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RESUMO 

 
 
A presente pesquisa tem como objetivo analisar as representações sociais dos ciclos de 
aprendizagem por professores da rede municipal de ensino do Recife. O trabalho tem como 
suporte teórico estudos relativos à organização escolar em ciclos e sobre a teoria das 
representações sociais, iniciada por Serge Moscovici. Compreendem-se os ciclos de 
aprendizagem tendo como base a concepção de uma escola inclusiva, representando um 
importante progresso na democratização do ensino. Com a preocupação com os altos índices 
de reprovação e de distorção idade-série, os ciclos apresentam diretrizes que se opõem à 
escola seriada, indo além da ênfase na regularização do fluxo escolar. O trabalho tomou como 
referência teórico-metodológica a análise de conteúdo, privilegiando, no conjunto das técnicas 
da análise temática, a análise categorial. O corpus de análise foi definido a partir das 
entrevistas realizadas com as professoras participantes da pesquisa. Na perspectiva das 
representações sociais, a análise buscou a riqueza do simbólico que existe no senso comum e 
que traz à tona a emoção, os sentimentos, os sentidos e significados que os sujeitos sociais 
dão à sua realidade. Os resultados da pesquisa apontam para visões que se contrapõem e se 
excluem entre a validade da organização escolar em ciclos de aprendizagem e seus entraves, 
tais como a falta de formação, de condições de trabalho e de infra-estrutura, e a não retenção 
dos alunos. O distanciamento entre teoria e prática é percebido nas falas dos sujeitos 
participantes da pesquisa, quando os relatos sobre a organização do trabalho pedagógico se 
afastam dos aspectos avaliativos, curriculares e didáticos presentes nas diretrizes dos ciclos de 
aprendizagem adotados pela Secretaria de Educação do município do Recife. Assinala-se 
também que, nas entrevistas, os sentidos, sentimentos e significados atribuídos pelas 
professoras à política de ciclos de aprendizagem, no que se refere a não reprovação, são de 
angústia, revolta, tristeza, impotência, frustração e sofrimento. Pôde-se perceber que os 
conceitos de progressão continuada e promoção automática aparecem nos depoimentos das 
professoras, sob a mesma ótica, indistintamente. Registra-se, ainda, nas colocações feitas 
pelas professoras, um apego tanto à avaliação através de provas e atribuição de notas, quanto 
ao regime de seriação. As representações sociais dos ciclos de aprendizagem emergidas nas 
falas das professoras atribuem importância à participação social dos sujeitos envolvidos, para 
que políticas educacionais sejam de fato concretizadas e legitimadas.  

PALAVRAS-CHAVE: Ciclos de aprendizagem, representação social, concepção de 
educação, reprovação, seriação. 
 



 

  

ABSTRACT 
 
 
This research aims to analyze social representations of learning cycles of teachers from 
municipal teaching system of Recife. This study is theoretically based on researches related to 
school organization in cycles and on social representations theory, started by Serge 
Moscovici. Learning cycles are conceived based on a conception of inclusive school, which 
represents an important progress for teaching democratization. Concerning about high levels 
of failures and about the distortion between age and grade, cycles present guidelines that 
oppose serial school, and they go beyond the emphasis on regularization of students flow. The 
study has as theoretical-methodological reference the content analysis, privileging the 
categorical analysis in the set of techniques used in thematic analysis. The analytical corpus is 
composed by interviews done with teachers that participated of the research. In social 
representation perspective, the analysis aimed the riches of the symbolic which is present on 
common sense and brings emotion, feelings, senses and meanings that social subjects given to 
their reality. The results of the research point to views that put against and exclude themselves 
among the validity of school organization in learning cycles and its obstacles, such as the lack 
of formation, work conditions and infrastructure, and students non-retention. Distance 
between theory and practice is realized in participant subjects’ speeches; when they are about 
pedagogical work organization, they repel from evaluative, curricular and didactic aspects 
presented on learning cycles guidelines adopted by Municipal Secretariat of Education of 
Recife. It also could be mentioned that senses, feelings and meaning attributed by the 
teachers, during the interviews, to teaching cycles policy, in relation to non-retention are: 
anguish, anger, sadness, powerlessness, frustration and suffering. It could be observed that the 
concepts of continuing progression and automatic promotion appear in teachers’ speech in the 
same light, indistinctly. It is registered in teachers’ speeches both the fondness of evaluation 
through tests and grades and serial regime. Social representations of teaching cycles emerged 
from teachers’ speeches attribute importance to social participation of subjects involved so 
that educational policies might be concretized and legitimated. 
 

KEY-WORDS: Learning cycles, social representation, conception of education, failure, 

grading. 
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INTRODUÇÃO 

 

O debate nacional sobre educação, nas últimas décadas, tem enfatizado como fatores 

escolares preocupantes a cultura da repetência, a evasão e a conseqüente distorção idade-série, 

identificados na literatura como fracasso escolar.  

O enfrentamento de tais questões tem despertado o interesse de pesquisadores que de 

um modo geral centram análises na forma alternativa de organizar o ensino – os ciclos, dentro 

de um contexto histórico da educação, enfatizando, segundo Mainardes (2007a), a avaliação 

na organização da escola em ciclos (ALEXANDRINO, 2000; ALVARSE, 2003; COSTA, 

2000; GUILHERME, 1998; KNOBLAUCH, 2004; NEIVA, 2003; PERRENOUD, 2002; 

SILVA, 2001; SOUSA, 1998, 2000, 2001), competências do professor para atuar na escola 

em ciclos (PERRENOUD, 1999; THURLER, 2001), classes de aceleração (SOUZA, 1999; 

XAVIER, 2004), implicações da escola em ciclos para a organização da escola, do currículo e 

do ensino (AMARAL, 2000; ÁVILA, 2004; AZEVEDO, 2000; BARRETTO, 1989; 

DURAN, 1990; KRUG, 2001; MARTINS, 2000; MOLINA NETO; MOLINA, 2004; 

MOREIRA, 2004; TIEPOLO, 1991; SILVA et al, 1996b; VASCONCELLOS, 1999), 

características, dificuldades e implicações dos ciclos de aprendizagem (PERRENOUD, 1999, 

2001, 2002b, 2004b, 2004b), além da discussão sobre o fracasso escolar (ARROYO, 2000), 

ciclos, progressão continuada e promoção automática (ALMEIDA JÚNIOR, 1957; LEITE, 

DANTE, 1959; BERTAGNA, 2008) e a lógica temporal nos ciclos (ARROYO, 2007a; 

GOMES, 2005; LIMA, 1998; MIRANDA, 2005). 

Diferentes políticas têm sido adotadas pelas redes estaduais e municipais de ensino na 

tentativa de superação do fracasso escolar. Nos últimos vinte e cinco anos, diversos estados e 

municípios do país vêm desenvolvendo iniciativas que trazem a idéia de tempo pedagógico 

relacionado à intenção da superação desse fenômeno. Dentre estas, destacam-se experiências 

de Ciclos de Alfabetização e de Ciclos de Escolarização como as desenvolvidas no Estado de 

São Paulo (1980), na Prefeitura do Recife (1986), no Estado de Pernambuco (1986, 1998), na 

Prefeitura de Belo Horizonte (1995) e, mais recentemente, os Ciclos de Aprendizagem na 

cidade do Recife (2001). 

Ainda na perspectiva de superação do fracasso escolar, Pernambuco, através da 

Secretaria Estadual de Educação, conta, desde 2001-2002, com Programas de Correção de 

Fluxo Escolar: o Se Liga e o Acelera.  
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Na interpretação de Mainardes, tais tentativas de minimizar os problemas de 

repetência e evasão, colocadas em prática por diversos estados e municípios brasileiros, 

incluem a implementação de programas de organização da escolaridade em ciclos e findam 

por construir uma “[...] educação menos seletiva e excludente [...]” (2007a, p.11).  

 Historicamente, podemos perceber que a evasão escolar, além de ser alimentada pelas 

precárias condições de vida da população, pela inserção precoce de crianças e jovens no 

mercado de trabalho e pela repetência, é marcada pelo processo de marginalização, provocado 

pela alta seletividade e pela expansão do ensino - acentuada a partir de 1940, que não 

conseguiu atender a demanda social da educação (ROMANELLI, 1978). 

Mesmo que a universalização do ensino para a população em idade de freqüentar o 

ensino obrigatório tenha sido considerada um grande avanço, a marginalização educacional 

ainda está presente no nosso sistema de ensino. Dentre os fatores da marginalização 

referendados por Romanelli (1978) e Barretto e Mitrulis (2004), o rendimento interno do 

sistema ainda é motivo de grande preocupação, devido aos pontos de estrangulamento 

definidos como a passagem de uma série para outra.  

Esse estrangulamento, que ainda perdura no Brasil, é apontado pelo censo escolar 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), através das taxas de reprovação e abandono que chegaram a 21,3% em 2004 e 20,5% 

em 2005 (INEP, 2004, 2005). Na região Nordeste a situação é ainda mais grave. As taxas de 

reprovação e abandono chegaram a 30,3% em 2004 e 28,60 em 2005 (INEP, 2004, 2005). 

A Secretaria de Educação da cidade do Recife, no âmbito de sua política educacional, 

buscando efetivar os princípios da igualdade, prezando o acesso de todos ao conhecimento; do 

reconhecimento das diferenças, garantindo o respeito às diversidades dos seres humanos e dos 

seus processos de aprendizagem; da inclusão, da integralidade e da autonomia, e objetivando 

a superação dos problemas clássicos da evasão e da repetência, reorganizou o Ensino 

Fundamental em Ciclos de Aprendizagem desde 2001. 

Ao se pensar uma organização de ensino numa perspectiva inovadora, não se pode 

deixar de reconhecer alguns dos elementos essenciais dessa proposta, tais como: uma visão de 

mundo humanizadora; um projeto de sociedade libertadora; uma gestão democrática; a 

superação da seriação; uma organização de ensino interdisciplinar; uma avaliação 

emancipatória; a democratização do conhecimento que garanta a aprendizagem de todos os 
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alunos; novos espaços e tempos de aprendizagem que respeitem as diferentes fases do 

desenvolvimento do educando, enfim, uma nova concepção de escola (AZEVEDO, 2007).  

Dessa maneira, a organização escolar em ciclos requer inúmeras mudanças: no 

currículo, na avaliação, nas práticas pedagógicas e docentes, no planejamento, na gestão, na 

lógica temporal, etc., que devem incidir diretamente na escola e na sala de aula.  

Essa multiplicidade de fatores possíveis de serem analisados sob a ótica da escola 

organizada em ciclos vem sendo estudada por diversos pesquisadores.  

De acordo com a revisão de literatura feita por Mainardes (2007a), nos estudos 

realizados sobre ciclos no Brasil, foram encontrados 155 textos entre 1987 e 2004, sendo 39 

teses e dissertações, 11 livros, 41 capítulos de livros e 64 artigos. Segundo o autor, a maioria 

dos textos resulta de pesquisas teóricas com um número significativo de estudos sobre a 

política de ciclos.  

Outros pesquisadores, a exemplo de Gomes (2004) e de Sousa e Barretto, que em 2004 

coordenaram uma pesquisa sobre “Estado de Conhecimento: ciclos e progressão escolar” 

(1990-2002), onde foram revisados 96 textos, concluíram que há uma necessidade de se 

avançar na realização de pesquisas empíricas sobre o tema, já que a maioria dos estudos 

encontrados é de cunho teórico (MAINARDES, 2007a). 

Nessa direção, a pesquisa proposta tem como objetivo geral analisar representações 

sociais dos professores da rede municipal de ensino do Recife a respeito dos ciclos de 

aprendizagem, onde procuramos identificar as representações sociais que emergem, analisar o 

quanto as representações se distanciam ou se aproximam dos construtos teóricos da política de 

ciclos de aprendizagem e como estas proposições são apropriadas nas representações sociais 

dos professores para a formação de suas identidades e para atuarem em suas práticas sociais 

na sala de aula.  

Para tanto, elegemos alguns autores que vêm trazendo grandes contribuições para o 

estudo dos ciclos no Brasil, e que orientarão este estudo: Arroyo, 1999, 2000, 2007; Barretto, 

2001, 2005, 2006; Barretto e Mitrulis, 1999, 2001, 2004; Barretto e Sousa 2004a, 2004b, 

2005; Freitas, 2002a, 2002b, 2003, 2004; Gomes, 2004, 2005; Krug, 2001, 2004; Jacomini, 

2004a, 2004b; Mainardes, 1998, 1999, 2001, 2006a, 2006b 2007a, 2007b, 2007c, 2008a, 

2008b, 2009a, 2009b e Perrenoud, 1999a, 1999b, 2004a, 2004b, não deixando, no entanto, de 

fazer referência a outros que por ventura venham ampliar a discussão aqui proposta. 
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O interesse por realizar uma pesquisa sobre ciclos de aprendizagem deu-se por quatro 

motivos: primeiro, por ser professora da rede municipal de ensino do Recife e não sentir que a 

mudança estava de fato apreendida; segundo, por perceber que minhas inquietações em 

relação aos ciclos eram compartilhadas pelas minhas colegas de rede; terceiro, por ser um 

tema polêmico entre os educadores, deixando-me ainda mais instigada para aprofundar meus 

conhecimentos; e por fim, porque, ao iniciar minhas leituras sobre ciclos, percebi que os 

estudiosos que já haviam realizado pesquisa de estado de conhecimento sobre o tema 

encontraram um número reduzido de pesquisas empíricas. 

A fundamentação teórica do estudo aqui apresentado, incluindo os temas ciclos e 

representação social, baseou-se em textos, artigos de revistas acadêmicas e as que abordam o 

tema educação, livros, capítulos de livros, dissertações de mestrado e trabalhos apresentados 

em encontros científicos. A coleta desse material foi feita através dos sites de revistas 

científicas (Cadernos de Pesquisa, entre 2000 e 2007, Revista Brasileira de Educação, entre 

1995 e 2007, Cadernos Cedes, entre 1997 e 2007, Educação e Pesquisa, entre 1999 e 2007, 

Educação e Sociedade, entre 1997 e 2007, Estudos Avançados, entre 1987 e 2007, Educar em 

revista, entre 1998 e 2007, Em Aberto, entre 1981 e 2001, Revista Educação, entre 2000 e 

2007, Revista Ensaio, entre 1983 e 2007, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, entre 

1991 e 2007, Revista Nova Escola, entre 1998 e 2007), Revista Práxis Educativa, 2007, dos 

anais do Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE), entre 2001 e 2007, 

dos anais das reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd), entre 2000 e 2007, das dissertações de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (PPGE-UFPE), entre 1982 

(início do programa) e 2006, dos anais do Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e 

Nordeste (EPENN), 2007, além do Banco de dissertações e teses do Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), da V Jornada 

Internacional e III Conferência Brasileira sobre Representações Sociais, em 2007. 

Apesar dessa variedade de estudos sobre a organização escolar em ciclos, no Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (PPGE-UFPE), 

entre 1982 (início do programa) e 2006, foi possível identificar apenas duas dissertações de 

mestrado tematizando a questão dos ciclos. Mesmo assim, essas pesquisas se referem à 

comunicação pedagógica e a repercussão no fenômeno do fracasso escolar numa escola 

organizada em ciclos (LEITE, F., 2004), e avaliação do sistema de notação alfabética numa 
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organização escolar em ciclos (OLIVEIRA, 2004). Isto quer dizer que a questão central não é 

a organização escolar em ciclos.  

No 18º Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste (EPENN), em 2007, o 

cenário não foi diferente, pois só foram apresentados dois trabalhos sobre ciclos: “A 

escolarização em ciclos, na fala de seus ex-alunos: o que permanece e o que muda ao 

ingressarem na seriação” (BODIÃO, 2007), e “O ciclo inicial do Ensino Fundamental: a 

experiência do sistema estadual de ensino em Manaus (2001 – 2003)” (PINHEIRO; 

XIMENES, 2007). 

Na revisão bibliográfica sobre os ciclos, os pesquisadores deixaram claro que não se 

pode atribuir à política de ciclos a exclusividade no enfrentamento ou combate dos problemas 

da repetência e da evasão escolar, pois sabe-se que a escola está inserida num contexto social 

e político que também interfere na educação. No entanto, os ciclos trazem uma proposta de 

reestruturação da escola, apresentando novas possibilidades de efetivação de uma educação de 

qualidade, mas que ainda precisa de muitos ajustes para que de fato as transformações 

aconteçam. 

Para analisar as representações sociais (RS) sobre os ciclos de aprendizagem, 

expressas na fala dos professores da rede municipal de ensino do Recife, objeto deste estudo, 

faz-se necessário destacar o que revela os estudos nesse campo.   

A base teórica que orientará a análise das representações sociais dos professores é 

fundamentada na teoria iniciada por Serge Moscovici (1978, 2001, 2004) e na corrente 

liderada por Jodelet (2001, 2005), por ser a mais fiel à teoria original. 

A produção científica sobre representações sociais é bastante vasta e variada. 

Encontramos estudos nos campos da saúde, educação, educação ambiental, currículo, fracasso 

escolar, etc. Porém, sobre o tema ciclos de aprendizagem as pesquisas em representações 

sociais são bem menos freqüentes. Como por exemplo, na V Jornada Internacional e III 

Conferência Brasileira sobre Representações Sociais, em 2007, houve apenas um trabalho 

sobre a organização da escola em ciclos, intitulado “Organização da escola em ciclos e 

reprovação escolar: as representações sociais de professores” (PETRENAS; LIMA, 2007).  

No 18º EPENN, em 2007, e no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco, no período de 1982 a 2006, o quadro também não é 

diferente. Não foi encontrado nenhum trabalho sobre representações sociais de ciclos.  

Entre as pesquisas relacionadas às representações sociais de ciclos de aprendizagem, 

encontra-se um estudo apresentado por Machado na reunião da Associação Nacional de Pós-



 

 

18

 

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), em 2006, no grupo de trabalho nº 20, 

Psicologia da Educação, com o título “Eles ‘passam de bolo’ e ficam cada vez mais 

analfabetos: discutindo as representações sociais de ciclos de aprendizagem entre professores” 

(MACHADO, 2006). 

Do conjunto das considerações podemos concluir que apesar das pesquisas sobre 

representações sociais e sobre ciclos de aprendizagem representarem um avanço na produção 

científica, estudos abrangendo essas duas temáticas concomitantemente ainda são pouco 

explorados. Fica assim evidente a necessidade de avançar com o desenvolvimento de 

pesquisas tendo em vista a complexidade e a multiplicidade de fatores envolvidos no âmbito 

dessas abordagens.  

No que se refere à teoria das Representações Sociais, fundada por Serge Moscovici 

(1978), a decisão em realizar uma pesquisa no âmbito dessa teoria deve-se ao fato de que esta 

estuda o fenômeno da apropriação dos conhecimentos pelo senso comum, sendo, portanto, 

uma das formas de apreender a realidade concreta que se produz. Outro fator que determinou 

a escolha da teoria das representações sociais para o estudo em questão foi o fato de essa 

teoria poder contribuir com as reflexões sobre os ciclos a partir das representações sociais dos 

professores, no sentido de investigar e compreender, através de suas falas, as visões que os 

mesmos têm e utilizam para tomar posição diante dos ciclos de aprendizagem implantados na 

rede municipal de ensino do Recife. 

De acordo com Jodelet, o saber do senso comum, considerado também um saber 

ingênuo, natural, é diferenciado do conhecimento científico. No entanto, afirma a autora, 

aquela forma de conhecimento “[...] é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este, 

devido à sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora dos processos 

cognitivos e das interações sociais” (2001, p. 22).  

Ainda segundo Jodelet (2001), a representação social é uma forma de conhecimento 

socialmente elaborada e compartilhada, que concorre para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social. Sendo assim, pode-se concluir que as representações sociais são 

os resultados das interpretações de significados utilizadas por indivíduos ou grupos para 

compreender o mundo. 

É nessa perspectiva que algumas indagações podem ser levantadas: Que sentidos e 

significados os ciclos de aprendizagem têm para os professores da rede municipal de ensino 
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do Recife? Como os ciclos de aprendizagem emergem nas representações sociais destes 

professores?  

Mediante os objetivos propostos e os procedimentos metodológicos adotados, o 

trabalho será constituído por seis capítulos, além da introdução, da conclusão e das 

referências. 

O primeiro capítulo traz uma discussão dos fundamentos da origem da escola seriada e 

a problemática da reprovação nessa forma de organizar o ensino, bem como o surgimento dos 

ciclos como uma política de não retenção. Esse percurso teórico faz-se necessário por 

apresentar o cenário da escola organizada em série, que traz ao longo dos anos o debate sobre 

o problema da reprovação, resultante dessa organização escolar tão marcada na história da 

educação brasileira, pelo caráter excludente e seletivo, bem como as alternativas para 

enfrentar esse equívoco e suas conseqüências indesejáveis que se interpõem ao processo de 

aprendizagem dos educandos. 

Nas abordagens empreendidas no segundo capítulo, serão apresentadas diferentes 

denominações de ciclos com as respectivas concepções e características elucidadas por Krug 

(2001, 2004) e Perrenoud (2004a), entre outros. 

A organização escolar em ciclos de aprendizagem na rede municipal de ensino do 

Recife será apresentada no terceiro capítulo, onde será tecida uma discussão em relação aos 

aspectos que nortearam a proposta educacional do município. 

No quarto capítulo será discutida a teoria das Representações Sociais, elaborada pelo 

psicólogo social Serge Moscovici (1978), que se caracteriza como um campo de estudo sobre 

o fenômeno da apropriação dos conhecimentos pelo senso comum. 

O quinto capítulo traz a estrutura e o percurso metodológico, incluindo a descrição do 

ambiente em que será feita a pesquisa, o perfil dos participantes e o procedimento de coleta 

dos dados.  

No sexto capítulo é apresentada a análise dos resultados, que permitirá identificar os 

sentidos e significados presentes nas falas dos professores sobre os ciclos de aprendizagem, 

considerando que as representações sociais são fenômenos complexos que permitem a 

identificação da visão que indivíduos ou grupos têm e utilizam para compreender e agir sobre 

determinada realidade.  

Na última parte do trabalho apresentamos as considerações finais e as referências. 



 

 

20

 

Dentro desse contexto é que se insere a pesquisa proposta, visando ampliar o debate 

sobre a organização escolar em ciclos de aprendizagem na perspectiva das representações 

sociais. 
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CAPÍTULO 1 A ESCOLA SERIADA E A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS 

  

 A forma de organizar o espaço e o tempo escolar, com divisão das disciplinas, e a 

distribuição por anos, através da seriação, é uma herança do século XVII que perdura até os 

dias de hoje. 

