos por iniciar novas observações, mas dessa vez na sala da 

professora Miriam, também indicada pela coordenadora. Após expormos sobre a nossa 

pesquisa para docente, ela assentiu a nossa presença em sua sala, porém, quis saber 

quantos dias permaneceríamos observando suas aulas e se iríamos realizar o mesmo 

trabalho em outra turma. Respondemos que o tempo de permanência giraria em torno de 

dez aulas, mas só a continuidade das observações diria o número exato de dias. 

Aproveitamos, também, para estabelecer contato com as outras duas docentes, Adelaide 

e Tereza, que foram indicadas pela coordenadora da escola. Ambas concordaram com a 

nossa proposta de observar suas aulas. 

Para compreender o contexto e a prática das professoras fizemos anotações 

diárias no caderno de campo, à medida que escrevíamos, procurávamos rememorar cada 

momento e cada situação de sala de aula. No registro, explicitávamos as atividades 

desenvolvidas pelas professoras e, posteriormente, algumas reflexões acerca do que 

obervávamos.  

Ao assim procedermos, tomavámos como referência os autores Bogdan e Biklen 

(1982). Eles salientam que o conteúdo das observações deve envolver uma parte 

descritiva e uma parte mais reflexiva. A parte descritiva refere-se a um registro detalhado 

do que ocorre “no campo” e a parte reflexiva das anotações inclui as observações 

                                                 

13 A professora Simone encontrava-se no processo de escrita do trabalho de monografia do curso 

de especialização na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda (FACHO). Conforme a coordenadora da 
escola, vez ou outra, a docente tinha que se ausentar por conta deste trabalho.  
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pessoais do pesquisador, feitas durante a fase de coleta. Assim, o relatório é um 

importante instrumento que, se utilizado pelo pesquisador, pode contribuir tanto para 

construir e formular objetivos, quanto para planejar e sistematizar atividades mais 

adequadas aos objetivos que deseja alcançar. 

 

3.3.5. Caracterização das Professoras Observadas 

 

Professora Miriam 

A professora Miriam possui 31 anos de idade, é formada em Pedagogia pela 

Universidade Federal de Pernambuco e na época da coleta de dados estava cursando a 

pós-graduação (latu-sensu) em Psicopedagogia na FUNESO. A professora iniciou a 

carreira docente em 1998 numa escola particular situada em um bairro periférico da 

cidade de Olinda. Nessa época, quando tinha apenas formação em magistério. Em 2002, 

por motivos pessoais, a docente se afastou do ambiente escolar, retornando anos mais 

tarde quando cursava o 6º período do curso de pedagogia momento em que foi 

convocada para assumir o cargo de professora regente na Prefeitura Municipal de 

Paulista. A professora Miriam estava, no período da observação, com sete meses de 

atuação na Rede Municipal do Recife. A professora leciona no 1° ano do 2º ciclo e sua 

turma é composta por vinte e cinco alunos, compreendidos na faixa etária dos nove aos 

doze anos. 

 

Professora Adelaide 

A professora Adelaide possui 43 anos de idade, é licenciada em História pela 

FUNESO. Após alguns anos, cursou a Pós-Graduação (latu-sensu) na área de formação 
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de professores pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. A professora Adelaide, 

atualmente está com dezoito anos de profissão docente, atuando nas Redes Municipais 

de Jaboatão dos Guararapes e Recife. Nesta última ela está há sete anos.  A professora 

leciona no 2° ano do 1º ciclo e sua turma é composta por vinte e sete alunos, 

compreendidos na faixa etária dos sete aos nove anos.  

 

Professora Tereza 

A professora Tereza possui 60 anos de idade, é graduada em Letras pela 

Universidade Federal de Pernambuco. A docente também é pós-graduada (lato-sensu) 

em na área de linguagem pela instituição de ensino FUNESO. Trata-se da professora que 

conta com mais tempo de experiência profissional entre os docentes da escola, está com 

30 anos de profissão.  

Tereza está há mais de 18 anos lecionando na escola do Recanto do Saber, 

entretanto, nos confidenciou que durante 1 ano e oito meses esteve exercendo a função 

de Diretora da referida instituição. Atualmente, a professora leciona numa do 1º ano de 2º 

ciclo, que possui aproximadamente 27 alunos matriculados. A faixa etária destes alunos 

situa-se entre os nove a doze anos de idade. 

 

3.4. Procedimentos de Análise 

Os dados obtidos mediante as observações e entrevistas foram organizados a 

Técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. A Técnica de Análise de Conteúdo proposta 

por Bardin (1977), objetiva oferecer ao pesquisador a possibilidade de interpretação 

aprofundada dos dados coletados, sejam eles conteúdos verbais e/ou simbólicos. Este 

procedimento tem sido muito utilizado pelos pesquisadores nas pesquisas qualitativas, 
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devido a sua capacidade de extrapolar a obtenção de resultados descritivos, para 

fornecer a possibilidade de uma análise mais densa dos conteúdos produzidos a partir de 

dados verbais e/ou simbólicos retidos por qualquer um dos elementos da comunicação 

com base em inferências. Bardin (1977) 

  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando  obter, por  
procedimentos  sistemáticos  e  objectivos  de  descrição  do  conteúdo  das  
mensagens,  indicadores  (quantitativos ou não)   que   permitam   a   inferência   
de   conhecimentos  relativos  às  condições  de  produção/recepção  (variáveis 
inferidas) destas  mensagens  (p. 37). 
 
 

O processo de explicitação, sistematização e expressão do conteúdo das 

mensagens, segundo Bardin (1977) é organizado em três etapas, são elas: pré-análise, 

exploração do material; e tratamento e interpretação dos dados.  

A primeira fase é composta por quatro momentos distintos: a leitura flutuante, na 

qual o pesquisador passa a estabelecer um contato exaustivo com o material de análise; em 

seguida, o pesquisador inicia a formulação de hipóteses e objetivos; subsequentemente 

segue-se a referenciação dos índices e  elaboração dos indicadores a serem adotados na 

análise e a preparação do material propriamente dito. Noutras palavras, a etapa de pré-

análise constitui o momento inicial da análise. É a fase de organização e sistematização 

das ideias, na qual o pesquisador além de retomar as hipóteses da pesquisa, busca 

rememorar os objetivos iniciais do estudo, construíndo indicadores que subsidirão a 

análise final dos dados coletados. 

A segunda etapa, chamada de exploração do material, tem por finalidade 

submeter os dados coletados a uma série de procedimentos que envolve recorte, 

contagem, classificação e enumeração em função de regras previamente estabelecidas. 

Este momento é destinado à definição das unidades de registro e das unidades de 
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contexto, com o intuito de identificar as impressões e orientações possíveis e apreender 

progressivamente os elementos visíveis e recorrentes nos discursos, sem, todavia, 

descartar as possíveis singularidades de sentidos produzidas.  

A terceira, conforme Bardin (1977) consiste no tratamento estatístico dos 

dados, onde é possível condensar e destacar as informações analisadas através da 

elaboração de tabelas. Ressaltamos que as categorias não foram estabelecidas a priori, 

mas são emergentes dos discursos dos participantes. Nesta fase, em outras palavras, o 

pesquisador procede à realização de inferências no intento de destacar alguns dos 

sentidos pertinentes aos discursos produzidos pelos sujeitos da pesquisa. O contato 

maior com os dados e com análise de conteúdo possibilitará definir com mais propriedade 

o tipo de categoria. 

Inicialmente organizamos o material coletado para em seguida proceder a 

leitura do mesmo. Nesse momento, lemos várias vezes os depoimentos transcritos das 

entrevistas e registros de nossas observações, a fim de, estabelecer diálogos que 

possibilitassem o levantamento de questões, problematizações e reflexões, selecionando 

o que consideramos mais significativo em relação aos nossos objetivos para 

interpretação. Posteriormente, segmentamos o córpus de análise em unidades de 

significado, ou seja, dividimos o todo em partes menores para analisá-lo.  Utilizamos o 

tema como unidade de registro devido a sua pertinência para a identificação dos núcleos 

de sentido das comunicações manifestas pelos atores sociais. Como pontua Bardin 

(1977), o tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto 

analisado, segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura. 

Cumpre pontuar que, mesmo guardando estreita relação, na organização geral 

deste capítulo, os dados das entrevistas e observação são apresentados em dois blocos. 
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Esses blocos mesmo que didaticamente separados, eles dialogam entre si, ou seja, 

embora tenhamos  privilegiado a separação entre os resultados das observações e 

entrevista, há uma articulação dos resultados das entrevistas e observações das práticas. 

Principalmente, nas análises dos segundo bloco lançamos mão tanto de referências 

diretas dos discursos dos sujeitos, como do registro das práticas observadas. 
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4º CAPÍTULO - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.4.1. Análise e Discussão dos Resultados 

 

A questão central que tencionamos responder com este estudo encontra fundamento 

no seguinte pressuposto: se as representações orientam as práticas, permitindo aos 

sujeitos lidar com seu ambiente físico e social, como estão sendo desenvolvidas as 

práticas pedagógicas no sistema de Ciclos de Aprendizagem pelos professores da rede 

pública municipal de Recife? Vala (1996, p. 151), afirma que as representações sociais não 

são apenas enunciados reprodutores da realidade, mas, são: 

 

(...) teorias sociais práticas sobre objetos relevantes na vida dos grupos. Enquanto 
teorias, são organizadoras de crenças, atitudes e explicações; enquanto teorias 
práticas, são organizadores da ação; enquanto teorias sociais, são produzidas no 
quadro das comunicações cotidianas suscitadas pelas identidades sociais. 

 

 Para melhor compreender as relações entre representações sociais e práticas nos 

ciclos, realizamos um estudo de caso, além de entrevistas com doze profissionais que 

atuam na escola (dez professores, gestora e coordenadora pedagógica). Observamos dez 

aulas da professora Miriam, quatro aulas da professora Adelaide e cinco aulas da docente 

Tereza, o que representou um total de 82 horas de observação. Ainda, participamos de 

umas das reuniões de Conselho de Ciclo da Escola Recanto do Saber. 

 Utilizamos para a realização das entrevistas e das observações, dois roteiros 

(APÊNDICE 1 e 2), que além de, caracterizar os profissionais que atuam na escola, 

explorou elementos característicos referentes à proposta dos Ciclos de Aprendizagem e 

sua materialização na dinâmica escolar. Procuramos privilegiar como pontos importantes, 

os pressupostos epistemológicos da proposta dos Ciclos de Aprendizagem, quais sejam: 

a organização da sala de aula; como os professores lidam com a diversidade de 

habilidades e níveis de aprendizagem; como são construídas as relações pedagógicas 
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entre professor (a) e alunos (as); o trato específico com os conteúdos; como é feito o 

atendimento aos alunos com dificuldades. Além disso, procuramos observar como 

ocorriam os processos de avaliação da aprendizagem na sala de aula. 

 Para apreender as representações sociais de ciclos de Aprendizagem, os 

resultados foram organizados em dois blocos interdependentes entre si. No primeiro, 

buscamos discutir as representações sociais de Ciclos de Aprendizagem, a partir dos 

elementos trabalhados ao longo das entrevistas realizadas com os profissionais da escola 

Recanto do Saber. No segundo bloco, apresentamos, com base nas observações 

realizadas no cotidiano da sala de aula das professoras Miriam, Adelaide e Tereza, uma 

reflexão acerca de como se processam as práticas docentes no sistema de Ciclos de 

Aprendizagem, tentando apreender como as representações sociais orientam essas 

práticas. Ressaltamos que, ao longo da análise das observações, também, lançamos mão 

de alguns trechos das entrevistas, tendo em vista a sintonia desses depoimentos com as 

práticas. 
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4.4.2. 1º Bloco: As Representações Sociais de Ciclos de Aprendizagem entre os 

Profissionais da Escola Recanto do Saber 

 

Neste tópico, discutimos os depoimentos dos profissionais14 entrevistados que 

atuam na escola, sobre o que vem a ser a Proposta dos Ciclos de Aprendizagem. 

Convém lembrar que esses depoimentos revelaram tomadas de posição, ações e 

reações, dos participantes da pesquisa para com a proposta dos ciclos.  

Como já mencionamos, a organização da escola em ciclos estabeleceu-se em 

contraposição à organização em séries com o objetivo de combater o caráter seletivo e 

excludente da escola e regularizar o fluxo de alunos ao longo da escolarização pública, 

buscando garantir a todos os alunos ingressantes uma permanência mais qualificada no 

interior da instituição. Com base no que postula Cruz (2008), a escola em ciclos busca 

romper com a lógica estruturada da seriação, a qual define um tempo em virtude dos 

objetivos, conteúdos e avaliação, para o aluno aprender. Os ciclos trazem à tona a ideia 

de que o tempo de aprendizagem deve ser o mesmo da superação das dificuldades. 

Nesta ótica, a noção de tempo constitui-se “numa constante investigação sobre os 

processos sócio-cognitivos de produção de conhecimento pelos quais passam os alunos, 

prevalecendo um olhar de continuidade e garantindo que as dificuldades sejam superadas 

no decorrer de cada ciclo”. (p.23). 

Inicialmente, os profissionais da escola foram questionados sobre a provisão de 

orientações pedagógicas por parte da Prefeitura do Recife para apreensão da proposta 

                                                 

14
 A expressão “profissionais da escola” indica professores, coordenadora pedagógica e diretora que atuam 

na instituição escolar pesquisada e que participaram do nosso estudo. 
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implantada na rede em substituição ao regime seriado. Os participantes deixaram 

entrever que a proposta de organização do sistema escolar em ciclos foi implantada de 

forma vertical e arbitrária, não discutida com os principais envolvidos, os professores. A 

maioria relatou a inexistência de preocupação com a formação continuada destes, nem 

como seria reorganizado o trabalho pedagógico, dadas às condições pedagógicas e 

funcionais para o sucesso da proposta. Os profissionais relataram que na verdade, a 

Secretaria de Educação (SE) do Município do Recife, convocou a equipe gestora das 

instituições para informar da mudança. E os docentes, na verdade, receberam alguns 

materiais publicados pela própria SE, explicando de modo geral a proposta dos Ciclos de 

Aprendizagem. A gestora e a coordenadora, que à época da implantação dos ciclos eram 

professoras da mesma rede, afirmaram que não houve preparação do professorado para 

atuar nos ciclos, e que todos os docentes foram levados a assumir e executar a proposta, 

o que gerou dificuldades. Sobre o referido momento a coordenadora e a diretora 

relembram: 

 
Faz um tempinho já, mas eu me lembro que a secretaria promoveu algumas 
reuniões com os professores/coordenadores/gestores para apresentar a nova 
organização de ensino. No momento da reunião, os representantes citaram 
exemplos de outros estados que já tinham adotado os ciclos e que apresentavam 
êxito em suas vivências. Depois disto, ficou a cargo professores, executar a 
proposta e promover as mudanças pretendidas. Coordenadora Graça 
 

Na época eu era professora né? Só lembro que nós fomos informados muito 
rapidamente da implantação dos ciclos e que nos deram algumas informações 
sobre a proposta. O que eu lembro de mais forte, era que não ia ter mais prova, 
nem nota e o aluno não ia poder ser mais reprovado. Foi um momento muito dificil 
pra gente. Porque pela proposta, a gente não podia mais dar nota aos alunos, a 
gente tinha que avaliar ele como um todo né? Era muito mais dificil, mas eu 
procurava fazer a avaliação continua deles. Eu tinha um caderninho que eu 
anotava tudo. Diretora Sônia 

 

 Ao comentar sobre a imposição dos ciclos às redes, Freitas (2003) revela sua 

preocupação com um tipo de política pública que determina sua adoção em massa.  
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Segundo ele, a implantação do regime poderia ser progressiva nas escolas, de forma 

experiencial. Agindo deste modo, as autoridades estariam demonstrando respeito à 

autonomia das instituições e  decisões tomadas pelos seus responsáveis imediatos. 

Em estudo anterior, Machado e Aniceto (2010a), investigaram a Proposta dos 

Ciclos no municipio de Recife, e constataram que, a maioria dos professores considerou a 

implantação da proposta como um retrocesso. Tendo em vista que, se antes os alunos 

eram excluídos logo nos primeiros anos de escolarização, agora com a escola ciclada, 

esses alunos são excluídos dentro do próprio sistema. Isto porque, de acordo com os 

docentes eles passam de ano a ano sem saber ler e escrever. 

Entendemos, a partir de nossas leituras, que embora as intenções fossem as 

melhores, a implementação da proposta não contou com a aprovação pública dos atores 

educacionais, pois, principalmente os professores não foram envolvidos nas discussões e 

eles se ressentem disso. Em Recife-PE, talvez a situação de desagrado seja ainda maior 

porque, a cidade vivia um momento de relativa democratização, tendo assumido a 

prefeitura um ex-operário vinculado ao Partido dos Trabalhadores (PT) cujos princípios 

defendidos eram principalmente a negociação e articulação com os grupos sociais na 

definição e implementação das políticas municipais. 

Referindo-se ao contexto nacional, Mainardes (2007), explicita que a implantação 

dos ciclos de “cima para baixo” fez com que houvesse uma separação ainda maior entre 

concepção e execução de políticas, bem como disseminou a ideia de que os profissionais 

que atuam nas instituições escolares não passam de executores das políticas públicas. 

É válido destacar que, para alguns docentes da instituição, os ciclos foram implantados 

somente para contribuírem com a apresentação de dados estatísticos, sem melhorar a 

qualidade do ensino. 
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Acho que a implantação está ligada às estatísticas. Elevar o número de 
aprovações no final do ano. O aluno só pode repetir no ciclo 1 ano 3 ou por falta, 
então, logicamente que as estatísticas vão ser as melhores. Carmelita 

 
Do jeito que ela tá implantada, a meu ver foi pra dar uma subida no IDEB né? Pra 
parar com os números altos de reprovação, pra dar uma baixa nos números. 
Inicialmente eu vejo desse jeito. Virginia 

 

Com relação ao comentário feito pela professora Virgínia, é válido salientar que 

houve um equívoco por parte da docente, ao alegar que a proposta dos ciclos foi 

implantada como forma de elevar o Indice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB). Isto porque, o IDEB foi criado em 2007, com o objetivo de medir a qualidade de 

cada escola e de cada rede de ensino. E as propostas de escolas em ciclos são 

anteriores à criação desse indicador de qualidade. A organização da escolaridade em 

ciclos ganhou mais força a partir da década de 80 com o fim do governo militar e a 

restauração da democracia. Também, destaca-se que a criação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96, reforçou os ciclos como uma das formas 

alternativas de organização da Educação Básica. Deste modo, não se pode afirmar que 

os ciclos foram implantados apenas para contribuir com a melhoria dos dados estatísticos 

da educação. 

No presente estudo, procuramos saber deste grupo de profissionais da escola, o 

que eles pensam a respeito da proposta dos ciclos. Alguns tentaram formular uma breve 

conceituação dos ciclos de aprendizagem, o que pode ser percebido no trecho seguinte: 

“a formação por ciclos é uma formação que dá mais tempo para o aluno aprender e que 

defende a não reprovação. Os alunos passam de um ano para o outro sem serem 

retidos”. Prof. Patrícia. 
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Depreendemos que há certas contradições nas representações sociais de ciclos, 

pois, uns representam de forma negativa e outros de forma positiva. Uma docente afirma 

que a implantação dos ciclos não provocou uma queda na aprendizagem, pois concorda 

que o que está em jogo não é a forma de organização da escola, mas o compromisso do 

professor com a aprendizagem dos alunos. Já a outra, concorda que a proposta é boa 

enquanto teoria, mas acredita que ela não condiz com a realidade da rede. 

 
Não, eu acho que não houve uma queda na aprendizagem. Porque pra mim se ele 
tiver que aprender, ele aprende sendo série ou ciclo. Depende muito de você. Não 
adianta nada falar um monte de coisa bonita e não se mobilizar pra chegar perto 
do aluno. Eu acho que o ciclo produz resultados positivos e negativos como eu já 
te falei. E pra mim, o professor que trabalha realmente, que é comprometido, 
empenhado, gosta do que faz, ele trabalha bem tanto na série quanto no ciclo. 
Agora tem professor que gosta mesmo é de reprovar o aluno. Como lá na 
seriação, bastava ele olhar pra o aluno que ele já reprovava e no ciclo não pode. 
Aí ele meio que se revolta. E eu assim, trabalhando no ciclo, eu vi que tem uma 
variação aí no modo de avaliar. Amélia 
 
Eu concordo com isso também. Porque a proposta é boa, mas não se adequa à 
realidade da rede. O aluno tá muito solto. Ele sabe que não tem mais reprovação. 
Sabe que basta assistir aula pra passar. Só que a prefeitura não vê que mais na 
frente nós vamos ter uma população de analfabetos funcionais. Isto é, tem o 
diploma, mas não sabe de nada. Eu penso isso. Shirley 
 

A referência à retenção escolar, aparece nas falas da maioria dos entrevistados, 

como sendo um aspecto bastante negativo na proposta dos ciclos. Os entrevistados, 

revelam indignação diante do fato dos professores terem ciência de que, seu aluno não 

tem condições suficientes para ser promovido, e, por conta da proposta, serem obrigados 

a fazer o aluno avançar para o ano seguinte. 

O que me deixa chateado, enquanto professor com o sistema de ciclos é a 
questão da retenção. E o professor ter certeza que aquele aluno não tem 
condições de passar porque não sabe ler e nem escrever, e ele não pode reter. Eu 
não concordo. Porém, não concordo com aquele tipo de professor que já no 
primeiro dia de aula, olha pra o aluno e diz: com certeza vai ser retido, não vai 
passar. Isso não. Porque eles são crianças e cada criança tem o seu tempo de 
aprendizagem. Eu acho que o sistema de ciclos, ele deve ser revisto. Ricardo 

 
Olha, esse caso da retenção nos ciclos mesmo. Ela é negativa e positiva ao 
mesmo tempo. Positiva porque você não interrompe o caminhar do aluno, o 
percurso da aprendizagem dele. Mas, ao mesmo tempo, se torna muito negativa 
porque o aluno vai para outro ano com muitas defasagens e muitas vezes não 
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consegue superar. Então eu acho que aquele aluno que tivesse muita dificuldade 
deveria passar mais tempo dentro de um ano/ciclo para se aprimorar mais. 
Adelaide 

 

De acordo Perrenoud (2000), as representações, crenças, valores, culturas e 

práticas sociais dos atores escolares não se modificam de forma abrupta após a 

implantação de uma nova proposta de organização curricular. Para o referido autor, ao se 

propor uma mudança dessa natureza no cenário escolar, é premente o envolvimento de 

todos que compõem a instituição escolar. De acordo com Almeida (2002, p.40), isto deve 

ocorrer não apenas no momento da execução da proposta, mas é preciso que haja o 

entrosamento de todos desde a fase de elaboração até a formulação de um programa de 

formação continuada capaz de responder aos novos desafios da realidade escolar. De 

acordo com as análises de Barretto e Mitrulis (2001), é compreensível e natural a 

resistência às propostas do sistema de ensino em ciclos, posto que 

 
se trata menos de uma mudança nos detalhes formais da estrutura da escola do 
que na sua cultura. O grande desafio é exatamente o de fazer emergir o novo em 
meio a um aparato escolar que tem grande poder de regulação e que funciona a 
partir de princípios contraditórios. Tudo indica, pois que os ciclos demandarão 
muito tempo ainda para serem consolidados, já que o tempo de mudar no papel é 
muito diferente do tempo de transformar corações e mentes e daquele requerido 
para moldar a nova face da escola. (BARRETTO E MITRULIS, 2001, p.136) 

 

Os professores que têm ingressado mais recentemente na Rede Municipal, 

reclamam da ausência de uma política da Prefeitura para recebê-los e prepará-los 

devidamente para o trabalho docente na escola organizada em ciclos de aprendizagem. 

Os docentes afirmaram nunca ter recebido formação específica sobre como atuar no 

sistema de ciclos.  Conforme Barretto e Mitrulis (2001), desde que o regime de 

progressão continuada foi implantado no estado de São Paulo no ano de 1998, que já se 

alertava para algumas condições essenciais ao bom funcionamento da proposta. Caso 
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contrário, ocorreria apenas uma camuflagem dos dados estatísticos. De acordo com as 

autoras, as condições eram as seguintes: 

Escolas diferenciadas para crianças e jovens; extensão da jornada escolar; 
ampliação da equipe técnica das escolas com a presença de professor 
coordenador em todos os estabelecimentos de ensino; horas de trabalho 
pedagógico coletivo; abertura para fazer face às dificuldades dos alunos mediante 
mecanismos de reforço e recuperação; distribuição de equipamentos e materiais 
pedagógicos; descentralização de recursos financeiros diretamente às escolas. 