Diversos estudos apontam a organização escolar em série, suas concepções de ensino e 

de aprendizagem, e suas metodologias, como fatores determinantes para o agravamento dos 

grandes problemas do sistema educacional brasileiro, males que se arrastam por séculos 

(ARROYO, 1999, 2000, 2007b; BARRETTO, 2001, 2005, 2006; BARRETTO; MITRULIS, 

1999, 2001, 2004; BARRETTO; SOUSA, 2004a, 2004b, 2005; FREITAS, 2002a, 2002b, 

2003, 2004; Gomes, 2004, 2005; JACOMINI, 2004; MAINARDES, 1998, 1999, 2006, 

2007a, 2007b, 2009a e PERRENOUD, 2004). 

 A repetência, que desencadeia a evasão e a distorção idade-série, é responsável não só 

pelo fracasso escolar, mas também pelo fracasso social.  

 Diversas foram as políticas públicas que se propuseram a combater o fracasso escolar, 

principalmente no tocante à reprovação, que continua persistindo.  

Repensar esta escola, seriada e excludente, é um desafio que precisa ser perseguido, 

pois precisamos de uma escola que se preocupe com uma educação humanizadora, que 

respeite a individualidade do aluno, que resgate a auto-estima, que seja inclusiva, enfim, que 

cumpra com sua responsabilidade de garantir o pleno desenvolvimento humano e intelectual 

de todos os educandos. 

  

1.1 A lógica seletiva e excludente da escola seriada  
 

A espécie humana tem se perpetuado pela transmissão dos conhecimentos, dos 

valores, das tradições e da cultura. São os adultos que têm o papel fundamental de garantir 

toda a continuidade da espécie humana através dessa transmissão. Para que as crianças e 

jovens pudessem se apropriar dos conhecimentos científicos sistematizados, foi necessária a 

criação de espaços que permitissem essa apropriação de forma também sistematizada. Sobre a 

criação desse espaço chamado escola, Lima conclui que "[...] foi necessário introduzir novas 

formas de atividade humana para garantir a transmissão das novas formas de saberes que 

estavam sendo criadas” (2006, p. 13). 
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Com a evolução da humanidade e a invenção de sistemas simbólicos, houve a 

necessidade de se criar um espaço e um tempo diferentes da vida cotidiana para possibilitar o 

acesso aos conhecimentos construídos socialmente (LIMA, 2006). 

Esse espaço, a escola, como nos diz Freitas, “não apareceu do nada. Foi constituída 

com uma determinada ‘forma’ ao longo de um processo histórico que vai conformando seus 

tempos e o uso de seus espaços” (2003, p. 13-14). 

Modernamente, a escola foi criada, entre outros fatores, para atender as exigências do 

capitalismo, como afirma Freitas: “as necessidades de preparação de mão-de-obra do 

capitalismo forçaram o aparecimento da instituição escola na forma atual” (2003, p. 27).  

Com a função de socializar o conhecimento formal historicamente construído, de 

prover e facilitar o acesso aos bens culturais, à atualização científica, aos conhecimentos 

teóricos, à produção artística, aos equipamentos tecnológicos, aos instrumentos básicos das 

ciências e aos instrumentos e materiais de arte (LIMA, 2006), a escola era limitada para um 

grupo de pessoas da classe dominante. As pessoas das outras classes sociais eram excluídas 

do processo de escolarização. 

No Brasil colonial, como as atividades de produção não exigiam um preparo mais 

refinado, pois a economia era fundada na agricultura rudimentar e no trabalho escravo, era a 

classe dominante, aqui instalada, que detinha o poder político e econômico e os bens culturais. 

A educação escolar era destinada apenas aos filhos homens, com exceção dos primogênitos da 

aristocracia do açúcar, que defendia seus próprios interesses.  

Toda a educação escolar foi, até o final da década de 1920, controlada e organizada 

segundo os interesses e valores da classe dominante, que determinava as verbas destinadas 

para a educação, às pessoas que ocupariam os cargos, etc. 

A partir de 1930, com a nova ordem político-econômica que favoreceu a mobilidade 

social, pôde ser observada a quebra da rigidez do sistema social predominantemente dualista, 

que de um lado oferecia o ensino primário para os pobres e de outro o ensino secundário para 

os ricos (ROMANELLI, 1978). Essa quebra estabeleceu novas oportunidades para o povo, e 

uma ampliação da universalização do ensino, onde “o rompimento das barreiras que 

separavam nitidamente, do restante da população, uma enriquecida e poderosa classe de 

donos de terra e comerciantes significou, por seu lado, modificações mais ou menos 

profundas no sistema educacional, que até 30, fora composto de compartimentos estanques a 

serviço de uma estratificação social rígida” (ROMANELLI, 1978, p. 67). 

Jacomini corrobora essa idéia, ao afirmar que 
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A educação escolar, em que sua origem estava restrita às camadas dirigentes 
da sociedade, passou, a partir dos séculos XIX e XX, a ser reivindicada pela 
população, universalizando-se nos chamados países desenvolvidos no século 
passado e ampliando-se em busca da universalização nos países em 
desenvolvimento e subdesenvolvidos nas últimas décadas do século XX e 
início do século XXI (2004b, p. 403).  

 

No entanto, a educação não conseguia atender a demanda social nem no aspecto 

quantitativo nem no qualitativo. Quantitativo no que se refere ao atendimento da demanda 

emergente, e qualitativo no sentido de garantir a aprendizagem para uma população com 

características culturais e econômicas diferentes daquelas da classe dominante 

(ROMANELLI, 1978). 

A escola seriada, ainda que renove seus métodos de ensino, será sempre seletiva e 

excludente, uma vez que, mesmo tendo como função principal a transmissão do conhecimento 

acumulado historicamente, classifica os alunos entre bem e mal sucedidos, de modo que, 

segundo Jacomini, “[...] nem todos podem usufruir o conhecimento construído pelo principal 

espaço de aprendizagem e de reflexão: a escola” (2004b, p. 404). 

Esta forma de organização é fundamentada nos princípios que valorizam a 

transmissão, a fragmentação e estatização do conhecimento, não reconhecendo as diferenças 

pessoais e culturais dos alunos. Um dos graves problemas da escola seriada, que leva aos altos 

índices de repetência, é a concepção conservadora e tradicional da organização do trabalho 

pedagógico, do processo de ensino e de aprendizagem e da própria avaliação. 

A estrutura da escola tradicional seriada prioriza o trabalho individual, especializado e 

fragmentado, em que o conhecimento é dividido em disciplinas, os tempos e espaços são pré-

determinados e os conteúdos são definidos previamente, de forma linear e vertical. 

Como aponta Freitas, 

 

O conhecimento foi partido em disciplinas, distribuído por anos e os anos 
foram subdivididos em partes menores que servem para controlar uma certa 
velocidade de aprendizagem do conhecimento. Convencionou-se que uma 
certa quantidade de conhecimentos devia ser dominada pelos alunos dentro 
de um determinado tempo (2003, p. 27). 

 

Difícil de ser modificada, a organização escolar em série, cristalizada ao longo de 

décadas, não só por uma base legal, mas nas representações sociais dos professores, alunos e 

pais, vem sendo questionada por educadores e pesquisadores pelo seu lado perverso que é a 

reprovação, e conseqüentemente a evasão e a distorção idade-série. 
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Além de proporcionar a repetência, a evasão, a distorção idade-série, entre outras 

conseqüências maléficas, a organização escolar em série tem “metas iguais para indivíduos 

desiguais, critérios avaliativos decorrentes de expectativas de aprendizagem padronizadas, 

resultando na inevitável exclusão dos diferentes” (AZEVEDO, 2007, p. 18). 

Sobre a perversa e resistente seletividade da escola seriada, que entre outras coisas 

resulta nesse complexo e cruel fenômeno do fracasso escolar, Arroyo faz um comentário 

muito pertinente: 

 

À medida que vamos nos aproximando da estrutura e ossatura da escola e de 
nosso sistema escolar, vamos percebendo com maior nitidez como seu 
caráter excludente se mantém inalterado resistindo às reformas, inclusive as 
mais progressistas, porque está legitimado na cultura política e pedagógica 
da exclusão, da seletividade, da reprovação e retenção (2000, p. 35). 

 

Além de seletiva e excludente, a escola seriada contribui para uma alta taxa de 

reprovação e evasão (LEITE, D., 1959). Freitas (2003) corrobora com essa afirmação quando 

diz: “quem domina avança e quem não aprende repete o ano (ou sai da escola)” (p. 27). 

Por ter sua organização em classes homogêneas, utilizar o castigo e o prêmio para 

acelerar ou não a aprendizagem, entre outros aspectos, é que a escola seriada precisa de uma 

urgente reorganização. Foi nessa perspectiva que a proposta da promoção automática, através 

da qual o currículo seria adequado ao desenvolvimento do aluno, foi defendida por alguns 

educadores. 

Desde a década de 1930 as estatísticas já apresentavam resultados alarmantes quanto 

aos altos índices de evasão e repetência, principalmente na passagem da primeira para a 

segunda série. 

Para Penin, “[...] à medida que o acesso ao Ensino Fundamental foi se 

democratizando, foi ficando mais evidente o fenômeno da seletividade da escola, 

analisado a partir das taxas de repetência e evasão escolar” (2000, p. 24, grifo da autora). 

Isso mostra que a escola pública não conseguiu democratizar o ensino quando a 

população das classes populares teve acesso a ela, e, por anos a fio, assiste-se a uma série de 

problemas referentes ao fracasso escolar, que passou a ser um desafio para todos os 

pesquisadores, gestores, educadores e governantes. 

Diante desse cenário, e dos altos índices de repetência, percebe-se, já na década de 

1950, a grande preocupação com a escola seriada e excludente que, segundo Barretto e 

Mitrulis, “era um dos obstáculos para o desenvolvimento social e econômico do país” (1999, 

n. 108, p. 31). 
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Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Arroyo ressalta a importância de rever essa 

escola seletiva e excludente, quando afirma: 

 

Essa ênfase em colocar como foco de nossa intervenção o repensar da 
cultura da seletividade tão incrustada em nossa cultura social e política e, 
também, em nossa cultura escolar e profissional, e a ênfase em mexer nas 
estruturas que a materializam e perpetuam, representam, no meu entender, 
um avanço significativo na formulação de políticas, não apenas voltadas para 
a persistente preocupação com o fracasso, mas voltadas para o 
reordenamento de nosso sistema escolar como um todo (2000, p. 35). 
 
 

Nesta perspectiva, se de um lado essa escola seletiva e excludente perdura até os dias 

de hoje, em sua grande maioria, por outro lado, vê-se um movimento bastante significativo de 

introdução de novas formas de organização escolar, contrárias ao regime seriado, que 

ganharam força na década de 1980.  

O desafio posto, portanto, é que as novas alternativas de organização escolar, 

diferentes da escola seriada e excludente, não visem apenas solucionar os problemas da 

reprovação, da distorção idade-série, da evasão, da exclusão, enfim, do fracasso escolar, mas 

garantir o pleno desenvolvimento humano e intelectual de todos os educandos. 

 No entanto, é necessário, ao repensar a escola, que se promova uma gama de ações, 

incluindo programas de formação e capacitação de professores e gestores, para que as 

mudanças não fiquem restritas aos documentos, pois não é fácil quebrar a cultura da 

seletividade que, durante décadas, ou melhor, por mais de um século, foi sendo cristalizada.  

Aspectos como a avaliação, o currículo, o processo de ensino e de aprendizagem, entre 

outros, também precisam se adequar às “novas” formas de organização do ensino.  

 Essas novas formas de organização escolar, embora possuindo nomenclaturas e 

mesmo algumas concepções distintas, ganham adeptos pelo Brasil inteiro, que levantam a 

bandeira de uma escola inclusiva e de qualidade.  

É de fundamental importância que seja garantida uma educação de qualidade, pois, 

como afirma Gomes, “a escola não pode ser uma usina de insucesso, mas uma instituição que 

atenda às necessidades de aprendizagem” (2005, p. 12). 

Além da garantia do atendimento das necessidades de aprendizagem, a escola deve se 

preocupar com a formação integral e humanizadora de todos os alunos, com respeito às 

diferenças em todos os aspectos, a fim de promover o exercício pleno da cidadania e a 

inserção dos alunos no mundo do trabalho. 
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1.2 A reprovação na escola seriada: um mal a ser enfrentado  

 

De origem histórica e social, o fracasso escolar, no que abrange a evasão, a repetência 

e a distorção idade-série, sempre foi um problema do sistema educacional brasileiro, 

problema este que vem sendo motivo de grande preocupação e, conseqüentemente, objeto de 

estudos e pesquisas em busca da minimização de suas conseqüências negativas  

No tocante à reprovação, sabe-se que esse fenômeno não é recente. Na década de 1950 

o Brasil tinha os mais elevados índices de retenção (57,4%) na passagem da 1ª para a 2ª série 

do Ensino Fundamental, quando se comparava com outros países da América Latina 

(BARRETTO; MITRULIS, 2001).  

Ainda segundo Barretto e Mitrulis (2001), dados de 1954 revelaram que a repetência e 

a evasão atingiam grandes proporções: de cada 100 crianças matriculadas na 1ª série, apenas 

16 concluíam as quatro séries do Ensino Fundamental. Esse dado mostra o quanto a 

repetência gera problemas no sistema educacional, como, por exemplo, a evasão e a distorção 

idade-série.  

Os problemas da repetência e da evasão continuaram ao longo do século XX. Segundo 

Romanelli (1978), o índice de jovens de mais de 15 anos analfabetos, em 1972, chegou a 

28,51%.  

As pesquisas têm mostrado que o fracasso escolar traz conseqüências maléficas. Com 

a repetência, o Estado gasta mais e o aluno reprovado tende a abandonar a escola 

(BARRETTO; MITRULIS, 2001; ALMEIDA JÚNIOR, 1957). Junto a essas conseqüências 

tão prejudiciais para os alunos e para o próprio sistema educacional, a reprovação provoca 

também a evasão e a distorção idade-série.  

Ainda sobre a questão da reprovação, Barretto e Mitrulis afirmam que 

 

Durante décadas as análises realizadas sobre a produção da retenção vêm 
apontando duas ordens de conseqüências indesejáveis: os prejuízos que 
causa à organização e ao financiamento do sistema de ensino e os obstáculos 
que interpõe ao processo de aprendizagem dos educandos e suas nefastas 
decorrências no plano pessoal, familiar e social (2001, p. 104).  
 

Outro dado revelado por algumas pesquisas também aponta que a repetência provoca a 

baixa auto-estima e influencia toda a escolarização, além de ser responsável pela evasão. 

Sérgio Ribeiro (1993)1 revelou, em sua pesquisa, que a probabilidade do aluno repetente 

                                                 
1 RIBEIRO, Sérgio A. A educação e a inserção do Brasil na modernidade. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 

84, p. 63-82, abr. 1993. 
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tornar a repetir é duas vezes maior do que aquele que nunca repetiu. Conclui-se, pois, que 

repetência gera repetência (PENIN, 2000). 

Nessa mesma linha de raciocínio, Gomes evidencia “[...] que a reprovação não leva a 

aprender mais, antes, pelo contrário, aumenta a probabilidade de nova reprovação [...]” (2004, 

n. 25, p. 46). 

Diante dessa perspectiva, ao analisar o sistema educacional brasileiro em 1960, no que 

se refere à questão do fracasso escolar, Florestan Fernandes2 assinalava: 

 

É certo que a República falhou em suas tarefas educacionais. Mas falhou por 
incapacidade criadora: por não ter produzido os modelos de educação 
sistemática exigidos pela sociedade de classes e pela civilização 
correspondente, fundada na economia capitalista, na tecnologia científica e 
no regime democrático [...] (FERNANDES, 1966 apud ROMANELLI, 
1978, p. 69). 

 

Embora Florestan Fernandes atribua ao governo as falhas no sistema educacional 

brasileiro, o aluno sempre foi visto como o culpado pelo seu fracasso escolar. Assim como 

ele, a família também passou a ser alvo das acusações. No entanto, sabe-se que o fracasso 

escolar é um fenômeno complexo que não pode ser reduzido a uma única causa ou a um único 

culpado.  

A escola tem a sua parcela de responsabilidade no que se refere ao fracasso escolar, 

embora este também seja um reflexo da situação sócio-política e econômica do país, que 

direta e indiretamente contribui para esse mal.  

O professor também é apontado como o culpado pelas falhas ocorridas na escola e no 

processo de ensino e de aprendizagem. A lógica da escola seriada, seu formato, suas 

concepções, a forma de avaliação, a gestão escolar, dificilmente são objetos de 

questionamentos sobre o fracasso escolar. 

De acordo com Jacomini (2004a), a reprovação é um impulsionador da evasão e da 

exclusão escolar, à medida que atribui ao aluno e a família um problema que é de 

responsabilidade da sociedade e da escola.  

Considerar a reprovação como um fenômeno natural na vida escolar do aluno é não 

enxergar que o processo de ensino e de aprendizagem precisa ser revisto. Já não resiste o 

entendimento de que a reprovação do aluno irá melhorar seu aproveitamento. 

No entanto, com a perda da “autoridade”, ao não poder reprovar seu aluno, o professor 

cria uma resistência para com a lógica dos ciclos e da progressão continuada, alegando que a 

                                                 
2 FERNANDES, Florestan. Educação e Sociedade no Brasil. São Paulo: Dominus Editora, 1966. 
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não retenção é o grande vilão do baixo rendimento escolar. É necessário romper com a idéia 

de que se o aluno não pode ser reprovado ele não aprende. 

Porém, se a escola tem, como principais funções, perpetuar a cultura, as tradições e os 

valores de uma sociedade, transmitir os conhecimentos historicamente acumulados e produzir 

conhecimentos, não pode desobrigar-se de suas responsabilidades contribuindo para o 

fracasso escolar dos alunos. 

Nessa perspectiva, Jacomini (2004a) afirma que existe relação entre a forma de 

organizar o ensino e o fracasso escolar, tendo em vista que dependendo da forma como a 

escola está organizada (seu método, currículo, avaliação, entre outros aspectos) haverá 

interferência no desempenho e na continuidade dos estudos.  

Por conseguinte, os professores precisam, além de romper com a cultura da 

reprovação, tão cristalizada, apreender e compreender toda a proposta de uma organização 

escolar que deve ter as concepções contrárias às das pedagogias tradicionais. A reprovação 

não pode ser vista como parte constitutiva da escola. 

Não menos importante do que romper com a cultura da reprovação é preciso garantir 

uma educação de qualidade, onde a aprendizagem seja de fato efetivada.  

Nessa perspectiva de educação, as propostas de ciclos, quando trazem uma concepção 

mais progressista, não adotam o princípio da progressão continuada visando apenas à 

ampliação do tempo de aprendizagem e “resolução” do grave problema da reprovação, mas 

uma educação que garanta o respeito pelo desenvolvimento integral da criança e do 

adolescente.  

Para Arroyo, “[...] a retomada de uma concepção mais humanista de educação básica 

orientada para o pleno desenvolvimento humano dos educandos [...] aponta horizontes 

promissores para o equacionamento radical do fracasso escolar” (2000, p. 35).  

Equacionar ou mesmo erradicar o fracasso escolar, no que tange a reprovação, precisa 

ser encarado com bastante seriedade, pois mesmo com as alternativas de organização escolar 

que trazem concepções mais humanistas da educação, como, por exemplo, a proposta de 

ciclos, onde o aluno não pode ser retido, muitas vezes o processo de ensino e de 

aprendizagem fica à margem, diante da certeza de que não havendo a retenção a 

responsabilidade com a aprendizagem fica a cargo da professora do ano seguinte. 
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1.3 A escola ciclada: para além de uma política de não retenção  

  

A mudança da organização escolar de série para ciclo, que tem como um dos objetivos 

o combate ao fracasso escolar, vem sendo estudada e até mesmo efetivada, desde longa data, 

não só no Brasil, mas em diversos países do mundo.  

Como mostra a história da educação brasileira, desde 1918 que a escola vem sendo 

repensada. 

Sampaio Dória, em 1918, e Oscar Thompson, em 1921, utilizaram as expressões 

“promoção automática” e “promoção em massa”, respectivamente, como solução para 

resolver o problema da retenção dos alunos da 1ª série. 

Com a mesma preocupação (a repetência e suas conseqüências), Almeida Júnior 

(1957) e Dante Moreira (1959) propõem que seja adotado o regime de promoção automática 

nas escolas brasileiras. No entanto, esse regime tem para eles um novo significado, isto é, não 

só a passagem de uma série para outra, mas uma forma de respeito diante às diferenças e 

necessidades individuais dos alunos no que concerne à aprendizagem. 

Seis educadores, entre eles Almeida Júnior (1957), ao proporem a promoção 

continuada, chamada na época de promoção automática, basearam-se nas experiências de 

ciclos e progressão continuada de outros países, como a da Inglaterra, que em 1944 instituiu 

uma lei determinando que toda criança de 11 anos de idade deveria passar para a escola média 

(6º ano do Ensino Fundamental no Brasil hoje). Além dessa experiência, os autores se 

basearam em dois estados americanos, Michigan e Kentucky, visitados por Júnior em 1946, 

onde se verificou que os alunos eram organizados por idade. 

Essa proposta foi apresentada por Júnior, após aprovação da delegação dos educadores 

brasileiros, na Conferência Regional sobre a Educação Gratuita e Obrigatória, promovida pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, em Lima, 

em 1956, onde os estudos realizados por técnicos da UNESCO sobre a reprovação na escola 

primária da América Latina revelaram, entre outros dados, que na Grã-Bretanha tinham sido 

abolidas as reprovações no curso primário. 

Eis a seguinte recomendação apresentada:  

 

Procure-se resolver o grave problema da repetência, que constitui importante 
prejuízo financeiro e subtrai oportunidades educativas a considerável 
contingente em idade escolar, mediante as seguintes medidas:  
 
a) revisão do sistema de promoção na escola primária, com o fim de torná-lo 
menos seletivo; 
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b) estudo, com a participação do pessoal docente primário, de um regime de 
promoções baseado na idade cronológica dos alunos e em outros aspectos de 
valor pedagógico, e aplicável, em caráter experimental, aos primeiros graus 
da escola (ALMEIDA JÚNIOR, 1957, p. 3). 

 

Essa proposta, no entanto, era apenas uma alternativa para combater a reprovação. 

Não representava nenhuma ruptura com as concepções de educação da escola seriada.  

De acordo com Barretto e Mitrulis (2001), é na década de 1950 que políticas voltadas 

para a adoção da promoção automática ganham força, porque nessa época o Brasil era o país 

da América Latina que apresentava o maior índice de reprovação. 

A discussão ocorrida nesta década sobre a necessidade de rever a organização da 

escola como forma de combater, além da reprovação, a distorção idade-série, resultou na 

implantação de algumas experiências de políticas de promoção automática a partir de 1958.  

“A primeira experiência de política de não-reprovação de que se tem notícia foi à 

reforma da educação primária implementada no Estado do Rio Grande do Sul, em 1958” 

(BARRETTO; MITRULIS, 1999, 2001 apud MAINARDES, 2007a, p. 63).  

Ainda segundo o mesmo autor, a segunda experiência veio em 1959, em São Paulo, 

intitulada de “promoção por rendimento efetivo”, através da qual a passagem do aluno para 

outra série era feita pelo critério de idade cronológica. As provas e exames não tinham o 

objetivo de promover ou reprovar, apenas serviam para verificação da aprendizagem, revisão 

dos conteúdos ou reorganização das classes. Em seguida, vieram as experiências do Distrito 

Federal, em 1960, em que a promoção era feita quando o aluno completava o processo de 

alfabetização realizado entre a primeira fase (1ª e 2ª séries), e do Estado de Pernambuco, em 

1968, onde a reprovação foi eliminada nas séries iniciais do ensino primário. 

De modo semelhante, em 1970, Santa Catarina e Minas Gerais adotaram o Sistema de 

Avanços Progressivos, abolindo a reprovação nas quatro primeiras e nas quatro últimas séries 

(BARRETTO; MITRULIS, 1999; JACOMINI, 2002; MAINARDES, 2001; JACOMINI 

2004b). 

A experiência de não retenção mais longa foi em Santa Catarina, que compreendeu o 

período de 1970 a 1984 (MAINARDES, 2007a). 

É importante ressaltar que algumas experiências de não retenção se limitavam apenas 

à questão da não reprovação, não modificando as antigas concepções de educação, 

principalmente no que concerne ao processo de ensino e de aprendizagem.  
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A Lei 5.692/71 aponta essa possibilidade de avanços progressivos, sem fazer nenhuma 

alusão aos processos de ensino e de aprendizagem, nem de avaliação, numa perspectiva 

progressista.  

A partir dos debates no meio educacional e a revelação de dados sobre os problemas 

de repetência, evasão, distorção idade-série, diversas tentativas para a superação do fracasso 

escolar foram adotadas por várias redes de ensino – promoção automática, progressão 

continuada, classes de aceleração, sistemas de dependência, classes de correção de fluxo, 

entre outras.  

Muitas das novas alternativas para minimizar os altos índices de reprovação, de evasão 

e da distorção idade-série não se restringiam apenas às políticas de não retenção, mas também 

atuaram na própria organização do ensino.  

Respaldado pela Lei nº. 4.024/61, de 20 de dezembro de 1961, que permitia a 

organização de cursos e escolas com métodos, currículo e períodos escolares próprios em 

caráter experimental, alguns estados brasileiros reorganizaram o ensino.  

No Rio de Janeiro, em 1967, a organização foi feita de acordo com a faixa etária e o 

nível de escolaridade do aluno. Em São Paulo, em 1968, a organização deu-se em dois níveis: 

1ª e 2ª; 3ª e 4ª séries, sendo que a progressão continuada só se dava entre as séries de um 

mesmo nível. Ainda em 1968, Pernambuco também reorganizou o ensino por níveis 

(JACOMINI, 2004b). 

Mesmo com as experiências desenvolvidas por alguns estados, a reprovação não 

deixou de ser um fato. As pesquisas revelaram que mesmo no regime de promoção automática 

as taxas de retenção eram bastante altas entre os níveis ou etapas, quando era permitida a 

reprovação. Dentre as causas atribuídas a este fato foram relacionadas desde a forma de 

implantação desse regime à falta de formação do professor, passando pela precária infra-

estrutura das escolas e, em alguns casos, pela ausência mesmo de uma nova concepção do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

As experiências desenvolvidas nos estados não tiveram muita duração, com exceção a 

de Santa Catarina, que permaneceu por mais de dez anos. 

A partir de 1971, alternativas de organização do ensino foram implantadas. A Lei nº. 

5.692/71, que instituiu e organizou o ensino de primeiro e segundo graus, acenava com a 

possibilidade do ensino ser organizado de forma não seriada, como se vê em seu artigo 14, 

parágrafo 4º: “Verificadas as necessárias condições, os sistemas de ensino poderão admitir a 

adoção de critérios que permitam avanços progressivos dos alunos pela conjugação dos 

elementos de idade e aproveitamento” (BRASIL, 1971).  
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Segundo Jacomini, “algumas experiências implantadas após a lei nº. 5.692/71 e antes 

da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, lei nº. 9.394/96 permanecem 

até hoje” (2004b, p. 405). Foi o caso do Distrito Federal, que em 1978 implantou os Avanços 

Progressivos; do Rio de Janeiro, que em 1979 adotou o Bloco Único; além de São Paulo 

(1984), Minas Gerais (1985), Pará (1987), Goiás (1988), Rio de Janeiro (1993), entre outros, 

que adotaram os Ciclos Básicos de Alfabetização.  

Em São Paulo, com a redemocratização do país, o governador implantou oficialmente, 

no final de 1983, o Ciclo Básico, através do Decreto Estadual nº. 21.833, de 28 de dezembro 

de 1983, permanecendo até 1994. 

O Ciclo Básico (CB), de acordo com Mainardes, “emergiu como uma política 

inovadora no contexto de redemocratização do país no final do regime militar” (2007a, p. 68). 

A partir dos Ciclos Básicos de São Paulo, o termo ciclo foi designado como uma 

política de não retenção, fazendo referência à importância da continuidade do ensino. 

Acrescido a essa concepção, os ciclos também traziam a questão do tempo de aprendizagem, 

a mudança nas formas de avaliação e a abordagem do ensino centrado na criança.  

O seu grande objetivo, no entanto, era, uma vez não permitindo a reprovação, corrigir 

a distorção idade-série. Sem dúvida, ao diminuir a repetência e a evasão, inevitavelmente os 

Ciclos Básicos reduziriam a distorção idade-série.  

Embora seja um avanço para minimizar os problemas clássicos da repetência, da 

evasão e da distorção idade-série, a implantação dos ciclos não deve ser vista apenas nessa 

perspectiva. Os ciclos devem oferecer um ensino de boa qualidade e oportunizar a 

permanência do aluno, garantindo assim um nível de escolarização. Oferecer um ensino de 

qualidade, garantindo a todos os educandos o direito de aprender, respeitando os diversos 

tempos e espaços de aprendizagem, ainda é, dentro dessa nova lógica de organizar o ensino, o 

grande propósito.  

Para Barretto (2006), os ciclos também proporcionam um trabalho de forma mais 

coletiva e integrada, possibilitando um melhor atendimento a todos os alunos. 

Os ciclos não são vistos apenas como uma garantia de escolarização e de correção do 

fluxo escolar, mas como uma forma de democratização do ensino. 

Freitas enfatiza essas questões ao afirmar que 

 

Os ciclos devem ser mecanismos de resistência à lógica seriada. Mas devem 
ser vistos como oportunidade para se elevar a conscientização e a atuação 
dos professores, alunos e pais, retirando-os do senso comum e revelando as 
reais travas para o desenvolvimento da escola e da sociedade – e não apenas 
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serem vistos como uma “solução” técnico-pedagógica para a repetência 
(2002b, p. 321). 
 

Percebe-se, pois, que os ciclos trouxeram um debate ainda mais caloroso quanto à 

necessidade de romper com as formas tradicionais de ensino presentes na escola seriada.  

No entanto, embora a discussão sobre os ciclos seja baseada também na forma de 

organização, na mudança curricular, na avaliação, no respeito aos espaços e tempos de 

aprendizagem, pode-se constatar que essa discussão, no Brasil, está fortemente relacionada à 

questão da repetência e evasão. Isso pode ser observado nas experiências em que a progressão 

continuada é a única mudança implementada. 

Por outro lado, a redemocratização do país, a partir dos anos 80, após a queda do 

regime militar, a experiência do Ciclo Básico e a contínua preocupação com as altas taxas de 

reprovação e evasão escolar que perduravam no sistema educacional brasileiro, resultaram 

numa discussão acirrada, entre os pesquisadores, sobre a organização escolar em ciclos. O 

foco dos debates sobre esta organização passou a ter outras vertentes. A progressão 

continuada, nessa forma de organizar o ensino, deixa de ser o grande objetivo. Os ciclos 

passam a ser repensados no que dizem respeito também às questões sobre metodologias, 

sistemas de avaliações, formação de professores, entre outros aspectos.  

Esses fatores muito contribuíram para a incorporação da modalidade de organização 

em ciclos na LDB, nº. 9.394/96. É no artigo 23 que se pode observar a permissão da 

flexibilização da organização da educação escolar: 

 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos de 
estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em 
outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse 
do processo de aprendizagem assim o recomendar (BRASIL, 1996). 

  

A proposta da organização escolar em ciclos também foi corroborada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), “pelo reconhecimento de que tal proposta permite compensar a 

pressão do tempo que é inerente à instituição escolar, tornando possível distribuir os 

conteúdos de forma mais adequada à natureza do processo de aprendizagem” (BRASIL, 1997, 

P. 59).  

Ainda de acordo com os PCNs (1997), a organização escolar em ciclos, além de 

permitir uma maior flexibilidade, possibilitando o respeito às diferenças, “favorece uma 

apresentação menos parcelada do conhecimento [...]” (BRASIL, 1997, p. 60). 
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Todavia, para Barretto e Sousa (2004b), nos parâmetros curriculares nacionais a 

proposta de ciclos tende a situar-se numa visão ainda conservadora, uma vez que neles há um 

detalhamento dos objetivos e conteúdos curriculares, numa associação entre conceitos, 

atitudes e procedimentos, que dificulta a flexibilidade do tempo e dos espaços de 

aprendizagem.  

Mesmo assim, reconhece-se que houve um avanço no que se refere à criação legal de 

um mecanismo que permitisse às escolas organizarem o ensino de maneira a facilitar não só o 

acesso à escolarização, mas de garantir o principal objetivo da educação escolar: a efetiva 

aprendizagem para todos os alunos e alunas. 

Porém, não é só a base legal que irá garantir os direitos. É necessária uma gama de 

ações que envolvam a organização do ensino em ciclos.  

A implantação de um ensino organizado em ciclos não pode ser uma ação isolada; ela 

requer, sobretudo, mudanças profundas no sistema educacional como um todo. É 

imprescindível que haja uma transposição nas concepções tradicionais de educação, de ensino 

e de aprendizagem, de avaliação e até mesmo de ciclo, para se ter coerência com essa forma 

de organizar a escola. 

Falar de uma nova lógica, de uma nova concepção, ao organizar a escola em ciclos, 

significa dizer que: 

 

[...] se trata de lógicas e valores diferentes, de concepções de ensino-
aprendizagem diferentes, até de concepções diferentes de conhecimento, de 
educação e da função da escola e da docência e, sobretudo, concepções de 
educando diferentes (ARROYO, 2007b, p. 18). 

 

 É possível constatar que não há uma única definição, nem uma única concepção sobre 

a organização escolar em ciclos. No entanto, pode-se afirmar que os ciclos correspondem a 

períodos de escolarização que procuram romper com a seriação, sendo organizados em blocos 

que variam entre dois e cinco anos, considerando também a idade cronológica dos alunos. No 

entanto, há algumas propostas de ciclos que não rompem com as formas tradicionais, 

agrupando séries. 

 Como nos diz Bertagna, “compreender o que são ciclos não é tarefa muito fácil porque 

em nosso país, as propostas de ciclos se construíram de diferentes maneiras e segundo 

concepções diversas, o que dificulta a uma única assertiva ou compreensão sobre sua 
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constituição” (2008, p. 75). Outro fator que dificulta a compreensão e definição de ciclos é 

que muitas das propostas congregam alguns aspectos comuns e se diferenciam em outros. 

A partir de 1990, várias redes de ensino adotaram esta organização, em todo o Ensino 

Fundamental, de formas diferentes e com denominações e concepções também diversificadas.  

As propostas de reorganização do ensino, contrárias a seriação, instituídas pelas 

administrações do Partido dos Trabalhadores (PT), partiram dos princípios de gestão 

democrática, de participação e de educação escolar como um direito social.  

Ao ganhar força a partir dessa década, por causa da administração de diversas cidades 

brasileiras pelo Partido dos Trabalhadores, a organização escolar em ciclos começa a ser 

implantada, por exemplo, em São Paulo (Ciclos Básicos, 1984), Belo Horizonte (Escola 

Plural, 1995), Porto Alegre (Escola Cidadã, 1996), Distrito Federal (Escola Candanga, 1997), 

Blumenau (Escola Sem Fronteiras, 1997), Belém (Escola Cabana, 1997), Chapecó, Caxias e 

Vitória da Conquista (1998), Recife (Ciclos de Aprendizagem, 2001), entre outras. 

Dentre os fatores que contribuíram para o crescimento de redes de ensino organizadas 

em ciclos, estão relacionados não só o aumento de municípios administrados pelo PT (pois 

encontramos municípios governados por outros partidos que também implantaram essa 

proposta), mas a valorização da organização da escola em ciclos no discurso pedagógico, 

movida pelo alto índice de reprovação e de distorção idade-série ao longo da história, 

revelando resultados alarmantes e que nada contribuíram para uma mudança efetiva na vida 

pessoal e escolar do aluno. 

Percebe-se que esta preocupação vem ao longo de décadas motivando os estados 

brasileiros a lançarem programas também de correção do fluxo escolar, com o incentivo do 

Ministério da Educação.   

As estatísticas relativas ao fracasso escolar, no que concerne à distorção idade-série, 

resultado do grande número de reprovação e evasão, foram também determinantes para o 

movimento de reorganização das escolas públicas, as quais atendem uma grande parcela da 

população. 

Os dados revelados pelo INEP em 2004, sobre a taxa de distorção idade-série, no 

Ensino Fundamental, de acordo com os resultados do Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos (Pisa) nos anos de 2000 e 2003, são bastante preocupantes, como mostra a tabela 

abaixo: 
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TABELA 1 – Taxa de Distorção Idade-série no Ensino Fundamental – Brasil 2000/2003 

Série 2000 2003 

1ª 27,8 19,3 

2ª 35,7 26,6 

3ª 41,6 31,7 

4ª 42,5 33,3 

5ª 50,4 43,4 

6ª 47,5 41,7 

7ª 48,6 42,2 

8ª 48,6 40,6 

Fonte: Ministério da Educação - MEC/INEP 

 

Na tabela apresentada, pode-se perceber que mesmo havendo uma queda nos 

percentuais, em todas as séries do Ensino Fundamental, de 2000 para 2003, os índices de 

distorção idade-série ainda são altíssimos.  

É possível observar ainda que as taxas de distorção idade-série vão aumentando de 

uma série para outra, com exceção da 7ª e 8ª séries, que em 2000 tiveram o mesmo 

percentual, sendo que, em 2003, a taxa da 7ª foi maior do que a da 8ª série. 

Embora o movimento de repensar a escola pública apresente um avanço no sistema 

educacional brasileiro, as alternativas de reorganização da escola, como a implantação dos 

ciclos, ainda é muito incipiente no nosso país. 

Dados revelados pelo INEP (1999) mostram que, apesar das escolas organizadas em 

ciclos terem tido um aumento expressivo, o número de escolas com este tipo de organização 

ainda é minoria no país. Apenas 10% das escolas brasileiras são organizadas em ciclos, 

conforme mostra a tabela abaixo.  

 

 

 

 

 



 

 

37

 

TABELA 2 – Número de escolas por forma de organização, segundo as Unidades da 
Federação - Brasil 1999 

Ensino Fundamental 

Unidade da 
Federação Total Geral Seriado Ciclos 

Mais de uma 
forma de 

organização 
Total % Total % Total % 

Brasil 183.448 151.202 82,4 18.370 10,0 13.876 7,6
    
Norte 25.811 25.209 97,7 85 0,3 517 2,0
    
Rondônia 2.833 2.696 95,2 7 0,2 130 4,6
Acre 1.537 1.537 100,0 - - - -
Amazonas 4.537 4.534 99,9 2 0,04 1 0,02
Roraima 558 558 100 - - - -
Pará 13.129 13.041 99,3 60 0,5 28 0,2
Amapá 599 501 83,6 11 1,8 87 14,6
Tocantins 2.618 2.342 89,5 5 0,2 271 10,3
    
Nordeste 88.046 81.825 92,9 1.460 1,7 4.761 5,4
    
Maranhão 13.312 13.311 99,9 - - 1 0,1
Piauí 7.864 7.444 94,6 147 1,9 273 3,5
Ceará 11.720 10.903 93,0 52 0,4 765 6,5
Rio Grande do Norte 4.099 2.659 64,9 891 21,7 549 13,4
Paraíba 6.957 6.803 97,8 154 2,2 - -
Pernambuco 10.910 10.773 98,7 2 0,1 135 1,2
Alagoas 3.725 3.723 99,9 1 0,02 1 0,02
Sergipe 2.287 2.284 99,8 - - 3 0,2
Bahia 27.172 23.925 88,1 213 0,8 3.034 11,2
    
Sudeste 37.989 16.238 42,7 15.800 41,6 5.951 15,7
    
Minas Gerais 14.306 7.623 53,4 6.433 44,9 250 1,7
Espírito Santo 3.472 1.020 29,4 4 0,1 2.448 70,5
Rio de Janeiro 7.921 4.372 55,2 719 9,1 2.830 35,7
São Paulo 12.290 3.223 26,3 8.644 70,3 423 3,4
    
Sul 22.047 20.003 90,7 837 3,8 1.207 5,5
    
Paraná 7.526 5.920 78,7 583 7,7 1.023 13,6
Santa Catarina 5.057 4.852 96,0 54 1,1 151 2,9
Rio Grande do Sul 9.464 9.231 97,6 200 2,1 33 0,3
    
Centro-Oeste 9.555 7.927 82,9 188 2,0 1.440 15,1
    
Mato Grosso do Sul 1.106 712 64,5 15 1,3 379 34,2
Mato Grosso 3.026 2.206 72,9 115 3,8 705 23,3
Goiás 4.714 4.548 96,5 9 0,2 157 3,3
Distrito Federal 709 461 65,0 49 6,9 199 28,1
Fonte: INEP/MEC        
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Analisando os dados da tabela 2, percebe-se que a concentração de escolas 

organizadas em ciclos está na região Sudeste, onde estão 41,6% das escolas brasileiras que 

possuem apenas ciclos. Os dados revelam ainda que, nas outras regiões, este percentual cai 

consideravelmente, sendo quase inexpressivo na região Norte (0,3%) e na região Nordeste 

(1,7%). Nas regiões Sul e Centro-Oeste os índices são bastante baixos, 3,8% e 2,0%, 

respectivamente.  

Segundo Barretto (2005), em 2003 o número de escolas, no Brasil, que adotavam o 

regime de ciclos era de 11%.  

Comparado os dados de 1999 com os de 2003, percebe-se que houve um aumento 

inexpressivo. 

Com o crescimento da organização escolar em ciclos, implantada a partir de 1990, o 

tema tem sido motivo de pesquisas e constantes debates entre pesquisadores, em que se 

defende essa forma de organização como uma alternativa para combater o fracasso escolar, a 

evasão e, principalmente, a distorção idade-série. 

De acordo com Arroyo, “as formas de organizar as escolas são determinantes da 

garantia ou da negação do direito de todos ao conhecimento e à formação. As estatísticas vêm 

provando essa realidade por décadas” (2007b, p. 28).  

Existe, porém, uma concepção marcada pela visão tradicional, que traz na implantação 

dos ciclos apenas “[...] amontoados de séries, para acabar com a retenção, acelerar o fluxo, ou 

acabar com a defasagem idade-série em nome do respeito à diversidade de ritmos de 

aprendizagem, com processos mais leves de avaliação contínua, ao longo do ciclo” 

(ARROYO, 1999, p. 151). 

Essa é uma visão importante e verdadeira, uma vez que existem organizações em 

ciclos com estas características, mas que não alteram as velhas concepções de educação. Para 

Perrenoud (2004a), organizações com estes pressupostos são chamadas de Ciclos de Estudos. 

Nessa concepção, a estrutura é inalterada e as mudanças não passam de retoques pontuais, 

como diz Arroyo (1999).  

Pode-se perceber “[...] que o apego à organização seriada e as resistências teóricas e 

práticas aos ciclos têm motivações na cultura política, escolar e docente” (ARROYO, 2007b, 

p. 22). A resistência à mudança, principalmente por parte da escola e dos professores, dá-se 

também pelo fato de que a lógica dos ciclos é de uma cultura mais igualitária e democrática, 

na qual se exige uma atitude de respeito com os alunos e seus tempos de aprendizagem. 
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Outro aspecto que gera resistência e insatisfação com as novas propostas instituídas 

pelos governos estaduais e municipais se refere à forma como essas propostas são 

implantadas. Geralmente não há uma preparação nem participação dos agentes envolvidos � 

pais, alunos, professores, gestores, coordenadores. Toda mudança numa organização escolar, 

principalmente aquela que interfere diretamente no trabalho pedagógico dos professores, 

precisa ser aceita e compreendida em todos os seus aspectos.  

De modo semelhante, Gomes evidencia o problema da implantação de novos modelos 

de organização, ao dizer que “as melhores concepções pedagógicas e as melhores medidas da 

gestão frustram-se se os professores não são persuadidos e preparados para levar a efeito 

determinadas inovações” (2004, n. 25, p. 42). 

Outro aspecto que gera bastante resistência nas propostas de ciclos é a questão da não 

retenção. Alguns motivos para tal resistência, segundo Paro (2001), são os socioculturais, 

psicobiógráficos, institucionais e didático-pedagógicos. No entanto, segundo o mesmo autor, 

ser contrária a aprovação nunca é resultado de uma causa isolada, mas de um conjunto de 

determinantes de diversas naturezas.  

Barretto (2006) também faz uma reflexão a respeito das resistências aos ciclos. 