 

Quando questionamos os professores que estão há pouco tempo na rede sobre 

“como ensinam num sistema em que desconhecem a sua lógica de estruturação e 

funcionamento”, eles afirmaram que costumam pedir apoio dos professores mais antigos 

da escola e da equipe gestora para darem conta do trabalho. Além disso, asseveraram 

que não existem tantas diferenças na forma como os conteúdos são trabalhados nos 

ciclos, o que fica claro no depoimento da docente a seguir: 

 

Bem, eu uso a experiência que eu tenho como professora. Porque, embora o ciclo 
seja diferente da série em muitos aspectos, a rotina é a mesma. A gente tem que 
dar aula, fazer planejamento, preencher caderneta. E... Sinceramente, em relação 
aos conteúdos, eu não vejo diferença entre série e ciclos. Miriam 
 

 

Conforme Perrenoud (1999, p. 14), “as reformas escolares colocam um problema 

inteiramente diferente: as competências e conhecimentos requeridos não estão lá a 

espera de que o corpo docente venha se apropriar deles”. Seguindo o raciocínio do autor, 

aproveitamos para saber dos participantes, sobre o que se discute nos encontros de 

formação continuada. Boa parte dos profissionais da escola alegou que há muito tempo a 

Secretaria de Educação não oferece formação continuada e os encontros anteriores, 

abordavam temas específicos de formação, não correspondendo às necessidades dos 

professores. Todos asseguraram que os cursos ofertados não têm atingido todos os 

professores, e tem sido inexpressiva a preocupação com a formação docente. Esta 
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constatação é preocupante, visto que, o despreparo ocasiona, um grau elevado de 

ansiedade e insegurança, que constituem entraves à aceitação da proposta. Eis alguns 

trechos das entrevistas em que comentam sobre formação continuada: 

 
É sempre muito genérica. Temos necessidade de coisas mais específicas, de 
formação pra gente saber trabalhar algumas dificuldades dos alunos. Eu sou 
coordenadora em outra escola e lá também passamos por esses problemas com 
relação às formações continuadas. Amélia 
 
Teve o pró-letramento, que foi muito bom. Vinham alguns estagiários para ficar 
com a turma, enquanto a gente tinha formação de português e matemática. Graça 
recebia um material muito bom e depois repassava pra gente. Essas formações 
são muito boas, mas só teve umas duas ou três nesse tempo que eu estou aqui. 
Isso é uma pena, porque quando se reúnem os professores, a gente tem a 
possibilidade de trocas. Encontramos professores com problemas de sala de aula 
muito semelhante aos nossos. Até as reuniões que tinham aqui, agora não tem 
mais. Só nos reunimos nos conselhos de ciclos. Mesmo assim, eles são 
bimestrais. Virginia 
 

(...) Eu tô aqui há sete meses e até agora só tive uma formação de 15 dias. Cada 
dia era um assunto diferente e sacrificaram as nossas férias. Eu gosto muito de 
formação, de atualização. Sempre que eu fico sabendo de uma, eu corro, faço a 
inscrição, participo. Porque a formação é uma injeção de ânimo pra nós que 
ficamos aqui nessa rotina, afundados nesse ambiente escolar. É aluno que briga. 
É tanta confusão. Então você vai pra formação, vê os pesquisadores falando, aí 
você tem uma alegria. Mas, em compensação quando chega aqui na escola, é 
aquele “balde de água fria”. Miriam 

 

Como se pode ver pelos depoimentos, os professores reivindicam uma formação 

condizente com o momento que estão vivenciando, demonstrando consciência de que a 

formação contínua se constitui num meio privilegiado de ação e de maior compreensão da 

proposta e de seu papel, no que se refere às transformação das práticas pedagógicas. De 

acordo com os profissionais da escola Recanto do Saber, atualmente é a coordenadora 

pedagógica quem está sendo capacitada, pela Secretaria de Educação, para formar os 

docentes na própria instituição. Isto porque, segundo eles, não há quem possa substituir o 

professor em sala de aula, enquanto ele está em formação. Tanto a coordenadora quanto 

a diretora, durante a entrevista, ratificaram o que foi afirmado pelos professores acerca da 

formação continuada: 
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[...] em relação a essa questão da formação continuada falta melhorar muito. 
Porque o professor está sozinho, não tem ninguém para ajudá-lo e nem substituir 
ele na sala de aula, enquanto ele vai para as formações com a coordenadora. E 
tem a questão do planejamento coletivo que não tem né? Diretora Sônia 

A secretaria de educação fez uma parceria com o CEEL
15

, que é a seguinte, nós 
coordenadores fazemos um curso de apropriação do sistema de escrita alfabética. 
Quando chegamos na escola, nós temos a responsabilidade de passar toda essa 
formação para os professores. Antes quando tinha o MAIS era mais fácil. Hoje 
está mais difícil, porque o professor não tem com quem deixar a turma e quando 
larga vai correndo para outra escola. Então, assim, você vê né? Não sobra tempo 
para a formação. Coordenadora Graça 

 

O estudo de Carcereri (2003), analisou como se deu a preparação do professor 

para enfrentar os desafios do trabalho pedagógico nos ciclos. Seus achados mostraram 

que a política dos Ciclos de Aprendizagem é tratada nos cursos formadores de modo 

pontual e que formação continuada para a maioria dos professores, não se constitui como 

prioridade. A autora alerta sobre a necessidade da formação continuada ser tomada como 

um processo constante e não pontual, estando sempre interligada às atividades  

profissionais desenvolvidas na escola. 

Com relação ao modo como representam a proposta dos ciclos, foi possível 

perceber que a maioria dos participantes possui um discurso negativo. De maneira geral, 

as falas dos participantes ressaltam a validade da proposta, tendo em vista que ela amplia 

as oportunidades de acesso e permanência na escola, reconhecendo que cada aluno 

aprende num ritmo e num tempo diferenciado. Isto é, os ciclos oferecem mais uma 

oportunidade para os alunos continuar os estudos. Porém, ao mesmo tempo em que 

destacam o lado positivo da proposta, os profissionais reforçam os seus aspectos 

negativos. 

                                                 

15
A coordenadora está se referindo ao Centro de Estudos de Educação e Linguagem (CEEL)  que tem feito 

parcerias com as prefeituras para formação de professores.  
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Como tudo na vida, eu acho que ela (a proposta de ciclos) tem um lado positivo e 
um negativo. Ela oferece um tempo a mais pra o aluno aprender. Porque ela 
considera que cada um se desenvolve num tempo diferente. Eu me desenvolvo de 
um jeito, você de outro e assim vai. O aluno vai ter aquele tempo maior pra 
desenvolver as competências. Mas, por outro lado, é assim, você fica meio 
desacreditado. Porque o próprio aluno chega pra você e diz: nem adianta eu fazer 
isso, eu já sei que eu vou passar de todo jeito mesmo. Não tô me referindo aos 
dessa escola aqui não sabe? Eles ainda são muito crianças e não sabem dessas 
coisas de retenção. Falo das que são dos outros ciclos. Elas chegam pra gente e 
diz na cara: a senhora não pode me reprovar. Os ciclos produzem números, 
produz resultados favoráveis entendesse? Amélia 

 

Vale salientar, quanto às colocações da professora Amélia, que ensina na escola 

investigada, numa turma do 2º ano do 2º ciclo. Provavelmente, a docente toma como 

exemplo, os desabafos feitos por seus colegas de trabalho, que atuam nos ciclos finais do 

Ensino Fundamental. Pois, como ela mesma afirma, seus alunos são crianças pequenas 

e, possivelmente, não têm conhecimento de que os ciclos limitam a retenção escolar. 

Outro dado importante, é que de acordo com o art. 4º das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Pedagogia, o pedagogo está apto a exercer funções de magistério 

na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 

Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

(SCHEIBE, 2007) 

 Barretto e Mitrulis (2001) também corroboram o já explicitado, visto que, para as 

autoras há uma ampla diferença entre os professores que atuam nas séries iniciais e os 

que atuam nas finais. 

 

Tal distinção se dá no plano da formação profissional, do regime de trabalho, das 
teorias adotadas para fundamentar as práticas e da visão da função social da 
escola. Enquanto os primeiros, de formação polivalente, passaram nas últimas 
décadas por um processo mais intenso de iniciação a teorias que fortalecem uma 
concepção de educação mais integradora presente nos ciclos, os professores das 
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 séries, especialistas nas diferentes áreas do conhecimento, embora 
comunguem o mesmo ideário de educação democrática e função social da escola, 
mantêm um forte compromisso com o conteúdo de suas disciplinas. Eles 
costumam resistir mais ao que supõem ser um risco de degradação dos padrões 
de qualidade de ensino e freqüentemente encontram muita dificuldade de 
trabalhar com uma concepção de educação que leve em conta o aluno na sua 
totalidade, a qual se viabiliza particularmente em condições de trabalho coletivo. 

 
Nos depoimentos dos docentes, ficou evidente a associação direta da  proposta de 

ciclos a não retenção escolar. Eles apontam que os ciclos não têm melhorado a 

aprendizagem dos alunos porque permitem sua aprovação automática independente de 

sua aprendizagem. Desta forma, podemos depreender que o fim da reprovação 

apresenta-se como uma das principais razões da resistência dos profissionais à proposta. 

A docente Virgínia explicita o seguinte: 

 

Pra mim, a noção de retenção tá presa a essa necessidade de melhorar os 
indices, pra mostrar que o Brasil tá avançando na educação. Agora, a retenção ela 
é necessária, porque a gente precisa também e o aluno precisa. Ele não pode ser 
reprovado, dizem por aí. Porque reprovar o  aluno vai deixar ele traumatizado. 
Mas se ele não avançou, vai fazer o que? Teve aquele tempo e ele não avançou. 
Ai a gente tem que ver. Porque é importante não interromper o desenvolvimento 
do aluno, mas tem que rever essa retenção. 

 

Algumas docentes da escola revelaram sua preferência pelo sistema seriado. Ela 

foi manifestada por uma série de motivos, sobressaindo-se a avaliação. Como já 

evidenciado em outros estudos (GLÓRIA, 2004, OLIVEIRA 2004), a retenção continua 

sendo um elemento forte na representação social de ciclo de aprendizagem entre os 

professores. A reprovação escolar, foi eliminada do sistema escolar e sua ausência tem 

engendrado situações de insegurança, conflitos e discordância por parte do professorado. 

Podemos visualizar alguns comentários das referidas docentes que reforçam o que 

acabamos de afirmar: 
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Eu não concordo muito. Porque a meu ver, eu pensei que o ciclo fosse assim... O 
aluno sabendo o necessário, num tá no ciclo? Então, já passaria automaticamente 
pra o ciclo seguinte. E eu tive alunos nos anos anteriores que foram impedidos de 
ir pra o ciclo seguinte, e por conta de burocracias, não foram. Pelo contrário, 
permaneceram na mesma série, isso eu não concordo. Mais isso é uma coisa que 
foi colocada pra gente sabe, não é culpa da direção e nem tão pouco da 
coordenadora sabe? Eu acho que se o ciclo vem pra facilitar, se você tem alunos 
na sua turma que tem condições de avançar, o ideal e o lógico, é avançar. Tereza 

 
Rapaz, eu não concordo com a proposta não. Sou mais aquela época tradicional 
que só passava quem soubesse. Acho que a gente tá criando uma geração de 
alunos desinteressados e que não sabem de nada. Eu tenho alunos que já estão 
fora da idade ano-ciclo, alunos que são do 2º ano 2º ciclo que já eram para estar 
lendo, compreendendo. Mas, não é o que acontece, às vezes eu acho que eu tô 
falando japonês para eles, é o caso de Thiago, Robson, Douglas. Eles não 
compreendem. Eu acho que deveria voltar pra o regime seriado. Eu como 

professora, me sinto muito incomodada em ver um aluno que não tem condições 
de passar, mas não pode ser retido. Eles estudavam mais no regime seriado 
porque ficavam sempre com aquela expectativa de que podiam ser reprovados. O 
ciclo vem com esse discurso de respeito ao aluno, que cada um tem tempo de 
aprendizagem. Mas, o que eu vejo é um total desinteresse do aluno. Ele estuda se 
quiser, se tiver interesse, se a família puxar por ele. Caso contrário, ele vem para 
escola, mas não tira sequer os cadernos da bolsa e eles vêm e voltam fazendo 
turismo na mochila do menino. Carmelita 
 
Olha, o ciclo pra mim é só a questão da retenção. O aluno só pode ser retido no 
final dos ciclos agora, só isso. As provas a gente não faz mais e a avaliação agora 
é continua, através de registro diário. Tinha nota e hoje é conceito que a gente dá 
para o aluno. Agora quanto ao trabalho com os conteúdos, pra mim permanece da 
mesma forma, não mudou não. Adelaide 

 
 
 

 Cabe um comentário com relação ao depoimento da professora Carmelita que 

demonstra certo saudosismo para com a organização escolar em séries. A docente 

atualmente ensina numa turma de 2º ano do 2º ciclo da Escola Recanto do Saber. A partir 

de sua longa experiência no regime de seriação, a referida docente afirma que a antiga 

forma de organizar a escola era melhor porque não permitia a promoção de uma etapa à 

outra sem a aquisição de conhecimentos básicos. Deste modo, a professora Carmelita 

responsabiliza o sistema de ciclos pelo desinteresse dos alunos, uma vez que a proposta 

limitou a retenção.  

Esses mesmos resultados, já foram comentados por Glória e Mafra (2004), quando 

afirmam que o princípio de não retenção leva os docentes a sugerirem a necessidade de 



130 

 

 

 

reformulação da proposta. Muitos docentes ao criticarem a promoção automática dos 

alunos, sugerem até mesmo o retorno da seriação, a partir de realidades como contínuo 

de exclusão ou descaso com a aprendizagem. 

 Sobre o assunto, Barretto e Mitrulis (2001), consideram um equívoco acreditar 

que a chave do estímulo ao estudo esteja ligada a sanções negativas, como notas, provas 

e ameaças de reprovação. No trecho abaixo, as autoras explicitam claramente qual o 

desafio que a escola deve se colocar: 

 

Mas, na análise da motivação para estudar ou para freqüentar a escola, não só a 
origem social dos alunos, como também o contexto escolar pode ter influência 
significativa, devendo ser levadas em conta as possibilidades abertas pela 
proposta curricular e pelas experiências de aprendizagem propiciadas pela 
instituição. Além disso, com ou sem o regime de ciclos, muitos estudantes, 
especialmente os adolescentes e jovens, ainda quando não mostram interesse 
acentuado para estudar, manifestam interesse de freqüentar a escola, atraídos 
pelas oportunidades de convívio social que esta lhes oferece e pela sensação de 
pertencerem a grupos de referência reputados por eles como importantes. Eis um 
novo desafio às pedagogias. (p.132) 

 

Reforçamos que as representações sociais de ciclos de aprendizagem dos 

docentes estão atreladas ao fim da retenção, fincadas também, numa representação de 

escola, na qual o aluno deve está condicionado a punições e sanções negativas ou 

positivas para aprender. Essas representações dos docentes ainda estão centradas numa 

postura de transmissão de informações do que respaldados por uma lógica da 

aprendizagem e construção dos conhecimentos.  A esse respeito Duran (2004), pontua 

que o fato de muitos docentes considerarem os ciclos como responsáveis do fracasso do 

sistema educacional, decorre de leituras acríticas e simplificadas das propostas, levando 

muitos dos que atuam na escola a combatê-las, torcendo pelo retorno do sistema seriado 

e, consequentemente, da reprovação..  
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No nosso entender e de vários autores, retornar à seriação é o mesmo que 

voltarmos a adesão da cultura da reprovação, seria um retrocesso no processo educativo. 

Para Krug (2005) 

 

Na sua tradição progressista, a Escola por Ciclos denuncia a transformação do 
homem em objeto, das crianças em matéria-prima de uma sociedade injusta, da 
coisificação do ser humano, da educação em mercadoria. Nesta tradição, para 
além da denúncia, a Escola por Ciclos afirma o ser humano como valor 
fundamental, em sua diversidade e pluralidade, a educação enquanto direito e o 
conhecimento enquanto valor imediato e mediato na construção de um cotidiano 
mais feliz. (p.3) 
 
 

Os depoimentos nos levam a depreender que a representação social de ciclos dos 

professores encontra-se alicerçada na não reprovação.  Esse dado aparece em muitos 

estudos sobre o tema, como  Barretto e Souza, 2004; Jacomini, 2004; Petrenas, 2006).   

Conforme Jodelet (2001), é comum os sujeitos, ao representarem um objeto, 

devido aos seus interesses profissionais, condições materiais, ideológicas centrarem-se 

em elementos isolados desse objeto. Noutras palavras, cada sujeito pode focalizar 

aspectos distintos do objeto representado em função de sua experiência e relações com 

ele.  Certamente, o fato da proposta dos ciclos ter sido implantada de forma vertical, não 

acompanhamento e monitoramento do trabalho dos professores por parte dos sistemas, 

pode está contribuindo para que os ciclos estejam focados na não retenção. 

Barretto e Mitrulis (1999), ao defenderem uma educação de qualidade, capaz de 

atender os anseios de uma sociedade mais democrática, mediante a implantação da 

proposta de qualquer proposta que objetive a flexibilização dos tempos escolares, 

afirmam que não é interessante implementá-la sem que se tome as seguintes 

providências: envolvimento dos educadores, esclarecimento da sociedade e  debate com 

as famílias. Para as autoras, por mais defensável que seja no plano político e pedagógico, 
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a inovação só terá êxito no domínio das práticas, se houver a adesão desses diferentes 

segmentos sociais. 

Num segundo momento, solicitamos aos participantes que buscassem fazer um 

contraponto entre os sistemas seriado e o ciclado, de modo que pudessem deixar claro, 

se percebem alguma diferença entre as duas formas de organização. Pudemos perceber 

que, entre boa parte dos profissionais da instituição, os ciclos constituem uma forma de 

organização da escola em que as crianças acompanham seu grupo de idade. Também, 

foi possível depreender que, essa forma de organizar a escola possibilita um período 

maior de tempo de convívio das crianças entre sí, permitindo que, apesar de suas 

diferenças individuais, sociais, culturais, elas tenham mais oportunidades para aprender 

num processo contínuo, junto aos colegas da sua faixa de idade. Os professores 

comentam: 

 

Eu considero diferente, porque até mesmo o nome já tá dizendo, o ciclo é 
contínuo, é um período mais longo pra o aluno aprender. Ou seja, uma criança 
que a um tempo atrás que não conseguia se sair bem em tudo na primeira série, 
ela era reprovada. E agora não, o ciclo não permite. O tempo de permanência na 
alfabetização é muito maior, vai do ano 1 ao ano 3, então o aluno tem um tempo 
bem maior pra poder alcançar essa aprendizagem. Enquanto que na série isto não 
existia. Miriam 
 
O regime ciclado, em tese, ele é mais democrático por respeitar os ritmos de 
aprendizagem dos alunos. Eles têm esse acompanhamento maior, de não tá 
preso a um ano. Do tempo limite ser esse ano. E já no sistema seriado não né? O 
sistema seriado é assim: você... O aluno que se vire pra acompanhar e não a 
organização da sala de aula que tem que seguir o ritmo dele. É mais pra o aluno 
correr atrás né? E a questão de ter ali um ano, é o limite. Se você não alcançou, é 
porque você não foi capaz. E se você não conseguir, não poderá passar pra o ano 
seguinte. É isso. Virgínia 
 

 

A docente Virgínia, embora não tenha ensinado no regime seriado, revela clareza 

das diferenças entre os regimes seriado e ciclado. Certamente sua experiência docente 

apenas com a organização escolar em ciclos, pode estar contribuindo para essa 
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representação social, uma vez que, os individuos representam os objetos tomando como 

base suas histórias, experiências, propósitos e interesses diferenciados. Contudo, 

convém lembrar que conforme Arroyo (1999), embora os docentes que hoje atuam nas 

escolas organizadas em ciclos não tenham tido a experiência de ensinar em séries, eles 

foram formados nessa lógica e, carregam consigo as marcas dessa organização. 

 

É um confronto com a própria imagem de educadores. Há uma tensa 
desconstrução-construção de referências, de culturas. Há um tenso processo de 
desenvolvimento humano, social, cultural dos professores. Há uma formação 
concomitante. É freqüente ouvirmos de professores que participam de coletivos de 
profissionais de ciclo: não foi fácil, perdemos o chão, o tapete de nossa cultura 
seriada, mas nos fizemos outros, não somos os mesmos, não dá para voltar atrás. 
Somos outros e outras como professores e como pessoas. (ARROYO, 1999, 
p.161). 
 

 

Mainardes (2007), faz uma colocação interessante ao se referir ao modo como as 

propostas cicladas foram implantadas nos diversos estados do país. Para ele “os 

programas de ciclos têm sido implantados como „regime de verdade‟, como solução (e 

não parte) do problema da reprovação e da não aprendizagem”. O autor defende que 

para o bom funcionamento dos ciclos, constituem como fator importante, a participação 

dos profissionais na formulação, implementação e avaliação da política. Mainardes 

(2007), considera que os ciclos deveriam ser entendidos e implementados como uma 

política integrada, com a proposição de mudanças efetivas e consistentes não apenas no 

sistema de promoção, mas também na revisão de toda a concepção de conteúdos, 

metodologias, avaliação e práticas de democratização em todos os níveis.  

Embora alguns profissionais tenham clareza em explicitar as diferenças entre os 

sistemas de ciclos e série, na Escola Recanto do Saber, alguns, professores reconhecem 

que a diferença entre ciclos e série é apenas mudança de nomenclatura. Isto pode ser 

evidenciado na fala da professora Adelaide: 
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Não noto diferença, na verdade é tudo uma questão de nomenclatura. O modo 
como o professor trabalha os conteúdos é o mesmo e da mesma forma que 
ocorria nas séries também ocorre nos ciclos. A gente continua recebendo uma 
listagem de conteúdos pra trabalhar com o aluno. Agora o que ocorre de diferente 
é que o professor não precisa correr contra o tempo, pra quando chegar no final 
do ano dizer que conseguiu ensinar tudo. Não, agora não é assim, ele vê a 
necessidade do aluno e vai dosando esses conteúdos. Adelaide 

 

Cumpre pontuar, com relação ao depoimento da docente Adelaide, que a 

representação social de ciclos que a mesma alimenta, está permeada por contradições. 

Isto porque, embora explicite que os ciclos não passam de uma mudança de 

nomenclatura, ao mesmo tempo, a professora revela o entendimento de que a proposta 

muda os tempos e espaços escolares. Ou seja, os ciclos oferecem mais tempo para o 

aluno aprender e permite que o professor ensine os conteúdos a partir das necessidades 

do aluno. Como afirma Barretto e Mitrulis (2001), ao analisar os ciclos numa perspectiva 

pedagógica, o regime ciclado orienta-se por uma lógica de organização curricular 

centrada no aluno enquanto ser social em formação e atenta ao princípio de 

desenvolvimento pleno do sujeito. No ciclo há um período maior de tempo de convívio 

entre as crianças, permitindo que, apesar das diferenças individuais, sociais, culturais, 

elas tenham mais oportunidades para realizar as aprendizagens necessárias e se 

desenvolver mais plenamente, junto com os colegas da sua faixa etária. O sistema 

seriado é muito rígido quanto ao uso do tempo e dos espaços para aprender o que de 

certo modo termina prejudicando as crianças. 

 Entretanto, o fato de alguns docentes demonstrarem dificuldades em explicitar o 

que representa a proposta dos ciclos, provavelmente, pode ser reflexo da falta de 

oportunidades de discussão, expressão de opiniões e dificuldades por parte dos docentes 

com relação à proposta. Pode, também, estar revelando que os ciclos ainda não 

conseguiram alcançar o “coração” da escola e seus atores.  
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Alguns participantes ressaltaram que a proposta dos ciclos aumentou ainda mais a 

falta de participação das famílias na educação dos filhos. O depoimento da docente 

abaixo, mostra que as famílias não tem interesse na educação dos filhos e ainda, tece 

críticas aos Programas de Renda Mínima, “Bolsa Família e Bolsa Escola”16 do Governo 

Federal. De acordo com direção da escola, cerca de 50% dos alunos matriculados na 

instituição recebem o benefício “Bolsa-Família”. 