Segundo ela, mesmo que os ciclos representem uma lógica inovadora, as práticas e a própria 

organização escolar não mudaram muito profundamente. Isso faz com que haja um maior 

descontentamento com a proposta de ciclo.  

É necessário compreender, no entanto, que ao implantar os ciclos, não basta modificar 

a organização escolar, mas, sobretudo, as concepções, os princípios e valores. E, para que 

novas concepções, principalmente, de ensino e aprendizagem, sejam de fato efetivadas na 

prática pedagógica, em sala de aula, é fundamental que os professores e professoras 

aprofundem e compreendam as diversas teorias no campo da educação e da psicologia.   

Diversas propostas de ciclos estão sendo implantadas por redes municipais e estaduais 

de ensino, em todo país, seguindo orientações diferentes da lógica tradicional, propondo um 

redirecionamento de concepções de educação, de ensino e de aprendizagem, de educando, de 

avaliação. É o caso da rede municipal de ensino do Recife, que compreende a educação como 

um direito social e o aluno como um sujeito ativo no seu processo de construção do 

conhecimento, respeitando os diversos tempos e espaços de aprendizagem. As diretrizes 

contidas nesta proposta têm como base a teoria sócio-interacionista de Vygotsky e a 
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concepção de uma escola inclusiva, onde as práticas pedagógicas sejam a favor da interação e 

da construção do conhecimento. 

Mesmo reconhecendo os benefícios da proposta de ciclos, e com o aumento de escolas 

e redes de ensino que optaram por esse tipo de organização, considerando inclusive um 

avanço na perspectiva de uma concepção progressista da educação, alguns autores também 

chamam atenção para as dificuldades e o cuidado que se deve ter ao implantar os ciclos. 

Perrenoud, por exemplo, diz que “[...] criar ciclos sem nada mudar nos 

funcionamentos pedagógicos e didáticos, na avaliação, na concepção dos objetivos, na 

cooperação entre professores, pode agravar as desigualdades, devido à própria dilatação de 

prazos” (2004a, p. 26). 

De acordo com o mesmo autor, “os ciclos podem representar um progresso importante 

na democratização do ensino, assim como no avanço para pedagogias ativas e construtivistas. 

Podem também não mudar nada de essencial [...]” (2004a, p. 28). 

Diversos fatores, como as precárias condições físicas e materiais, a falta de recursos 

financeiros e a falta de uma preparação e de um envolvimento dos profissionais para atuarem 

nessa organização, também contribuem para o insucesso da implantação dos ciclos.  

Jacomini (2004a) chama a atenção para a desvinculação da promoção com a melhoria 

da aprendizagem nas organizações em ciclos. Com isto, além de contrariar a lógica dos ciclos, 

segundo a qual a promoção é associada ao cumprimento do direito a uma educação de 

qualidade para todos, os ciclos passam a ser alvos de fortes críticas, sendo considerados os 

únicos responsáveis pelos baixos rendimentos dos alunos, o que gera uma falta de 

credibilidade nessa forma de organizar o ensino.  

Nessa perspectiva, se o fracasso escolar e o baixo rendimento forem atribuídos 

exclusivamente à organização escolar em ciclos, a escola seriada ganhará força e os velhos 

problemas do sistema educacional brasileiro, principalmente das escolas públicas, continuarão 

a persistir. Dessa maneira, os esforços para superação do fracasso escolar, dentro da lógica 

dos ciclos, contrária ao caráter seletivo, excludente e discriminatório da escola seriada, ficarão 

cada vez mais distante do ideário de uma educação de qualidade como um direito social. 
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CAPÍTULO 2 A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS: A DIVERSIDADE DE 
MODELOS 
 

A organização escolar denominada de ciclo é recente, embora se tenha notícias de que 

em 1920 apareceram as primeiras reflexões sobre esta forma de organizar o ensino. É a partir 

da década de 1980, com a experiência do estado de São Paulo, que instituiu os Ciclos Básicos, 

que os ciclos começam a ganhar força.  

É possível identificar diferentes denominações de ciclos utilizadas pelos 

pesquisadores. É verdade, também, que não é adequado usar os diversos termos com o mesmo 

significado, pois mesmo quando as propostas são denominadas de ciclos, muitas não trazem 

em suas diretrizes as concepções contrárias à escola tradicional. 

Diferentes concepções de educação trazem compreensões diversas acerca da 

organização escolar em ciclos. Existem variações não só quanto à forma de organização, 

avaliação, currículo, mas também no que tange à nomenclatura. No entanto, existem 

características comuns dentro das diversas perspectivas de ciclos, principalmente no que se 

refere à progressão. 

Para Freitas (2002a), há duas concepções chamadas de ciclos: uma conservadora-

neoliberal e outra ligada às propostas transformadoras. Segundo o mesmo autor, o projeto 

histórico da primeira destina-se à otimização da forma atual da escola, prioriza o alinhamento 

da escola às necessidades da reestruturação produtiva, apóia-se na fragmentação curricular e 

metodológica, enfatiza o conteúdo cognitivo-verbal, trata a formação do professor dissociado 

do pensar e do fazer no processo educativo, reforça o individualismo, fortalece as relações de 

poder verticalizadas, apresenta um sistema excludente e/ou hierarquizador, retira a avaliação 

do âmbito profissional do professor, utiliza a avaliação externa como controle e enfatiza, na 

avaliação, os conteúdos instrutivos. Já na segunda concepção, o projeto histórico é 

transformador das bases de organização da sociedade e da escola, há uma busca pela unidade 

metodológica de estudos em torno de aspectos da vida e da atualidade, mantém-se um respeito 

pelas experiências das idades, os conteúdos são multilaterais e baseados nas experiências de 

vida e na prática social, é estimulada a auto-organização do aluno e o trabalho coletivo, as 

relações de poder são horizontalizadas, a educação é vista como um direito de todos e 

obrigação do Estado e a avaliação é compreensiva, coletiva e com utilização local.  
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Diante dessas considerações, Freitas (2002a) considera que as propostas que são 

fundamentadas na perspectiva conservadora-neoliberal não devem ser denominadas de ciclos, 

e sim de progressão continuada, reservando o nome de ciclos para as que se opõem a esta 

visão. 

Para Barretto e Sousa, “no aspecto mais inovador, a concepção de ciclos vai além da 

preocupação com a regularização do fluxo de aluno. Ela implica profundas alterações na 

organização do trabalho na escola e nas práticas educativas, que tem a ver com a construção 

de uma nova lógica: a da escola inclusiva” (2004b, p. 11). 

Partindo desse referencial, as propostas de ciclos espalhadas por todo o Brasil 

possuem não só concepções diferentes, mas diversas denominações, como: Ciclos Seriados, 

Ciclos de Formação, Ciclos de Estudos, Ciclos de Aprendizagem, entre outras.  

Há também propostas com outras denominações, como a Escola Plural em Belo 

Horizonte e a Escola Cidadã em Porto Alegre, que se construíram a partir dos eixos 

norteadores dos ciclos, dando novos sentidos e significados para a prática educativa. 

Convém ressaltar, no entanto, que, para Krug (2004), as três perspectivas de ciclos que 

predominam no Brasil são: ciclos seriados, ciclos de aprendizagem e ciclos de formação.  

Porém, não se pode aludir a um único estudo as pressuposições teóricas dos ciclos, 

pois seria uma forma reduzida de definir essa organização escolar. 

 

2.1 O Ciclo Básico em São Paulo: um ponto de partida  

 

Com a redemocratização do país, após ganhar a eleição para o governo do estado de 

São Paulo, André Franco Montoro, juntamente com o Secretário de Educação por ele 

nomeado, Paulo de Tarso Santos, desencadeou, no início de 1983, uma ampla discussão com 

os professores da rede estadual de ensino, apoiado num documento intitulado “Documento 

preliminar para reorientação das atividades da Secretaria”.  

A partir desse debate a Secretaria de Educação do estado de São Paulo entendeu a 

necessidade de repensar o ensino, propondo uma política inovadora – a criação dos Ciclos 

Básicos. 

Ainda no final de 1983, o governador implantou o Ciclo Básico, oficialmente, através 

do Decreto Estadual nº 21.833, de 28 de dezembro de 1983, permanecendo até 1994. 
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Segundo Palma Filho, “Tratava-se, no dizer dos dirigentes da Secretaria de Estado da 

Educação, de uma decisão política para enfrentar, a partir do local adequado - séries iniciais -, 

a questão da alfabetização e da democratização da escola [...]” (2003, p. 23). 

Os Ciclos Básicos foram inicialmente implantados apenas nas 1ª séries, estendendo-se, 

em 1985, para as 2ª séries. 

De acordo com Duran (2003), o ciclo básico foi uma medida de impacto, através da 

qual os alunos passariam pelas antigas 1ª e 2ª séries do primeiro grau sem interrupção, 

procurando minimizar os graves problemas da reprovação e evasão. 

A proposta visava instituir um ensino de qualidade e garantir, por mais tempo, a 

permanência de todos os alunos na escola. 

Vale salientar que a proposta dos Ciclos Básicos foi implantada em toda rede estadual 

paulista, abrangendo um grande número de escolas. 

As primeiras mudanças estruturais que marcaram os ciclos básicos foram: a questão da 

não retenção, o aumento na carga horária dos alunos com dificuldades, a realização de 

reuniões de professores em horas extraordinárias e cursos de aperfeiçoamento. Essas horas 

foram distribuídas entre o professor regente, o professor de educação física e o de educação 

artística. 

A implantação dos Ciclos Básicos foi marcada pelas mudanças na organização escolar, 

principalmente a reorganização curricular e a mudança na concepção de avaliação. 

A avaliação deixa de ser apenas um instrumento mensurável, que determinava a 

aprovação ou não do aluno, e passa a abranger não só o desempenho do aluno, mas a atuação 

do professor, a escola e o próprio sistema de ensino. 

Sobre a implantação e o processo do Ciclo Básico, Duran (2003, p. 61) destaca um 

panorama dividido em quatro fases, as quais este trabalho não tem o objetivo de elucidar. 

• a proposta política (1983-1985); 

• a proposta pedagógica (1985-1988); 

• a jornada única no CB (1988-1991) e 

• a reforma do ensino (1991-1994). 

No entanto, vale destacar alguns aspectos da jornada única, por esta ter sido 

considerada uma forte aliada na consolidação do Ciclo Básico. 

A jornada única, instituída em 1988 em todas as escolas de primeiro grau da rede 

estadual paulista, determinava a ampliação da jornada, passando para seis horas diárias a 

permanência dos alunos na escola. 
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Outra ação estruturadora da jornada única foi a indicação de um professor coordenador 

para o CB, que era responsável pela organização do trabalho dos professores e a articulação 

com as turmas de 3ª e 4ª séries. 

Como toda mudança, a jornada única também enfrentou problemas de diversas ordens, 

como, por exemplo, a falta de infra-estrutura física e humana. Por conta disso, e de outros 

fatores, muitas escolas não mantiveram a jornada única. 

Após alguns anos da implantação da jornada única, foi constatado que não houve 

melhora significativa no rendimento dos alunos. 

No entanto, é fato que a jornada única trouxe avanços, principalmente na questão da 

ampliação do tempo do aluno na escola e da troca de experiências entre os professores, que 

passaram a se reunir com regularidade. 

O Ciclo Básico também causou enorme resistência por parte dos professores, dos pais, 

de supervisores, etc. Para Duran, “as mais fortes resistências articularam-se em torno de três 

questões: o caráter arbitrário da implantação do CB, o perigo de rebaixamento da qualidade 

do ensino e a questão da avaliação do desempenho do aluno” (2003, p. 63).  

A promoção automática, tão questionada principalmente pelos professores, foi 

também um fator que muito contribuiu para a não aceitação, por inteiro, do Ciclo Básico. 

No entanto, o CB é reconhecido tanto como uma proposta inovadora e arrojada, 

possibilitando grandes avanços no sistema educacional de São Paulo, como uma referência 

para outros estados, pois, de acordo com Duran, os “[...] CB representam rupturas com as 

práticas convencionais e, portanto, dependem fundamentalmente da formação continuada do 

professor e demais profissionais” (2003, p. 75).  

Porém, Duran alerta para alguns dos problemas dos CB, quando diz que: “embora 

tenha havido um esforço nessa direção, o programa desencadeado não teve a abrangência 

necessária para promover as mudanças qualitativas desejadas” (2003, p. 75).  

Foi a partir dos Ciclos Básicos de São Paulo que o termo “ciclo” foi designado como 

uma política de não retenção, fazendo referência à importância da continuidade do ensino, 

garantindo a conclusão da escolaridade do Ensino Fundamental.  

Sem dúvida, o Ciclo Básico não desempenhou um importante papel apenas para a rede 

estadual de ensino de São Paulo, mas para todos os estados brasileiros, que o tiveram como 

referência.  

Os Ciclos de Aprendizagem, objeto de estudo deste trabalho, identifica-se com o ciclo 

básico, principalmente, por dois aspectos em comum: a questão da não retenção e uma 

concepção diferente de avaliação. 
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2.2 Ciclos de Formação  
 

A escola organizada em ciclos de formação tem suas origens na França, em 1936, com 

Jean Zay. Posteriormente, Langevin-Wallon apresenta uma proposta concreta de educação por 

ciclos de formação humana. A proposta que ficou conhecida como Plano Langevin-Wallon 

tinha como fundamento a idéia de que a educação deve ser adaptada ao homem e não aos 

interesses políticos e econômicos (KRUG, 2001). 

 Com uma função humanizadora e pautada nas teorias e concepções progressistas, os 

ciclos de formação, também chamados de ciclos de desenvolvimento, se propõem possibilitar 

a todas as crianças e adolescentes o acesso ao conhecimento formal. É importante ressaltar 

que isto não faz parte somente da escola organizada em ciclos de formação. A escola sempre 

teve como objetivo o ensino do conhecimento historicamente acumulado, isto é, o 

conhecimento formal. O que muda nesta concepção de escola é a forma de organização das 

turmas, a avaliação, o currículo, a concepção do processo de ensino e de aprendizagem, a 

forma de planejar, a atuação dos professores e a progressão dos alunos. Nos ciclos de 

formação a ênfase é dada ao aluno, sendo o ensino orientado pelas fases de desenvolvimento 

humano, respeitando os diferentes tempos de aprendizagem.  

Para Freitas, os ciclos de formação “[...] se baseiam em experiências socialmente 

significativas para a idade do aluno” (2003, p. 9), exigindo uma redefinição de tempos e 

espaços da escola. Segundo o autor, a base teórica dos ciclos de formação é marcada 

principalmente pela psicologia e pelas etapas do desenvolvimento humano. 

As crianças e adolescentes, no ciclo de formação, são organizadas de acordo com as 

fases de desenvolvimento humano: infância, pré-adolescência e adolescência. Esta 

organização apóia-se na relação desenvolvimento e aprendizagem. 

Visando romper com o conhecimento linearmente organizado, os ciclos de formação 

propõem mudanças profundas no sistema de ensino e da organização escolar. Os conteúdos, 

em algumas experiências baseadas nos ciclos de formação, são estabelecidos por 

representantes da comunidade e professores, os quais decidem os conhecimentos a serem 

trabalhados na escola, a partir da realização de uma pesquisa sócio-antropológica. No 

processo de ensino e de aprendizagem as atividades são determinadas segundo os interesses 

dos alunos, respeitando as diferenças de cada um e as condições socioculturais. A 

responsabilidade pela aprendizagem dos alunos é compartilhada por professores que formam 

coletivos por ciclo, acompanhando o desenvolvimento de cada aluno num processo contínuo.  
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De acordo com Freitas (2002a), o currículo escolar, nos ciclos de formação, baseia-se 

em eixos temáticos dinamicamente construídos na escola, e que se relacionam com os 

interesses dos alunos e com a realidade deles. 

A ênfase, nos ciclos de formação, é dada ao trabalho coletivo, através do qual toda a 

comunidade escolar participa da formulação e implementação do projeto político pedagógico 

da escola. 

Nos ciclos de formação não existe a retenção dos alunos por compreender que a 

reprovação é uma forma de punição pelo que não se aprendeu. A passagem de um ciclo para 

outro, chamada de avanço ou progressão, apresenta-se sob três formas: progressão simples, 

quando o aluno não apresentou nenhuma dificuldade durante o ano letivo; progressão com 

plano didático de apoio, em que no ano seguinte são propostas atividades extras para os 

alunos que sentiram alguma dificuldade; e progressão com avaliação especializada, quando é 

proposto um trabalho fora da escola para os alunos que tiveram dificuldade no processo de 

aprendizagem. 

A avaliação nos ciclos de formação é diagnóstica, processual, investigativa, coletiva e 

diária. As provas e exames periódicos não são aceitos como momentos decisivos e 

definitivos. A concepção de avaliação, nessa organização, é a de uma avaliação contínua, 

comprometida com o diagnóstico e as dificuldades, não sendo, portanto, reduzida a 

verificações isoladas e procedimentos pontuais (AZEVEDO, 2007). 

Nos ciclos de formação, “a escola passa a ser entendida como espaço coletivo de 

valorização, produção e disseminação da cultura” (BARRETTO; SOUSA, 2004b, p. 12). 

As experiências da Escola Plural, em Belo Horizonte, e da Escola Cidadã, em Porto 

Alegre, são alguns exemplos de organização escolar em ciclos de formação que se baseiam 

nas etapas de desenvolvimento humano. 

Para alguns autores, os ciclos de formação são propostas transformadoras, com 

características realmente inovadoras no que dizem respeito às concepções contrárias as da 

escola seriada. 

 

2.3 Ciclos de Estudos  
 

Os Ciclos de Estudos são, para Perrenoud, “[...] uma série de etapas anuais formando 

um conjunto que apresenta certa unidade de concepção e de estruturação” (2004a, p. 12). Isto 

significa que um ciclo de estudo é uma seqüência de séries ou níveis.  
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A organização dos conteúdos, nesta proposta, é verticalizada, dividida em disciplinas 

que compõem as grades dos horários pré-estabelecidos, através dos quais todos os alunos têm 

que aprender no mesmo tempo e espaço, cumprindo todo o programa. Esses conteúdos são 

determinados ainda pelo grau de complexidade, dos mais fáceis aos mais difíceis, ou melhor, 

do mais simples para o mais complexo. Nesse sistema, a passagem do aluno de um ciclo para 

outro depende do seu desempenho, isto é, se alcançou ou não o programa, se aprendeu ou não 

os conteúdos. 

O processo de ensino e de aprendizagem ainda é baseado nas antigas concepções de 

ensino.  

Partindo desses pressupostos, conclui-se que os ciclos de estudos têm, em sua quase 

totalidade, as características e concepções das escolas seriadas, mesmo quando neles se tenha 

uma proposta diferente de não retenção. 

 

2.4 Ciclos de Aprendizagem 
 

A abordagem feita aqui, sobre os ciclos de aprendizagem, será baseada principalmente 

nas concepções do sociólogo Philippe Perrenoud, por ter sido um autor que dedicou um 

trabalho específico sobre esse modelo de organização escolar.  

Contrapondo-se aos ciclos de estudos, Perrenoud (2004a) denomina essa organização 

de ensino ora de Ciclos de Aprendizagem, ora de Ciclos de Aprendizagem Plurianuais. 

É extremamente equivocado pensar que o ciclo de aprendizagem seja apenas uma 

política de não retenção visando à correção da distorção idade-série.  

Perrenoud (2004a), assim como Freitas (2002a), afirmam que existem duas 

concepções de ciclos de aprendizagem: uma concepção conservadora e outra inovadora.  

Quanto à concepção conservadora, Perrenoud (2004a) diz que, fora o nome, nada tem 

de diferente da organização seriada. Nesta corrente, as práticas pedagógicas, os programas, a 

avaliação, a forma de aprovação/reprovação são as mesmas da escola seriada. É necessário, 

nessa vertente conservadora, que o aluno adquira determinados conhecimentos e desenvolva 

certas competências que se constituem como condição para a passagem de um nível para o 

outro. 

Ainda de acordo com Perrenoud (2004a), no que diz respeito à visão mais inovadora, 

os ciclos de aprendizagem constituem profundas mudanças, sendo concebidos como novos 
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espaços-tempos de formação, que favorecem uma maior igualdade na escola através de “uma 

pedagogia diferenciada, baseada em uma avaliação formativa; percursos diversificados de 

formação” (2004a, p. 41). O que leva a uma diversificação dos percursos de formação, explica 

o autor, é o modo e a intensidade do acompanhamento pedagógico. Além disso, os ciclos de 

aprendizagem, numa visão progressista de educação, são considerados uma verdadeira 

inovação e requer novas competências.  

Para Perrenoud (2004a), os ciclos de aprendizagem são definidos por muitos 

educadores apenas como uma forma de suprimir a reprovação.  

No entanto, Barretto e Sousa (2004b) fazem uma reflexão sobre o aspecto conservador 

dos ciclos de aprendizagem por outra ótica. Não por ser apenas uma forma de acabar com a 

reprovação, mas, sobretudo, segundo as autoras, porque, a exemplo da proposta dos ciclos de 

aprendizagem nos parâmetros curriculares nacionais, o detalhamento minucioso dos objetivos 

e conteúdos curriculares (associados à artificial correspondência, caso a caso, entre conceitos, 

atitudes e procedimentos) dificulta o manejo dos tempos e dos espaços diferenciados de 

aprendizagem. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Perrenoud (2004a) enfatiza que os ciclos de 

aprendizagem vão além de uma política de retenção. Para ele, os ciclos representam etapas 

mais compatíveis com as unidades de progressão das aprendizagens, permitem um 

planejamento mais flexível e possibilitam uma maior diversidade e flexibilidade no 

atendimento ao aluno.  

Perrenoud (2004a) defende uma definição chamada por ele de ambiciosa, segundo a 

qual “[...] um ciclo de aprendizagem poderia servir de quadro integrador e de ponto de apoio a 

uma evolução do ofício de professor, dos programas e das formações escolares, da avaliação e 

da luta contra as desigualdades” (2004a, p. 35). Ambiciosa no sentido de ser uma estrutura 

aberta, que possibilita uma descompartimentalização das séries, e cria “[...] uma solidariedade 

institucional entre professores do mesmo ciclo [...]” (Ibid, 2004a, p. 38).  

Segundo Krug (2004), nos ciclos de aprendizagem, o currículo já apresenta 

significativas variações em relação à estrutura curricular da seriação. 