 

Vejo cada vez mais a não participação familiar. E isto acontece porque ou eles 
não querem, não tem interesse ou acham que não podem ajudar em nada. O 
governo implantou essas bolsas escola e família, que impõe a condição do aluno 
vir à escola. Aí os pais mandam todos os dias as crianças. Mas, o que me 
preocupa é a questão do conteúdo ninguém se importa, só ligam para o dinheiro, 
conteúdo que é bom, nada. Carmelita 

 

Sobre a crítica da professora Carmelita ao papel das famílias, podemos perceber 

que nas representações sociais dos professores, prevalece objetivado que as famílias não 

têm interesse pela educação dos filhos. Cada vez mais, pode-se observar no cerne das 

instituições escolares, um incontestável distanciamento na relação família-escola. Busca-

                                                 

16 O Programa Bolsa Família foi instituído pelo Governo Federal, pela Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 
2004 e o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. O Programa é destinado às famílias em situação de 
pobreza, com renda per capita de até R$ 137,00 mensais, que associa à transferência do benefício 
financeiro o acesso aos direitos sociais básicos - saúde, alimentação, educação e assistência social. As 
condicionalidades são os compromissos nas áreas da Educação, da Saúde e Assistência Social assumidos 
pelas famílias e que precisam ser cumpridos para que elas continuem a receber o benefício do Bolsa 
Família.  Na área da educação, é obrigatório que as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos tenham a 
freqüência escolar mínima de 85% e mínima de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos. O Programa 
Nacional do Bolsa Escola foi criado em 2001 com a proposta de conceder benefício monetário mensal a 

milhares de famílias brasileiras em troca da manutenção de suas crianças nas escolas. A população a ser 
atendida foi definida segundo dois parâmetros e um requisito: faixa etária, renda e freqüência à escola. 
Assim, como o Bolsa Família, o Bolsa Escola é destinado a todas as famílias com renda per capita mensal 
inferior a R$ 90,00, cujas crianças de 6 a 15 anos estiverem freqüentando o Ensino Fundamental regular. A 
família passa a receber R$ 15,00 mensais, por aluno, limitado a R$ 45,00, ou três crianças por família. A 
cada três meses, a freqüência das crianças bolsistas é analisada e o pagamento do benefício a seus pais 
ou responsáveis pode ser suspenso quando houver mais de 15% de faltas em um dos meses do período 
apurado.Fonte:www.mds.gov.br. 
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se hoje superá-lo através de transformação no sistema de ensino e do aumento na 

participação da família para fazer face às tensões e insuficiências existentes. No entanto, 

é preciso ver a forma como a escola “entra” no domínio familiar; as exigências que se 

colocam às famílias, as informações de que estas dispõem com respeito à escola e quais 

são suas fontes.  

A esse assunto, Dessen e Polonia (2007), demonstram os pais estão 

constantemente envolvidos e interessados com as atividades escolares dos filhos, e que 

dirigem a sua atenção à avaliação do aproveitamento escolar, sendo isto independente do 

nível socioeconômico ou escolaridade. 

Aniceto e Machado (2010b), ao estudar as representações sociais de Ciclos de 

Aprendizagem de mães de alunos de uma escola municipal de bairro periférico de Recife-

PE, constataram que as famílias estão próximas da instituição, mesmo que 

constantemente sejam tidas como ausentes. O estudo sinalizou a urgência de um maior 

entrosamento entre a escola e a comunidade usuária a fim de garantir o conhecimento e 

envolvimento de todos os atores sociais para o êxito da proposta de ciclos, em geral, 

desconhecida pelos familiares. 

O que podemos afirmar, mediante o que ouvimos dos professores, é que eles 

construíram uma representação social de ciclos que tem mais força negativa do que 

positiva. Elementos como imposição da proposta, não retenção e de algum modo, as 

poucas mudanças estruturais exigidas permanecem, ao ponto de visualizarem diferenças 

quando a comparam com a seriação Esses resultados confirmam, portanto, estudos 

anteriores que já desenvolvemos sobre a temática (ANICETO E MACHADO 2009; 

2010a).  
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Em suma, podemos afirmar que, corroborando o que já havíamos constatado, nas 

representações sociais dos profissionais da escola investigada, alguns aspectos se 

sobressaem de forma mais preponderantes nos depoimentos: a) a implementação dos 

ciclos de forma arbitrária; b) ênfase no aspecto da não-retenção nos ciclos; c) 

depoimentos que demarcam as fronteiras entre os regimes de séries e ciclos; d) renúncia 

dos ciclos em favor da seriação; e e) a ausência das famílias como consequência dos 

ciclos. 

A implementação dos ciclos de forma verticalizada é o primeiro aspecto 

evidenciado nas falas dos profissionais entrevistados. Como já foi dito, a presença deste 

elemento nas representações sociais dos docentes ainda é muito forte. Depreendemos, 

através das colocações dos docentes, que o fato do processo de implantação dos ciclos 

ter se dado de forma verticalizada, gerou dificuldades na compreensão e implementação 

na prática dos seus fundamentos teórico-metodológicos. Machado (2007), quando 

estudou as representações sociais de professores de escolas públicas municipais da 

cidade do Recife-PE, percebeu em seus achados, a presença de elementos importantes 

nas falas dos professores, tais como: formação, imposição na implantação da proposta, 

condições precárias de trabalho e falta de recursos didático-pedagógicos. 

Quanto ao segundo aspecto, destacamos nas representações sociais de ciclos de 

aprendizagem entre os professores da escola pesquisada, uma tendência a relacionar 

diretamente a proposta dos ciclos a não-retenção escolar. O que fica claro na fala da 

docente Patrícia, que afirma não concordar com a não-retenção escolar. 

Quando a proposta diz que eu não posso reter esse aluno mesmo que ele 
apresente dificuldades, eu não concordo. Talvez, se tivéssemos uma ajuda a 
mais, o aluno conseguisse avançar. E penso que deveria haver limites na 
retenção, porque o fato de ter uma pessoa a mais poderia contribuir para a 
superação de algumas dificuldades, mão não de todas. Pois, há outros fatores 
intervenientes nesse processo. Patrícia 
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Convém, no entanto, considerar que na literatura, o sistema de ciclos tem recebido 

críticas, inclusive, uma das que mais se sobressaem é a de que esta forma de 

organização escolar só tem contribuído para aumentar as estatísticas do fracasso escolar. 

Segundo Grossi (2004), os ciclos mascaram, mas não resolvem o problema do fracasso 

escolar.  Para a autora, “o problema da escola não é a repetência, mas, sim, a não 

aprendizagem.” (GROSSI, 2004, p. 49). 

Freitas (2003), vai na contramão das ideias de Grossi (2004), ao afirmar que o fato 

dos alunos estarem dentro da escola, independente de terem aprendido ou não, dá mais 

visibilidade aos que não aprenderam e que antes eram simplesmente expulsos da escola 

pela reprovação. Para o autor, muitos dos que fazem parte da realidade escolar atribuem 

o insucesso dos alunos aos ciclos, no entanto, o fracasso escolar é uma herança do 

regime seriado. Neste regime, os alunos eram excluídos logo nos primeiros anos de 

escolarização, sem chance alguma de obter sucesso. Se há exclusão dentro do sistema 

de ciclos, é porque provavelmente, como bem pondera Neubauer (2000), as escolas que 

permanecem com a prática avaliativa tradicional, suprimindo apenas a retenção do aluno. 

O que significa que a escola continua operando dentro do mesmo paradigma excludente, 

na lógica da “seleção natural”17, onde os mais aptos sobrevivem. 

Deste modo, podemos inferir que as representações sociais de ciclos entre os 

professores são contraditórias, fugidias e multifacetadas. Eles, na tentativa de se 

apropriar do novo, vão agregando a ele o que já conhecem, querendo inclusive, fazer o 

                                                 

17
 Conforme Lopes (2002) a Teoria da Seleção Natural foi criada pelo cientista Charles Darwin. Nas suas  

proposições ficou patente que a sobrevivência é privilégio dos mais fortes, dos que têm uma capacidade de 
adaptação às adversidades do meio, superior a dos seus semelhantes, ou aos seres que, por sua natureza 

são capazes de ocupar o mesmo nicho ecológico.  



139 

 

 

 

diferente igual. Para Moscovici (2003, p.242), “todos os nossos discursos, nossas 

crenças, nossas representações provêm de muitos outros discursos e muitas outras 

representações elaboradas antes de nós e derivadas delas. É uma questão de palavras, 

mas também de imagens mentais, crenças, ou "pré-concepções". (p. 242)  

Em relação ao terceiro aspecto, “as fronteiras entre os regimes de séries e ciclos”, 

é possível perceber que alguns docentes da escola investigada demonstram ter clareza 

de que a Proposta dos Ciclos de Aprendizagem orienta-se por princípios inversos ao do 

regime seriado. Já outros docentes apresentam dificuldades de elencar as diferenças 

entre os referidos sistemas. 

O quarto aspecto, “a renúncia às propostas cicladas em favor do regime seriado”, 

foi mais evidenciado nas falas das docentes Patrícia, Virgínia e Carmelita da escola 

Recanto do Saber. Arroyo (1999), pontua que para os professores é muito difícil 

desvincular-se do regime seriado, tendo em vista que a escola está historicamente 

acostumada a conviver com essa formam tradicional forma de organização curricular. Nos 

depoimentos das referidas docentes, fica clara a dificuldade de aceitação da proposta dos 

ciclos por conta de suas histórias de vida:  

 

A base mesmo que eu tenho é seriada. Nós fomos educados nessa lógica. 
Virgínia. A princípio eu não me acostumei com os ciclos. Porque eu estudei no 
regime seriado, me formei no regime seriado. Shirley. Olha, realmente, como eu 
já estou na rede há muito tempo e passei por esse regime seriado, já estava 
adaptada. Eu tenho muita dificuldade, eu não consigo aceitar os ciclos não. 
Carmelita. 
 

Para Arroyo (1999), desconstruir a organização seriada e sua lógica é desconstruir 

um pedaço de nós, visto que “fomos formados no regime seriado e ele terminou nos 

formando e deformando. Trazemos suas marcas em nossa pele, em nossa cultura 
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profissional” (p. 1440). Segundo Arroyo (1999), é forte o papel da cultura na identidade 

dos profissionais que atuam na escola. De acordo com o autor citado, não se pode 

apagar, repentinamente, marcas que foram gravadas em nossa história de vida. Assim, 

admitimos que, o professor traz para as suas práticas nos ciclos, a marca de suas 

experiências na seriação e que não é tão simples renunciá-la.  

Para Moscovici (1978), todo o conhecimento é produto e processo de construção 

do homem e, como tal, se transforma através do tempo. Também Abric (2003), ao referi-

se ao núcleo central de uma representação social, destaca que em todo “pensamento 

social, existe certa quantidade de crenças, coletivamente produzidas e historicamente 

determinadas, que não podem ser questionadas, posto que elas constituem  os 

fundamentos dos modos de vida e garantem a identidade e a permanência de um grupo 

social” (p. 39). Para Costa e Almeida (1999)  

Da mesma forma que existem resistências para a aceitação de novos 
conhecimentos nos círculos fechados de especialistas, também existem 
resistências para a sua aceitação em domínio público mais amplo. A diferença é 
que, enquanto no contexto de sua produção, a resistência ao "novo" se dá em 
função de pressupostos teóricos e metodológicos (e também em função deles a 
mesma é superada), em territórios públicos, essa resistência se dá em função de 
critérios culturais, diferenciando-se, portanto, de um grupo a outro. Isso faz com 
que o conhecimento assuma formas e significados multifacetados, dependendo do 
modo pelo qual ocorre o processo de difusão, propaganda e propagação entre os 
diferentes segmentos culturais que compõem a sociedade. (COSTA E ALMEIDA, 
1999, p.3) 
 

O último aspecto, que emerge nas representações sociais de ciclos entre os 

profissionais que atuam na escola, é ausência das famílias como consequência da 

implantação da proposta. Isto porque, como já enfatizamos, para alguns professores, o 

fato das famílias receberem uma ajuda financeira do Governo Federal, que a condiciona à 

frequência dos alunos à escola, faz com que os familiares, de acordo com os docentes, se 

preocupem apenas com a presença física dos alunos em sala de aula. No entanto, outros 

estudos (ANICETO E MACHADO, 2010b; GLÓRIA, 2004; JACOMINI 2010), tem revelado 
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que a relação família-escola só será mais exitosa, se a intuição escolar promover um 

diálogo profícuo com as famílias, considerando suas aspirações e interesses. De acordo 

com Paro (2001): 

 

Uma prática verdadeiramente pedagógica da escola não pode dispensar um 
diálogo significativo com os pais, visando considerar seus interesses e apreensões 
no que se refere ao ensino e fazê-los aliados no escopo de levar as crianças e 
jovens a se dedicarem ao estudo e a se interessarem pelo saber. Todavia, a 
escola pública continua a tratar inadequadamente os pais e a afastá-los de suas 
práticas (Paro, 2001, p. 148). 
 
 

Concordamos com David (2003), quando pontua a necessidade de um maior 

envolvimento de todos para que a proposta dos ciclos surta os resultados almejados: 

 
(...) para existirem as mudanças efetivas na prática pedagógica não é suficiente 
dizer e definir o que deverá ser mudado e como os professores devem agir e, 
muito menos, cobrar-lhes que façam diferente do que sempre fizeram. 
Consideramos necessário fazer junto com eles e, a partir das práticas já 
existentes, repensar constantemente os objetivos e as ações possíveis. 
Concretamente, uma das opções seria criar situações para que essas práticas 
sejam pensadas e repensadas e oportunizar momentos de reflexão e trabalho 
coletivo. 
 

Freitas (2003), ao discutir sobre a lógica dos ciclos alertava que esta forma de 

organizar a escola não poderia ser tomada como uma mera solução pedagógica para 

superar a seriação. Os ciclos são instrumentos de superação das relações sociais 

vigentes. Portanto, devem ser vistos como elementos de resistência. E desse modo não 

se deve esperar que funcionem plenamente. Freitas (2003), é enfático ao dizer que os 

atores escolares deveriam lutar pelo aprofundamento da noção de ciclos e exigir 

condições adequadas para sua instalação e funcionamento, e não desejar o retorno do 

regime seriado. Neste estudo, as representaçõe sociais dos ciclos entre os professores, 

captadas através dos depoimentos obtidos nas entrevistas, ficaram evidentes os limites 

da proposta para tornar efetivo o direito à educação. 
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4.4.3.  2º Bloco: A prática docente nos Ciclos de Aprendizagem evidenciada a partir 
das observações e entrevistas com os professores 

 

 

Com base nas observações realizadas nas salas de aula das  professoras Miriam, 

Adelaide e Tereza e entrevistas realizadas com os professores da Escola Recanto do 

Saber, buscamos neste espaço, retratar como se processam as práticas docentes em  

sala  de  aula  de modo a entender melhor a ação dessas professoras  e,  

conseqüentemente,  apreender as nuanças, os sentidos  e  significados que elas atribuem 

à proposta dos ciclos de aprendizagem. 

Deste modo, organizamos os resultados das dezenove (19) aulas observadas e 

das entrevistas realizadas com os docentes da Escola Recanto do Saber em quatro 

categorias, a saber: a) Seleção e transformação dos conteúdos; b) Avaliação dos 

alunos nos Ciclos de Aprendizagem; c) Trabalho com grupos heterogêneos; e d) As 

relações pedagógicas entre os atores na sala de aula. 

 

4.4.3.1. Seleção e transformação dos conteúdos 

 

Agrupamos nesta categoria todos os aspectos relacionados ao modo como as 

professoras observadas elegem os conteúdos a serem trabalhados em cada ano/ciclo e o 

processo ensino aprendizagem desses conteúdos pelos alunos. Cumpre ressaltar que, 

neste tópico buscamos trazer alguns elementos atinentes a seleção dos conteúdos na 

proposta de ciclos, que emergiram ao longo das observações da prática docente e 

entrevistas realizadas com os profissionais que atuam na escola investigada. Na análise 

dos dados coletados alguns aspectos relevantes apontaram para a relação entre currículo 
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enquanto prática pedagógica18 e a organização em ciclos. Como bem esclarece Barretto e 

Mirulis (2004): 

 

O regime de ciclos trouxe como pressuposto uma nova concepção de qualidade 
de ensino que tinha profundas repercussões no currículo. Perdia espaço a lógica 
de organização centrada nos conteúdos, em que predominavam as preocupações 
com a seleção de conceitos, princípios, leis, informações, que por sua extensão 
prestigiavam o papel central das disciplinas no processo de escolarização, 
independentemente de considerações mais afinadas com os contextos 
particulares de cada unidade escolar no que se referia ao aluno, aos recursos 
humanos e materiais disponíveis, e às necessidades e peculiaridades locais. 

 

 
Como já discutimos anteriormente, na escola seriada prevalece uma apresentação 

linear e cumulativa de conteúdos. Nesta lógica de ensino, há maior ênfase na transmissão 

de conhecimentos acumulados, considerados essenciais para a inserção de todos à 

sociedade e ao mercado de trabalho. Para Fetzner (2009), “os saberes e, muitas vezes, a 

capacidade de aprender dos alunos era negada, assim como sua cultura e sua 

linguagem”. 

A proposta dos ciclos de aprendizagem preconiza que mais importante do que 

abordar uma grande quantidade de conteúdos é a qualidade como serão trabalhados 

pelos docentes. O argumento utilizado para esta mudança é que no regime seriado o 

processo de aprendizagem estava restrito a períodos prédeterminados, de acordo com a 

distribuição de conteúdos uniformizados, a serem trabalhados num ano/série. 

Vasconcellos (1999), ao falar sobre o tempo escolar argumenta que é necessário que ele 

seja: 

                                                 

18 Entende-se por currículo enquanto prática pedagógica o currículo em ação, no qual a prática é guiada 

pelos esquemas teóricos e práticos do professor, concretizando-se nas tarefas acadêmicas, as quais, como 
elementos básicos, sustentam o que é a ação pedagógica, que podemos notar o significado do que são as 
propostas curriculares. (SOUZA JÚNIOR, 2007) 
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 Devidamente trabalhado, rico em interações e articulado a uma organização 
curricular cíclica, qual seja, os conteúdos não são trabalhados de forma linear, 
mas são retomados em diferentes situações, possibilitando novas aproximações 
do aluno, bem como o aprofundamento e a expansão dos conceitos estudados” 
(p.85).  

 

O documento da prefeitura do Recife (2003), destaca que um dos princípios 

importantes na configuração dos ciclos de Aprendizagem, é o da integralidade, ou seja, a 

premência de se romper com a padronização,  seriação e a fragmentação do 

conhecimento, definindo metas que visem a organização de situações de aprendizagem. 

 

A lógica do ciclo contempla o processo contínuo, dinâmico, dialético e dialógico, 
marcado por conflitos, posicionamentos e exigências do ponto de vista da relação 
ensino/aprendizagem/realidade social, sofisticando as aprendizagens em 
situações complexas, diversificadas e interativas. Esta perspectiva, defendida pela 
pedagogia progressista, redimensiona o tempo escolar, a reorganização do 
trabalho pedagógico e a relação pedagógica, antes aprisionada pelas "grades" da 
escola e pelo sistema seriado. (p.145) 
 
 

Conforme o referido documento (2003, p.131), a seriação da educação escolar 

legitimou a fragmentação e desarticulação do currículo, dos saberes e das aprendizagens, 

traduzindo a lógica linear da produtividade. A intenção presente na proposta dos ciclos é a 

revisão do modo conservador e linear no trato aos conteúdos, que predominou na escola 

durante muito tempo. Entendemos que essa ruptura sugere, inevitavelmente, mudanças nas 

representações sociais, historicamente construídas, de ensinar e aprender na escola pública. 

Os ciclos pressupõem outra lógica de organização curricular, centrada no aluno enquanto 

ser social em formação, atenta ao princípio de desenvolvimento pleno do educando. 

Como afirma Zabala (2002), o protagonista da escola não é o que ensina, mas aquele que 

aprende. Deste modo, o problema de ensinar não se situa basicamente nos conteúdos, 

mas em como o aluno aprende. 



145 

 

 

 

Perrenoud entende por currículo “o conjunto das aprendizagens que se pretende 

provocar nos alunos de um ciclo. É um currículo prescrito, que os atores transformarão 

em conteúdos reais de ensino e de trabalho e que darão lugar a aprendizagens efetivas 

sempre diferentes” (Perrenoud, 1999, p.112). Para o autor, o aprendizado dos alunos 

deve se realizar a partir da aquisição de competências. A seleção de conteúdos nos 

processos de escolarização por ciclos de aprendizagem seria feita com base na pergunta: 

quais aprendizagens os alunos deveriam realizar nesse ciclo?  

Fernandes (2003), ao falar sobre a seleção e sequenciação dos conteúdos nos 

ciclos, afirma que esta ainda é uma das maiores dificuldades da escola. De acordo com a 

autora, o conhecimento ainda se orienta numa seqüencia linear, em consonância com 

uma cultura de escola seriada, na qual o saber se encontra desdobrado em partes 

justapostas e sequenciais, com o conteúdo desenvolvido de forma progressiva e um 

processo de ensino muito mais informativo do que formativo. 

Investigamos junto aos dos professores da escola Recanto do Saber, como é feita 

a seleção e transformação dos conteúdos nos ciclos iniciais do Ensino Fundamental, ou 

seja, o modo como os professores selecionam e transformam os conteúdos oriundos dos 

saberes científicos em saberes a serem ensinados e aprendidos pelos alunos. Os 

docentes alegaram que, para a seleção dos conteúdos tomam como referênciaa proposta 

pedagógica da Prefeitura do Recife, texto que está anexo ao seu diário de classe. O 

referido documento tem como objetivo oferecer subsídios à reflexão e à ação do professor 

acerca do processo avaliativo e à elaboração do registro de acompanhamento das 

aprendizagens e do desenvolvimento do aluno, considerando as competências a serem 

construídas no percurso.  
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Nos depoimentos, os professores demonstram que o regime de ciclos causou 

alterações significativas na forma de seleção e transformação dos conteúdos. As 

passagens que se seguem evidenciam que os professores, tomam como ponto de partida 

o ritmo e a necessidade da turma para selecionar os conteúdos. Um aspecto importante 

que é evidenciado nos depoimentos dos docentes, é que eles demonstram clareza de que 

o importante não é a quantidade de conteúdos ensinados aos alunos. Mas, como estes 

são trabalhados em sala de aula, de modo que tenham significação para os alunos. 

 
 
Aqui na escola a gente já recebe tudo meio pronto. Tem a caderneta que já traz as 
competências pra o ano ciclo. Só que a gente sabe que não dá pra desenvolver 
tudo. Então, nós elegemos prioridades. E acontecem muitas coisas no meio do 
caminho também. Antes eu me preocupava, mas agora eu já sei que não dá 
tempo fazer tudo. Adelaide 

 
 
Os conteúdos? Não, a gente tem tipo uma tabela que a gente vai elecando os 
conteúdos que vai trabalhar. Em seguida, fazemos um planejamento semanal. 
Quando dá, eu procuro fazer logo um planejamento semanal. Agora tem 
momentos que não dá pra materializar todo planejamento. Então, na semana que 
vem eu tenho que readapatar o planejamento, tentando inserir o que não deu pra 
ser trabalhado. Shirley 

 
A gente recebe um material com a proposta disciplinar da prefeitura. E tem aquela 
história de trabalhar com interdisciplinaridade, mas nem sempre o professor tem 
tempo pra trabalhar interdisciplinarmente. A proposta curricular deixa o professor 
mais solto em relação aos conteúdos. Dentro do perfil da turma, dentro da 
sondagem diagnóstica que ele fez. Dentro do ano que ele vai ensinar, lógico! 
Porque tem conteúdos que não dá pra trabalhar no primeiro ano do primeiro ciclo. 
Mas, assim, eu vejo que o professor tem mais autonomia. Por outro lado, aquele 
professor que não tem o hábito de planejar, ele vai ficar desnorteado. Amélia 
 
Os conteúdos chegam para o professor, distribuídos em áreas de conhecimento. A 
secretaria reúne os professores e mostra qual é a proposta para cada ano-ciclo. 
No caso da alfabetização que é o primeiro ano do primeiro ciclo, a orientação é 
que a gente trabalhe por áreas de conhecimento. A partir daí, eu planejo 
semanalmente as aulas. Tem dias que eu consigo trabalhar duas áreas de 
conhecimento e tem momentos que consigo englobar três áreas. Patrícia 

 

A partir do que explicitam as professoras acima citadas, é possível entrever que 

elas têm clareza que a proposta dos ciclos, trouxe mais autonomia ao trabalho docente. 

Os professores demonstram as possibilidades de flexibilização curricular oferecidas pelos 
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ciclos e a ação pedagógica norteada pelo desenvolvimento do aluno são os principais 

aspectos positivos da proposta. Ela exige que estejam atentos aos ritmos, estilos e 

tempos diferentes de aprendizagem, de modo que possam articular os diferentes 

conteúdos necessários à aprendizagem escolar no conjunto das ações desenvolvidas. 

Além das orientações contidas no diário de classe e em outros materiais para o 

trabalho da seleção e transmissão dos conteúdos, os professores também referência ao 

livro didático. A docente Carmelita relata, então, suas ações para trabalhar com sua turma 

de final de ciclo. É possível perceber que as fontes utilizadas referida docente, para a 

elaboração do planejamento das aulas, não se restringem ao uso do livro didático e se 

estendem a outros materiais.  

 
Olha, a gente tem o auxílio do livro, tem a caderneta que lista as competências a 
serem desenvolvidas. Então, a partir disso eu planejo as aulas. Gosto de trabalhar 
a questão da interdisciplinaridade. Ontem mesmo eu dei aula de ciências sobre 
cadeia alimentar e intercalei com a aula de informática. Primeiro, a gente trabalhou 
todo o conteúdo teórico, como a cadeia alimentar está organizada. Depois, agente 
viu o filme “o todo poderoso” que mostra alguns animais. Em seguida, eu levei 
eles para a sala de informática para eles pesquisarem a cadeia alimentar de 
alguns animais. Por último até fez uma atividade escrita para sintetizar tudo o que 
fizemos. Aí na semana que vem a gente vai discutir tudo. É isso, eu tenho essa 
preocupação de buscar fazer uma, uma, como é que se diz? Carmelita 
 

 
 

No âmbito da sala de aula, no trabalho com os conteúdos, o livro didático era 

utilizado nas aulas das três docentes observadas: Miriam, Adelaide e Tereza. Contudo, há 

diferenças quanto à sua utilização do nas diferentes turmas. 

A professora Adelaide, por exemplo, antes de trabalhar algum conteúdo com os 

alunos, inicialmente fazia a correção da tarefa de casa dos alunos passando de carteira em 

carteira. Ao longo das correções, às vezes a docente tecia alguns comentários como: “eita! 

Alana você só fez o primeiro quesito foi? João cadê a sua tarefa? Gente, a última questão 

dava pra fazer sem usar o dicionário”. Posteriormente, era feita a correção da atividade no 
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quadro. A professora Adelaide pegava alguns livros e materiais que seriam utilizados na aula 

no armário, e em seguida, lia um livro de histórias infantis e lia para os alunos. Porém, a 

leitura era protocolada, isto é, a cada trecho lido a professora fazia pausas e solicitava que os 

alunos levantassem hipóteses sobre o que viria a seguir, ou então elencava uma série de 

questões sobre o texto lido. Numa das aulas, a professora leu a história da “Raposa e da 

Cegonha” e aproveitou o conteúdo da mesma para fazer um contraponto com o assunto 

“sinônimos” ministrado na aula anterior. 

 

Profa: Mas eu queria saber uma coisa de vocês. Por que é que a cegonha não 
conseguiu tomar a sopa? Jonas respondeu: porque a raposa serviu a sopa num 
vaso. Profa: Sim, mas como era esse vaso? Gabriel respondeu que era um vaso 
do gargalo estreito. Profa: Ah, estreito e o que quer dizer isso? Qual é a mesma 

coisa que estreito? Várias respostas foram dadas à essa pergunta: fino, pequeno, 
apertado. Profa: Sim, isso mesmo. E como é que eu escrevo estreito. A maioria 

das crianças falou as letras que compunham a palavra, enquanto isso a docente 
Adelaide ia anotando no quadro. 
 

 Posteriormente, a professora Adelaide divide a turma em grupos e sugere 

atividades diferenciadas por conta dos diferentes níveis de aprendizagem dos alunos. O 

único momento que o livro didático é utilizado é no segundo horário, numa aula de 

geografia. Contudo, antes de realizar a leitura de um texto do livro na íntegra, a docente 

busca estimular a curiosidade dos alunos com inúmeras perguntas e, ainda, pede que os 

alunos tentem reconhecer o gênero textual que será lido e observem as informações. O 

que pode ser percebido no fragmento de nossos registros abaixo descrito: 

 
Assim que os alunos abriram o livro na página solicitada, a professora pergunta: 

(P) que tipo de texto é esse? (A) “meu lugar mágico”. (P) Não, eu não estou 
perguntando o título do texto, quero saber que tipo de texto ele representa. Por 
exemplo, vocês acham que é uma carta, um bilhete, uma receita de bolo. (A) é um 
texto.  (P) não gente, carta é um texto, receita também, mas o que temos nessa 
página é um poema. Agora digam, qual o título do poema?  (A) Meu lugar mágico. 
(P) E quem escreveu? (A) Francine da Silva Birote. (P) E onde a gente pode achar 
esse poema? (A) No livro. (P) Sim gente, mas olhem no finalzinho do texto, o que 
está escrito? (A) www.mardepoesias.com.br. (P) Muito bem! E onde a autora 
desse nosso livro de geografia foi buscar esse poema? (A) No computador. Na 
internet.  (P) Então, vamos ler? Sugeriu a professora. {Finalizada a leitura, 
Adelaide perguntou para as crianças se elas também tinham um lugar mágico que 



149 

 

 

 

não fosse a sua própria casa. As crianças falaram vários lugares como: praia, a 
casa de algum parente da família e outras disseram que era a própria casa o lugar 
mágico. Adelaide perguntou se os alunos conhecem bem a rua onde moram. Os 
alunos alegaram que sim. Adelaide perguntou a Ricardo se ele conhecia bem o 
caminho de casa até a escola? O aluno titubeou um pouco, mas alegou que sabia. 
Pronto gente, falou a professora, agora quero que vocês abram o livro na página 
58. Adelaide perguntou: qual o nome do texto da página 58? As crianças 
responderam: “Até pensei.” Quem escreveu esse texto? Chico Buarque. Vocês já 
ouviram falar dele? Já sim, ele é um cantor e compositor. Muito bem, esse texto é 
uma música e aí no livro está dizendo que faz parte do CD Construção e é uma 
música adaptada. A professora faz outra pergunta: esse CD foi produzido por 
quem? Universal. Como é que vocês imaginam a rua dessa música? Vamos ler 
ela? E agora? Como imaginam essa rua? Jônatas falou: é bonita. A professora 
continuou: ela tá falando de um bosque não é? Vocês sabem o que é um bosque? 
As crianças falaram: é uma floresta. É uma coisa bem grande cheia de energia.  
Gente, falou a professora, bosque é um lugar menor que uma floresta com muitas 
árvores. E o que tinha nesse bosque? Árvores! E o que mais? Maçãs, balão. E o 
que mais? Um muro. Há tinha um muro? E como era esse muro? Estreito, 
pequeno, algumas crianças disseram. Pequeno! Exclamou a docente. Tem 
certeza? Leiam o texto aí. O trecho da música que estava no livro dizia o seguinte: 
“Junto à minha rua havia um bosque/Que um muro alto proibia/Lá todo balão caia, 
toda maçã nascia/E o dono do bosque nem via. Rafaela falou: era um muro bem 
alto que proibia as pessoas de verem o que tinha por cima dele. (Registro de 
observação – turma do 2º ano do 1º Ciclo – professora Adelaide).  

 

Como observamos, no texto acima descrito, Adelaide demonstra calma e 

segurança no trabalho com os conteúdos, no modo como organiza toda a dinâmica da 

sala de aula, no trato com os alunos e aparenta um bom relacionamento com os demais 

docentes da instituição e equipe gestora.   

Ao longo da entrevista, ao falar sobre os ciclos, Adelaide demonstrou certo 

descrédito, afirmou: 

 
A proposta dos ciclos é boa, mas falta apoio para o professor. Porque você veja o 
que acontece aqui na sala. Eu tenho metade da turma que sabe ler e metade que 
não sabe. Nós já estamos no segundo semestre, aí eu pergunto: como é que eu 
vou conseguir sozinha ajudar esses alunos que estão com dificuldades, se nem 
um professor alfabetizador pra me ajudar eu tenho? 
 
 

Embora descrente com a proposta dos ciclos, Adelaide se empenha ao máximo no 

sentido de fazer com que seus alunos consigam apreender o que está sendo ensinado. E, 

além disso, há uma preocupação constante na explicação dos temas abordados em sala 
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de aula, o que mostra que Adelaide vê a necessidade dos alunos se apropriarem dos 

conteúdos tenham significado para os alunos. Umas das situações instaladas na aula da 

docente que chamou a nossa atenção, foi durante a aula de matemática, na qual foi 

trabalhada a noção de quantidade. Adelaide, planejou trabalhar o referido tema, utilizando 

como apoio o material dourado. Após distribuir a quantidade de peças representando as 

casas de dezena e unidade, a professora buscou explicar como o material seria utilizado. 

Logo abaixo descrevemos um trecho que retrata esse momento: 

 

Adelaide se dirigiu ao quadro e escreveu o sinal de menos e disse: hoje nós não 
vamos trabalhar com adição, nós vamos trabalhar com a subtração. Subtrair 
significa que eu não vou juntar quantidades, significa que eu vou tirar. Então vejam 
só, a gente vai resolver as continhas de subtração com o auxílio desse material tá. 
Vamos tentar resolver esta conta. Adelaide escreve uma continha de subtração 
bastante simples no quadro. Ela lembrou as propriedades da subtração e o que a 
barrinha e o cubinho representavam. Em seguida, a professora pediu que os 
alunos pegassem 9 cubinhos e 3 barrinhas e pediu que eles tirassem 1 barrinha e 
4 cubinhos para ver quanto ia restar da subtração. Poucos alunos conseguiram 
acertar o resultado final da operação e surgiram muitas dúvidas. Então, para que 
ficasse melhor de visualizar, a professora fez um outro esquema abaixo no quadro 
para explicar melhor e falou: “olha só vamos prestar atenção no que eu vou dizer. 
Vocês lembram que essa barrinha maior significa uma dezena e que uma dezena 
tem dez unidades? E vocês lembram que eu falei que esse cubinho simboliza a 
casa das unidades? Então, se eu tenho inicialmente três barrinhas e nove 
cubinho, eu tenho quanto?” As crianças responderam: “tem vinte e nove”. Certo! 
Disse a professora.  “Muito bem, e se eu tirar uma barrinha e quatro cubinhos com 
quanto é que eu vou ficar? Os alunos respondem: Vinte e cinco. A professora 
desenhou todo o esquema, efetuando a subtração. Só assim que as crianças 
compreenderam um pouco. 
 

 

 Através da situação descrita acima, é possível perceber como a docente Adelaide 

recorre a várias estratégias para trabalhar os conteúdos. Após a execução da atividade do 

quadro, a docente passou um exercício do livro para os alunos responderem. Ao perceber 

que os alunos estavam com dificuldades, Adelaide decidiu então, trabalhar utilizando uma 

estratégia diferente. Dirigiu-se ao armário, pegou várias caixas de lápis de cor e começou 

a fazer agrupamentos com os lápis para ver se eles aprendiam a noção de “a mais” e “a 

menos”. Mesmo com todo o esforço de Adelaide, as crianças se confundiam. Como a 
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turma de Adelaide já era do 2º ano do 1º ciclo, as dificuldades denotam que nos anos 

anteriores tais noções não foram bem trabalhadas. Esta situação, nos revela que embora 

o ensino em ciclos preconize um ensino em espiral onde os conteúdos não se encerram 

num determinado ano ciclo. Para o professor que está diante de uma turma com níveis 

variados de aprendizagem, será um grande desafio, ensinar conteúdos que deviam ter 

sido trabalhados no ano anterior, para depois, se houver condições, iniciar os conteúdos 

definidos para o ano em curso. 

Com bases nas observações da prática de Adelaide, podemos afirmar que, embora a 

docente revele um discurso negativo concernente aos ciclos, tem revelado uma prática 

comprometida com a aprendizagem dos alunos e coerente com os pressupostos 

preconizados na proposta. Moscovici (2003) nos autoriza afirmar que as representações 

sociais de Adelaide, demonstram indicíos de objetivação e ancoragem. Visto que, estes 

mecanimos têm possibilitado a Adelaide se apropriar das novas discussões acadêmicas e 

oficiais no que tange ao trato dos conteúdos nos ciclos, ao mesmo tempo em que, a 

possibilidade de, nesta apropriação, se reconhecer e ser reconhecida na pluralidade de 

suas relações com os outros e com os objetos. Com base no que pontua Abric (2000), 

também podemos afirmar que pode estar ocorrendo nessas representações sociais um 

processo de transformação progressiva. Pois, não houve uma ruptura do núcleo central, 

mas uma integração de novos elementos ao sistema periférico. 

Nas aulas da professora Tereza, terceira docente que teve sua prática observada, 

percebemos uma tentativa de trazer novos elementos para o contexto da sala de aula. 

Isto porque Tereza não limita suas aulas ao uso do livro didático ou tarefas enfadonhas 

que não estimulem a curiosidade dos alunos. A  docente procura estimular o gosto dos 

alunos pela leitura, além de utilizar em seu  trabalho gêneros textuais diversos. Um 
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exemplo disto, é o trabalho com a leitura e análise do jornal em sala de aula. Algo que de 

acordo com a nossa análise, possibilita ao aluno compreender os diferentes portadores 

textuais, como notícias, anúncios, notícias atuais, que são textos mais próximos do 

cotidiano e do interesse dos alunos. O conteúdo do jornal é lido parcialmente já que 

algumas notícias são muito grandes. Neste momento, todas as crianças ficam muito 

concentradas no que está sendo lido e demonstram muita ansiedade na hora em que a 

professor escolhe aluno que ficará responsável pelo jornalzinho, não há um aluno que não 

queira ser o escolhido. O aluno selecionado foi Levi, por causa da sua habilidade com o 

desenho. O objetivo da docente, pelo que foi possível depreender é levar o aluno a criar 

novas relações com a informação e sua compreensão. 

 

Eu ensino com base nos conteúdos determinados pra o ano ciclo. Faço o 
planejamento das aulas, organizo tudo bem direitinho. Mas, às vezes eu chego 
aqui, os alunos trazem outras informações, coisas do dia a dia. Ai eu faço o 
seguinte, escuto o que ele tem a dizer, comento e tiro as dúvidas que eles trazem, 
para depois colocar o que eu planejei em ação. Tereza 

 
 

Para trabalhar os conteúdos, a professora Miriam usa mais o recurso da exposição 

do conteúdo no quadro. Na hora de trabalhar os conteúdos, o livro didático aparece como 

único recurso para materialização do currículo. Há um constante apego ao livro. Nessa 

turma, ele se constitui como o próprio programa das disciplinas que são ensinadas. É 

através dele que a docente define o que precisa ou não ser ensinado. Nas primeiras aulas 

da professora Miriam, pudemos observar que ela procurava estabelecer um momento 

dinâmico, no qual buscava fazer uma leitura prazerosa de algum livro de historinha para 

os alunos. Outras vezes, pedia que os alunos rezassem a oração de agradecimento. 

Porém, passados estes momentos iniciais, a docente se dirigia ao quadro para escrever 

as páginas do livro, informando sobre o conteúdo a ser trabalhado naquele dia. Em 
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seguida, era feita a exposição, a partir do que estava no texto do livro. Após explicar o 

conteúdo e levantar alguns questionamentos, a docente sempre solicitava que os alunos 

respondessem aos exercícios, mesmo que alguns alunos não demonstrassem interesse 

ou envolvimento com a atividade. Registramos, por exemplo, uma situação de exposição 

em que o tema era o tratamento da água. Como podemos ver no registro abaixo: 

 

A partir do que está posto no livro, a docente coloca questões para os alunos: 
alguém poderia me dizer o nome de alguma doença causada por água 
contaminada? Dengue! Respondem os alunos. E qual o nome do mosquito 
causador da dengue?  As crianças ficaram em silêncio, pois não se lembravam do 
nome do mosquito. A professora falou: gente, eu já falei aqui sobre isso. É o Aedis 
Aegipthti. Eu vou anotar no quadro.  Em seguida, continua a fazer perguntas: 
quem se lembra de mais alguma doença causada pela água? Jeanderson, olha 
para página 61 do livro e responde: cólera. A partir da resposta de Jeanderson, a 
professora pede que os alunos leiam a informação apresentada pelo autor na 
página 61. Era uma notícia sobre a doença cólera, publicada pelo Jornal Folha de 
São Paulo em 1999. À medida que as informações presentes na notícia eram lidas 
por alguns alunos da sala, a professora anotava os pontos mais relevantes no 
quadro, como: as formas de contágio, como a doença é transmitida; nome do 
mosquito e larva. Em seguida, ela falou que não é possível ver a olho nu o 
causador da cólera e que era preciso utilizar um tipo de instrumento. Que 
instrumento é esse turma? Pergunta a professora Miriam. Wesley, responde com 
tranquilidade: é o microscópio. Muito bem Wesley, elogia a professora. E continua: 
Por que a água que a gente bebe deve ser filtrada ou fervida? Muitas respostas 
emergiram: por causa dos micróbios; dos canos sujos; das doenças; da cólera; da 
dengue. (prof) Pois é crianças, nós devemos tomar muito cuidado com a água que 
nós bebemos. Agora será que os cuidados com a higiene pessoal também é 
importante na hora de nos prevenirmos das doenças? Mateus responde: é sim 
professora. É preciso tomar banho e andar calçado, e ainda mais se a gente mora 
perto do lixão. A professora ficou olhando em silêncio para o garoto, pois tinha 
certeza que ele estava se referindo à aluna Catarina, que reside próximo a um 
aterro sanitário. Professora Miriam não reclamou com Mateus, visto que desde as 
aulas anteriores que vem lhe alertando sobre os comentários maldosos que ele 
anda fazendo. Após a exposição, a professora solicita que os alunos respondam o 
exercício no livro. 

 

 
A proposta de Ciclos de Aprendizagem condena a idéia de que o aluno deve 

apropriar-se dos conteúdos, “usando como recurso o condicionamento estático estimulo-

resposta”. (WEISZ 2001, p. 60). Conforme a autora, o educando deve ser considerado 

como alguém que já tem um conhecimento prévio e que, ao interagir com os novos 
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conhecimentos, irá dar sentidos e significados a eles internalizando-os. De acordo Weisz 

(2001), a construção do conhecimento pelo aluno não pode ser considerada com um fim 

em si mesma, mas tomada como um processo dialógico que o aluno estabelece com os 

conteúdos. Ao dialogar com eles, a criança se esforçará para dar-lhes um sentido. 

Outra situação registrada durante as observações da prática da professora Miriam, 

ilustra o modo como seleciona/transmite os conteúdos. Trata-se de uma aula de 

geografia: 

 

Após a correção da atividade, a professora pede mais uma vez para os alunos 
abrirem o livro, só que dessa vez, nas páginas 44 e 45. Em seguida, solicita que 
juntos façam a leitura do texto “o uso dos recursos naturais”. O texto era sobre 
Extrativismo. A partir das informações, a professora pergunta aos alunos: que 
animais são caçados para o consumo humano? Alguns alunos mais falantes da 
turma responderam rapidamente: peixes, vacas, galinhas, porcos e galo. A 
professora parabenizou os alunos pelas resposta.  Em seguida pediu para 
observarem as figuras contidas na página 45 do livro. “O que é que vocês estão 
vendo crianças?” Jeanderson respondeu:” tem duas figuras professora, uma o 
homem tá extraindo o latex da árvore com uma faca e na outra o homem cortando 
árvores usando uma serra elétrica”. A professora questiona: “e em qual figura está 
presente a tecnologia? Logo após, pega um piloto e copia um exercicio no quadro 
com perguntas referentes ao assunto “extrativismo”. As perguntas foram: em que 
consiste a atividade de extrativismo? Quais são so tipos de extrativismo? Cite um 
exemplo de cada um. 

 

O modo como a professora trabalhou esse conteúdo de geografia é mais um 

exemplo que ilustra a rotina estabelecida nessa sala de aula. De acordo com Santos 

(2001), geralmente é em torno do livro didático que se orienta a maioria das decisões 

relacionadas aos conteúdos e estratégias de ensino e, por isso, ele exerce uma grande 

influência na prática docente. Conforme Libâneo (2003), 

Há diversos tipos de professores no ensino fundamental. Os mais tradicionais 
contentam-se em transmitir a matéria que está no livro didático. Suas aulas são 
sempre iguais, o método de ensino é quase sempre o mesmo para todas as 
matérias, independentemente da idade e das características individuais e sociais 
dos alunos (...). O mais comum, no entanto, é o aluno memorizar o que o 
professor fala, decorar a matéria e mecanizar formulas, definições etc.(2003, p. 1). 
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Jacomini (2002), afirma que “a prática pedagógica acontece num movimento 

desigual e combinado, ou seja, combina novos e velhos elementos num contexto que 

pode ser caracterizado como de ruptura com o velho e a construção do novo” (Jacomini, 

2002, p.73).  

De um modo geral, pode-se dizer que a prática da docente Miriam, se revela no 

trato aos conteúdos como algo externo ao sujeito. Não observamos ou registramos, 

situações que levassem o grupo a refletir sobre o que era exposto, mas ao contrário, a 

preocupação era com a memorização das informações transmitidas oralmente e contidas 

no livro didático. A rotina de trabalho diária nessa sala restringe-se a cópia e resolução de 

exercícios no quadro ou no livro. Nas aulas de português, por exemplo, as atividades 

centravam-se em questões gramaticais ou de compreensão literal dos textos, respondidas 

sempre em conjunto e não corrigidas pela professora. A descrição e a análise das 

observações denotam um processo quase mecânico de ensino, praticamente sem 

oportunidade para que os alunos construam conhecimentos de forma a utilizá-los em 

diferentes situações. Os textos dos livros são claramente utilizados como pretexto para 

exercícios gramaticais.  

Vale ressaltar que o livro adotado19 pela escola também não contribui muito para 

estimular a aprendizagem dos alunos. Principalmente, se o professor costuma usá-lo 

como única fonte para o trabalho com os conteúdos. A metodologia adotada na obra é 

predominantemente diretiva. Privilegia a apresentação dos conteúdos em pequenos 

textos, que é seguida de atividades de aplicação e algumas de aprofundamento. 

Observamos poucas situações que desafiam o aluno. Nas aulas de Miriam, a maioria das 

                                                 

19
 Trata-se do livro pertencente à coleção Asas Para Voar da Editora Ática.  
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atividades era individual da criança com o livro. Poucos foram os momentos que propôs 

jogos e brincadeiras que propiciassem a interação do grupo. Soares (2002), entretanto, 

nos ajuda a refletir um pouco sobre a prática docente da professora Miriam, visto que para 

a referida autora: 

 
Há o papel ideal e o papel real. O papel ideal seria que o livro didático fosse 
apenas um apoio, mas não o roteiro do trabalho dele. Na verdade isso dificilmente 
se concretiza, não por culpa do professor, mas de novo vou insistir, por culpa das 
condições de trabalho que o professor tem hoje. Um professor hoje nesse país, 
para ele minimamente sobreviver, ele tem que dar aulas o dia inteiro, de manhã, 
de tarde e, freqüentemente, até a noite. Então, é uma pessoa que não tem tempo 
de preparar aula, que não tem tempo de se atualizar. A conseqüência é que ele se 
apóia muito no livro didático. Idealmente, o livro didático devia ser apenas um 
suporte, um apoio, mas na verdade ele realmente acaba sendo a diretriz básica do 
professor no seu ensino.  

 

  As colocações de Soares (2002), nos autorizam a afirmar que a história de vida de 

Miriam ocupa um peso importante na sua prática.  Aos trinta e um anos de idade, em 

1998, quando tinha apenas formação em magistério, Miriam iniciou sua carreira docente 

numa escola particular situada em um bairro periférico da cidade de Olinda. 

Posteriormente, cursou a graduação em Pedagogia e, atualmente, enfrenta uma jornada 

dupla de trabalho nas redes de ensino de Recife e Paulista. Nesta perspectiva, podemos 

depreender que, a prática da professora   apóia-se  nas suas  representações sociais se 

ensino e aprendizagem forjadas numa  experiência inicial vinculada a outro contexto e 

grupo cultural. Algumas vezes essa professora remetia-se à escola particular como 

modelo de referência para o seu trabalho com as crianças na Recanto do Saber. 

Nas nossas observações da sala da professora Miriam, também foi recorrente a 

prática de exibir filmes para os alunos. Ao longo das dez aulas observadas foram exibidos 



157 

 

 

 

três filmes, sendo dois deles, não recomendados à faixa etária das crianças20. Na maioria 

dos casos, os videos foram utilizados para substituir a fala do professor sobre um 

determinado assunto. No caso do filme Amistad, foi possível perceber que ele foi exibido 

como forma de ilustrar a história do tráfico de escravos e do povo africanos, temas 

abordados em aulas anteriores. Como a docente optou pelo filme para ilustrar os temas 

supracitados, caberia ter  selecionado cenas que mostrassem como ocorriam os 

sequestros de negros na África, as rebeliões que ocorriam nos navios, viagens e 

comercialização dos escravos em Cuba. Ao contrário, o filme foi exibido na íntegra 

causando espanto, medo e certo desinteresse por parte da turma. Eis o trecho que retrata 

o comentário acima: 

Já na sala de vídeo, a professora lembra que todos devem fazer silêncio e diz que 
o filme está relacionado ao tema da escravidão. O nome do filme escolhido é 
Amistad. Logo de início, os alunos se assustaram muito com as cenas do filme, 
perguntando inclusive, se era filme de terror. A coordenadora também demonstrou 
pavor com as cenas do filme, no momento em que veio dar um aviso à professora. 
Após presenciar uma cena de violência no filme, a coordenadora fala: “Miriam? 
Que filme é esse? Que horror, quanta violência” (...) Ao término do filme, a 
professora solicita que os alunos desenhem alguma cena marcante do vídeo 
exibido. O que causou a revolta de alguns alunos, que afirmaram que não 
estavam com vontade nenhuma de desenhar. (Registro de observação da Aula da 
Professora Miriam – turma do 1º ano do 2º ciclo). 