Quanto à avaliação, a idéia de que nos ciclos ela “perde” o sentido é bastante 

equivocada. Ao contrário, a avaliação nos ciclos de aprendizagem é de fundamental 

importância, pois possibilita um maior acompanhamento no processo tanto de ensino quanto 

de aprendizagem. No entanto, a avaliação deve ser repensada dentro de uma nova perspectiva, 
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que seja adaptada à lógica dos ciclos, que não tenha apenas o objetivo de “medir”, a cada fim 

de etapa, os conhecimentos e as competências adquiridos, mas que, sobretudo, seja um 

instrumento orientador para os percursos a serem seguidos. O que desaparece, segundo 

Perrenoud (2004a), é a avaliação imposta num calendário com prazos estabelecidos. 

É nessa perspectiva que Perrenoud evidencia que “[...] os ciclos de aprendizagem 

exigem uma “ruptura” com as etapas anuais e, portanto, com os programas correspondentes” 

(2004a, p. 22). 

Embora Perrenoud não tenha o objetivo de “expressar uma definição ortodoxa dos 

ciclos” (2004a, p. 41), como ele mesmo afirma (e nem poderia fazê-lo, diante da diversidade 

de experiências e estudos sobre essa organização escolar), propõe nove “teses” que apontam 

uma concepção global sobre os ciclos de aprendizagem, a seguir elencadas: 

  

1. Um ciclo de aprendizagem é apenas um meio para ensinar melhor e para lutar contra o 
fracasso escolar e as desigualdades; 

2. Um ciclo de aprendizagem só pode funcionar se os objetivos de formação visados ao final do 
percurso estiverem claramente definidos. Eles constituem o contrato para os professores, 
alunos e pais; 

3. É importante desenvolver nos ciclos plurianuais vários dispositivos ambiciosos de pedagogia 
diferenciada e de observação formativa; 

4. A duração de passagem em um ciclo deve ser padrão, para forçar a diferenciar por meio de 
outras dimensões além do tempo e para não favorecer uma reprovação disfarçada; 

5. Um espaço-tempo de formação de vários anos só pode atingir seus objetivos se os 
procedimentos e as situações de aprendizagem forem repensados nesse âmbito; 

6. Dentro de um ciclo, os professores se organizam livre e diversamente. O sistema lhes propõe 
instrumentos a título indicativo: balizas intermediárias, modelos de organização do trabalho e 
de agrupamento dos alunos, instrumentos de diferenciação e de avaliação; 

7. É desejável que um ciclo de aprendizagem seja confiado a uma equipe pedagógica estável que 
se responsabilize por ele coletivamente durante vários anos; 

8. Os professores têm que receber uma formação, um apoio institucional e um acompanhamento 
adequados para construir novas competências, e 

9. A busca de um funcionamento eficaz em ciclos é uma longa caminhada, que deve ser 
considerada como um processo negociado de inovação, que se estende por vários anos (2004a, 
p. 29-30, grifos do autor).  

 

Mesmo com as diversas mudanças propostas e um olhar diferente na estrutura de uma 

escola organizada em ciclos de aprendizagem, é importante lembrar que não adianta listar 

uma série de ações que devem ser adotadas se as concepções de educação, de ensino, de 

aprendizagem, de avaliação, de aluno, não estiverem em consonância com as teorias 

inovadoras, contrárias às concepções tradicionais. Além disso, é necessário que toda forma de 

organização de ensino tenha suas ações adequadas à realidade de cada escola e lugar, sem, no 
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entanto, perder de vista a garantia de uma escola de qualidade que não seja excludente nem 

seletiva.  

 
2.5 Ciclos Seriados  
 

As características dos ciclos seriados são muito parecidas com a estrutura da escola 

tradicional organizada em séries. Eles preservam a série dentro dos ciclos e a retenção só é 

permitida na passagem de um ciclo para outro (KRUG, 2004). 

Não menos diferente é o processo de ensino e de aprendizagem nessa modalidade de 

ciclos. Poucas são as mudanças que ocorrem, principalmente no currículo e na avaliação. 

Há bastante semelhança do ciclo seriado com o ciclo de estudos, pois ambos 

preservam inúmeras características da escola seriada, mesmo tendo a não retenção como um 

pilar da proposta ciclada. 

 

2.6 Ciclos de Progressão Continuada 
  

 A progressão continuada é um termo que surgiu a partir das discussões sobre a 

reprovação, quando na década de 1950 se instituiu a aprovação automática, ou ainda, a 

chamada promoção automática. A progressão continuada, ao possibilitar uma organização 

escolar diferente da seriação, rompe com a lógica seletiva da escola seriada. 

 Na organização escolar em ciclos a política de não retenção é denominada de 

progressão continuada, progressão automática ou ainda promoção automática. 

 A partir do uso desses termos e de suas concepções, algumas propostas de ciclos 

passaram a ser chamadas de Ciclos de Progressão Continuada, como no caso de São Paulo 

que, em 1998, instituiu essa forma de organização nas escolas estaduais de nível fundamental. 

Para alguns autores, a exemplo de Freitas (2003), os ciclos de progressão continuada 

não rompem com a forma de organizar os tempos e espaços da escola seriada, porque neles 

agrupam-se as séries para garantir a passagem dos alunos, não sendo considerada, portanto, 

uma proposta de ciclo. 

 Para Freitas (2003), os ciclos de progressão continuada agrupam séries, destinando-se 

a viabilizar o fluxo dos alunos. Esta modalidade de ciclo é mais característica da concepção 

conservadora-neoliberal, através da qual, segundo o mesmo autor, “a avaliação assume papel 

de controle e atua para implementar verticalmente uma política pública” (2002a, p. 88). 
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Mainardes divulgou, através de um estudo realizado em 2001 sobre ciclos e 

progressão continuada no Brasil, que essa forma de organização do ensino também prioriza as 

etapas de desenvolvimento humano, cujo objetivo é regularizar o fluxo escolar e eliminar ou 

minimizar a repetência. Os alunos são organizados por idade, e só no final de dois ou três 

anos podem ser reprovados.  

Deste ponto de vista não há, portanto, nenhuma mudança mais radical na estrutura 

geral da escola nem no processo de ensino e de aprendizagem. 
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CAPÍTULO 3 OS CICLOS DE APRENDIZAGEM NA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DO RECIFE  

 

 Ancorada na concepção de que a educação é um direito do povo e dever do Estado, a 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do município de Recife, no ano de 2001, iniciou um 

processo de reorganização escolar, na perspectiva de democratizar o acesso à educação básica 

com qualidade social. 

 Dentre as ações da política educacional, a ampliação do Ensino Fundamental para 

nove anos consolida uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 10.272/2001, 

e, como afirma a Secretária de Educação, Esporte e Lazer da época, Edla Soares, essa 

ampliação objetiva “[...] expandir as fronteiras do direito à educação escolar no Recife [...]” 

(2003, p. 121).  

A implantação dos Ciclos de Aprendizagem reafirma o compromisso da Prefeitura do 

Recife com os princípios de igualdade, liberdade, autonomia, solidariedade e justiça social, 

por considerar, entre outras coisas, os diversos tempos de aprendizagem dos alunos e o 

enfrentamento de um dos maiores problemas da cultura escolar vigente – a repetência. 

  

3.1 O Ciclo de Alfabetização: a primeira experiência no município de Recife 
 

 No tocante ao Ciclo de Alfabetização, não foi possível resgatar na íntegra a memória 

de documentos que nortearam as diretrizes dessa proposta. Portanto, a construção desse item 

foi baseada na Dissertação de Mestrado intitulada “Governo Jarbas (1986-1988) – Ciclo de 

Alfabetização e Conformismo Científico-Tecnológico das Massas”, defendida por Eliane 

Araújo Nascimento em 1995, em matérias publicadas no Diário de Pernambuco de maio de 

1985 a janeiro de 1986, e em alguns textos mimeografados, fornecidos pela Gerência de 

Serviços de Documentação e Memória da atual Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da 

Prefeitura da Cidade do Recife. 

Com o fim da ditadura militar, nas primeiras eleições diretas, Jarbas Vasconcelos foi 

eleito Prefeito do Recife em 1985, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB). 

 A eleição de Jarbas Vasconcelos fortaleceu as forças progressistas, que retomam as 

experiências da Frente Popular antes do Golpe Militar de 1964.  
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 O compromisso com uma gestão democrática e popular foi reafirmado no discurso de 

posse3 do então prefeito eleito Jarbas Vasconcelos, pedindo o engajamento de todas as 

lideranças e entidades populares e enfatizando as novas prioridades de ação do governo, bem 

como as novas relações com o povo recifense. 

 

Faremos uma administração democrática e popular. Uma administração 
diferente, não apenas porque mudarão as prioridades da ação do Governo 
mas, sobretudo, porque será outra a relação entre Prefeitura e os recifenses” 
(DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 03/01/1986, p. A2).  

 

 Esses indicativos de novas ações e novas relações seriam estabelecidos no programa 

de Gestão Democrática, baseado na proposta “Canais de Participação Popular para uma 

Gestão Democrática4”, que foi produzida na campanha eleitoral. Nesse programa foram 

instituídas três características: a transparência das decisões e ações dos órgãos 

governamentais, a descentralização administrativa e a institucionalização da participação 

popular direta e indireta no cotidiano da administração.  

 Essa proposta também serviu de base para a elaboração do “Plano de Ações a Curto 

Prazo”5, para a prefeitura da cidade do Recife, segundo o qual o prefeito eleito Jarbas 

Vasconcelos priorizaria 11 ações que foram consideradas emergenciais. São elas: 

Democratização das ações do Governo Municipal, Limpeza Urbana, Drenagem das Águas, 

Conservação das Vias Públicas, Camelôs, Abastecimento, Transporte, Educação, Saúde, 

Habitação e Posse da Terra e Política de Funcionalismo. 

Dentre as diretrizes dessa gestão democrática e popular do seu governo, estava o 

redirecionamento de ações que visavam à participação do Movimento Popular do Recife nas 

políticas públicas. 

 Para tanto, foram criados mecanismos de participação popular, como o Sistema de 

Descentralização Político-Administrativa, através da criação de 12 Regiões Político-

Administrativas (RPAs) e a estruturação do Programa Prefeitura nos Bairros (PPB). 

 

                                                 
3 O discurso de posse do Prefeito eleito Jarbas Vasconcelos foi publicado pelo Diário de Pernambuco de 

03/01/1986, página A-2. 
4 Essa proposta foi debatida numa assembléia aberta, convocada por Jarbas Vasconcelos, em 14/09/1985, no 

Centro de Arte Popular, em Olinda, com a participação de 120 lideranças de 40 entidades do Movimento 
Popular do Recife (NASCIMENTO, Eliane Araújo. Governo Jarbas (1986-1988) – Ciclo de Alfabetização e 
Conformismo Científico-Tecnológico das Massas. Recife: Mestrado em Educação/PPGE/UFPE, 1995 – 
dissertação de Mestrado). 

5 Esse Plano foi elaborado no Seminário de Integração da Equipe de Governo, realizado no Centro de 
Treinamento da Telebrás em Aldeia, nos dias 12 e 13 de dezembro de 1985, com o Prefeito eleito e sua equipe 
de governo (Diário de Pernambuco de 13/12/1985, p. A2 e 14/12/1985, p. A2). 
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As RPAs e o PPB constituíram-se nos canais privilegiados de participação 
popular por possibilitarem a relação de Plenárias Populares por regiões 
Administrativas para o diálogo direto e coletivo nas negociações entre a 
equipe da Administração Municipal e as entidades do Movimento Popular 
do Recife (NASCIMENTO, 1995, p. 116, grifo da autora). 
 

 Diante desse cenário, e como a educação também era uma das prioridades do Prefeito, 

a política educacional foi sendo definida ainda durante a campanha, através do Grupo de 

Educação do Centro de Estudos e Debate (NASCIMENTO, 1995). 

 A política educacional também contou com o apoio de forças progressistas, incluindo 

os secretários de educação dos municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR). 

Defendia-se a proposta de um ensino democrático, popular e de qualidade como prática social 

transformadora. 

Nessa perspectiva, a Secretaria de Educação e Cultura, denominada assim na época, 

realizou um encontro com os educadores da rede municipal de ensino, no início do ano de 

1986, para apresentação do documento “Perspectivas Gerais da Política Educacional da 

Cidade do Recife e as Propostas Básicas de Ação”. 

De acordo com Nascimento, as ações definidas pela Secretaria de Educação e Cultura, 

objetivando a melhoria da qualidade do ensino e a democratização das relações de poder, 

eram: 

 

1. expansão do atendimento ao Pré-Escolar e prioridade para as turmas de alfabetização [...]; 
2. aumento do número de vagas para as turmas de 1º grau6 da Rede Municipal, em especial, da 1ª 

à 4ª séries (na 1ª série seria garantida matrícula de todas as crianças com 07 anos de idade) 
[...]; 

3. desenvolvimento de um grande movimento de educação básica de jovens e adultos [...]; 
4. redirecionamento da profissionalização [...]; 
5. ampliação da Rede Municipal de Bibliotecas das escolas e dos bairros [...]; 
6. realização de concursos públicos para o magistério e para preenchimento de cargos técnicos 

administrativos; 
7. empreendimento de uma política de valorização do Magistério [...]; 
8. transformação da relação escola-comunidade através da democratização das relações de poder, 

com a criação de colegiados escolares; 
9. municipalização da merenda; 
10. democratização dos Conselhos Municipais de Educação e Cultura; 
11. desenvolvimento de projetos de oficina de arte [...]; 
12. incentivo aos meios de popularização da cultura [...]; 
13. apoio à circulação entre as comunidades das artes populares [...] (1995, p. 122-123)  

 

 Uma das metas prioritárias da ação pedagógica da rede municipal de ensino foi a 

implantação do Ciclo de Alfabetização. 

                                                 
6 O 1º grau corresponde, aos dias de hoje, do 1º ao 4º ciclo da rede municipal de ensino do Recife. 
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Para Souza7, “o Ciclo de Alfabetização é a maneira de realizar, na escola, o processo 

de democratização que o país começa a viver” (1986, p. 1).  

 O Ciclo de Alfabetização, vinculado à Diretoria de Serviços Educacionais da 

Fundação Guararapes e Secretaria de Educação e Cultura, “é uma proposta pedagógica que 

compreende simultaneamente o processo de alfabetização dos alunos e a capacitação dos 

professores” (SOUZA, 1986, p. 4).  

Essa proposta foi implantada em todas as escolas, em caráter experimental, no início 

de 1986, incluindo as crianças com 06 e 08 anos de idade, completos, excepcionalmente para 

crianças de 09 e 14 anos de idade (chamados fora de faixa), atendendo, no total, 21.000 

alunos (DINÂMICA DO CICLO, sem referência) (mimeo). 

A Secretaria de Educação estabeleceu as seguintes diretrizes para os Ciclos de 

Alfabetização: 

Aluno: 
1. jornada de cinco horas diárias de atividades curriculares; 
2. garantia de material escolar indispensável ao cotidiano pedagógico e fornecimento de livros 

didáticos (cartilhas) e para-didáticos (literatura infantil, revistas, jornais, etc.); 
3. fornecimento diário de duas merendas; 
4. salas adequadas. 
 
Professora: 
1. jornada de cinco horas diárias com os alunos; 
2. cinco horas semanais, aos sábados, para discussão, avaliação e planejamento da prática 

pedagógica [...]; 
3. compromisso de permanência no programa durante um período de dois anos. 
 
Supervisora: 
1. criação de uma equipe de supervisoras e coordenadores com objetivo de decidir e viabilizar, junto 

com os professores, as atividades docentes a serem vivenciadas em cada sala de aula. 
 
Dirigente Escolar: 
1. análise e reorientação, em cada unidade escolar, das decisões referentes ao Ciclo de Alfabetização 

(tomadas pelo grupo de professoras, supervisoras e coordenadoras), com vistas a considerar a meta 
de tornar a escola centro de toda programação; 

2.  capacidade de articular o Conselho Escolar em cada unidade; 
 
 
 
Pais: 
1. discussão permanente com a classe popular, através das famílias dos alunos e do Movimento 

Popular, assegurando-lhe espaço nas decisões relativas ao encaminhamento e resultados do Ciclo; 
2. neste sentido, se reveste da maior importância a reflexão e a constituição do Conselho Escolar 

(DINÂMICA DO CICLO, sem referência) (mimeo). 
 

                                                 
7 João Francisco de Souza foi Diretor Presidente da Fundação Guararapes da Secretaria de Educação e Cultura 

da Cidade do Recife (1985-1998). 
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Compreendendo um período de dois anos, sem a preocupação com a seriação, o ciclo 

de alfabetização permitia ao aluno, no final do segundo ano do ciclo, o ingresso na 3ª série do 

antigo 1º grau, atual Ensino Fundamental. De acordo com a proposta do ciclo de 

alfabetização, ao aluno que não tivesse adquirido as habilidades necessárias para ingressar na 

3ª série, seria assegurado um ano complementar. 

A alfabetização, nessa proposta, tinha como objetivo não só a aprendizagem de leitura 

e escrita, mas, dentro das áreas de conhecimento (língua portuguesa, artes, educação física, 

ciências e programas de saúde, matemática e estudos sociais), trabalhar de forma integrada na 

perspectiva dos interesses populares. 

A avaliação, no ciclo de alfabetização era feita no final de cada bimestre, atuando de 

forma preventiva, e não remediativa, a fim de se intervir de imediato. O sistema de avaliação 

era realizado através de testes, em que eram aplicadas notas, tendo no final a média 

aritmética. Na tentativa de construir um processo de avaliação mais qualitativo, no final do 

segundo semestre, foi proposta outra forma de avaliar através da observação do professor, em 

que ele registrava na ficha do aluno as conquistas e as dificuldades nas diferentes áreas de 

conhecimento. No entanto, esses registros não pesavam na avaliação final do aluno.  

 Desde o início da implantação do ciclo de alfabetização, foram realizados diversos 

encontros com os dirigentes, supervisores e professores. Estes encontros visavam, além de 

apontar as diretrizes da nova proposta, discutir os entraves que aconteciam durante todo o 

processo. 

Diversos foram os problemas encontrados durante não só o processo de implantação, 

mas no decorrer do ciclo de alfabetização.  

Eis alguns problemas encontrados de acordo com a coordenação do ciclo de 

alfabetização (1986): 

 

1. a resistência dos professores a uma linha ideológica, que era voltada para os problemas sociais 
das camadas populares; 

2. dificuldade de trabalhar com textos em substituição das tradicionais cartilhas de alfabetização; 
3. dificuldade em abandonar a avaliação tradicional, em que a memória era mais valorizada do que 

a compreensão; 
4. pouca compreensão por parte dos professores e supervisores dos fundamentos da ação 

pedagógica da alfabetização; 
5. dificuldade de desprender-se do livro didático; 
6. falta de material didático, entre outras.  
(COORDENAÇÃO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, 1986) (mimeo). 
  

Outros problemas, de ordem político-administrativa, foram apontados por Nascimento, 

ao afirmar que o ciclo de alfabetização do governo Jarbas “[...] afastou-se progressivamente 
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da ênfase na participação política das massas, não sinalizou para a construção crescente da 

escola como espaço do diálogo e do convencimento. Nesse sentido, a escola permaneceu 

majoritariamente utilizando estratégias autoritárias e de cooptação para a adesão à proposta do 

Ciclo de Alfabetização” (1995, p. 184, grifo da autora). 

Mesmo considerando que houve alguns avanços com os ciclos de alfabetização no 

período de 1986 e 1988, de acordo com Nascimento (1995) as taxas de evasão e repetência 

permaneceram quase que inalteradas: na 1ª série, as taxas de evasão nos anos de 1986, 1987 e 

1988 foram respectivamente, 14,9%, 17,3% e 19,2%, e na 2ª série, as taxas de evasão no 

mesmo período chegaram a 12,1%, 11,2% e 13,8%, enquanto as de repetência foram de 

32,0% (1986 e 1987) e 38,05% em 1988. 

No início de 1990, na administração do prefeito eleito Joaquim Francisco, o ciclo de 

alfabetização foi reformulado, a partir de uma avaliação feita com professores da 3ª série do 

ciclo de alfabetização e com dirigentes, além de registros realizados em fóruns, com vários 

segmentos da rede de ensino (NASCIMENTO, 1995). 

Com os resultados dessa avaliação, a Fundação Guararapes propôs as seguintes 

alterações aprovadas pelo Conselho Municipal de educação: 

 
a) garantia do Ciclo de Alfabetização como contínuo de dois anos para o 
processo de alfabetização através da sua antecipação para a pré-escola (nível 
1 e 2), assim como por meio da criação de classes de alfabetização, com 
conteúdo equivalente ao dos dois níveis do pré-escolar, para os alunos que 
não tiveram acesso à pré-escola. E, mais, em ambos os casos, assegurando o 
ingresso na 1ª série do 1º grau sem reprovação; 
 

b) reestruturação do conteúdo da 1ª série do 1º grau, estabelecendo como 
critério de aprovação para a 2ª série o domínio da leitura e da escrita 
convencionais (NASCIMENTO, 1995, p. 191-192, grifo da autora). 
 

Diante do exposto, pode-se concluir que o ciclo de alfabetização também tem algumas 

características da política de ciclos e que, como toda mudança, encontrou resistências e 

dificuldades de implantação e de execução.  

 

3.2 As bases da proposta dos Ciclos de Aprendizagem 

 

A proposta contrária à seriação, os ciclos de aprendizagem, foi instituída a partir da 

gestão do PT no Município do Recife, em 2001, que prezava pelos princípios de gestão 

democrática, de participação e de educação escolar como um direito social.  
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A organização escolar em ciclos de aprendizagem surge como uma alternativa para a 

construção de “[...] uma sociedade onde a segregação seja superada na relação entre os povos 

e nações; transformar essa sociedade de modo que a solidariedade, a cooperação, o respeito às 

diferenças, conduzam a uma convivência de compreensão, tolerância e acolhimento” 

(DIRETORIA GERAL DE ENSINO, Apresentação, 2003, p. 9).  

A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Recife, ao 

implantar o sistema de ciclos de aprendizagem, o fez na perspectiva de oferecer uma escola 

democrática, uma educação escolar com qualidade social.  

A opção pela nova organização escolar é respaldada pela LDB (1996), que indica no 

artigo 23 a possibilidade da educação básica “[...] organizar-se em séries anuais, períodos de 

estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios [...]” 

(BRASIL, 1996). 

Mesmo considerando a implantação dos ciclos de aprendizagem um avanço em 

relação à democratização do ensino, Patto (2005) chama a atenção para essa questão quando 

diz que democratizar o ensino requer muito mais do que universalizar o ensino e proporcionar 

um diploma no prazo previsto, através de políticas de não retenção.  