Sobre o uso do filme como recurso didático, caberia o comentário de Napolitano 

(2005), segundo o autor, o filme em sala de aula pode ser usado, para estimular o 

interesse dos alunos. Contudo, considerando que as imagens e os sons não têm o poder 

de educar ou ensinar, quem pode conduzir o processo de conhecimento utilizando as 

imagens e sons é o professor por meio de um trabalho sistematizado que envolva um 

bom roteiro de trabalho contínuo. Para Napolitano (2005), adotar a prática dos filmes em 

                                                 

20
 Trata-se dos filmes “o pianista e “amistad”. Os filmes não são indicados para menores de 12 anos pelo 

fato de conter muitas cenas de violência. 
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sala de aula, só é interessante a partir do momento que o seu uso for responsável e com 

objetivos. Exibir o filme para a sala apenas como uma forma de passar o tempo não trará 

benefícios e aprendizado algum. Ainda fará que os alunos criem uma imagem errada e 

chata do uso dos filmes em sala de aula. Isso foi possível constatar em nossas 

observações, mediante o comportamento de alguns alunos ao longo das sessões de 

filme.  

 Conforme Napolitano (2005), o uso do filme na sala de aula, requer uma mediação 

do professor que se atém a uma série de cuidados técnicos: adequação a faixa etária, 

planejamento anterior, adequação ao conteúdo trabalhado naquele período e assim por 

diante. Não se trata de exibir um filme e perguntar o que os alunos acham do mesmo. 

Neste sentido, é fundamental ao professor que o trabalho não esteja circunscrito a uma 

aula, mas um processo de trabalho docente que começa com a investigação do conteúdo 

do filme, passando pela aula em si, e continua com outros projetos e filmes a serem 

trabalhados posteriormente. Noutras palavras, entendemos que próposito do filme, 

deveria resultar num aprendizado, e isto só seria possível com o desenvolvimento de um 

trabalho elaborado de forma a despertar o interesse dos alunos. 

Em suma, das observações da docente Miriam, destacamos seu apego ao livro 

didático para trabalhar os conteúdos e dificuldades em ouvir e reconhecer os saberes dos 

alunos. Novamente, inferimos que essa postura, revela uma representação social de 

escola e ensino, arraigada em sua experiência inicial como professora de escola privada.  

Em relação às demais professoras observadas, identificamos tentativas de maior 

interação entre os conhecimentos escolares e a experiências dos alunos, valorização e 

utilização de materiais mais diversificados, além de certa preocupação em assumir uma 

atitude mediadora no trato aos conteúdos em sala de aula. 
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O estudo de Hoça (2007) sobre como os elementos tempo, espaço e o lidar com a 

diversidade, se integram à prática docente nos Ciclos de Aprendizagem. A pesquisa 

revelou que essas relações, embora presentes nos discursos dos participantes, na prática 

são pontuais. Nesse sentido a autora alerta “para uma retomada da concepção de Ciclo 

de Aprendizagem e a questão do tempo e espaço escolar como período de formação e a 

aprendizagem enquanto um processo contínuo”. (p.129). 

Cumpre salientar que outros autores já desenvolveram estudos concernetes à 

questão do tratamento dos conteúdos nos ciclos.  É o caso de Nascimento (2005), para a 

autora apesar das professoras demonstrarem estar por dentro do discurso sobre 

princípios propostos pelas inovações curriculares nos Ciclos de Aprendizagem, na prática 

não dominam as regras de materialização desse discurso, pois evidenciamos em seu 

trabalho uma série de dificuldades e contradições no processo de mudança da prática 

pedagógica. 

Assim, admitimos que os nossos resultados apresentam pontos muito semelhantes 

aos destacados por Nascimento (2005). Mesmo depois de dez (10) anos de implantação 

dos ciclos na cidade do Recife, pudemos observar que as representações sociais dos 

professores apresentam vestígios da organização escolar seriada, no que tange ao 

tratamento dado aos conteúdos. A maioria dos docentes participantes da pesquisa 

revelou que os ciclos mudaram a relação com o conhecimento e a forma de organizá-lo 

nas situações pedagógicas. Ainda, evidenciaram clareza quanto à flexibilização do 

currículo nos ciclos e que a proposta promoveu a abertura de espaços para que o 

professor pudesse avançar ou retomar com base na necessidade e  realidade de cada 

turma. Contudo, ao observamos o trato aos conteúdos em sala, foi possível identificar que 

essa possibilidade não vem se concretizando. Os professores continuam planejando suas 
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aulas separadamente e a seleção dos conteúdos a serem trabalhados em cada ano/ciclo 

fica a critério do docente individual, que ou toma por base a proposta da rede ou prende-

se ao livro didático. 

4.4.3.2. Avaliação dos alunos 

Durante muito tempo, a avaliação reduziu-se a seleção e classificação dos alunos, 

com a finalidade de julgar sua aprovação ou reprovação. No regime  seriado,  a avaliação 

da aprendizagem está pautada na aplicação de provas e testes periódicos, por meio dos 

quais o professor classifica os alunos em fracos e fortes. Para Esteban (2002), essa forma 

de avaliação fundamenta-se na seleção e hierarquia de saberes e pessoas, que 

estimulam a competição, homogeneidade e exclusão no contexto escolar. Souza (2007) 

pontua que a avaliação constituiu-se como principal mecanismo de sustentação da lógica 

de organização do trabalho escolar e legitimadora do fracasso, ocupando papel central 

nas práticas escolares. 

A proposta de ciclos, está apoiada em outros fundamentos e neste sentido, o 

aluno, enquanto sujeito, está continuamente sendo formado, ou melhor, se formando, 

construindo significados a partir das relações dos homens com o mundo e entre si. A não 

fragmentação do conhecimento ganha centralidade nessa proposta, opondo-se à noção 

de conhecimento como estático, traduzido em um rol de conteúdos e habilidades a serem 

dominados pelos alunos, em um dado tempo, desconsiderando suas diferenças 

individuais e sócio-culturais. Esta forma de conceber o conhecimento resultou na exclusão 

e seletividade de parcela significativa dos que ingressam na escola. Souza (2007) 

defende a constituição de uma escola que se paute pelo compromisso com a inclusão 

escolar e social de todos, na qual a avaliação seja vista como uma prática de investigação 
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do processo educacional, como um meio de transformação da realidade escolar. 

Corroborando com Souza (2007), Lima (1997) afirma: 

 

A avaliação é o primeiro eixo do processo de escolarização a ser alterado 
pela implantação de ciclos: a modificação do tempo escolar desloca o papel 
da avaliação tradicional, ou seja, da avaliação que serve para determinar a 
progressão ou a retenção, para uma dimensão formadora (...). Uma 
avaliação que revele os processos de aprendizagem do indivíduo e que 
aponte para os passos do desenvolvimento futuro não pode ser uma 
avaliação pontual, como a prova em sua concepção tradicional em que se 
pede a devolução da informação dada (Lima, 1997, p. 26). 
 

 
 

A avaliação da aprendizagem se coloca como um elemento essencial para 

compreender e concretizar a proposta dos ciclos. Deste modo, agrupamos nesta 

categoria os elementos da prática avaliativa no sistema de ciclos que emergiram das 

observações e entrevistas com os professores. Ressaltamos que quando perguntados 

aos participantes sobre a avaliação alunos, eles afirmaram que faziam a avaliação de 

suas turmas diariamente, observando a elaboração de suas atividades.  

Por exemplo, a professora Tereza, uma das docentes que teve sua prática 

observada, relatou que está sempre avaliando o aluno e que se utiliza de instrumentos 

variados para verificar a aprendizagem da turma. No entanto, afirma não conseguir abrir 

mão da prova escrita. Mesmo admitindo estarem sempre avaliando, a partir das diferentes 

atividades que realizam, os professores deixam entrever que valorizam a prova e não é 

este instrumento em sí que está jogo,  mas o  modo como o professor a utiliza. Afirmam:  

 
 
 
Eu estou sempre avaliando. Peço para os alunos fazerem apresentação, 
trabalho, pesquisa e tem gente que não faz, mas eu faço avaliação escrita. 
(PESQ) Como assim avaliação escrita? (PROF) Assim, eu vou trabalhando 

os conteúdos e quando chega num determinado momento, eu aviso aos 
alunos que vou fazer uma atividade em sala sobre tal assunto. Agora eu 
não faço semana de provas não. (PESQ) Então, essa é uma das formas 
que a senhora utiliza para verificar a aprendizagem? (PROF) Sim, com 
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certeza. Atividades de verificação. Ai a partir dali eu vou fazendo os 
registros e passo isso pra o aluno. Eu digo, olha você avançou ou você tá 
com dificuldades ainda. Ou digo, olha como você melhorou do começo do 
ano pra cá, mas nesse ponto aqui olhe... A minha avaliação é contínua. 
Tereza 
 

Olha, tem gente que não usa mais prova. Mais Luckesi fala que não se 
pode isolar a prova. Ela só não pode ser o único instrumento. Às vezes, eu 
organizo atividade avaliativa individual ou em dupla. Por exemplo, hoje eu 
montei grupos e tentei trabalhar com problemas da realidade. Outro dia eu 
fiz uma batalha de estudos. Tentei fazer com que eles confrontassem 
conteúdos que eles já viram com conteúdos que eles não viram. Em 
matemática mesmo, teve conteúdos que eles viram ano passado, mas esse 
ano eles apresentam dificuldades em divisão numérica. Aí eu peguei tudo 
isso e fiz um contrato didático. Pra ver se eu consigo ensinar o necessário 
pra eles irem pra uma quarta série. Então, pra resumir a questão da 
avaliação, eu avalio tudo. RICARDO 
 
 

 Nos trechos citados acima, é possível perceber a presença de elementos que 

denotam mudanças nas representações sociais de avaliação dos professores. O discurso 

da avaliação enquanto processo contínuo, visando a regulação da aprendizagem dos 

alunos e o redimensionamento da ação pedagógica, foi incorporado pelos docentes da 

escola. Com relação aos instrumentos utilizados para avaliar os alunos, é possível 

perceber nos depoimentos acima, que os professores lançam mão de vários recursos: 

leitura, apresentação de trabalho e  pesquisa. A avaliação é subsidiada por instrumentos 

diversos, que são utilizados para diagnosticar  os avanços e as dificuldades dos alunos 

tendo em vista o processo ensino-aprendizagem, adotado com relação às várias 

dimensões de formação (cognitiva, social, afetiva). Porém, como se pôde perceber nas 

falas acima, apesar dos professores afirmarem utilizar outros instrumentos para avaliar o 

aluno, é possível perceber, entretanto, que a prova ainda continua sendo utilizada como 

um importante recurso para verficação da aprendizagem. A professora Amélia, em seu 

depoimento, comenta sobre o modo como realiza a avaliação da aprendizagem. 

 
Assim, eu vou dizer a você. Nesse ponto, eu sou bem tradicional. Eu dou 
conteúdo e eu verifico, verifico. Eu faço teste, eu faço prova. Porque parece 
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até que só porque você trabalha no ciclo, aí fala em prova e teste, parece 
até que tá dizendo um palavrão. Eu faço, faço teste e faço prova. Eu tenho 
que verificar o que o meu aluno aprendeu. Agora, a partir dessa verificação, 
eu vou reformular o conteúdo. Vou reformular a metodologia que eu 
trabalhei. Vamos supor que eu trabalhei sistema de numeração decimal, 
né? Hum... Aí eu dou esse conteúdo, passo atividades, trabalho com o livro. 

Depois, eu passo prova pra ver o que eles alcançaram. Se eu vejo que 
aquela competência não foi construída. Eu vou ter que voltar. Se eu acho 
que aquilo é realmente importante, eu vou ter que voltar. A velha coisa 
ainda funciona meu bem, que adianta eu chegar aqui dizendo que vou fazer 
uma coisa nova? Que vou plantar bananeira! Fazer malabarismos e meu 
aluno não aprender. É melhor eu fazer velha forma. Tarefa de casa, no 
outro dia, eu corrijo. Dou conteúdo novo, beleza. Depois eu cobro, faço 
verificação da aprendizagem. Faço um trabalho em grupo, um trabalho 
individual. Num tem muita receita não. É o arroz com feijão. Agora faz o 
arroz com feijão bem feito. Porque num adianta gritar por aí que é 
polidisciplinar. Faz o arroz com feijão bem feito que teu aluno aprende. 
Amélia 

 
 

O depoimento de Amélia revela que a docente tem clareza do papel da avaliação 

no processo de ensino e aprendizagem. Para Amélia, avaliar representa uma intervenção 

imediata no processo de aprendizagem, permitindo utilizar os resultados das avaliações 

para compreender em que estágio se encontram os alunos, tomar decisões que os 

ajudem a avançar no processo de aquisição do conhecimento e refletir sobre sua ação 

pedagógica. De acordo com a proposta dos ciclos, ao professor caberá o papel de 

acompanhar todo o processo de avaliação, coletando dados, informações sobre o aluno 

e, cuidadosamente, registrando suas necessidades e possibilidades de avanço. Nessa 

perspectiva, o processo avaliativo torna-se um desafio para o professor, que deverá estar 

atento à investigação das questões que merecem maior investimento pedagógico e, 

conseqüentemente, alteração nos encaminhamentos didáticos 

Na fala da professora Miriam, a avaliação de cunho mais formal, através do uso de 

provas e testes, aparece como uma estratégia para fazer com que os alunos estudem e 

se dediquem. Eis a fala da docente Miriam: 
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No início do ano, eu fiquei observando eles enquanto eles tentavam 
responder as atividades que eu passava. Tentei observar como cada um se 
saía. A questão do comportamento. Mas de um tempo pra cá, eu estou 
pensando sinceramente em fazer provas com eles pra ver se eles criam o 
hábito de estudar em casa. Eu não quero fazer terrorismo não. Mas, é 
porque eu já não passo atividade de casa pra eles. Antes eu até passava, 
só que apenas dois ou três faziam, e o resto nem ligava. Aí eu decidi 
trabalhar em cima das dificuldades deles e tentar ajudá-los aqui na sala 
mesmo. Só que aí os pais veem que eles não tem atividade escrita pra fazer 
em casa, aí não bota eles pra estudar. Se esquecem que a casa é a 
extensão da escola. Então, eu vou ter que testar esses alunos. Pra ver se 
eles se mobilizam pra estudar, pra se interessar mais. E além do mais, eu 
preciso ter registros escritos deles. Porque esses diários de classe, a gente 
na correria do dia, não tem como preencher isso não. Miriam 

 

No nosso entendimento a avaliação de forma mais sistemática ficou evidente nas 

aulas da professora Tereza, que ao longo dos cinco dias de observação, realizou dois 

testes de matemática com os seus alunos. Em conversa com a docente, ela nos relatou 

que, embora sua avaliação não esteja limitada ao uso das provas, pois utiliza de outros 

instrumentos avaliativos (trabalho de pesquisa e leitura em classe) são elas que 

organizam toda sua dinâmica de trabalho e dão o suporte necessário para que tenha 

parâmetros sobre as aprendizagens dos seus alunos. Provavelmente, o modo como a 

professora Tereza concebe a avaliação está intrisecamente relacionado à sua própria 

formação e experiência como docente, tendo em vista que, Tereza possui 30 anos de 

experiência docente, com prática consolidada no regime seriado. Como corrobora 

Hoffmann (1993) na avaliação com função simplesmente classificatória, todos os 

instrumentos são utilizados para aprovar ou reprovar o aluno, revelando um lado ruim da 

escola, a exclusão. Segundo a autora, isso acontece pela falta de compreensão de alguns 

professores sobre o sentido da avaliação, reflexo de sua história de vida como aluno e 

professor. 

Paro (2001), também observou que muitos professores ainda demonstram apego à 

reprovação. Segundo ele, para alguns docentes, reprovar é um dos meios encontrados 

para motivar os alunos a estudarem. A escola, ao limitar a reprovação, estaria 



165 

 

 

 

contribuindo para a perda do interesse no aprendizado. Entretanto, o autor considera que 

a crença de que a reprovação leva o aluno a estudar e se interessar pelo estudo, está 

baseada em parâmetros tradicionais e credencialistas do prêmio e castigo. Afirma, Paro:  

 

É preciso, todavia, considerar que há um equívoco didático enorme em 
supor que a presença da prova ou da reprovação seja um motivo 
defensável para induzir o aluno ao estudo. Se for verdade que é pela prova 
que se motiva o aluno a estudar e a ter responsabilidade, significa que o 
ensino está muito mal provido de recursos para motivar o aluno a estudar. 
(Paro, 2001, p.111). 
 

Zabala (2002,) argumenta que será muito difícil para os docentes conceber a 

avaliação como formativa se não fizerem o possível para se libertarem do modelo de 

avaliação classificatória e punitiva. Para o autor, é imprescindível que os docentes 

consigam estabelecer um clima de respeito mútuo, colaboração, compromisso com um 

objetivo comum, são indispensáveis para uma ação docente que considere as 

possibilidades reais de cada aluno e o desenvolvimento de suas capacidades. (ZABALA, 

2002, p.210). 

Na mesma linha de raciocínio, Souza (2007), pontua que quando os resultados da 

avaliação das aprendizagens são abordados de forma desarticulada do processo de 

ensino, torna-se inviável tomá-los como elementos para definição de diretrizes e 

procedimentos de ação. Noutras palavras, a avaliação nessa perspectiva se torna 

“produto de um ritual que, apesar de ocupar grande parte do tempo do trabalho escolar, 

torna-se improdutivo do ponto de vista pedagógico.” (SOUZA, 2007, p. 32). Fernandes 

(2003), corrobora esse ponto de vista ao afirmar que, infelizmente, na cultura escolar a 

avaliação ainda é utilizada para “aprovar ou reprovar, deixando de ser entendida como 

processo e que acontece ao final dos bimestres, trimestres, semestres para verificar 
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acertos e erros, verificar méritos, premiar com a aprovação ou castigar com a 

reprovação”. (p.240).  

 Com relação às aulas observadas na escola Recanto do Saber, não presenciamos, 

em nenhum momento, as professora Adelaide, Miriam e Tereza fazerem registros sobre o 

que acontecia em sala, ou mesmo de atividades que os alunos realizavam em grupo ou 

individualmente. 

Observamos uma situação de avaliação quando, numa de suas aulas, a professora 

Adelaide, após passar o filme “o bicho vai pegar 2”, propôs a construção de um texto a fim 

de resgatar o que foi assistido. Para o desenvolvimento da atividade, entregou folhas de 

papel ofício às crianças e solicitou que cada aluno fizesse o cabeçalho, alertando que eles 

não deveriam esquecer de colocar o seu nome. Duas alunas, rapidamente perceberam 

que a intenção da professora era avaliar a turma. Eis um trecho do relato de observação: 

 

Já na sala, a professora relembrou todo o filme com as crianças. Em 
seguida, entregou uma folha a cada aluno e escreveu duas questões no 
quadro referente ao filme. A primeira pedia que eles escrevessem o nome 
dos animais que apareciam no filme e a segunda pedia que as crianças 
recontassem a história que se passou no filme. Taiane começou a fazer a 
atividade, mas de repente como se tivesse assustada, exclamou: “eita 
Dayane isso que tia tá mandando a gente fazer é pra nota!”. (P) Como 
assim Taiane? Como assim, pra nota? Porém quem respondeu foi Talita, 
dizendo: assim, tia vai colocar um 7, 6 ou um 10 aqui na folha. 

 

Posteriormente, a própria docente Adelaide confirmou que a atividade realmente 

era para avaliar como estava o nível de escrita dos alunos. Aproveitamos então, para 

pedir a professora o seu diário de classe com o intuito de fazer uma leitura dos registros 

avaliativos. De antemão, Adelaide avisa que os registros estavam incompletos, e que 

tentaria completá-los até o próximo conselho de ciclo. Perguntamos como ela faria para 

avaliar os alunos, ela relatou que sempre procura realizar atividades avaliativas e, quando 
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chega ao final do ano, vê quem conseguiu evoluir. Mas, deixou claro que como aquele 

ano/ciclo não permite a retenção, todos os alunos acabariam passando, a não ser que, 

algum aluno excedesse o número de faltas. O que, aliás, segundo Adelaide, não ocorre 

devido ao bolsa-família.  

Consultamos os diários de todas as professoras observadas, e mediante a 

consulta, constatamos a ausência de informações sobre o desempenho dos alunos ao 

longo do processo. Durante todas as aulas observadas, não presenciamos nenhuma 

forma de registro do desempenho dos alunos ao longo de cada aula ministrada. Os 

momentos em que as docentes abriam o Diário de Classe eram somente para registrar se 

o aluno estava presente ou não em sala. Essa postura dos docentes nos chamou 

atenção, pois, conforme preconiza a proposta de ciclos, os alunos devem ser avaliados 

por meio do registro de seu desempenho contínuo em sala de aula. O objetivo desse 

registro avaliativo é acompanhar o avanço de cada aluno.  Entretanto, se os docentes 

alegam não ter tempo de registrar o desenvolvimento da criança ao longo do processo de 

aprendizagem, eles, provavelmente, terão dificuldades de avaliar o nível de 

desenvolvimento e aprendizagem de cada um de seus alunos. Souza (2007), ao tecer um 

comentário geral sobre as propostas de organização escolar em ciclos, pontua que: 

 
O compromisso anunciado nessas propostas é o de construção de uma 
escola de qualidade para todos, que supõe, essencialmente: o compromisso 
de seus integrantes com a permanência das crianças que nela ingressam e 
com o seu processo de desenvolvimento; a organização de um trabalho que 
viabilize e estimule a apropriação e a construção do conhecimento e a 
formação do sujeito social; o estabelecimento de relações de poder 
compartilhadas, privilegiando-se o trabalho coletivo e cooperativo entre os 
profissionais da escola, alunos e comunidade. 
 

 

Ainda sobre a avaliação, cabe comentar que na reunião do Conselho de Ciclos, 

que observamos, os professores relataram que o preenchimento dos diários de classe é 
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muito cansativo e, geralmente não dá tempo preenchê-lo diariamente. Para os docentes, 

seu preenchimento constitui-se como uma atividade chata e mecânica feita às pressas 

antes dos conselhos de ciclos. Assim, a partir do que expõem os docentes da instituição 

pesquisada, é possível concluir que a prática da escrita de pareceres descritivos não se 

tornou efetiva, ou seja, os professores ainda não têm esse hábito, provavelmente devido 

ao pouco tempo de que dispõem frente às demais tarefas que desenvolvem muitas vezes 

em mais de uma jornada de trabalho. Foi possível entrever, a partir do que ouvimos nessa 

reunião e das práticas observadas, que esses pareceres vêm sendo encarados como um 

instrumento burocrático, uma tarefa como tantas outras e não como aliados do processo 

de ensino-aprendizagem. Isto ficou bastante claro, no momento em que uma das 

professoras transcreveu, durante a própria reunião, algumas informações contidas no 

parecer descritivo de outra docente, para avaliar seus alunos. Guerra (2009) corrobora 

com o exposto, ao afirma que: 

 

a observação diária dos alunos, seguida de uma interpretação e reflexão acerca 
de suas manifestações em sala de aula, constitui-se como parte do processo 
avaliativo e, portanto, os registros de acompanhamento dos educandos devem 
configurar-se ao longo do processo ensino e aprendizagem. Convém lembrar que 
quanto mais freqüentes e qualitativos forem esses registros maiores serão as 
informações fornecidas, ao professor, sobre o percurso de aprendizagem do 
alunado e maiores serão as condições do docente para desencadear reflexões e 
mudanças em suas práticas. Assim, os pareceres descritivos quando utilizados 
para alcançar o objetivo ao qual se destina, qual seja, acompanhar o processo de 
construção do conhecimento pelo aluno, tendem a fornecer condições para o 
professor adequar  ações  educativas  as possibilidades do mesmo,  além   de  
servir  de  referências  para  a   investigação  de   seu  ensino. (GUERRA, 2009, 
p.180-181) 

 

Conforme estabelece a Proposta da Rede Pública Municipal de Recife, a prática 

avaliativa assume um caráter formativo e contínuo. Em linhas gerais ela se concretizaria 

através do acompanhamento do aluno e grupo com registros diários/semanais, bimestrais 

ao longo do processo de construção conhecimento e desenvolvimento no ciclo. O registro 
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avaliativo traria vantagens para alunos e professores e teria a finalidade de garantir que 

os docentes organizassem suas ações a partir das reflexões sobre suas práticas. Eis o 

que preconiza o documento: 

 

O registro viabiliza a sistematização da dinâmica da sala de aula e permite 
ao professor estabelecer relações e nexos entre os diferentes intervenientes 
de sua prática, tomando possível analisar os diversos momentos da 
trajetória escolar do aluno e de seu desenvolvimento. Nele, ficam impressas 
as competências que o aluno demonstra já possuir, bem como as que 
sinalizam em construção, indicando a necessidade de uma intervenção 
mais precisa por parte do professor, orientando, assim, seu plano de ação. 
Uma vez registradas, as competências irão, posteriormente, servir de 
indicadores do que já foi alcançado na trajetória do próprio aluno. Para tal, 
as informações irão além da mera descrição. RECIFE (2003, p.166-167) 
 
 

Durante as entrevistas, perguntamos sobre como avaliam a aprendizagem dos 

alunos, algumas docentes afirmaram que, além de fazer uma espécie de “sondagem” no 

início do ano para verificar o nível que os alunos se encontram, procuram também 

acompanhar o seu desenvolvimento ao longo das atividades. Suas colocações revelam 

certa apropriação do saber científico sobre a avaliação da aprendizagem: 

 

No início do ano eu fiz uma sondagem pra ver o nível dos alunos. E agora, à 
medida que eu vou trabalhando os conteúdos e passando atividades, eu 
procuro avaliar eles. Não faço nada sistemático não, tipo provas não. 
Observo também a questão do comportamento e assim eu vou avaliando o 
desenvolvimento deles. Shirley 
 
 
Olha é muito difícil. Eu estou com crianças de seis anos né? E o que eu 
tenho trabalhado mais com eles é essa questão da apropriação da leitura e 
da escrita. E o que eu fiz até agora de registros gira em torno disso. Porque 
o meu objetivo maior com eles é isso. E assim, é o acompanhamento diário 
pra ver se ele tá desenvolvendo a cada dia. Como ele tá se comportando, o 
que ele faz em sala de aula. Tem uns que ainda não conseguem se 
expressar direito. É tanta coisa pra você olhar... é muito difícil. Virgínia 

 

Para Perrenoud “é formativa toda a avaliação que ajuda o aluno a aprender a se 

desenvolver, ou melhor, que participa da regulação das aprendizagens e do 
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desenvolvimento no sentido de um projeto educativo.” (PERRENOUD, 1999, p.103). O 

referido autor, enfatiza ainda que toda a prática avaliativa de base formativa é construída 

com base em uma lógica de diálogo entre professor/aluno, tendo em vista que isto é algo 

indispensável na orientação da regulação das aprendizagens. Contudo, Perrenoud (1999) 

afirma que no sistema tradicional de avaliação, o estabelecimento de relações entre 

professores e alunos que propiciem a construção coletiva de conhecimento tem sido algo 

dificultoso de ser efetivado. O referido autor defende a premissa de que toda regulação 

para surtir efeitos no processo de aprendizagem precisa ser conduzida no sentido de 

levar o aluno a ter confiança no professor, pois só assim ele terá liberdade para expor 

suas dificuldades e dúvidas. Afirma Perrenoud: 

É preciso, em uma palavra, que, no jogo da transparência, os alunos tenham a 
impressão de ter menos a perder do que a ganhar. Depende de seu interresse a 
longo prazo, pensam os defensores da avaliação formativa. Sem dúvida, eles têm 
razão, mas aqui somente conta o ponto de vista efetivo dos alunos. Muitos não 
estão fechados ou indiferentes à idéia de que se poderia melhor ajudá-los se 
reconhecessem suas dificuldades e pedissem abertamente ajuda. Essa atitude 
conveniente é neutralizada, muitas vezes, por outras preocupações, às vezes em 
muito curto prazo: não perder seu prestígio, não dar chance à zombaria ou à 
piedade, não ser rotulado ou colocado em uma situação de dependência, não 
arriscar um acréscimo de trabalho ou de responsabilidade, quando se tem 
sobretudo vontade de brincar e conversar    (p.137-138, grifos do autor). 

Lembramos que estudos já tomaram a avaliação nos ciclos como tema, é o caso 

de Guerra (2009) e Villar (2009). Guerra (2009), investigou as representações sociais de 

avaliação processual de professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os 

resultados da pesquisa revelam que as docentes ainda não incorporaram às suas práticas 

cotidianas os novos sentidos apregoados acerca da avaliação. Guerra (2009), destaca a 

importância dos programas de formação continuada considerarem as representações 

sociais de avaliação processual do grupo de professoras investigadas, visto que esta 

atitude proporcionará não apenas o enriquecimento do debate sobre a avaliação escolar, 
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mas favorecerá a articulação entre a teoria e prática do em sala de aula . Ressalta que “o 

cotidiano docente favoreça a transformação da prática frente à teoria e também a 

reconstrução da teoria pela empiria” (p.298). 

Villar (2009), estudou as aproximações e distanciamentos entre os pressupostos da 

proposta de ciclos com as práticas vivenciadas pelos professores na sala de aula. Seus 

resultados revelaram que o sistema de ciclos não provocou mudanças significativas na 

prática pedagógica dos docentes investigados e que as alterações se restringem aos 

aspectos técnico-instrumentais. Villar (2009) constatou que a prática avaliativa dos 

participantes ainda está centrada numa concepção de avaliação eminentemente 

classificatória e punitiva. A autora conclui sua pesquisa alertando sobre a necessidade de 

uma efetiva política de valorização do magistério e da adoção de um processo de 

formação continuada concatenado aos pressupostos teóricos da proposta dos ciclos com 

vistas à superação da lógica fragmentada e excludente que ainda sedimenta a prática 

educativa. 

Já em Curitiba-PR, Knoublauch (2004) investigou como as escolas que aderiram à 

proposta dos Ciclos de Aprendizagem estão superando a lógica seriada e as dificuldades 

enfrentadas pelos professores frente ao processo avaliativo dos alunos. Os resultados 

apontam a permanência de elementos da lógica seriada, os quais podem ser 

exemplificados com a busca da homogeneidade para a organização das atividades de 

recuperação e permanência do ensino simultâneo, resultando no atendimento às crianças 

com dificuldades fora da sala de aula. Em suas considerações, Knoblauch (2004) pontua 

que mesmo a proposta dos ciclos enfatizando uma avaliação diária, processual, ainda há 

muitos entraves. Segundo afirma, é preciso uma modificação substancial nas concepções 

de avaliação por parte das docentes através de um processo formativo. 
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No nosso estudo, os dados não diferem muito dos resultados encontrados pelas 

autoras citadas. Os achados revelam que as representações sociais e práticas avaliativas 

nos ciclos, representam uma amálgama de elementos pertecentes à forma tradicional de 

avaliar com noções da avaliação numa perspectiva formativa. Constatamos que, um 

grupo de docentes ainda está apegado aos instrumentos punitivos e de medida, 

tradicionalmente utilizados na escola. Visto que, mesmo adotando outros instrumentos, 

acreditam que apenas, mediante a aplicação de testes e provas, será possível verificar se 

o aluno alcançou os objetivos propostos. Já outro grupo de professores, está 

desenvolvendo práticas de caráter mais formativo, demonstrando que reconhecem o valor 

da avaliação integral do aluno como um crescimento para a educação. 

Esses resultados interpretados com base na Teoria das Representações Sociais 

remetem aos processos de objetivação e ancoragem. A objetivação é o processo pelo 

qual se cristaliza uma representação: noções abstratas são transformadas em imagens. 

Ancorar significa trazer para categorias e imagens conhecidas o que não está ainda 

classificado e rotulado. O professor ao representar  a avaliação nos ciclos tenta pôr em 

prática algo que lhe é familiar – o modelo tradicional –  incorporando às novas 

abordagens – avaliação formativa-reguladora e diagnóstica. Reforçamos, assim, que as 

representações sociais e práticas avaliativas nos ciclos são produtos de crenças, valores, 

percepções, conflitos e informações construídos socialmente. Como nos coloca Jodelet 

(2001), constitui-se a partir de experiências, conhecimentos, informações e modelos de 

pensamentos transmitidos, cotidianamente, por meio da tradição, da educação e da 

comunicação social. 
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4.4.3.4. Trabalho com grupos heterogêneos 

 

A proposta da organização da escolaridade em ciclos, como já se falou, foi 

implantada como forma de combater fracasso e distorção escolar, principalmente nas 

séries iniciais do ensino fundamental. Entretanto, muitos entraves se interpuseram no 

momento em que os ciclos foram postos em prática, um deles foi lidar com as diferenças 

de níveis de aprendizagem dos alunos. Arroyo (1999) destaca que com os ciclos, os 

docentes passaram a experimentar uma sensação de “ameaça” frente a essa outra forma 

de organização escolar diferente da seriada, ainda muito arraigada nas concepções e 

práticas de formação de professores. Na nossa compreensão em suas representações de 

ensinar e aprender. O referido autor (1999, p. 153) argumenta que a proposta dos ciclos 

tem como alvo alcançar “o que há de mais permanente na função social e cultural dos 

profissionais da educação”, ou seja, encontrar formas coletivas de cultivar valores e 

saberes que foram aprendidos nas múltiplas relações humanas e educativas. 

O reconhecimento das diferenças e o princípio da inclusão são preconizados na 

Proposta de Ciclos da Rede Municipal de Recife, que define o sujeito como um ser único, 

com experiências, histórias, conhecimentos, possibilidades e limitações diferentes. Eis o 

que está posto como um de seus princípios: 

 
Princípio do reconhecimento das diferenças: Parte da compreensão das 

possibilidades distintas de cada um, entendendo que a maturidade social, cultural 
e cognitiva para apreender os processos relacionados à construção do 
conhecimento não é a mesma de um estudante para outro. Se a heterogeneidade 
marca a espécie humana e a cada pessoa como espécie única e complexa, assim 
também precisa ser focado o processo de aprendizagem, considerando diferentes 
ritmos e processos particularizados de aprendizagem e de convivência. Princípio 
da inclusão: garante o acesso de todo aluno ao conhecimento com formas, 
tempos e intervenções apropriados a cada um, favorecendo, conseqüentemente, a 
sua permanência na escola e o atendimento às diferenças pessoais e 
sócioculturais. RECIFE (2003, p.145) 
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A proposta dos ciclos, portanto, reconhece a heterogeneidade como inerente a 

realidade da sala de aula, uma vez que cada ser humano é único e, como tal, diferente de 

qualquer outro. Desse modo, os ciclos têm como eixo central o reconhecimento da 

heterogeneidade dos estudantes, rompendo, assim, com o tempo de aprendizagem linear 

que orienta a escola seriada, definido, a partir de uma necessidade externa ao sujeito e 

ao seu processo. A aprendizagem, nesse sentido, é concebida como um processo 

contínuo e inesgotável, que ocorre na interação permanente entre sujeitos e objetos de 

conhecimento, levando em consideração as relações socioculturais, dentro e fora do 

espaço escolar.  

Nesta categoria, agrupamos aspectos relacionados ao modo como os profissionais 

entrevistados da escola pesquisada lidam com a heterogeneidade em sala de aula e 

como trabalham com o atendimento aos alunos com dificuldades. Ainda, evidenciamos 

como as professoras que tiveram suas práticas observadas trabalham as diferenças em 

sala de aula. 

Pudemos perceber que, embora todos os participantes da pesquisa reconheçam a 

presença de níveis variados de aprendizagem na sala de aula, não foram mencionadas 

tentativas ou estratégias que promovam o desenvolvimento dessas crianças. 

 

Tenho alunos que estão no nível pré-silábico, silábico, tem alunos 
alfabéticos, tem um que eu tenho certeza que ele tem problemas mentais, 
tenho alunos que só conseguem identificar palavras, mas não lêem frases. 
Tem uns que são bem criativos, mas ainda não atingiram o nível necessário 
para o ano-ciclo. Só que eu sozinha não consigo trabalhar diferenciado com 
toda a turma não. Tem dias que dá pra dividir a turma em duas partes. Mas, 
tem dias como hoje que só dá pra passar a mesma atividade e ir de banca 
em banca tirando dúvidas. Shirley 
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Sobre o trabalho com grupos em função dos diferentes níveis de aprendizagem das 

turmas, a maioria destacou que considera este aspecto importante, porém suas falas 

deixam transparecer certa dificuldade em lidar com a diversidade sócio-cultural e de 

ritmos de aprendizagem dos alunos numa mesma sala de aula. A esse respeito, Nóvoa 

(1997) afirma que a intensificação das exigências relativas ao trabalho docente induz os 

professores a economizar esforços, realizando somente o essencial para cumprir com sua 

tarefa, o que acaba por estabelecer certa depreciação de suas experiências e 

competências adquiridas e construídas ao longo do tempo. As falas a seguir são 

ilustrativas a esse respeito: 

 
Bem, eu não faço. Eu sei que o certo é fazer isso, mas não faço. O que eu 
tento é ver o aluno que tá com mais dificuldade, ai eu tento escutar, 
conversar, tirar dúvidas. Mas, eu acho que nem isso ajuda, mas é o que eu 
tenho feito. As ideias vêm, mas acho que muitas coisas acabam pegando. 
Esse corre-corre da escola, o fato de trabalhar em duas escolas, chegar em 
casa, preparar duas aulas para séries diferentes. Ter que preparar 
atividades diferenciadas para atender a todos os alunos. Vou lhe contar que 
pra mim está sendo muito difícil. Eu tenho tentado, mas eu confesso que eu 
não tenho conseguido trabalhar diversificadamente com a turma. Um dos 
problemas da turma que eu vejo é essa questão da indisciplina. Com ela 
fica muito mais difícil pra eu tentar alternativas. Miriam 
 
Não, não. Às vezes quando eu tô trabalhando com jogos é que eu agrupo 
por nível e quando eu acho que é interessante. Virginia 
 

Olha, eu faço o seguinte – eu trabalho sempre com o grande grupo, não 
gosto de dividir muito não. Mas aquele aluno que é menos avançado eu 
coloco perto de um que já é mais avançado, porque o aluno às vezes é 
fraco na escrita, mas na oralidade ele dá um show. Aí ele pode pedir pra o 
coleguinha do lado auxiliar na escrita. Aí é assim que eu trabalho. Agora 
tomo cuidado pra não discriminar esse aluno, eu digo assim “olha, senta 
aqui hoje, fica perto dela”, sem que a criança perceba a minha intenção. 
Tereza 

 

 Alguns docentes admitem que é possível transmitir os conteúdos de forma 

homogênea a todos os alunos para, posteriormente, sugerir atividades “diferenciadas”, 

levando em consideração o nível de aprendizagem de cada um.  Hoffmann (2001) nos 

esclarece com mais precisão o significado  do   termo   ao   pontuar  que  “alguns 
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professores entendem por atividades diferenciadas, observar o aluno em diferentes 

momentos, tarefas e formas de expressão como: cadernos, participação em aula, testes, 

trabalhos em grupo, jogos, etc”. (p.101). Contudo, a referida autora entende que o 

professor, ao trabalhar com atividades diferenciadas, deve planejar com antecedência os 

exercícios, tomando como critério para esse planejamento as reais necessidades de cada 

aluno. A autora reitera que diferenciar atividades, “significa fazer, ao longo do processo, 

encaminhamentos pedagógicos diferentes de acordo com os percursos individuais, sem 

deixar de dinamizar o grupo e de desenvolver o trabalho coletivo” (p. 101).  

Em termos de organização da sala de aula, foi possível perceber através das 

observações que, mesmo com a presença de variados níveis de aprendizagem e 

habilidades nas turmas, as docentes Miriam, Adelaide e Tereza costumam organizar os 

alunos em filas, dificultando a realização de tarefas em grupos ou em duplas.  

Na turma da professora Miriam, assim como nas outras turmas observadas, 

identificamos a presença de alunos em diferentes níveis de aprendizagem. Entretanto, os 

conteúdos eram transmitidos de modo igual, para todos. Também não observamos 

diversificação dos exercícios entre os alunos, que sempre trabalhavam individualmente e 

realizando as mesmas atividades. 

 Causou-nos certa preocupação na turma da professora Miriam, o tratamento 

oferecido aos alunos que apresentavam dificuldades na leitura e escrita. Eles não eram 

atendidos em suas dúvidas e geralmente ocupavam lugares distantes da mesa da 

professora.  A título de ilustração sobre a dificuldade em lidar com as diferenças no ciclo, 

lembramos o caso do aluno Felipe e de outras crianças da classe que ainda não haviam 

se  apropriado a escrita alfabética. Estes alunos, se limitavam, a abrir o livro na página 

que a professora solicitava e  rabiscar o caderno, dando a entender que estavam 
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escrevendo ou acompanhando a aula.  Felipe, por exemplo, durante os dez dias de 

observação das aulas,  demonstrou o mesmo comportamento – “ficava sempre  quieto no 

seu canto, pegava o lápis e tentava fazer o que a professora pedia , mas a única coisa 

que conseguia fazer era uma série de letras misturadas e sem ligação uma com a outra. 

Durante a observação, não vimos a professora aproximar-se dele para tentar ajudá-

lo”.(registro do diário de observação da sala). 

De acordo com a análise realizada, o aluno Felipe, encontra-se entre os níveis pré-

silábico e silábico de quantidade, ou seja,  ao escrever ele utiliza os símbolos gráficos de 

forma aleatória, usando apenas consoantes ou vogais ou letras inventadas e repetindo-as 

de acordo com o número de sílabas das palavras. Segundo Weisz (2001), quando a 

maioria dos alunos de uma turma obtém sucesso no processo de aprendizagem e outros 

não conseguem acompanhar o progresso da turma, é preciso que a escola se mobilize no 

sentido de proporcionar um apoio pedagógico diferenciado para estas crianças. Para a 

autora citada, o apoio deve ser urgente, tendo em vista que a maior parte dos alunos 

quando tomados pelo sentimento de fracasso, perdem a vontade e o interesse pela 

aprendizagem. Weisz (2001) aconselha que os docentes, busquem realizar atividades 

diferenciadas durante a aula, proporcionando também a efetivação de trabalhos em 

grupos com colegas que estejam num nível mais avançado. Quanto à instituição escolar, 

a autora supracitada recomenda que sejam criados projetos de apoio pedagógico para 

atender esses alunos antes ou depois das aulas. Para Weisz (2001), esta atitude por 

parte da escola é importante porque: 

 

Quando a escola não assume que o apoio pedagógico é uma responsabilidade 
sua, os professores e alunos ficam abandonados à própria sorte. Os professores 
porque nem sempre conseguem encontrar alternativas para garantir a 
aprendizagem de seus alunos. E estes, por sua vez, porque não conseguem 
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superar suas dificuldades momentâneas de aprender e acabam se transformando 
em alunos com dificuldades de aprendizagem. Assim, por falta total de 
possibilidades de alterar este quadro, todos desistem, professores e alunos, e o 
fracasso escolar se cristaliza e se avoluma. WEISZ (2001, p.98). 

 

Parte da dificuldade apresentada por Miriam em trabalhar com turmas de níveis 

diferenciados está relacionada à sua própria experiência como docente. Para Tardif 

(2002) os saberes oriundos da experiência de trabalho cotidiana parecem constituir o 

alicerce da prática e da competência profissionais, pois essa experiência é, para o 

professor, a condição para a aquisição e produção de seus próprios saberes profissionais. 

Ainda conforme o autor, as bases deste saber parece constituir-se no inicio da carreira, 

período representado pela presença de uma fase critica em relação às experiências 

anteriores e aos reajustes a serem feitos em função das realidades do trabalho, em outras 

palavras, nesta fase profissional inicial da profissão, seriam julgados os saberes 

adquiridos durante a sua formação universitária. 

Ao longo da entrevista realizada com a docente Miriam era relembrou que no início 

da sua carreira, sua prática docente foi numa escola particular, onde raramente um aluno 

era promovido para uma série mais avançada sem dominar os conteúdos necessários. 

Relembra a docente: 

 .  

O comum era um aluno chegar pra gente, pronto pra aprender determinados 
conteúdos. O que não acontece na rede municipal. O aluno tá naquele ano/ciclo, 
mas tá com defasagem. Eu não tenho buscado outras maneiras de fazer com que 
os meus alunos aprendam. Eu sou muito realista. Tá faltando eu correr atrás. Mas 
eu acho a realidade tão dura que ao invés de eu melhorar. Eu acabo piorando a 
situação. Os outros professores também, sabe? Acabam se deixando levar pela 
situação. Eu estou desistindo muito facilmente das coisas. 
  

Para Tardif (2002) os saberes adquiridos durante o início da trajetória profissional 

têm um peso importante no “saber fazer” e “saber ser” que serão mobilizados e utilizados 

na prática educativa. Assim, compreendemos que uma parte importante da competência 
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profissional da professora Miriam parece presa a esse momento inicial da sua trajetória 

profissionanl. Partindo do pressuposto de que os saberes (esquema, regras, hábitos, 

procedimentos, tipos, categorias,...) não são inatos, mas produzidos pela socialização, 

isto é, através das relações, o autor afirma que ao longo de sua história de vida pessoal e 

escolar o professor interioriza conhecimentos, competências, habilidades e valores que 

estruturam sua personalidade e sua relação com os outros 

A professora Adelaide, como já foi dito anteriormente, possui uma turma com 27 

alunos. Destes, apenas 13 são considerados por ela como alfabetizados. Os demais, 

pouco mais da metade da sala, estão entre os níveis pré-silábico e silábico21. Diante 

desse quadro de diferenças nos níveis de apropriação da leitura e escrita, a docente 

Adelaide, tem se esforçado no sentido de contribuir para o avanço da aprendizagem 

desses alunos. Durante as aulas observadas, principalmente nas de português, 

professora Adelaide trabalhou o conteúdo “sinônimo de palavras”. O tema foi 

exaustivamente trabalhado com todos os alunos da turma. Na hora da proposição das 

atividades, a docente dividia em grupos e sugeria atividades diferenciadas. 

                                                 

21
 Segundo Emília Ferreiro os níveis estruturais de linguagem e escrita podem ser classificados em: nível 

Pré-Silábico: neste nível, as  hipóteses das crianças são estabelecidas em torno do tipo e da quantidade de 
grafismo. A criança tenta nesse nível: diferenciar entre desenho e escrita. Utilizar no mínimo duas ou três 
letras para poder escrever palavras. Nível Silábico-  pode ser dividido entre Silábico (quantidade e 
qualidade) e Silábico Alfabético: Silábico (quantidade e qualidade) a criança compreende que as diferenças na 

representação escrita está relacionada com o "som" das palavras, o que a leva a sentir a necessidade de 
usar uma forma de grafia para cada som. Utiliza os símbolos gráficos de forma aleatória, usando 
apenas consoantes ou vogais ou letras inventadas e repetindo-as de 
acordo com o número de sílabas das palavras. Silábico-Alfabético a criança descobre que a sílaba não é 
mais considerada como uma unidade, mas pode ser segmentada em unidades menores, onde uma letra 
não substitui uma sílaba e que também não pode acrescentar letras a estas. No nível alfabético, a criança 
dá inicio a uma escrita mais regular e regida pelos princípios alfabéticos. 
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A preocupação com a alfabetização dos alunos foi algo constante na prática da 

professora Adelaide. Para ajudar os alunos com dificuldades, afirmou que procura chegar 

mais perto do aluno que está com problemas e normalmente, utiliza muitos jogos 

alfabéticos. Tanto nas aulas da professora Adelaide quanto da docente Tereza, podemos 

verificar que a atividade de leitura é permanente. Os instrumentos avaliativos utilizados 

em sala de aula geralmente o livro didático como orientador de suas práticas. No entanto, 

o mesmo não a ferramenta exclusiva para organização do fazer docente dessas 

professoras. Elas também faziam uso de outros portadores de texto como livros de 

literatura infantil, jornais, poesias e músicas. No nosso entendimento a prática das 

professoras, contribuía para estimular os alunos a serem leitores. 

Com relação à pratica docente da professora Tereza, especificamente, no trato a 

heterogeneidade, podemos dizer que não observamos essa preocupação. Os conteúdos 

eram ensinados de forma homogênea, bem como as atividades de classe e extraclasse 

idênticas para todos. Quando foi entrevistada, Tereza, embora confirmasse sua 

preferência em trabalhar com o grande grupo, dizia procurar atender individualmente os 

alunos com mais dificuldades. Nas aulas observadas, percebemos que os alunos tinham 

liberdade de chegar próximo à docente para tirar dúvidas. Nos momentos de leitura, 

Tereza também trazia para perto de si, aqueles alunos com dificuldades de leitura e 

escrita. Como era o caso da aluna Cibele, se encontrava num nível bem elementar de 

leitura e escrita. 