Pensar numa nova forma de funcionamento escolar implica considerar a mudança que 

provocará na cultura escolar. 

É preciso estar atento às modificações necessárias quando da implantação desse 

modelo, no que se refere não só à gestão escolar, mas também às questões pedagógicas. 

Avaliação, currículo, prática pedagógica e docente e formação de professores são aspectos 

que devem ser repensados e adequados ao modelo de organização em ciclos de aprendizagem. 

A prefeitura do Recife, ao propor a organização escolar em ciclos de aprendizagem, 

também compreende que esta estrutura, além de favorecer a continuidade, a 

interdisciplinaridade e a integração coletiva da escola, deve respeitar os ritmos e tempos dos 

alunos. “Essa lógica de pensar a escola e o seu currículo se antagoniza com a tradicional 

matriz curricular da seriação anual da educação escolar que legitima a compartimentalização, 

a fragmentação e a desarticulação do currículo, dos saberes e das aprendizagens, traduzindo a 

lógica linear da produtividade” (DIRETORIA GERAL DE ENSINO, 2003, p. 131). 

Nessa linha de pensamento é que a proposta de ciclos de aprendizagem da rede 

municipal de ensino do Recife tem como base a reorganização do espaço, do tempo e da 

prática pedagógica, respeitando dessa forma as diversidades e os diferentes tempos de 

aprendizagem. 
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Com esta proposição e na perspectiva de uma educação como qualidade social, é que a 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da prefeitura municipal do Recife propõe a mudança 

na organização escolar.  

Contrariamente à organização tradicional, seletiva e excludente, a proposta dos ciclos 

de aprendizagem corrobora a formação integral do sujeito numa concepção de escola 

inclusiva, na qual as práticas pedagógicas sejam a favor da interação e da construção do 

conhecimento. Essa proposta redimensiona os fundamentos dos processos de ensino e de 

aprendizagem, fazendo com que a construção do conhecimento seja vista como uma 

construção processual.  

A concepção que dá suporte à implantação dos ciclos de aprendizagem é a teoria 

sócio-interacionista de Vygotsky. Nesta concepção, o desenvolvimento é ligado ao contexto 

sócio-histórico, onde o aluno sai da condição de passivo na perspectiva do inatismo e passa a 

ser um sujeito ativo em seu processo de construção do conhecimento. Dessa maneira, “a 

estrutura, a dinâmica e o funcionamento escolar voltam-se para a promoção do aluno, que 

passa a ser visto como sujeito singular, ativo e co-autor de seu processo de aprender, 

rompendo com o mito da homogeneidade, tradição autoritária da escola” (DIRETORIA 

GERAL DE ENSINO, 2003, p. 143). 

A rede municipal de ensino do Recife, ao optar pelos ciclos de aprendizagem, o fez 

também por estes significarem o enfrentamento da questão do fracasso escolar e dos altos 

índices de repetência e evasão.  

Além disso, essa organização representa uma política de inclusão, que respeita a 

diversidade e os diferentes tempos de aprendizagem e valoriza a profissionalização da 

docência. Nesse sentido, para a Prefeitura do Recife, “[...] a idéia de ciclo ressurge como uma 

perspectiva emancipatória para os alunos da escola pública, como também para o próprio 

professorado” (DIRETORIA GERAL DE ENSINO, 2003, p. 147).  

Assim, a organização escolar em ciclos de aprendizagem proposta pela Prefeitura do 

Recife expressa os princípios da igualdade, do reconhecimento das diferenças, da inclusão, da 

integralidade e da autonomia, compreendendo a educação como uma ação integrada que 

interfere e sofre interferência do contexto social, político, econômico e cultural. 

De acordo com a proposta, a organização escolar em ciclos de aprendizagem tem 

como fundamento a concepção de desenvolvimento e de aprendizagem pautada no respeito às 

diferenças de ritmo dos alunos, levando em consideração a idade do aluno e as características 

de natureza cognitiva e sócio-cultural-afetiva. 
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Dentro dessa perspectiva, e dando cumprimento às diretrizes da política educacional, a 

rede municipal de ensino do Recife, desde 2002, ampliou para nove anos a duração do Ensino 

Fundamental, de acordo com o que prevê uma das metas do Plano Nacional de Educação, 

aprovado pela Lei Nº 10.172/2001.  

O Ensino Fundamental, a partir da implantação dos ciclos de aprendizagem, tem a 

seguinte estrutura: 

1º ciclo – crianças de 06 a 08 anos 

2º ciclo – crianças de 09 e 10 anos 

3º ciclo – crianças de 11 e 12 anos 

4º ciclo – crianças de 13 a 14 anos 

É preciso esclarecer que no primeiro ciclo há o 1º, 2º e 3º anos para atender às crianças 

com 6, 7 e 8 anos respectivamente, e no segundo ciclo, 1º e 2º anos, para os alunos com 9 e 10 

anos. Assim também se dá a organização do 3º e 4º ciclos, para os adolescentes de 11 a 14 

anos. 

Terão acesso ao primeiro ano do 1º ciclo as crianças com 6 anos ou que vão completar 

em abril, e as que têm mais de 6 anos que nunca freqüentaram a escola. Os alunos vindos de 

sistemas seriados serão inseridos nos ciclos considerando a relação de um ano de escolaridade 

para cada ano do ciclo. 

Quanto à progressão do aluno, a passagem de ano para ano, dentro de um mesmo 

ciclo, se dá de forma contínua. A retenção é praticamente inaceitável pela Secretaria de 

Educação, Esporte e Lazer. No início da implantação, apenas no 3º ano do 1º ciclo e no 2º ano 

do 2º ciclo é que o aluno poderia ser retido; mesmo assim, era necessária uma série de 

procedimentos: um relatório com uma justificativa, feito pelo(a) professor(a), um parecer da 

coordenação da escola e um parecer da inspeção. Após esses procedimentos, a família era 

chamada para conversar sobre a situação do(a) aluno(a) e em conjunto, família, professor, 

coordenador e inspetor decidiam pela retenção ou não. Porém, todo o relatório, juntamente 

com a decisão, é apreciado pela Gerência de 1º e 2º ciclos da Secretaria de Educação, Esporte 

e Lazer, que dá o veredicto final. Atualmente a retenção no final de cada ciclo é praticamente 

inaceitável. 

Dentro desse quadro, conclui-se que as transformações propostas pela prefeitura 

municipal do Recife representam uma nova possibilidade, um novo olhar, um novo caminho 

para a educação pública que está tão sucateada.  

A implantação dos ciclos de aprendizagem, no entanto, não pode ser limitada apenas à 

nomenclatura, nem ao respeito aos diversos tempos e espaços de aprendizagem. 
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 Faz-se necessário que haja várias transformações no cotidiano escolar, na política de 

formação e capacitação de professores, na postura do educador, na gestão, na avaliação, no 

currículo, na compreensão dos processos de desenvolvimento, enfim, e principalmente, no 

processo de ensino e de aprendizagem.  

Mainardes fortalece esta afirmação quando diz que: 

 

A mera expansão do tempo não significa a solução do problema da 
aprendizagem dos alunos e elevação da qualidade da escola. Assim,a 
implantação de programas de ciclos precisa ser, necessariamente, 
acompanhada de uma revisão de toda a concepção de conteúdos, de 
metodologia, avaliação e gestão da escola (2007a, p. 186). 

 

É importante ressaltar que, ao propor os ciclos de aprendizagem, a rede municipal de 

ensino do Recife tem a clareza da necessidade de efetuar profundas mudanças, quando 

estabelece em sua proposta as diretrizes educacionais que servem de base para a execução 

desse regime.  

No entanto, é necessário que haja uma aceitação dessa nova política por parte dos 

alunos, dos professores, dos pais, enfim, de todos os envolvidos direta e indiretamente no 

processo de ensino e de aprendizagem, para que os objetivos da proposta sejam de fato 

consolidados. Para isso, é fundamental que os construtos teóricos da proposta de ciclos sejam 

apreendidos por todos, principalmente pelos professores. 

 

3.3 Os sentimentos dos professores diante da nova organização escolar no encontro de 
avaliação  
 

Com o objetivo de oportunizar uma reflexão coletiva sobre a nova organização, a 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da cidade do Recife realizou um encontro com os 

professores do primeiro ano do 1º ciclo no final de 2001, ano em que foi implantada, 

parcialmente, a organização escolar em ciclos de aprendizagem. 

Neste encontro foi realizada uma avaliação com os professores que possibilitou o 

relato dos diversos aspectos que tanto inquietavam os docentes. 

Entre diversos temas debatidos, a reflexão sobre o fracasso escolar ganhou destaque 

porque um dos objetivos dos ciclos de aprendizagem é o enfrentamento desse mal que perdura 

ao longo da história da educação no Brasil, o que resultou numa gama de sugestões de novas 

práticas pedagógicas que busquem a melhoria na qualidade do ensino. 
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Dúvidas, insegurança, receio, foram sentimentos constantes diante da nova 

organização do ensino. 

Mudar concepções já cristalizadas ao longo de décadas é um desafio a ser perseguido 

por todos, pois a tendência do professor repetir a experiência escolar própria é maior do que 

colocar em prática tudo o que ele estudou nos cursos de formação (BARRETTO, 2006). 

Nas falas dos professores apareceram questões relativas à base conceitual da docência, 

necessidade de articulação entre professores, aliança com a família, reflexão coletiva da 

prática, organização do ensino, dinâmica da sala de aula, procedimentos metodológicos, 

avaliação, dificuldade de ruptura com o paradigma tradicional, formação dos professores, 

heterogeneidade das turmas, etc. 

Ficou constatada a importância do professor compreender que os ciclos de 

aprendizagem remetem a uma nova visão dos processos de ensino e de aprendizagem, e que 

há diferentes níveis de desenvolvimento e diferentes ritmos de aprendizagem. Isto significa 

que, embora já se tenha inúmeros teóricos que abordaram esses temas, pouco se compreende 

acerca da importância desses aspectos para o processo de ensino e de aprendizagem. 

Os professores também tiveram oportunidade de fazer velhas reivindicações, como a 

melhoria das condições de trabalho, como mostra a fala de uma professora: “falta tempo e 

material necessário” para se ter um bom trabalho (DIRETORIA GERAL DE ENSINO, 2003, 

p. 174).  

Diante das falas dos professores e de uma mudança brusca na organização escolar da 

rede municipal de ensino do Recife, fica clara a necessidade de uma capacitação permanente e 

de um acompanhamento sistemático ao professorado, pois “nenhuma política educacional 

consistente tem chances de sair do âmbito das intenções para alcançar os objetivos práticos a 

que se propõe se não leva em conta as predisposições daqueles que são diretamente 

encarregados de executá-las” (PARO, 2001, p. 70). 

É fundamental, no entanto, que os professores não sejam vistos apenas como 

executores de uma proposta implantada pela Secretaria Municipal de Educação, mas estejam 

imbuídos de todos os aspectos que a compõem, uma vez que os ciclos de aprendizagem 

trazem uma gama de mudanças que geram entre outras coisas um desconforto, principalmente 

quanto a não reprovação.  
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CAPÍTULO 4 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO CATEGORIA DE 

ANÁLISE 

 

O referencial sobre representações sociais enfatizado nesse estudo é o proposto por 

Serge Moscovici, por ser o precursor da teoria, sem deixar de considerar a corrente de Jodelet, 

posterior a Moscovici, por ser a mais fiel à teoria original. 

A opção e a pertinência do estudo das representações sociais neste trabalho devem-se 

ao fato de que esta teoria estuda o fenômeno da apropriação dos conhecimentos pelo senso 

comum, segundo o qual realidades são interpretadas e construídas por um conjunto social. 

Assim, pode-se considerar que a representação social é uma construção do real que se efetua 

coletivamente a partir das informações recebidas através das interpretações, das percepções e 

sentidos em que as pessoas vão dando significado ao mundo e influenciando as práticas 

sociais. 

Abric reforça essa compreensão ao afirmar que “a representação funciona como um 

sistema de interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos com seu meio físico 

e social, ela vai determinar seus comportamentos e suas práticas” (1998, p. 28). 

Ao estudar o fenômeno da apropriação dos conhecimentos pelo senso comum, as 

representações sociais são uma das formas de apreender a realidade concreta que se produz, 

porque “elas nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da 

realidade diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, 

posicionar-se frente a eles de forma defensiva” (JODELET, 2001, p. 17).  

Do mesmo modo, de acordo com Jodelet (2001), o sujeito vai construindo um saber e 

atribuindo-lhes sentidos e significados, através das interações sociais e de suas próprias 

experiências. Daí porque as representações são sociais e tão importantes na nossa vida 

cotidiana (JODELET, 2001).  

Nessa perspectiva, a construção do conhecimento de uma realidade comum a todos os 

docentes contribui para a formação de uma identidade social, uma vez que, além dessas 

interações se darem no interior das relações profissionais, “[...], não somos (apenas) 

automatismos, nem estamos isolados num vazio social: partilhamos esse mundo com os 

outros, que nos servem de apoio, às vezes de forma convergente, outras pelo conflito, para 

compreendê-lo, administrá-lo ou enfrentá-lo” (JODELET, 2001, p. 17).  
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4.1 A origem do conceito  

 

Embora o conceito de representações sociais não seja novo na sociologia, foi Serge 

Moscovici que desenvolveu a Teoria das Representações Sociais, a partir do conceito de 

representações coletivas de Émile Durkheim. “Foi Durkheim o primeiro a propor a expressão 

‘representação coletiva’” (MOSCOVICI, 1978, p. 25).  

No entanto, as representações sociais, de acordo com Moscovici (1978), vão além da 

idéia restrita da visão sociológica da representação coletiva.  

O conceito de representação social tem origem na Sociologia e na Antropologia, 

através de Durkheim e Lévi-Bruhl. Também contribuíram para a criação da teoria das 

representações sociais, a teoria da linguagem de Saussure, a teoria das representações infantis 

de Piaget e a teoria do desenvolvimento cultural de Vygotsky. 

Mesmo sendo um conceito oriundo da sociologia, é na psicologia social que a teoria é 

desenvolvida por Moscovici, sendo aprofundada por Denise Jodelet, entre outros. 

A psicologia social vem recuperando a lacuna do social desde a década de 1960, uma 

vez que a psicologia, definida como ciência do comportamento, estudava o indivíduo fora do 

contexto sócio-histórico-cultural.  

As proposições da teoria das representações sociais foram sistematizadas por 

Moscovici em 1961, em sua obra original La psycanalise son image et son public, traduzido 

em 1978 com o título A representação social da psicanálise. Esta obra deu início a algumas 

discussões acerca de como o homem constrói a realidade e como o conhecimento científico é 

transformado pelo homem. 

A psicologia social estuda as representações sociais na sua área de estudo, tendo como 

foco principal a relação indivíduo-sociedade. Ela reflete sobre como os grupos e os indivíduos 

constroem seus conhecimentos a partir do convívio social e como interage sujeito-

sociedade/sociedade-sujeito para construir a realidade. Para Moscovici (1978), os indivíduos 

têm a necessidade de explicar a realidade, por isso criam representações sociais, que são, ao 

mesmo tempo, construídas e adquiridas. 

Moscovici (1978) partiu da premissa que nem a sociologia nem a psicologia eram 

capazes de explicar os fenômenos coletivos humanos, uma vez que a primeira buscou explicar 

os fenômenos numa perspectiva apenas coletiva e a segunda apenas individual. Portanto, a 

teoria das representações sociais, formulada por Moscovici, na psicologia social, tem como 

principal objetivo, “[...] incluir no seu campo de estudo, a par dos comportamentos que os 

indivíduos e os grupos possuem e utilizam a respeito da sociedade, dos outros, do mundo, e 
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também a organização específica desse conhecimento” (1978, p. 81). Os saberes do cotidiano 

vão sendo construídos nas relações entre os indivíduos que elaboram representações, as quais 

passam a influenciar os comportamentos e as relações sociais.  

Para explicitar de forma mais clara a teoria das representações sociais, Moscovici faz 

uma longa trajetória em suas obras para melhor compreendermos o conceito, tendo em vista 

que a realidade das representações sociais é embasada em uma série de conceitos sociológicos 

e psicológicos que perpassam toda a sua construção. Moscovici (1978) vai sistematizando o 

conceito de representações sociais sob diferentes prismas. As representações sociais são 

definidas por Moscovici (1978) como formas de conhecimento prático, sendo consideradas 

como uma teoria do senso comum que reúne uma sucessão de opiniões, explicações e 

afirmações produzidas a partir do cotidiano e que se elaboram coletivamente nas interações 

sociais, sujeito-sujeito e sujeito instituição, num determinado tempo e cultura. Ainda segundo 

o autor, as representações sociais constituem-se num instrumento para análise dos aspectos 

sociais, e são uma forma de compreender a relação cotidiano/sociedade e de valorização da 

participação do indivíduo na reelaboração de significados para os fenômenos da vida 

cotidiana. 

 Nesse processo de interação social, o sujeito, ao se socializar, vai elaborando e 

ressignificando os conhecimentos que estão presentes na sociedade. Moscovici afirma: “[...] 

toda representação é de alguém tanto quanto de alguma coisa” (1978, p. 27). Nessa ótica, 

como diz Moscovici (2001), quando representamos alguma coisa ou algum conhecimento, 

não significa que estamos produzindo apenas nossas próprias idéias e imagens, mas estamos 

criando e transmitindo um produto elaborado progressivamente em diferentes lugares, 

segundo regras variadas. 

Moscovici (1978) atribui três dimensões às representações sociais: a) informação, b) 

campo de representação ou imagem, c) atitude. A informação constitui a sistematização que 

um grupo tem de um dado conhecimento sobre um objeto social; o campo de representação ou 

imagem; como o próprio Moscovici diz, “[...] remete-nos à idéia de modelo social, ao 

conteúdo concreto e limitado das proposições atinentes a um aspecto preciso do objeto da 

representação” (1978, p. 69) e “a atitude logra destacar a orientação global em relação ao 

objeto da representação social” (1978, p. 70). 

Na teoria das representações sociais, o processo de comunicação entre indivíduos e 

grupos é construído e elaborado a partir de significados que – em forma icônica, simbólica, 

imaginativa – dão sentido às interações, possibilitando a atuação do sujeito no mundo material 

e na esfera dos valores (MOSCOVICI, 1978). 
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As representações sociais são elaboradas principalmente a partir da intercomunicação 

de dois níveis de pensamento: os universos consensuais e os reificados. O universo 

consensual é considerado como de domínio tanto do indivíduo como do coletivo, e 

caracteriza-se na vida cotidiana, produzido pela própria interação social. Já no universo 

reificado a realidade é retratada independente da consciência do indivíduo, sendo definido no 

espaço científico. O autor mostra como o saber científico (universo reificado) transforma-se 

em senso comum, sendo incorporado ao universo consensual (MOSCOVICI, 1978). 

Para Moscovici “se a representação social é uma ‘preparação para ação’, ela não o é 

somente na medida em que guia o comportamento, mas, sobretudo na medida em que 

remodela e reconstitui os elementos do meio ambiente em que o comportamento deve ter 

lugar” (1978, p. 49). Daí porque três etapas caracterizam essa teoria: o pensar, o sentir e o 

atuar. 

 

4.2 Conceitos, características e funções das representações sociais  

 

 A teoria das representações sociais, denominada entre os pesquisadores da área como 

a “grande teoria,” teve como precursor Serge Moscovici.  

A partir dos estudos de Moscovici, considerado o pai da teoria das representações 

sociais, surgiram três grandes correntes teóricas lideradas por Denise Jodelet, Willem Doise e 

Jean-Claude Abric.  

 De acordo com Sá (1998), a corrente liderada por Jodelet é a mais fiel à teoria 

original; a defendida por Doise tem uma visão mais sociológica e a comandada por Abric (a 

única a se registrar como uma teoria) enfatiza uma dimensão cognitivo-estrutural das 

representações sociais. 

 Os conceitos de representações sociais aqui apresentados demonstram as diferentes 

abordagens tanto de Moscovici, que introduziu o estudo da teoria, como das três correntes 

posteriores, as quais se inter-relacionam. 

 Mesmo não limitando o conceito de RS, Moscovici (1978), em sua obra A 

representação social da psicanálise, traz uma definição que vai sendo completada ao longo 

do livro. O autor inicia dizendo que “a representação social é uma modalidade de 

conhecimento particular [...]” (1978, p. 26). 

 O conceito apresentado por Jodelet é o mais bem aceito no meio acadêmico. Ela diz 

que a representação social 
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[...] 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 objeto social. Igualmente designada como saber do senso 
comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é 
diferenciada, entre outras, do conhecimento científico (2001, p. 22). 

  

Doise compreende as representações sociais como princípios geradores de tomadas de 

posição associadas às inserções específicas do sujeito no conjunto das relações sociais 

(DOISE, 1986 apud SPINK, 1996). Numa perspectiva mais sociológica, ele busca entender 

como as inserções sociais concretas dos sujeitos condicionam suas representações. 

Ao enfatizar a dimensão cognitivo-estrutural das representações sociais, Abric define-

as 

 

[...] como uma visão funcional do mundo, que por sua vez, permite ao 
indivíduo ou ao grupo dar um sentido às suas condutas e compreender a 
realidade através de seu próprio sistema de referências; permitindo assim ao 
indivíduo de se adaptar e de encontrar um lugar nesta realidade (1998, p. 
28).  
 
Ela é ao mesmo tempo, o produto e o processo de uma atividade mental, 
através da qual um indivíduo ou um grupo reconstitui a realidade com a qual 
ele se confronta e para a qual ele atribui um significado específico (ABRIC, 
1987, p. 64 apud ABRIC, 1998, p. 28) 
 

 Em síntese, a representação social seria um conhecimento particular, constituído de 

valores, idéias, crenças e vivências, construído através das interações sociais a partir das 

interpretações, das percepções e sentidos em que as pessoas vão dando significado ao mundo, 

influenciando as práticas sociais. 

 De acordo com Moscovici (1978), uma representação social organiza-se a partir de 

dois processos fundamentais: a objetivação e a ancoragem. 

A objetivação se refere tanto à forma como se organizam os elementos que constituem a 

representação como ao percurso no qual tais elementos adquirem materialidade. Como diz o 

próprio Moscovici: “a objetivação, como se sabe, faz com que se torne real um esquema 

conceptual [...]” (1978, p. 110), “[...] mostra como os elementos representados de uma ciência 

se integram a uma realidade [...]” (1978, p. 177). Isto é, a objetivação é o processo que dá 

materialidade às idéias, em que se cristaliza uma representação, que transforma em objeto o 

que é representável, que dá significado às coisas, tornando concreto o que era abstrato. 