Em outros momentos das observações, Tereza sugeriu uma atividade de cópia 

para os alunos, como forma de puní-los, devido ao costume de soltar gases dentro na 

aula. Eis um trecho que retrata esse momento: 
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Após o recreio, os alunos voltaram para a sala de aula. De repente, um mau 
cheiro tomou conta do ambiente. A professora no mesmo instante ficou 
irritadíssima, entanto, desta vez sua chateaçãoo foi maior do que a do dia anterior. 
Pois, a docente cancelou a sessão de filme e a aula de informática. Ela falou: “não 
é possível uma coisa dessas. Isso é inadmissível gente. Aqui tem banheiro, será 
que não dá para sair um pouquinho e soltar esses gases lá fora? E agora não tem 
jeito, não vamos assistir filme nenhum hoje. E sabe o que mais? Podem abrir o 
livro na página 56 e começar a ler e copiar o texto que vai até a página 59. Eu já 
disse a vocês, eu sou assim...” As crianças completaram a frase da professora: 
“goste quem quiser de mim”. Ao ouvir os alunos completando esta frase que me 
pareceu já ser familiar na classe, a docente olhou para mim e disse: “não se 
assuste não viu? Mas é porque eu não tolero falta de educação. Ai que eu fico 
com muita raiva. Nesse ponto eu sou chata mesma, Eu sou muito tradicional”. 
Enquanto os alunos copiavam o texto, a professora pediu que a aluna Cibele fosse 
para perto da sua mesa para que ambas fizessem a leitura do texto juntas, já que 
a aluna é uma das poucas crianças da turma que ainda apresenta dificuldades na 
leitura e escrita.  
 
 

Cabe registrar ainda que, em uma única aula que observamos, a referida 

professora pediu que os alunos formassem grupos de cinco a seis crianças para que 

pudessem jogar o jogo “Escreva Corretamente22”. No entanto, pelo que foi possível 

observar o jogo foi sugerido pela docente, apenas, como uma forma de fazer com que as 

crianças tivessem um momento de divertimento, o que depreedemos a partir do que foi 

dito por Tereza, ou seja, que toda sexta-feira, o segundo horário da sua aula é reservado 

ao entretenimento. 

A partir do que descrevemos sobre as práticas, constatamos que, embora as 

classes apresentem visível heterogeneidade, de modo geral na vivência cotidiana as 

docentes pesquisadas apresentam dificuldades para lidar com essa característica de suas 

turmas.  Nesse sentido, cabe citar Dewey (1959) que faz uma crítica ao ensino tradicional: 

As condições escolares freqüentemente se aproximam, tanto quanto possível da 
monotonia e uniformidade. Mesas e cadeiras em posição fixa. Alunos 
arregimentados com precisão militar. O mesmo compêndio manuseado por longo 
período, com exclusão de toda outra leitura (DEWEY, 1959, p. 60). 

                                                 

22
 O jogo era composto por um conjunto de cartas, as quais possuiam desafios distintos, ligados à 

apropriação da escrita alfabética.   
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A proposta dos Ciclos enfatiza, no que se refere aos tempos e espaços escolares, 

que os alunos devem ser vistos como sujeitos da sua aprendizagem e o ambiente escolar 

capaz de estimular sua curiosidade, de modo que, eles possam se sentir estimulados a 

aprender, expressar opiniões e desenvolver o pensamento crítico. Contudo, os 

professores, com frequência, reclamam a ausência de grupos homogêneos como algo 

que os impedem de desenvolver um trabalho condizente com a proposta. 

O contato maior com os dados obtidos mediante a pesquisa realizada na escola 

Recanto do Saber, evidenciou a presença de certa dicotomia entre a teoria e a prática. Os 

professores relataram dificuldades face à heterogeneidade dos grupos, como fixadas à 

idealização de uma classe supostamente homogênea. Para Nedbajluk (2006, p. 258) a 

heterogeneidade é uma das características da organização do ensino em Ciclos, pois os 

seres humanos são heterogêneos por natureza. Destarte, tentar garantir a 

homogeneidade do grupo parece ser uma tarefa inatingível e sem propósito porque seria 

contrária à natureza dos seres humanos. No nosso entendimento, é premente que os 

docentes assumam a questão da diferença como algo que é inerente aos indivíduos. 

De um modo geral, foi possível perceber nas representações sociais e práticas dos 

professores nos ciclos, um certo grau de dificuldade para lidar com as diferenças, a 

sombra do regime seriado os acompanha. Os dados revelaram que os professores 

continuam trabalhando com os alunos individualmente, alegando que apesar de 

importante, não trabalham as atividades em grupo. Com relação às atividades 

diferenciadas, levando em consideração o nível de aprendizagem de cada aluno, 

percebemos que elas são escassas, a despeito de algumas situações pontuais 

presenciadas. Nedbajluk (2006) ao discutir  sobre a heterogeneidade presente na sala de 
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aula, afirma que a diversidade e a dinamicidade são aspectos importantes no que tange à 

organização da sala de aula. A referida autora explicita ainda que: 

Será recomendável, do ponto de vista pedagógico, que diferentes níveis de 
domínio de conteúdo e desenvolvimento de competências trabalhem juntos. Em 
outros momentos será mais recomendável trabalhar com os que têm semelhantes 
domínios, seja para promover superação das dificuldades comuns, seja para não 
impor um ritmo mais lento nos avanços de um grupo de alunos em detrimento do 

ritmo da média. (NEDBAJLUK, 2006, p.258). 
 

Vemos que a proposta dos ciclos recomenda que os docentes abordem a questão 

da diversidade e à heterogeneidade dos grupos e que nas suas vivências de sala de aula, 

busquem desenvolver atividades com o objetivo de contemplar o aluno, a partir do nível 

de desenvolvimento em que se encontra. Todavia, observamos que os recursos 

necessários ao modelo de escola preconizado na proposta, têm se mostrado 

insuficientes. Logo, podemos afirmar que as representações sociais dos docentes estão 

sendo forjadas num contexto marcado por várias dificuldades estruturais, pedagógicas e 

de precariedade do cotidiano docente. 

Jacomini (2004) em pesquisa sobre a resistência dos docentes em relação aos 

ciclos e a progressão continuada no estado de São Paulo, analisou como condicionantes 

materiais, ideológicos e institucional-pedagógicos, interagem e determinam as 

concepções de ciclos e progressão continuada enquanto elementos importantes na 

democratização do ensino e da aprendizagem. A autora pôde verificar que os ciclos, na 

visão dos educadores, contribuíram para deteriorar a qualidade do ensino devido à falta 

desses condicionantes na realidade escolar, levando os docentes a um distanciamento da 

aceitação e implementação dos ciclos. 

O contato com a rede pública municipal de ensino do Recife e as leituras realizadas 

ao longo da presente pesquisa mostram que os docentes ainda trabalham em condições 

precárias, sendo obrigados a acumular dupla ou jornada tripla de trabalho. A formação 
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continuada revela-se deficiente e não tem conseguido ajudar os professores a fortalecer 

na pratica o preconizado pela proposta de ciclos. Também, não podemos esquecer que a 

maior parte dos recursos de que dispõe a escola favorece mais a lógica de seletividade 

do que a lógica da inclusão escolar. A título de ilustração, podemos citar a ausência de 

horários coletivos de trabalho para os docentes, espaços e tempos para atendimento 

diversificado dos alunos, e critérios de alocação de professores para esse atendimento. 

4.1.1.4. Relações pedagógicas entre os atores na sala de aula 

Esta categoria discute o modo como se processam as relações pedagógicas entre 

professores e alunos na Escola Recanto do Saber. Justificamos a relevância deste 

elemento, por consideramos que, embora o ambiente escolar esteja permeado por vários 

condicionantes, é a interação professor-aluno que orienta o processo de ensino e 

aprendizagem. No nosso entendimento esse processo depende, fundamentalmente, do 

clima estabelecido pelo professor, da empatia com seus alunos, de sua capacidade de 

ouvir, refletir e discutir o nível de compreensão dos alunos e da criação das pontes entre o 

seu conhecimento e o deles. 

Conforme a proposta dos ciclos (Recife-2003), o papel do professor enquanto 

mediador do processo consiste em acompanhar cada aluno em suas necessidades de 

aprendiz, interagindo com o grupo classe atuando num plano de intervenção pedagógica 

que favoreça o desenvolvimento. O aluno, antes era visto como mero receptor de 

conteúdos, na proposta é reconhecido como um sujeito sociocultural, passando a ser 

priorizado e considerado um sujeito que possui conhecimentos legítimos, construídos ao 

longo de sua vida em sociedade.  
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Segundo Gadotti (1999, p. 2), o educador, para pôr em prática o diálogo, não deve 

colocar-se na posição de detentor do saber, mas, colocar-se na posição de quem não 

sabe tudo, reconhecendo que um analfabeto é portador do conhecimento mais 

importante: o da vida. De acordo com Freire (1996, p. 96), “o bom professor é o que 

consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu 

pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos 

cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu 

pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas”.  

Nas entrevistas com os docentes da escola Recanto do Saber, solicitamos que 

falassem sobre a relação pedagógica estabelecida entre professor e alunos no espaço da 

sala de aula. Grande parte dos docentes afirmou que logo no início do ano letivo buscam 

criar um ambiente de respeito mútuo, onde haja a presença de um contrato didático com 

direitos e deveres a serem cumpridos. Eis alguns trechos de desses depoimentos: 

 

A gente estabelece um contrato de convivência. Nele a gente combina tudo. Hora 
de lanche, hora de ir ao banheiro. Combinamos tudo. E é bom a gente colocar, 
porque criança gosta mesmo é de limite. Quando você coloca limites e normas, 
eles gostam. Amélia 

 
[...] Logo nos primeiros dias de aula eu já começo a trabalhar estas questões de 
disciplina de comportamento. Não deixo nada passar em branco, sempre vou 
conversando com eles e resolvo tudo dentro da sala. Quando Graça vem e me 
pergunta: Tereza, como estão as coisas? Eu digo: está tudo bem, tudo 
caminhando. Explico pra eles que eles são crianças, mas que eles têm direitos e 
deveres. Procuro sempre determinar como a gente vai trabalhar o ano todo. Não 
gosto de ficar chamando diretora, pai, mãe, isso não. Eu gosto de resolver com o 
aluno. Tereza 

 

Já outros professores admitiram que se não agirem de forma autoritária, os alunos 

tendem a não respeitá-los e, desse modo, torna-se impossível ministrarem suas aulas. As 
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falas a seguir ilustram essa posição dos professores frente as relações estabelecidas em 

sala: 

 

[...] minha sala funciona num regime de quartel! Regime de quartel, porque 
só assim eu consigo deixar minha sala tranquila, a duras penas. A gente fez 
o contrato didático, o que pode e o que não pode. Quando eles não 
respeitam... hoje mesmo três ficaram sem aula de informática porque não 
se comportaram. E são regras que eles mesmos colocaram desde o 
primeiro dia de aula, então é assim, a gente segue esse tom disciplinar. 
Carmelita 
 

No começo do ano eu era meio ditador. Ditador no sentido de exigir que o 
aluno fizesse todas as atividades propostas. No começo, no começo. Agora, 
eu já tô mais flexível. Eu não sou mais tão carrasco assim. Tem alunos que 
têm problemas afetivos e eles não conseguem separar, trazem pra sala de 
aula. Problemas com os pais, e isso faz com que eles desencadeiem na 
sala de aula, agressões não só verbais como físicas. Às vezes eu chamo 
pra conversar, pra tentar resolver. Tem alunos que não tem referência 
materna e paterna.  
Ricardo. 
 

 É interessante notar que o professor Ricardo, já ao final do ano letivo, assegura 

não agir mais com autoritarismo ao se relacionar com os seus alunos. Entretanto, no 

curso da nossa conversa, o docente empurrou várias vezes os alunos que tentavam se 

aproximar de sua banca, com um enorme guarda-chuva, exaltando-se repetidas vezes. O 

que de certo modo acaba por confirmar sua postura, que auto denominou de ditador. 

Ainda, percebemos o modo distante como se comportava em relação aos alunos 

A atitude semelhante a do professor Ricardo, pode ser evidenciada na fala da 

professora Virgínia, do 1º ano do 1º ciclo. Ela afirmou que é considerada uma “tirana” por 

alguns colegas da instituição. Além de “gritar” e demonstrar descontrole diante da falta de 

comportamento dos alunos, a docente admite que recorre aos “castigos” do tipo “deixar a 

criança sem recreio”. 

Grito às vezes, me estresso, perco a paciência. Às vezes eu acho que eu sou 
tirana mesmo. Eu castigo... Vai ficar sem recreio (careta)... Vai ficar sem aula de 
informática. Pronto, é isso! Eu faço o que está dentro dos meus limites. Virgínia 
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Constatamos verdadeira aversão a indisciplina por parte de alguns professores da 

escola. Eles reclamam que os alunos têm-se mostrado demasiadamente indisciplinados e 

desrespeitosos em suas relações. Há relatos de docentes que não têm conseguido 

sequer dar aulas, devido ao mau comportamento dos alunos. Como é o caso da docente 

Simone que numa atitude de desespero tem recorrido a “ioga” para fazer com que o 

comportamento indisciplinado dos alunos seja alterado. 

 
Rapaz, é tão difícil. Toda vez que tem reunião, eu levo esse problema da violência 
na minha turma. Mas, não tem quem me ajude. A prefeitura diz que não pode 
separar os alunos, que são mais problemáticos e que têm deficiência dos outros. 
Na reunião, eu descobri que tem aluno da minha turma que é hiperativo, que toma 
medicação. A situação é difícil demais. Tenho alunos que são violentos e, 
infelizmente, eu não tenho conseguido ajudar a mudar de comportamento. A 
coordenadora me sugeriu a ioga, pra ver se eles ficavam mais calmos. E tem 
ajudado um pouco a ioga. Mas, só isso não basta. Simone 

 
De acordo com Fernandes (2001) a indisciplina pode ser visto “como um conjunto 

de ações e reações que atravessam e passam além do desejado, do esperado, do 

solicitado” (p. 169). É preciso também ressaltar que a indisciplina é algo que sempre 

esteve presente na dinâmica escolar, porém, ela vem se configurando de uma nova forma 

no atual sistema. De acordo com o discurso dos professores, a inclusão de alunos de 

diferentes procedências e a permanência deles na escola tem provocado o desinteresse 

pelos estudos, já que não veem sentido num regime que desobriga a obtenção de bons 

conceitos ou promoção de um ano para o outro. Outro elemento recorrente nos 

depoimentos das docentes é a ausência de participação das famílias na vida escolar dos 

alunos. Segundo elas, os responsáveis não respondem às suas convocações quando 

chamados e os alunos revelam que não ter limites dentro da escola. 

A relação da professora Miriam com os alunos não pode ser descrita como uma 

relação pautada no respeito e na cumplicidade, mas dela não podemos afirmar o oposto. 

Na medida do possível, a docente tenta conduzir normalmente as aulas, evitando brigas e 
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insultos. A maioria dos alunos respeita sua autoridade docente, exceto alguns mais 

indisciplinados. O relacionamento dos alunos entre si é mais complicado. É comum a 

prática do Bullyng23, e isto não apenas na sala de aula, mas em toda a escola. É normal 

ouvir os alunos xingarem uns aos outros de modo depreciativo utilizando palavras como: 

“bicha, frango, gay, baleia, magrela, catalixo, homossexual, doente, retardado” entre 

outras. Não obstante, extraímos do relato de observação das aulas da professora Miriam, 

duas situações onde o fenômeno do Bullyng se manifestou de forma explicita, após a 

leitura de um texto alusivo ao tratamento do lixo: 

A professora perguntou aos alunos, sobre o que poderia ser feito para o 
aproveitamento do lixo. Os alunos responderam que poderia ser feito a reciclagem 
dos materiais de vidro, papel, plástico e metal. A docente quis saber dos alunos 
para onde o lixo vai quando sai de nossas casas. Marcos responde: vai pra o 

lixão e lá ele é queimado. A professora questiona se tem moradias perto do lixão. 
Júnior  afirma: tem sim. Lá em Aguazinha mesmo tem um montão de casas 

perto. Os urubú fica tudo voando por causa da catinga. E porque isto acontece? 
Quis saber a professora. Alguns alunos respondem: por causa do mau cheiro. 
Marcos diz: eu acho que quem sabe muito disso é Camila, porque ela mora no 
lixão. Ela é catalixo. Ao ouvir o comentário do menino, a professora perde o 
controle e diz: Marcos, eu quero saber quem é que tá perguntando aqui onde 
Camila mora. E quantas vezes eu vou ter que dizer que eu não quero este tipo de 
coisa aqui na sala?  A aluna Camila olha com desprezo para o menino, mas não 
discute.  
 
[...] Após a atividade de ilustração do filme, professora Miriam pede aos alunos 
para fazerem o cabeçalho no caderno e pegarem o livro de português. Como de 
costume, ela anota no quadro o nome da disciplina e ao lado as páginas do livro. 
Enquanto ela escreve esta informação, João e outras crianças, brincando no fundo 
da sala, conseguem quebrar um dos vidros da janela. A docente se irrita e sai sala 
com o pedaço de vidro na mão para entregar à direção da escola. Após alguns 
instantes, ela retorna e pede encarecidamente que as crianças se sentem e façam 
a atividade sugerida. Gilson, sem ninguém esperar começar a apelidar Emílio 
dizendo que ele é “frango”, “baitola” e tem AIDS. A professora quando houve tem 
um verdadeiro ataque de raiva e pára a aula para explicar a Gilson e a toda turma 
que não se deve falar mal de uma pessoa desse jeito. Professora Miriam: “gente! 
Isso é crime de acordo com a Constituição Federal.”. Em seguida, a docente faz 
questão de relembrar aos alunos qual a diferença entre homossexual e 
heterossexual. Mas, parece em vão, pois Gilson passa a chamar Emílio de 
homossexual. Como a professora vê que não tem jeito, prossegue a aula pedindo 

                                                 

23 O bullying compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem 
motivação evidente, adotadas por um ou mais estudante contra outro(s), causando dor e angústia, sendo 
executadas dentro de uma relação desigual de poder. Noutras palavras, o bullying diz respeito a uma forma 
de afirmação de poder interpessoal através da agressão. A vitimização ocorre quando uma pessoa é feita 
de receptor do comportamento agressivo de uma outra pessoa “mais poderosa”. LOPES NETO (2005, p. 3). 
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que para os alunos responderem aos exercícios das páginas 81 e 82 do livro 
referente ao conteúdo “sílaba tônica” abordado na aula anterior de português. 
(Aula da professora Miriam) 

 

No momento em que buscamos conversar com a professora Miriam sobre a sua 

relação com os alunos, ela procurou explicar em vários momentos que o comportamento 

deles dificultava qualquer trabalho e desanimaria qualquer professor. Afirmou que tinha 

consciência das suas dificuldades e limitações, admitindo, inclusive, a sua falta de 

empenho profissional em alguns momentos. Entretanto, apesar de admitir essa realidade, 

não percebemos por parte da professora nenhuma tentativa de superação de tais 

dificuldades. O desabafo da docente Miriam concernente ao comportamento dos alunos 

foi ainda mais forte no momento da entrevista: 

 

Olha, eu como professora, eu tenho muita dificuldade de lidar com essa questão 
da disciplina. Eu ensinei em escolas particulares, eram de subúrbios, mas a gente 
tinha o apoio dos familiares. A gente também era orientado a reprovar os alunos 
que não tinham conseguido atingir determinado nível. O aluno tá naquele ano 
ciclo, mas tá com defasagem em conteúdos de dois, três anos atrás. Então você 
ter que fazer com que ele aprenda. Isso acontece muito. Já me descabelei, já 
chorei, me angustiei muito. Na universidade, eu tinha uma bandeira comigo – eu 
vou fazer diferente, eu dizia. Quando eu ouvia minhas colegas descreverem as 
aulas que elas observavam na escola, eu dizia: meu Deus! Eu vou fazer diferente. 
E hoje, eu me pego sendo reprodutora de tudo aquilo que um dia eu critiquei. 
Embora, tentando inovar. Mas acabo na mesmice. Às vezes eu chego aqui com 
uma novidade pra levar pra sala de aula, achando que vou abalar, que a aula vai 
ser um show. Mas, é só entrar na sala que as brigas começam, a falta de 
comportamento, continuam os desentendimentos. E muitas vezes a única forma 
que você vê de deixar os meninos quietos é passar atividade de cópia pra eles. 
Cópia de atividades que muitas vezes a gente sabe que não tá contribuindo me 
nada para eles evoluírem. Porque quando a gente chega com uma proposta 
diferente, você traz algo diferente. Mas, o aluno fica brigando do mesmo jeito. 
Então, eu confesso que eu acabo abrindo mão e assumindo uma postura 
totalmente tradicional e autoritária. Até mesmo pra ver se eu consigo ter o mínimo 
de disciplina na sala. Miriam 
 

 

 Ao observamos as aulas da professora Adelaide, pudemos constatar que ela 

possui uma relação bastante amistosa com seus alunos. Algo que aparentemente foi 
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construído com base no respeito mútuo. Ao longo dessas observações, a professora 

Adelaide não agiu com autoritarismo, não gritou ou se exaltou, tampouco chamou a 

assistente de direção Fabíola para resolver problemas em sua sala, algo bastante comum 

em outras turmas observadas. Durante as cinco aulas observadas, Adelaide demonstrou 

calma e segurança no trabalho com os conteúdos, no modo como organiza toda a 

dinâmica da sala de aula e trato aos alunos. Entre os eles, o relacionamento pareceu 

mais amistoso. Havia os  grupinhos uns compostos só por meninas e /ou meninos, outros 

mistos. Já a prática do bullyng é algo que não apareceu de forma tão evidente nessa sala. 

Pois a professora esclarecia constantemente sua postura com relação ao assunto para os 

alunos, proibindo a agressão  fisica ou verbal. Durante a entrevista, Adelaide esclareceu 

que se algo fugisse ao seu controle, recorria à direção da escola para solicitar ajuda. De 

um modo geral, podemos afirmar que a relação estabelecida entre os alunos e a 

professora Adelaide era de harmonia e cumplicidade. 

 Na turma da professora Tereza, a disciplina e o respeito eram uma constante. A 

professora não tolerava mau comportamento dos alunos. Ao longo das aulas, ela sempre 

esclarecia que o silêncio era um elemento importante. A docente também não admitia que 

o aluno conversasse ou mascasse chicletes. Não obstante, a relação que Tereza 

estabelecia com os alunos era harmônica, baseada no respeito mútuo e na colaboração. 

Essa relação tinha implicações diretas no direcionamento da prática docente, pois os 

alunos buscavam cumprir com atenção e prestreza as solicitações da professora. Além 

disso, demonstraram ter um carinho muito grande pela docente. O que era evidente, nos 

constantes abraços e cartinhas entregues pelas crianças à professora. 

Entendemos que a experiência profissional tem um papel importante na prática 

docente dos professores. De acordo com Tardif (2003), os professores recém-formados 
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quando entram pela primeira vez na escola, sentem-se impedidos de porem em prática o 

que aprenderam com seus educadores, pelo fato de encontrar na prática uma realidade 

completamente diferenciada da qual aprenderam ou vivenciaram enquanto alunos. É o 

caso da docente Miriam que demonstrou várias vezes se sentir frustada com a realidade 

escolar em que está inserida, rememorando inclusive, os momentos vivenciados ao longo 

da sua formação.  

As relações pedagógicas nas turmas de Adelaide e Tereza não se revelam tão 

rígidas ou autoritárias. Contudo, reconhecemos que, em alguns momentos, as 

professoras apresentam dificuldades em negociar e estabelecer regras que auxilieassem 

a construção/formação de hábitos e atitudes. Não obstante, percebemos que as docentes 

procuravam resolver os dilemas vivenciados na sala de aula com base no diálogo, sem 

que houvesse interferência de outrem, como por exemplo, a assistente de direção, 

coordenadora ou gestora da escola. 

Os resultados nos levam a depreender que, quando os professores agem com 

autoritarismo em sala de aula, os alunos acabam fechando-se entre si, não permitindo 

uma abertura para uma relação mais harmoniosa, estimulando o confronto e o conflito no 

convívio escolar, e provocando distanciamento entre eles e os alunos.  

Quando os docentes agem como mediadores do processo de ensino e 

aprendizagem, o ensinar passa a não ser mais um simples ensinar, mas um envolver-se 

com o aluno, numa tarefa de ajudá-lo a melhor aprender. O educador passa a não mais 

assumir o papel de transmissor de conhecimentos. O aluno torna-se um ser participativo, 

construindo seus próprios conhecimentos a partir do seu contexto em evidência, desafios, 

propostas, levantando questionamentos para esclarecimentos de dúvidas. 
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Por fim, com relação à disciplina evidenciada nos dados, entendemos que muitos 

são os fatores responsáveis por sua origem no âmbito escolar. A implantação dos ciclos 

criou uma nova realidade na escola e, com ela, novos problemas. Entretanto, não se pode 

afirmar que o desinteresse dos alunos e a indisciplina na escola passaram a existir 

apenas com os ciclos. Estes problemas já existiam antes dos ciclos nas escolas. 