Num processo dialético, a ancoragem tanto precede a objetivação quanto se situa na sua 

seqüência. 
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Ancorar é transformar o que é estranho em algo familiar; ocorre a ancoragem quando o 

objeto representado toma um lugar, ganha sentido, tornando-se parte do sistema de integração 

entre o indivíduo e o mundo social. 

A ancoragem, enquanto processo que antepõe a objetivação, considera que o objeto da 

representação é sempre pensado a partir das experiências e dos esquemas já estabelecidos, 

permitindo, assim, compreender a forma como esses objetos contribuem para exprimir e 

constituir as relações sociais. 

De acordo com Jodelet, “[...] a ancoragem serve à instrumentalização do saber 

conferindo-lhe um valor funcional para a interpretação e a gestão do ambiente [...]” (2001, p. 

39). 

A Teoria das Representações Sociais, fundada por Moscovici, foi aprofundada e 

ampliada por Denise Jodelet, Willian Doise e Jean-Claude Abric, como já mencionado acima. 

No entanto, Jean-Claude Abric não se limitou ao aprofundamento dos estudos propostos por 

Moscovici, mas propôs, em 1976, a teoria do núcleo central, apresentada como complementar 

à teoria das representações sociais. 

Enfatizando uma dimensão cognitivo-estrutural das representações sociais, Abric trouxe 

uma grande contribuição ao afirmar que “[...] a organização de uma representação social 

apresenta uma característica específica, a de ser organizada em torno de um núcleo central, 

constituindo-se em um ou mais elementos, que dão significado à representação” (ABRIC, 

1998, p. 31). 

Segundo Abric (1998), o núcleo central, chamado também de núcleo estruturante, 

apresenta duas funções: uma generadora e uma organizadora. A primeira é o elemento que 

cria ou transforma o significado dos outros elementos constitutivos da representação, os quais 

ganham sentido. A segunda, a organizadora, é o núcleo central que determina a natureza dos 

elos, unindo entre si os elementos da representação, isto é, o núcleo é o elemento unificador e 

estabilizador da representação (ABRIC, 1998). 

Determinado pela natureza do objeto ou pelo tipo de relação existente, o núcleo central 

mantém um sistema de valores e normas que estabelece a maneira de agir e de pensar de um 

grupo, caracterizando assim a sua função geradora e estabilizadora. Na teoria do núcleo central, 

o conteúdo da representação se constitui em um sistema central e um sistema periférico, com 

características e funções distintas. O primeiro se refere ao elemento mais estável da 

representação, apresentando rigidez e consensualidade, sendo o que mais resiste à mudança; o 

segundo, o sistema periférico, diz respeito aos componentes mais acessíveis, de caráter 
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mutável, flexível e mais concreto da representação, permitindo eventuais modificações às 

representações. 

As representações sociais, segundo Abric (1998), têm um papel essencial na dinâmica 

das relações sociais e nas práticas, sendo, portanto, constituídas por quatro funções: função de 

saber, função identitária, função de orientação e função justificadora. 

A função de saber permite, além de compreender e explicar a realidade, que os atores 

sociais adquiram conhecimentos, integrando-os a um quadro assimilável e compreensível para 

eles, facilitando a condição necessária para a existência da comunicação social e definindo o 

quadro de referência comum, permitindo as trocas sociais, a transmissão e disseminação do 

saber do senso comum ― o saber “ingênuo”, o qual, na definição de Jodelet, constitui-se em 

“um conhecimento ‘outro’ diferente da ciência, mas que é adaptado à ação sobre o mundo e 

mesmo corroborado por ela” (2001, p. 29). 

Além da função cognitiva de compreender e explicar, a função identitária define e 

permite a proteção da especificidade dos grupos, exercendo um papel fundamental no controle 

social. 

Com a função de guiar os comportamentos e as práticas, a de orientação resulta em três 

fatores: a) na intervenção da definição da finalidade da situação, determinando tipos de 

relação e estratégia cognitiva que serão adotados; b) na produção de uma seleção e filtragem 

das informações, objetivando a adequação da realidade à representação; c) finalmente, na 

definição das regras e normas da sociedade. 

A última e quarta função apresentada por Abric (1998), a função justificadora, permite, 

como ele próprio diz, a posteriori, que a explicação das tomadas de posição e comportamentos 

aclarem e justifiquem as ações dos sujeitos. 

Na perspectiva de Moscovici, a representação social “[...] tem por função a elaboração 

de comportamentos e a comunicação entre indivíduos” (1978, p. 26). Ainda segundo o autor, 

a função de uma representação é tornar o extraordinário ordinário. 

Por fim, se a representação social é “uma preparação para ação”, pode-se concluir que 

através dela os sujeitos são determinados e influenciam tanto o comportamento coletivo 

quanto o individual, tornando-se responsáveis pelas transformações sociais e na definição das 

identidades pessoal e social.  
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4.3 O fenômeno da apropriação do conhecimento pelo senso comum e sua relação com 

as representações sociais dos professores  

 

Ao eleger o conceito de representação social para apreender representações sociais de 

ciclos de aprendizagem por professores da rede municipal de ensino do Recife, busca-se não 

só identificar e analisar o que e como os docentes representam os ciclos, mas, sobretudo, 

compreender os sentidos e significados que foram construídos a partir de suas realidades. 

Na perspectiva de buscar na fala dos professores representações sociais dos ciclos de 

aprendizagem é que o presente trabalho tem como objetivos identificar os sentidos e 

significados que os ciclos de aprendizagem têm para os professores da rede municipal do 

ensino do Recife; como os ciclos emergem nas representações sociais dos professores; o 

quanto as representações se distanciam ou se aproximam dos construtos teóricos da política de 

ciclos de aprendizagem; e como estas proposições são apropriadas nas representações sociais 

dos professores para a formação de suas identidades. 

Para Moscovici (1978), o homem não absorve os conteúdos exatamente como lhe são 

repassados, mas os modificam ou reformulam na medida em que vão se apropriando deles. 

Isto significa que, ao se apropriar de conhecimentos do cotidiano, o homem vai dando-lhes 

outros significados. Uma das maneiras do indivíduo se apropriar desses conhecimentos é pela 

representação social (Ibid, 1978).  

Considerando que a teoria das representações sociais é conhecida como “teoria do 

senso comum” (pois se baseia nas construções sociais do cotidiano) e a constatação de que, 

como nos diz Jodelet, “ a falta de informação e a incerteza da ciência favorecem o surgimento 

de representações que vão circular de boca em boca ou pular de um veículo de comunicação 

para outro” (2001, p. 20), reconhece-se que as representações sociais, além de conduzirem 

nossa relação com o mundo e com os outros, “intervêm em processos variados, tais como a 

difusão e a assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento individual e coletivo, a 

definição das identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as transformações 

sociais” (Ibid, p. 22). 

Dessa maneira, a relevância, para este estudo, da teoria das representações sociais 

apresentada por Moscovici, deve-se ao fato de que ela possibilita compreender as diversas 

interpretações sobre os ciclos de aprendizagem presentes nas falas dos professores, as quais 

dão um sentido às suas ações, uma vez que toda representação é uma forma de visão global e 

unitária de um objeto, mas também de um sujeito (ABRIC, 1998). 
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Nesse sentido, ao criar representações sobre um objeto (no caso, os ciclos de 

aprendizagem), professores assumem diferentes identidades ao mesmo tempo em que se 

identificam com o grupo do qual fazem parte. 

Alguns professores das redes públicas de ensino, mais particularmente os da Prefeitura 

da Cidade do Recife, objeto desse estudo, trazem uma queixa bastante antiga quando se trata 

de serem ouvidos. As políticas públicas são sempre vindas de “cima para baixo”, sem 

considerar os atores que as executam: os professores. 

A cada mudança de governo cria-se uma expectativa de mudança e, na maioria das 

vezes, os professores são apenas comunicados.  

As bases, os pressupostos e as concepções que norteiam as “novas” formas de 

organizar o ensino, como, por exemplo, os ciclos de aprendizagem, implantados em 2001, na 

rede municipal de ensino do Recife, aparecem nos relatos coletados nas entrevistas definitivas 

como não sendo compreendidos em sua totalidade:  

 

[...] de repente a gente se viu frente a frente com o ciclo sem que a própria 
rede tivesse preparada pra isso [...] (Professora E – Ciclo I). 

 

[...] foi um negócio jogado, onde a gente ficou meio perdido [...] (Professora 
F – Ciclo II). 

 

[...] a questão ficou assim, uma questão muito angustiante porque nós não 
entendíamos o que vinham a ser realmente os ciclos e a importância dos 
mesmos, não é (Professora G – Ciclo I).  

 

Partindo das falas da grande maioria das professoras, fica evidente que nem elas 

possuíam conhecimento prévio dos construtos teóricos dos ciclos de aprendizagem, nem 

houve preocupação da prefeitura em repassar esse conhecimento com profundidade; nesse 

contexto, o estudo das representações sociais vem 

 

[...] mostrando como, no universo cognitivo, a representação social ajuda na 
“familiarização do estranho” infletindo e até transformando toda informação 
nova a partir dos modelos socialmente construídos, graças aos quais o 
indivíduo vai se orientar e agir no seu ambiente e harmonizar a sua posição 
com as dos seus próximos [...] (JODELET, 2005, p. 94). 

 



 

 

72

 

 Isto significa que, ao representar um objeto, necessariamente o sujeito vai 

reconstituindo-o, modificando-o, transformando-o, e não apenas o repetindo ou reproduzindo. 

 Assim, as representações sociais de professoras sobre os ciclos de aprendizagem 

podem causar alguns impactos para a real transformação da escola. 
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CAPÍTULO 5 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA  

 

5.1 A abordagem do estudo  

 

Sendo o nosso objeto de estudo os ciclos de aprendizagem nas representações sociais 

de professores da rede municipal de ensino do Recife, o propósito metodológico dessa 

pesquisa é tornar possível a multiplicidade de olhares à luz da teoria das Representações 

Sociais, iniciada por Serge Moscovici (1978).  

A teoria das representações sociais vem construindo um importante e valioso suporte 

teórico para a análise na área da educação, porque contribui na compreensão da formação e 

consolidação de conceitos socialmente construídos e difundidos pelos sujeitos. 

A opção metodológica para realizar a pesquisa deve-se ao fato, como foi dito 

anteriormente, de que a representação social estuda o fenômeno da apropriação dos 

conhecimentos pelo senso comum como uma das formas de apreender a realidade concreta 

que se produz. 

Sendo assim, as representações sociais são os resultados das interpretações de 

significados utilizadas para compreender o mundo. Como afirma Abric (1998, p. 28) “a 

representação não é um simples reflexo da realidade, ela é uma organização significante” e 

funciona como um sistema de interpretação que rege as relações entre os indivíduos. 

Ao buscar identificar e analisar as representações sociais que emergem nas falas dos 

professores, o quanto essas representações se distanciam ou se aproximam dos construtos 

teóricos da política de ciclos de aprendizagem e como estas proposições são apropriadas nas 

representações sociais dos professores, a opção por uma abordagem qualitativa faz-se no 

sentido de que  

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, 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 podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2000a, p. 21-22). 

 

Ainda sobre o método qualitativo, Minayo enfatiza que 
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Os autores que seguem tal corrente não se preocupam em quantificar, mas, 
sim, compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que, por sua 
vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos. Trabalham com 
a vivência, com a experiência, com a continuidade e também com a 
compreensão das estruturas e instituições como resultado da ação humana 
objetiva. Ou seja, desse ponto de vista, a linguagem, as práticas e as coisas 
são inseparáveis (2000a, p. 24). 

 

Nesta pesquisa será dada ênfase à metodologia dialética, porque, de acordo com Demo 

(1985), é uma metodologia específica das ciências sociais porque é a mais fecunda para 

analisar os fenômenos históricos (MINAYO, 2000b, p. 86). 

  A análise dos resultados centrou-se na metodologia de análise de conteúdo (BARDIN, 

2008) que, segundo a autora, é 

 

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 (2008, p. 44, grifo da autora). 

 

 

5.2 Procedimentos de coleta de dados 
  

Considerando que na abordagem qualitativa se trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes (MINAYO, 2000a), que se 

expressam através da linguagem e na vida cotidiana, e que esta pesquisa tem como enfoque as 

representações sociais, privilegiou-se a entrevista como procedimento para coleta dos dados. 

No estudo das representações, a entrevista, como um procedimento de coleta de dados, 

é defendida por diversos autores, entre eles Sá, que afirma: “ainda com relação à coleta de 

dados por meio de entrevistas, é uma noção bastante difundida a de que o material discursivo 

do qual se queira extrair as representações deve ter sido produzido pelos sujeitos da forma 

mais espontânea possível” (1998, p. 89). 

Nesse sentido, a entrevista, no estudo das representações sociais, é de grande 

importância, considerando que estas se constroem na comunicação e na interação entre 

membros de um grupo. 

Sobre a importância da entrevista na pesquisa qualitativa Minayo acrescenta:  
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O que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de informações 
para as ciências sociais é a possibilidade de a fala ser reveladora de 
condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos (sendo ela 
mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a magia de transmitir através de um 
porta-voz, as representações de grupos determinados, em condições 
históricas, sócio-econômicas e culturais específicas (2000b, p. 109-110). 

 

Os diversos tipos de procedimentos de coleta de dados usados em pesquisas 

qualitativas, de acordo com Triviños (2006), são a entrevista estruturada, a semi-estruturada e 

a entrevista livre ou aberta. No entanto, segundo o mesmo autor, são as entrevistas semi-

estruturadas e livres as mais importantes para este tipo de investigação. 

Ainda segundo o autor, “[...] para alguns tipos de pesquisa qualitativa, a entrevista 

semi-estruturada é um dos principais meios que tem o investigador para realizar a Coleta de 

Dados” (2006, p. 145-146).  

Triviños define a entrevista semi-estruturada como:  

  

[...] em geral, 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 da elaboração do conteúdo da pesquisa (2006, p. 146). 

 

Seguindo a linha de raciocínio de Triviños, o procedimento de coleta de dados 

utilizado nesta pesquisa teve a inspiração na entrevista semi-estruturada. 

A entrevista foi elaborada em torno de alguns temas muito discutidos na literatura, a 

partir de um problema da prática social (ver apêndices C e D), através de perguntas que 

possibilitaram o aprofundamento das falas, de modo a abranger e ampliar as opiniões, os 

sentidos e significados das professoras participantes, no intuito de não mascarar os conteúdos 

das representações sociais. 

Inspiradas no pensamento de Grize (2001), as perguntas foram formuladas de modo 

que dariam lugar aos juízos de valores, o que, ademais, permitiria o acesso às ideologias 

subjacentes, o que pôde ser constatado na análise dos resultados. 

Como na aproximação com o campo, onde foram realizadas quatro entrevistas, foi 

percebido um resultado bastante significativo para o objeto de estudo, e tendo em vista provir 

de situações-problema, não foi necessária a utilização de outros procedimentos. 
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Antes de iniciar a entrevista, foi explicado o objetivo da pesquisa, a fim de que os 

participantes tivessem clareza do trabalho que estávamos realizando. Após a prévia 

concordância em participar, foi solicitada a assinatura de um termo de consentimento 

(apêndice – B). 

Além da entrevista, foi aplicado um questionário, com o objetivo de traçar o perfil dos 

sujeitos participantes. 

Ao todo, foram realizadas 18 entrevistas, sendo que duas delas foram descartadas por 

motivo de falha técnica na sua operacionalização.  

As entrevistas e os questionários foram aplicados em dois momentos. Primeiro foram 

aplicadas quatro entrevistas piloto (apêndice – C), conjuntamente com o questionário 

(apêndice – E), que tiveram o objetivo de verificar as possíveis lacunas. Posteriormente foram 

feitas algumas adequações no questionário (apêndice – F) e na entrevista (apêndice – D), que 

foram aplicados em quatorze professoras.  

Para uma melhor explicitação, as quatro primeiras entrevistas foram denominadas de 

entrevistas piloto e as outras de entrevistas definitivas. 

Vale ressaltar que com as alterações feitas no questionário não houve possibilidade de 

computar os dados do perfil das quatro professoras que participaram da entrevista piloto 

conjuntamente com as entrevistas denominadas definitivas. Por isso é que o perfil das 

professoras foram apresentadas separadamente, como mostra as tabelas 6 e 7.  

As entrevistas foram gravadas, com a permissão das professoras participantes, que 

assinaram um termo de consentimento (apêndice B), e depois foram transcritas.  

Procurou-se sempre realizar as entrevistas nos momentos em que os alunos estavam na 

sala da informática ou na biblioteca, ou quando havia alguma estagiária que pudesse ficar com 

os alunos. No entanto, em algumas escolas isto não foi possível. Nestes casos a entrevista foi 

feita na própria sala de aula, enquanto os alunos faziam atividades, mesmo quando a 

pesquisadora sugeria que fosse feita em outro momento ou até mesmo em outro dia. Tanto a 

dirigente (ou a coordenadora) quanto as professoras participantes disseram não haver 

problema em se fazer a entrevista com os alunos em sala. Quando isso aconteceu, a professora 

deixou os alunos fazendo uma atividade na própria sala de aula. Nestes casos, a entrevista foi 

interrompida com certa freqüência, com exceção nas turmas que tinham uma quantidade 

menor de alunos e nas turmas do 2º ano do 2º ciclo, cujos alunos eram maiores. 
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No entanto, mesmo com as interrupções, as entrevistas não tiveram interferências no 

que se refere aos assuntos abordados. 

 

5.3 O ambiente da pesquisa 

 

A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife é 

composta por 452 unidades educacionais, incluindo as Escolas, os Anexos, as Creches, os 

Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIS), as Escolas e Creches Comunitárias, as 

Escolas Profissionalizantes e as Unidades de Tecnologia, Educação e Cidadania (UTECs), 

distribuídas pelas seis Regiões Político-Administrativas (RPAs), de acordo com a tabela 

abaixo: 

 

TABELA 3 – Quantitativo de Unidades Educacionais por RPA – 2009 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 
Diretoria Geral de Acompanhamento e Avaliação Educacionais 

Gerência de Estatística, Avaliação e Pesquisa 
 

Unidades Educacionais RPA01 RPA02 RPA03 RPA04 RPA05 RPA06 TOTAL
ESCOLAS(1) 18 35 49 27 32 62 223 
ANEXOS(1) 2 7 13 7 6 9 44 
CRECHES(1) 4 3 7 9 3 8 34 
CEMEIS(1) 1 2 4 8 7 6 28 
ESCOLAS 

COMUNITÁRIAS(2) 4 10 13 13 25 16 81 

CRECHES 
COMUNITÁRIAS(2) 1 2 4 6 1 4 18 

PROFISSIONALIZANTES(3) 3 1 4 3 4 2 17 
UTECS(4) 2 - 2 1 1 1 7 

Total de Unidades 35 60 96 74 79 108 452 
 

Fontes: (1) - Gerência de Estatística, Avaliação e Pesquisa (GEAP) 
(2) - Gerência de Serviços de Articulação com a Educação Comunitária (GSAEC) 
(3) - Gerência de Educação Profissionalizante (GEP) 
(4) - Diretoria Geral de Tecnologia na Educação e Cidadania (DGTEC) 
 

Segundo Minayo (2000a), o campo de pesquisa é o recorte espacial feito pelo 

pesquisador, representando uma realidade empírica a ser estudada. 

Para a pesquisa aqui proposta, os campos da investigação são as escolas da rede 

municipal de ensino do Recife, que atendem alunos ou do 1º ciclo, ou do 2º, ou de ambos. 

Foi realizada uma visita à Gerência de 1º e 2º Ciclos de Aprendizagem, que sugeriu 

que fosse encaminhado um ofício (apêndice – A) para a Secretária de Educação, Esporte e 



 

 

78

 

Lazer, da Prefeitura Municipal do Recife, a fim de obter autorização para o acesso às escolas, 

o qual não teria sido necessário, pois tanto a direção das escolas em que a pesquisa foi 

realizada, quanto as professoras, foram sempre muito receptivas, com exceção de uma 

professora que não quis participar. 

 Mesmo havendo uma boa receptividade da direção das escolas, em todas elas foi 

apresentado o referido ofício e, em apenas duas, as dirigentes solicitaram uma cópia. 

 A opção da escolha das escolas de 1º e 2º ciclo por RPA não se limitou apenas por 

uma divisão geográfica, porque este critério não é tão importante para definição dos sujeitos, 

uma vez que nos estudos em representações sociais a caracterização do grupo é o que se tem 

de mais relevante. No entanto, além do acesso da pesquisadora às escolas, a divisão 

geográfica tem um fator importante porque estas regiões atendem alunos de diferentes 

comunidades, o que significa dizer, com diversas especificidades.  

 As escolas foram distribuídas conforme as Regiões Político-Administrativas, 

apresentadas na tabela 4.  

 

TABELA 4 – Regiões Político-Administrativas do Recife 

  RPA Centro – 11 Bairros 

  RPA Sul – 08 Bairros 

  RPA Norte - 18 Bairros 

  RPA Sudoeste - 16 Bairros 

  RPA Oeste - 12 Bairros 

  RPA Noroeste - 29 Bairros 
 

Fonte: http://www.pe-az.com.br/recife/recife.htm 

 

A escolha de realizar a pesquisa com professores da prefeitura do Recife deve-se ao 

fato de a autora deste trabalho ser professora do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série, nas 

redes estadual e municipal de ensino, embora, atualmente, esteja apenas lecionando em uma 

turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola da prefeitura municipal do 

Recife.  
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Das 223 escolas da rede municipal de ensino, há cinco escolas de tempo integral.  

Dentre as escolas escolhidas para a pesquisa, foram selecionadas duas de tempo 

integral, por entendermos que na organização em ciclos a permanência do aluno na escola, em 

dois turnos, é de fundamental importância, considerando que atividades complementares 

podem minimizar os problemas de aprendizagem. Dessa maneira, embora não seja um estudo 

comparativo, optou-se por realizar entrevistas com professoras que fazem parte dessa 

realidade, com o objetivo de diversificar ainda mais os dados do universo pesquisado.  