Consideramos que o debate sobre tais assuntos demandam a ampliação da discussão 

em torno das relações de poder na escola e os objetivos que propõem os ciclos. 

Conscientes do sentido dado ao ensino nesse contexto, pais, profissionais e alunos 

poderiam traçar um melhor caminho para o estudo e para a convivência mútua no 

ambiente escolar. 

Em suma, depreendemos que nas representações sociais do professores, o 

relacionamento professor-aluno oscila entre posturas autoritárias e mediadoras. Por um 

lado, há docentes que demonstram naturalmente assumirem atitudes mais afinadas à 

postura tradicional na sala de aula. Já outros, revelam exercer sua autoridade mediante a 

interação, diálogo, respeito negociação construindo uma relação de caráter mediador com 

o grupo classe. Mais uma vez, fica reforçado que as representações sociais e práticas nos 

ciclos de aprendizagem, são um misto das novas tendências com os antigos referentes ou 

abordagens pedagógicas. 
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O estudo proposto teve como objetivo principal ao analisar os sentidos e 

significados atribuídos pelos professores da rede municipal de Recife aos ciclos de 

aprendizagem e as implicações paras as práticas dos professores da rede pública 

municipal do Recife/PE. Sabemos que a implantação do sistema de ciclos abriu 

caminhos para a transformação da escola, mas essa mudança é apenas uma 

possibilidade, uma vez que são inúmeras as condições necessárias para que essa 

transformação se torne efetiva.  

Em resposta ao nosso questionamento principal, constatamos que as 

representações sociais de ciclos de aprendizagem dos professores revelam-se 

contraditórias e ambivalentes, ou seja, foram incorporados novos elementos às velhas 

formas de explicação do processo ensino e aprendizagem, que se agregaram aos 

significados já construídos acerca do ensinar e aprender.   

Realizamos nosso estudo de caso priorizando além dos discursos, as práticas 

cotidianas dos professores. Podemos afirmar que, os discursos revelam-se com um 

amálgama de elementos positivos e negativos, concernentes à implantação da proposta 

no município de Recife. Inicialmente, o que veio à tona nos discursos dos profissionais foi 

a forma de implantação, verticalizada e arbitrária da proposta dos ciclos na rede pública 

municipal de Recife. Os participantes foram unânimes, ao reconhecer que não houve 

abertura ao diálogo e discussão, ou consulta para sua implementação. Os depoimentos 

também denotaram ausência de programas de formação continuada e não adequação 

dos temas debatidos nesse processo, às reais necessidades da escola organizada em 

ciclos. 

Como elemento positivo, identificado nas representações sociais de ciclos, 

destacamos a ênfase na formação do aluno. Os professores demonstraram que não são 
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os conteúdos o eixo do trabalho escolar nos ciclos, mas, todo um sistema educativo que 

se volta para o modo como as crianças aprendem. Este constitui-se um elemento 

incorporado ou ressignificado, pois conforme prevê a o documento da Prefeitura do Recife 

(2003), os ciclos provocam uma reformulação no próprio modo de pensar a escola, 

reconhecendo o aluno como sujeito capaz de estabelecer um diálogo com os seus pares 

e de enfrentar os inúmeros desafios do seu tempo, articulando e relacionando os 

diferentes saberes, valores e atitudes, construídos dentro e fora da escola. 

De acordo com o que representam os professores, os ciclos pressupõem práticas 

educativas que valorizem a relação e interação entre os alunos com  seus pares, com a 

natureza, com o tempo e a sociedade em geral. Apontaram por diversas vezes, o tempo 

pedagógico das aprendizagens nos ciclos, propiciando aos alunos atingirem níveis de 

desenvolvimento mais qualitativos.  A despeito do desejo incontido por classes 

homogêneas, não deixaram de reconhecer que os estudantes não aprendem todos do 

mesmo modo e ao mesmo tempo. Foi comum dizerem “nos ciclos eles têm mais tempo 

para aprender.” Não obstante, nas representações sociais dos docentes circulassem os 

aspectos positivos da proposta, elas revelaram um tom irreal, longe de ser possível torná-

la viável. 

Como um dos elementos que contribuem para que a proposta não seja viável, os 

profissionais destacaram a ausência da formação continuada. Sobre essa formação, 

Arroyo (2005), alerta que eventos como seminários, oficinas ou encontros periódicos não 

bastam para que o professor possa desconstruir a organização seriada e sua lógica, sem 

que os ciclos ameacem sua auto-imagem. O autor se refere a outro modelo de formação. 

Salienta que, é necessário antes de tudo, criar um clima propício ao reencontro com sua 

identidade, com os saberes coletivos que vêm de longe e que foram aprendidos em 
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múltiplas relações humanas e educativas. Assinala que é preciso partir da formação que 

esses professores já possuem, bem como reforça a necessidade de entendermos que a 

função de educador carrega dimensões definidas socialmente. Logo, para fazer formação 

continuada os sistemas educacionais devem tomar como ponto de partida o que há de 

permanente nesses velhos papéis sociais. 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. 

Captamos também nos discursos dos professores, mesmo que de modo pontual, apelos 

para o retorno da seriação. No entanto, para a maior parte dos docentes é um retrocesso 

a volta ao regime seriado.  

Os depoimentos dos professores, sinalizando a possibilidade de retorno ao regime 

tradicional ou articulação entre duas propostas divergentes, remetem ao que Jodelet 

(2001) comenta acerca das distorções, defasagens ou dispersões na transmissão das 

informações e sua importância na formação das representações sociais. Segundo ela, no 

processo de comunicação há sempre uma defasagem entre o qualitativo e o quantitativo, 

ou seja, entre a informação disponível e a informação necessária para a sólida 

compreensão de um objeto. 

Como afirma Moscovici (2003), “nossas experiências e ideias passadas nao são 

experiências ou ideias mortas, mas continuam a ser ativas, a mudar e a infiltrar nossa 

experiência e ideias atuais. Sob muitos aspectos, o passado é mais real que o presente” 

(p.38). As representações sociais são compreendidas como uma maneira específica de 

explicar o que já sabemos. Elas ocupam, com efeito, uma posição curiosa, em algum 

ponto entre conceitos, que têm como seu objetivo abstrair sentido do mundo e introduzir 
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nele ordem e percepções, que reproduzam o mundo de uma forma significativa. 

(MOSCOVICI, 2003.p.46). 

 

[...] as representacoes sociais sao fenomenos complexos sempre ativados e em 
ação na vida social. Em sua riqueza como fenômeno, descobrimos diversos 
elementos (alguns, as vezes, estudados de modo isolado): informativos, 
cognitivos, ideologicos, normativos, crencas, valores, atitudes, opinioes, imagens, 
etc. Contudo, estes elementos sao organizados sempre sob a aparencia de um 
saber que diz algo sobre o estado da realidade. E esta totalidade significante que, 
em relação com a ação, encontra-se no centro da investigação cientifica, a qual 
atribui como tarefa descrevê-la, analisá-la, explicá-la em suas dimensões, formas, 
processos e funcionamento. (JODELET, 2001, p. 21). 

 

A transição entre o novo e o velho vivida pelos professores, nos leva a concordar 

com Glória (2004), quando afirma que é difícil para os professores mudarem uma prática 

pedagógica historicamente construída, tendo de assumir o novo, quando esse lhes parece  

um desafio. Algumas falas dos profissionais permitiram entrever um grau elevado de 

relutância na aceitação da proposta, principalmente, no que se refere à eliminação da 

reprovação.  

Quanto ao aspecto da avaliação, foi possível constatar na análise dos discursos, 

que a maioria dos docentes incorporou ao discurso os conceitos de avaliação diagnóstica, 

formativa, contínua e qualitativa. Contudo, é possível perceber que, embora acatem e até 

contemplem essa proposta de avaliação, permanecem reféns do modelo tradicional. A 

cultura da reprovação, permanece impregnada no cotidiano escolar e nas representações 

sociais de ciclos dos docentes. Para o grupo pesquisado, a não retenção impede os 

alunos de seguirem os estudos sem alcançar as competências instituídas pela escola, 

bem como retira do professor o poder e o controle sobre seu desempenho escolar. Para 

Perrenoud (2004, p. 28), o que pode fazer diferença nos ciclos não são apenas os atores, 

as relações de força, mas, a clareza e a pertinência de suas ideias, o caráter sistêmico de 
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sua abordagem, a inteligência de suas estratégias de mudança e, principalmente, sua 

tolerância à desordem provisória e à diferença. 

Esta resistência por parte dos professores a não retenção pode ser interpretada 

através da Teoria das Representações Sociais como objetivação. Para Jodelet (2001), a 

objetivação é o processo pelo qual o indivíduo reabsorve um excesso de significações, 

materializando-as, ou seja, é um processo de construção formal de um conhecimento, 

pelo indivíduo. Em síntese, o corpus de conhecimento elaborado provoca um conflito 

cognitivo e, para isso, lança mão de uma estrutura psíquica que evoca elementos mais 

arraigados na cultura, na tradição. No caso da não retenção, ela estimula uma renúncia 

de uma identidade forjada, como aceita e legítima para um grupo. 

No que se refere ao estudo das práticas, os resultados nos autorizam a afirmar que 

os pressupostos epistemológicos da proposta dos Ciclos de Aprendizagem, assim como 

nos discursos, estão incorporadas as ações docentes. 

Com relação ao trato dos conteúdos nos ciclos, pudemos observar nas práticas das 

professoras observadas algumas singularidades. Nas práticas da professora Miriam, foi 

possível notar a presença de elementos da pedagogia de cunho tradicional, tais como: 

aula expositiva, forte víes linear e cumulativo, trabalho individual, apelo à homogeneidade 

na sala de aula e uso do livro didático como único recurso para materialização do 

currículo. Quanto à docente Adelaide, observamos que na sua prática, a professora atua 

como mediadora na construção do conhecimento, demonstrando um permanente 

compromisso com o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. No que se refere às 

práticas da professora Tereza, também foi possível observar uma tentativa de trazer para 

o contexto da sala de aula, elementos capazes de incitar a curiosidade e o interesse pela 

aprendizagem nos alunos. Para Jacomini (2010), a utlização de metodologias que 
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conduzam os alunos ao trabalho em grupo, experimentando concretamente possíveis 

soluções para problemas apresentados em sala de aula, pode contribuir não apenas para 

a aprendizagem de determinandos conteúdos, mas também para o desenvolvimento de 

relações de convívio e cooperação. Nessa linha de raciocínio, Franco (1987) chama a 

atenção para o fato de que a formação de um cidadão com visão ampla de mundo requer 

que, os conteúdos de ensino, sejam conhecimentos indispensáveis à sobrevivência 

material e espiritual do homem, sejam “vivos e concretos, e não conhecimentos abstratos, 

autônomos, como se os mesmos tivessem vida própria, independente das condições 

histórico-sociais” (p.57).  

Sobre o aspecto da avaliação nos ciclos, depreendemos que nos discursos, os 

docentes revelam um entendimento de que a avaliação é um processo inerente à vida 

humana, sendo sua função voltada para o direcionamento das ações para a realização 

dos objetivos propostos. Nas falas dos participantes da pesquisa, foi evidenciado o 

caráter contínuo da avaliação e sua função de promoção das aprendizagens. Nas práticas 

docentes, contudo, as professoras aindam demonstram apegos a instrumentos punitivos 

como provas e testes, ambos pertecentes à logica classificatória da avaliação. O uso do 

parecer descritivo acerca das aprendizagens dos alunos, é visto pela maioria dos 

professores, como um instrumento burocrático. E o seu preenchimento, representa uma 

tarefa como tantas outras e não como aliados do processo de ensino-aprendizagem. A 

partir dos dados obtidos, podemos afirmar que, o componente avaliação, aparece nas 

representações sociais de ciclos entre professores, como uma mescla de práticas antigas 

e novas. Não é por acaso, portanto, que  Moscovici (2003) afirma: “nossas experiências e 

ideias passadas não são experiências e ideias mortas, mas continuam  a  ser  ativas, a  

mudar  e  a  infiltrar   nossa  experiência  e  ideias  atuais. Sob  muitos  aspectos, o  
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passado  é  mais   real  que  o  presente” (p. 37-38). Para Knoublauch (2004) a alteração 

substantiva dessas práticas resultaria de um processo amplo de formação dos 

professores que considerasse a sua cultura docente, bem como a cultura escolar, de 

forma a alterar a organização atual da escola que tem como pilares a lógica classificatória 

e a defesa do ensino homogêneo e simultâneo. 

No que se refere ao tratamento dado à questão da heterogeneidade nos ciclos, 

com base nas observações das professoras Miriam, Tereza e Adelaide, podemos afirmar, 

que ainda há muitas dificuldades por parte das docentes em trabalhar as diferenças na 

sala de aula. Mesmo admitindo a importância do trabalho em grupo e das atividades 

diferenciadas de acordo com o nível de aprendizagem, pode-se perceber a partir dos 

dados evidenciados, que isso não ocorre na sala. Cumpre ressaltar que, apenas na sala 

da docente Adelaide, reconhecemos um esforço neste sentido, visto que, nas suas aulas 

a mesma buscava propor atividades que atendessem aos diferentes níveis de 

aprendizagem. Mainardes (2006), enfatizando a questão da heterogeneidade, sinaliza a 

importância de preparo do professor para atendimento das classes heterogêneas, 

entendendo que focar na prática seria um importante viés para pesquisas futuras. 

Quanto às relações pedagógicas entre os atores na sala de aula, podemos afirmar 

que elas representam um misto de práticas autoritárias com outras mais mediadoras. À 

luz da Teoria das Representações Sociais, mais uma vez inferimos que, as experiências e 

histórias desses docentes estão imbricadas aos seus sistemas de representações. Pois, 

conforme explicita Jodelet (2001) toda representação é a representação de alguém e de 

alguma coisa, indicando que esse alguém integra pertenças sociais variadas, se situa 

num tempo histórico, numa sociedade dada, em um lugar dela que faz parte da forma 
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como ela se organiza, e que o coloca em contato com formas de comunicação, 

institucionalidades, ideologias, culturas específicas. 

 A guisa de conclusão, apontaremos algumas contribuições e limitações do nosso 

estudo. Sobre as contribuições, inicialmente, podemos destacar sua relevância para o 

estudo da prática docente nos ciclos de aprendizagem. Este estudo, também sugere 

reflexões, no sentido de levar os professores, a redimensionarem suas práticas docentes. 

Os resultados apresentados remetem a necessidade dos gestores de políticas 

educacionais e das instâncias formadoras, tomarem as representações sociais dos 

professores, alvo deste estudo, como ponto de partida para o desenvolvimento do 

trabalho de formação docente inicial e continuada. Pois, os dados evidenciados ao longo 

deste estudo e das pesquisas desenvolvidas anteriormente sobre a proposta dos ciclos na 

cidade do Recife, têm revelado que para os docentes, os ciclos não estão sendo tomados 

como instrumentos de democratização, mas como uma política que tem contribuido cada 

vez mais para o aumento da exclusão escolar no país. Considerar isto, torna-se 

imprescindível, visto que, as representações sociais não são construídas num vazio, mas 

a partir de uma série de condicionantes que envolvem tanto os discursos preconizados 

pelo plano teórico, quanto o contexto de uma história (pessoal, familiar, escolar e social). 

Destarte, apreender o que os profissionais da escola pensam, analisando suas sugestões 

e práticas pode se configurar como uma das vias de obtenção para avanços expressivos 

nos processos formativos. Para Moscovici (2003) quanto menos somos conscientes da 

força que nossas experiências anteriores exercem na construção das representações 

sociais, maior se torna sua influência. Isto é, “quanto mais sua origem é esquecida e sua 

natureza convencional é ignorada, mais fossilizada ela se torna. 
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Convêm destacar ainda, que o nosso estudo, apresenta conclusões no sentido de 

se implementarem estratégias de formação continuada que possibilitem orientações para 

promover uma mudança mais efetiva das práticas pedagógicas e, também, a 

preocupação com a existência de boas condições do trabalho pedagógico e a 

participação dos/as professores/as nos processos de reforma educacional. Uma vez que 

Para Fullan (1991) citado por Soares (2002), a mudança só alcança o nível real quando 

os principais envolvidos passam a compreendê-la e ressignifica-la. Contudo, essa 

inovação não pode ser tomada como algo a ser assimilada imediatamente. 

Principalmente, quando pensamos nos professores, que têm suas experiências docentes 

marcadas por suas histórias de vida e percursos formativos. É preciso que se entenda 

que toda mudança é impactante, traz novos sentidos, novas informações, ambivalências e 

incertezas. Portanto, para uma mudança torna-se significativa, é preciso que haja um 

processo contínuo, no qual os professores possam ver a pertinência e a funcionalidade do 

que está sendo proposto. Um aspecto importante a que se refere Fullan (1991) é que os 

docentes, quando estão vivenciando o processo de mudança, são torturados com 

preocupações diversas, como por exemplo, com questionamentos voltados para a 

seguinte indagação: “como essa nova proposta implementada vai interferir na minha 

prática pedagógica?”. 

Para Soares (2002, p.36) a implementação de espaços coletivos de planejamento 

requer a construção de um novo significado para o trabalho docente, e que seja 

incorporado nesse processo, a compreensão de que a prática docente está 

intrisecamente relacionada à formação docente. O que significa dizer que, quando o 

professor está construindo seu conhecimento, seja nos espaços de formação, seja na 
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prática diária ou até mesmo nas interações sociais que estabelece, ele está ao mesmo 

tempo se formando como profissional e como pessoa. 

O nosso estudo, também faz um chamado, para que escola enxergue melhor os 

alunos e seus familiares, de modo a ter mais clareza do que eles podem oferecer. Tendo 

em vista que, este grupo é afiliado à escola, ou seja, é ativo dentro da instituição, participa 

das reuniões promovidas pela escola, está diariamente na instituição, dialoga 

constantemente com os professores e gestores. Barretto e Mitrulis (1999) ao defenderem 

uma educação de qualidade, capaz de atender os anseios de uma sociedade mais 

democrática, mediante a implantação da proposta de ciclos de aprendizagem, ou de 

qualquer proposta que objetive a flexibilização dos tempos escolares, afirmam que ela 

não pode ser realizada sem que se tome uma providência primordial: o envolvimento dos 

educadores, o esclarecimento da sociedade e o debate com as famílias. Para as autoras, 

por mais defensável que seja no plano do ideário político e pedagógico, tal inovação só 

terá êxito no domínio das práticas que têm impacto nos processos de mudanças sociais, 

se houver a adesão desses diferentes segmentos sociais. 

Como limitações, acreditamos que os aspectos relacionados às concepções de 

escolarização, de tempo e espaço escolares, de conhecimento escolar, de currículo 

escolar, de avaliação escolar, de trabalho docente, de relação professor-aluno, 

necessitariam de uma análise mais aprofundada e de um estudo mais amplo da realidade 

vivenciada nas escolas municipais de Recife. 

A nossa pesquisa também, suscita o surgimento de outros questionamentos, com 

relação à temática abordada e dá mote para o desenvolvimento de outros estudos em 

diferentes campos de pesquisa, como o da formação de professores, o campo curricular, 

o campo das políticas em educação, da didática e da avaliação no sistema de ciclos. 
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

TÍTULO DA PESQUISA 
ENTRE DISCURSOS E PRÁTICAS NOS CICLOS DE APRENDIZAGEM: as 

representações sociais dos professores 
 

ORIENTADORA: Profª. Dra. LAÊDA BEZERRA MACHADO 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO 
Número de alunos: 
Ciclo: 
Faixa etária: 
Experiências escolares anteriores (histórico de reprovação/retenção): 
Proveniência dos alunos (instituição/comunidade): 
Nível sócio-econômico: 
 
PROFESSOR (A) 
Idade: 
Formação acadêmica (ano/instituição): 
Tempo de profissão (total/rede): 
Participação em formação continuada: 
 
 
ASPECTOS DA PROPOSTA DE CICLOS DE APRENDIZAGEM NA SALA DE AULA 

 Organização da sala de aula 

 Agrupamento dos alunos 

 Processo ensino/aprendizagem 

 Diversidade de habilidades e níveis de aprendizagem (turmas homogêneas ou 
hetrogêneas?) 

 Relações pedagógicas entre os professores e os/as alunos/as 

 Trabalho específico com os conteúdos/ seleção e transformação dos conteúdos 

 Como são utilizados os recursos didáticos 

 Atendimento a alunos com dificuldades 

 Questões Disciplinares/comportamento 

 Mudanças na avaliação em decorrência da proposta dos ciclos de aprendizagem 

 Critérios avaliativos 
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APÊNDICE B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

TÍTULO DA PESQUISA 
ENTRE DISCURSOS E PRÁTICAS NOS CICLOS DE APRENDIZAGEM: as 

representações sociais dos professores 
 

ORIENTADORA: Profª. Dra. LAÊDA BEZERRA MACHADO 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO 
Número de alunos: 
Ciclo: 
Faixa etária: 
Experiências escolares anteriores (histórico de reprovação/retenção): 
Proveniência dos alunos (instituição/comunidade): 
Nível sócio-econômico: 
 
PROFESSOR (A) 
Idade: 
Formação acadêmica (ano/instituição): 
Tempo de profissão (total/rede): 
Participação em formação continuada: 
 
ASPECTOS DA PROPOSTA DE CICLOS DE APRENDIZAGEM 

 Organização da sala de aula 

 Como os professores concebem a proposta de ciclos 

 Como diferenciam sistema seriado do ciclado 

 Agrupamento dos alunos 

 Processo ensino/aprendizagem 

 Diversidade de habilidades e níveis de aprendizagem (turmas homogêneas ou 
heterogêneas?) 

 Relações pedagógicas entre os professores e os/as alunos/as 

 Trabalho específico com os conteúdos/ seleção e transformação dos conteúdos 

 Como são utilizados os recursos didáticos 

 Atendimento a alunos com dificuldades 

 Mudanças na avaliação em decorrência da proposta dos ciclos de aprendizagem 

 Quetões disciplinares/comportamento 

 Estratégias de formação continuada e orientações para os docentes 

 Critérios avaliativas 
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APÊNDICE C 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: ENTRE DISCURSOS E 
PRÁTICAS NOS CICLOS DE APRENDIZAGEM: as representações sociais dos 
professores. Você foi selecionado através de um estudo exploratório que mapeou as 
escolas que adotam o regime de ciclos e que ofertam o Ensino Fundamental 1, que 
comprende os anos do primeiro e segundo ciclo.  

Gostariamos de salientar que sua participação não é obrigatória. A qualquer 
momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não 
trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Universidade Federal 
de Pernambuco. 
 Os objetivos deste estudo são: analisar as representações sociais de Ciclos de 
Aprendizagem e suas implicações para as práticas dos professores da rede pública 
municipal do Recife-PE; compreender, a partir de seus discursos, como os professores 
diferenciam séries e Ciclos de Aprendizagem e suas implicações práticas; identificar as 
dimensões das representações sociais de Ciclos de Aprendizagem e como elas se 
manifestam nos discursos e práticas dos docentes.  

Para responder ao objetivo proposto neste estudo, planejamos a realização de 
nossa pesquisa em dois momentos. No primeiro procederemos com observações das 
práticas pedagógicas de uma escola da rede pública municipal de Recife. No segundo 
momento, para uma maior apreensão dos sentidos e significados atribuídos pelos 
professores aos Ciclos de Aprendizagem procederemos à realização de entrevistas semi-
estruturadas. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar de entrevistas semi-
estruturadas e observação de sala de aula. Ao participar deste estudo você contribuirá 
sobremaneira para as pesquisas educacionais, bem como estará dando contribuições à 
produção acadêmica e para uma maior compreensão da política de ciclos pelos atores 
educacionais. 

Salientamos que as informações obtidas através dessa pesquisa serão 
confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação.   Noutras palavras, sua 
privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que 
possa, de qualquer forma, lhe identificar, será mantido em sigilo 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço 
institucional do pesquisador principal e do CEP, podendo tirar suas dúvidas sobre o 
projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 
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______________________________________ 
Nome e assinatura do pesquisador 

 
 
 
Nome: Rosimere de Almeida Aniceto 
Aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Pernambuco. Tendo como Orientadora, a profa. Dra. Laêda Bezerra Machado. 
Dados da Instituição: Universidade Federal de Pernambuco – Centro de Educação - 
Cidade Universitária 50670-901, Recife-PE 
Fone da pesquisadora: (81)8646-5274 
Fone da Instituição: (81) 2126-8334 
 
 
Declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha participação na pesquisa e 
concordo em participar. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Sujeito da pesquisa 
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