Outro fator considerado para a escolha das escolas pesquisadas foi a existência de 

turmas de 1º ou 2º ou os dois ciclos do Ensino Fundamental, as quais atendem alunos de 06 a 

10 anos, uma vez que o sujeito participante da pesquisa são professores que lecionam nesses 

níveis de ensino. 

Ao todo foram visitadas onze escolas, mas a pesquisa só foi feita em oito, porque uma 

só atendia alunos com necessidades especiais; em outra só havia professoras com menos de 

cinco anos na rede municipal de ensino; e outra só tinha turmas do 3º e 4º ciclos, o que não 

correspondia ao objeto de estudo desse trabalho. 

Para as entrevistas piloto foram escolhidas uma escola da RPA 3 e uma da RPA 4, e as 

entrevistas definitivas foram realizadas em uma escola de cada Região Político-

Administrativa, perfazendo um total de oito escolas e dezesseis entrevistas, tendo em vista 

que nas RPAS 3 e 4 foram realizadas tanto entrevistas piloto como definitivas.  

Das oito escolas em que a pesquisa foi realizada, duas são de tempo integral, isto é, os 

alunos chegam pela manhã e só voltam para casa no final da tarde. Nestas escolas os alunos 

fazem quatro refeições: um lanche pela manhã e outro à tarde, almoço e uma ceia, antes de 

irem embora. Pela manhã, os alunos de uma escola trabalham as disciplinas de Língua 

Portuguesa, Ciências e Artes, e à tarde, Matemática, História, Geografia e Educação Física, 

além de participarem de atividades com os animadores culturais. Na outra escola, pela manhã 

os alunos têm atividades regulares em sala de aula, isto é, têm aulas das disciplinas 

obrigatórias do currículo e à tarde fazem atividades com os animadores culturais (oficinas de 

papel machê, jogos matemáticos, entre outras) e têm aula de Educação Física. 

Todas as escolas contam, além dos professores, com, no mínimo, um dirigente, um 

vice-dirigente, um coordenador pedagógico, uma secretária, estagiários de secretaria, um 

apoio pedagógico ou um assistente de direção, uma merendeira e dois auxiliares de serviços 

gerais, e, quando têm laboratório de informática, um estagiário em cada turno de 

funcionamento. O quantitativo de funcionários depende do quantitativo de turmas de cada 
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escola. Nas escolas de tempo integral também fazem parte do quadro animadores culturais e 

professores ou estagiários de Educação Física. 

As escolas, com exceção de duas, têm uma área externa onde os alunos passam o 

intervalo. 

A tabela abaixo apresenta as características gerais das escolas em que a pesquisa foi 

realizada. 

Para manter a ética e o sigilo, as escolas foram identificadas através de números. 

 
TABELA 5 – Caracterização das escolas em que a pesquisa foi realizada 
 
ESCOLAS NÍVEL DE 

ENSINO 
QUANTITATIVO 

DE 
PROFESSORES 

QUANTITATIVO DE 
ALUNOS 

(APROXIMADAMENTE) 

EQUIPAMENTOS

Escola 1 
(tempo 
integral) 

Grupo IV e 
V, 1º e 2º 
ciclos  

11 professores, 
sendo 6 estagiários 

430 alunos Biblioteca e 
Laboratório de 

Informática 
Escola 2 1º, 2º, 3º, e 

4º ciclos e 
EJA 

27 professores 
sendo 15 

estagiários 

1.100 alunos Biblioteca e 
Laboratório de 

Informática 
Escola 3 Educação 

Especial, 
Grupo IV e 
V, 1º ciclo e 
EJA 

37 professores 
sendo 2 estagiários 

840 alunos  Biblioteca e 
Laboratório de 

Informática 

Escola 4 Grupo IV e 
V, 1º, 2º, 3º, 
e 4º ciclos e 
EJA 

26 professores 
sendo 9 estagiários 

930 alunos Biblioteca e 
Laboratório de 

Informática 

Escola 5  1º e 2º 
ciclos 

13 professores 316 alunos  Biblioteca e 
Laboratório de 

Informática 
Escola 6 Grupo IV e 

V, 1º e 2º 
ciclos e EJA 

12 professores 
sendo 4 estagiários 

325 alunos  Não tem 

Escola 7 Grupo IV e 
V, 1º e 2º 
ciclos e EJA 

22 professores 720 alunos Biblioteca e 
Laboratório de 

Informática 
Escola 8 
(tempo 
integral) 

Grupo V, 
1º, 2º, 3º, e 
4º ciclos 

26 professores 
sendo 15 

estagiários 

383 alunos Biblioteca e 
Laboratório de 

Informática 
  

Como mostra a tabela acima, dos 174 professores, 51 são estagiários, o que significa 

que são quase 30% de estagiários assumindo regência de sala de aula. Em alguns casos há 

professores que ou têm dois contratos com a Prefeitura do Recife ou assumem mais de uma 

turma, sendo ou não na mesma escola. Por isso que o quantitativo de professores por escola 

não corresponde ao quantitativo de turmas. 
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5.4 Os sujeitos participantes 

 

Considerando que na pesquisa qualitativa os sujeitos são escolhidos a partir da relação 

que os mesmos possuem com o objeto de estudo, diferentemente da quantitativa, com base 

estatística, em que os participantes são escolhidos aleatoriamente dentro de um grupo 

definido, é que foi selecionado um grupo de professores efetivos que atuam no mínimo há 

cinco anos na rede municipal de ensino do Recife. O tempo de docência na rede é importante 

pelo fato de que, como a organização escolar em ciclos de aprendizagem só foi implantada, 

em sua totalidade, em 2002, as professoras já estarem com uma experiência bastante 

significativa nesse modelo de organização. Também foi considerado o tempo de magistério 

das professoras, para que o grupo participante da pesquisa tivesse atuado nos dois modelos: 

em série e em ciclo. 

O universo de professoras participantes da pesquisa ainda teve como critério as turmas 

em que as mesmas lecionam, isto é, estarem em exercício do magistério no 1º ou 2º ciclo do 

Ensino Fundamental.  

Vale salientar que os ciclos começaram a ser implantados no 2º semestre de 2001, com 

apenas pequenas mudanças em algumas escolas. A implantação em toda rede, ano 

considerado nesse estudo, foi a partir de 2002, quando já na matrícula as turmas foram sendo 

reorganizadas. 

A escolha dos sujeitos participantes da pesquisa deu-se, como já explicitado acima, 

pelo tempo de docência na rede municipal de ensino do Recife, pelo tempo de atuação no 

magistério, o ciclo em que atuam, 1º ou 2º, e pela disponibilidade das professoras.  

A questão de gênero, em nossa pesquisa, deu-se pelo fato de que em apenas uma 

escola, das oito trabalhadas, havia um professor do sexo masculino lecionando em turma de 1º 

ou 2º ciclo; no entanto, este professor estava de licença no período das entrevistas. 

O quantitativo de sujeitos participantes foi de dois para cada escola, perfazendo um 

total de 16, sendo que quatro professoras participaram da entrevista piloto que serviu para 

ajustar os instrumentos de coleta dos dados.  

Sobre o quantitativo de participantes, Sá afirma que: 

 

Costuma-se empregar um critério conhecido como de “saturação” para 
chegar a esse número limite (não definido previamente) no decorrer da 
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pesquisa: quando os temas e/ou argumentos começam a se repetir isto 
significa que entrevistar uma maior quantidade de outros sujeitos pouco 
acrescentaria de significativo ao conteúdo da representação; pode-se então 
realizar mais umas poucas entrevistas e parar (1998, p. 92). 

 

Nessa mesma direção, Sá continua afirmando que “[...] a representação manifestada 

por certo número de sujeitos e por um número maior seria a mesma” (1998, p. 92).  

Isto pôde ser percebido na grande maioria das respostas dadas. Quase que na sua 

totalidade as respostas tinham bastante coesão. 

As características destacadas no questionário (apêndice – F) respondido antes da 

entrevista, por 12 professoras que participaram da pesquisa definitiva, estão apresentadas na 

tabela abaixo, proporcionando uma melhor visualização do perfil das entrevistadas. 

É importante salientar que, por uma questão de ética, e para manter o anonimato, a 

identificação dos sujeitos participantes da pesquisa foi feita através das letras do alfabeto. 

 

TABELA 6 – Caracterização das Professoras participantes da pesquisa definitiva 
 

ASPECTOS PERFIL TOTAL
Gênero Feminino – 12  12 
Faixa etária Menos de 20 – 0; entre 21 e 30 – 0; entre 31 e 40 – 3; 

entre 41 e 50 – 5; 51 em diante – 4 
12 

Ciclo que leciona 
atualmente 

Ciclo 1 – 6; Ciclo 2 – 6  12 

Tempo que atua na 
rede municipal de 
ensino do Recife 

6 anos – 1; 8 anos – 1; 13 anos – 3; 14 anos – 1 ; 16 anos 
– 2; 18 anos – 1; 19 anos – 1; 20 anos – 1; 23 anos – 1  

12 

Formação: Curso de 
Magistério (atual 
Normal Médio) 

Sim – 10  
Não – 2  

12 

Formação: Curso de 
Graduação 

Pedagogia – 9; Letras – 2; História – 1  12 

Formação: Pós-
Graduação – 
Especialização 

Concluído – 7 
Cursando – 0  
 

07 

Formação: Mestrado 
e/ou Doutorado 

Concluído – 0 
Cursando – 0 

0 

O tema ciclo foi 
abordado no curso de 
graduação 

Sim – 0 
Não – 11 
Não respondeu – 1 

12 

Tempo que atua no 
magistério 

8 anos – 1; 14 anos – 1; 19 anos – 1; 20 anos – 1; 23 anos 
– 2; 24 anos – 1; 25 anos – 1; 28 anos – 1; 30 anos – 1; 30 
anos – 1; 45 anos – 1  

12 

Tem outro vínculo (em 
escola) além da 

Sim – 6 (rede pública Estadual – 4 ; rede pública 
municipal – 2) 

12 
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Prefeitura do Recife Não – 5  
Não respondeu – 1 

Se tem outro vínculo 
(em escola) qual a 
função 

Professora do Ensino Médio – 1  
Coordenadora de Biblioteca – 2  
Professora do ciclo 4 – 1 
Professora do Curso Normal Médio – 1  
Professora de 5ª a 8ª e Ensino Médio – 1  

06 

Ocupa ou já ocupou 
outros cargos em 
escola 

Sim – 6 
Não – 6  

12 

Que outro(s) cargo(s) 
já ocupou (em escola) 

Vice dirigente – 1 
Professora de Biblioteca – 1 
Assistente de direção - 1  
Coordenador Pedagógico – 1 
Apoio Pedagógico – 1 
Coordenador de Apoio – 1 
Coordenador de Biblioteca – 1 

07 

Tempo de ensino num 
regime ciclado 

07 anos – 12 12 

 

No momento da realização das entrevistas, foi possível perceber que todas as 

professoras, sem exceção, ficaram receosas em responder as perguntas, porque achavam que a 

pesquisadora fazia parte da equipe de algum departamento da Secretaria de Educação, Cultura 

e Lazer da Prefeitura Municipal do Recife. Mesmo quando explicado o objetivo da pesquisa e 

esclarecido que a pesquisadora também fazia parte do quadro de professores da rede 

municipal, em exercício, e ainda, que a identidade das professoras seria mantida em sigilo, o 

receio continuava. Houve inclusive uma professora que pediu para desligar o microfone : “[...] 

desliga aí pra eu te dizer uma coisa” (Professora N – Ciclo I). Porém, passado esse momento 

de desconfiança, que foi sentido apenas no início das entrevistas, houve uma descontração e 

as professoras ficaram à vontade para responderem todas as perguntas. Ao contrário do 

sentimento de receio, houve um desprendimento, porque viram uma oportunidade de serem 

ouvidas e a esperança de que as suas falas pudessem contribuir com algumas mudanças.  

Uma professora disse, inclusive, antes de iniciarmos a entrevista, que era muito bom 

ter uma pesquisa sobre os ciclos de aprendizagem da Prefeitura da Cidade do Recife, pois, 

com a possibilidade dessa pesquisa chegar às mãos de diretores de departamentos, “pode ser 

que as coisas mudem” (Professora B – Ciclo I).  

 

5.5 Primeiras aproximações com o campo 

  

As primeiras entrevistas, denominadas aqui de entrevistas piloto, foram realizadas com 

quatro professoras, sendo duas de uma escola da RPA 3 e duas de uma escola da RPA 4. 
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Foi de fundamental importância realizar essas entrevistas porque, sendo os primeiros 

contatos com sujeitos do grupo participante, possibilitou à pesquisadora, além de um olhar 

mais cuidadoso diante dos instrumentos de coleta de dados (entrevista e questionário) e um 

maior amadurecimento em relação à atividade de pesquisa de campo, perceber que os 

instrumentos de coleta de dados apontavam para os objetivos propostos. 

Também foi aplicado um questionário (apêndice – E) a fim de obter um perfil das 

professoras, apresentado na tabela abaixo. 

 

TABELA 7 – Caracterização das Professoras participantes da pesquisa piloto 
 

ASPECTOS PERFIL TOTAL
Gênero Feminino – 4  04 
Faixa etária entre 30 e 40 – 2; entre 40 e 50 – 2 04 
Ciclo que leciona 
atualmente 

Ciclo 1 – 3; Ciclo 2 – 1  04 

Tempo que atua na 
rede municipal de 
ensino do Recife 

5 anos – 2; 6 anos – 2  04 

   
Formação: Curso de 
Graduação 

Sim – 4 04 

Formação: Pós-
Graduação – 
Especialização 

Concluído – 2 
Cursando – 2 
 

04 

   
O tema ciclo foi 
abordado no curso de 
graduação 

Sim – 1 
Não – 3 

04 

Tempo que atua no 
magistério 

10 anos – 1; 14 anos – 1; 17 anos – 1; 22 anos – 1  04 

Tem outro vínculo (em 
escola) além da 
Prefeitura do Recife 

Sim – 3  
Não – 1 
 

04 

   
Ocupa ou já ocupou 
outros cargos em 
escola 

Sim – 3 
Não – 1  

04 

Que outro(s) cargo(s) 
já ocupou (em escola) 

Assistente de Direção - 1  
Educadora de Apoio Pedagógico – 1 
Assistente de Direção e Dirigente – 1 

03 

 

As professoras demonstraram não só disponibilidade em participar da pesquisa, mas, 

sobretudo, bastante interesse pela oportunidade de expor suas opiniões, pois, de acordo com o 

que foi dito nas entrevistas, elas não se sentem como parte do processo, e sim meros 

executores de políticas, uma vez que não participaram efetivamente da construção da proposta 
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de ciclos de aprendizagem, nem tem havido uma comunicação permanente entre os 

professores e os que determinam as diretrizes: 

 

[...] a respeito da implantação, ela veio de cima pra baixo, sem a gente ter 
tido a participação no momento (Professora I – Ciclo II). 

 

[...] seja estado ou prefeitura, o que falta é a participação do corpo docente 
que trabalha na escola [...] já vem a coisa pronta pra gente executar 
(Professora J – Ciclo II). 

 

[...] a gente teve que engolir a seco, de garganta abaixo, não teve reunião 
nenhuma, nem mostrou proposta nenhuma e nem teve comunicado de 
direção nenhuma (Professora Q – Ciclo II). 

 

 A importância da comunicação e da linguagem, nas representações sociais, é que elas 

“[...] são constitutivas e constituidoras do sujeito e das suas representações, ou seja, o sujeito é 

constituído pelas significações culturais e é constituinte das significações sociais” 

(MOREIRA, OLIVEIRA, apresentação, 1998, p. XI). 

 Jodelet enaltece o valor da comunicação ao dizer que ela “serve de válvula para liberar 

os sentimentos disfóricos suscitados por situações coletivas ansiógenas ou mal toleradas” 

(2001, p. 31). 

 As entrevistas piloto fazem parte do conjunto da análise dos resultados apresentados 

no capítulo seguinte.   
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CAPÍTULO 6 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

  

 Do conjunto das técnicas da análise de conteúdo foi destacada, nesta pesquisa, a 

Análise Categorial, baseada na decomposição do texto em unidades de significações. Dentre 

as diferentes possibilidades de categorização, a Análise Temática foi privilegiada neste estudo 

porque é, segundo Bardin, “[...] eficaz na condição de se aplicar a discursos directos 

(significações manifestas) e simples” (2008, p. 199). 

 Na análise temática é necessário reconhecer núcleos de sentido, que se apresentam ou 

pela própria aparição ou pela freqüência, que sinaliza para a significação do objeto em estudo. 

 Segundo Minayo, “[...] a análise de conteúdo em termos gerais relaciona estruturas 

semânticas (significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados” (2000b, 

p. 203). 

 Na perspectiva das representações sociais, a análise nos permitiu encontrar a riqueza 

do simbólico que existe no senso comum e que traz à tona a emoção, os sentimentos, os 

sentidos e significados que os sujeitos sociais dão à sua realidade, bem como elementos que 

permitem a emergência de identidade compartilhada. 

 Após a realização das entrevistas, foi feita a transcrição das mesmas e posteriormente 

uma leitura minuciosa e exaustiva, o que possibilitou a construção dos episódios que 

demandam evidências, as idéias força e as palavras-chaves, que conformaram as categorias 

analíticas do presente trabalho. 

 Na análise dos resultados tomaram-se como base orientadora a objetivação e a 

ancoragem, processos estes, formadores das representações sociais. O primeiro processo  

 

[...] explica a representação como construção seletiva, esquematização 
estruturante, naturalização [...] e o segundo, a ancoragem, como 
enraizamento no sistema de pensamento, atribuição de sentido, 
instrumentalização do saber, explica a maneira pela qual informações novas 
são integradas e transformadas no conjunto dos conhecimentos socialmente 
estabelecidos e na rede de significações socialmente disponíveis para 
interpretar o real [...] Jodelet (2005, p. 48, grifo da autora). 

 

 Para melhor compreender o processo de ancoragem e objetivação, Alves-Mazzotti faz 

uma síntese bastante clara: 

 
Em resumo, Jodelet (1990) procura mostrar como o processo de ancoragem, 
relacionado dialeticamente à objetivação, articula as três funções básicas da 
representação: a função cognitiva de integração da novidade, a função de 
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interpretação da realidade e a função de orientação das condutas e das 
relações sociais. Assim, esse processo permite compreender: (a) como a 
significação é conferida ao objeto representado; (b) como a representação é 
utilizada como sistema de interpretação do mundo social e instrumentaliza a 
conduta; (c) como se dá sua integração em um sistema de recepção e como 
influencia e é influenciada pelos elementos que aí se encontram (1994, n. 61, 
p. 68). 

 

 Dentro da análise temática, foram construídas seis tabelas, nas quais agrupamos as 

idéias e os conceitos que se constituíram as significações para temas considerados relevantes 

no estudo das representações sociais dos ciclos de aprendizagem pelas professoras 

participantes da pesquisa.  

Dessa maneira, através da análise do conteúdo categorial-temática privilegiaram-se 

quatro temas-chave constituintes do corpus de análise formado por passagens ou episódios 

extraídos das entrevistas. Inspirados em Porto, “[...] cada episódio foi recortado a partir do 

fluxo do registro textual em função de mudanças de argumentação de determinado tema ou 

problema quando a pretensão era evidenciar o uso de determinado conceito, estratégia ou 

regra” (2008, p. 225). Compartilhando com a decisão metodológica da autora, em nossa 

pesquisa os episódios ou passagens foram também recortados em função de evidenciar 

concepção, explicar determinada situação, saber, crença, sentimento, emoção, conhecimento 

sobre o mundo, sistemas de valores, estratégias ou regras inscritos nas falas das professoras 

entrevistadas.  

Os episódios também foram codificados como tópicos ou relatos explicativos de 

pequenas passagens, que formam um todo com sentido (unidade temática) e que demonstram 

representações sociais dos ciclos pelas professoras.  

Os temas privilegiados articulam-se entre si e foram agrupados conforme segue: 

 - Os Ciclos de Aprendizagem  

 - Promoção automática ou progressão continuada 

 - A não retenção na política dos ciclos 

- A avaliação na proposta dos ciclos de aprendizagem 
 

Os temas-chave, sob forma de categorização, foram elaborados procurando explorar 

todos os aspectos relevantes sobre ciclos, possibilitando um agrupamento de dados, os quais 

serão analisados conforme o referencial teórico apresentado nos capítulos um, dois, três e 

quatro, quando foram tratados os subsídios teóricos do presente estudo. 
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6.1 Os Ciclos de Aprendizagem nas representações sociais das professoras 

 

Com o propósito de democratizar o ensino, assegurar os princípios de igualdade, 

liberdade, autonomia, solidariedade e justiça social, e de minimizar ou mesmo erradicar o 

fracasso escolar, a Prefeitura do Recife implantou em 2001 os Ciclos de Aprendizagem. 

Essa proposta faz parte do movimento que iniciou na segunda metade do século XX, 

quando alternativas de enfrentamento ao fracasso escolar ganharam força nos estados 

brasileiros, embora o número de escolas que adotam o sistema de ciclos no Brasil ainda seja 

pequeno, conforme mostra a tabela 2 (página 35). 

Vários autores, a exemplo de Freitas (2002b, 2003) e Arroyo (2000, 2007b), apontam 

a importância de romper com a escola seletiva e excludente que vem contribuindo para o 

fracasso escolar e a exclusão social de grande parte da população. 

A lógica dos ciclos, numa visão transformadora, vem corresponder a uma forma 

alternativa de grande importância para o enfrentamento do fracasso escolar, por proporcionar 

diversas mudanças: 

- na estrutura geral da escola, nos aspectos físicos, materiais e humanos; 

- na concepção de educação, do processo de ensino e de aprendizagem, de avaliação, 

de currículo, de aluno, do tempo pedagógico, entre outros; 

- no direcionamento da formação e capacitação dos professores; 

- na forma de participação dos professores, gestores, coordenadores, na 

implementação de políticas públicas de educação. 

Essas transformações são pautadas pelo princípio democrático e, dentre os atores 

sociais do processo, os professores exercem um papel essencial quanto à função primordial da 

escola. 

Buscou-se nesse momento trazer à tona o conjunto de implicações da organização 

escolar em ciclos nas representações sociais das professoras, as quais constituem uma das vias 

de apreensão do mundo concreto (MOSCOVICI, 1978). 

Quanto ao processo de implantação dos ciclos de aprendizagem, a preparação e 

capacitação dos professores e as condições de trabalho e a estrutura da escola são apontados 

pelas professoras como de fundamental importância para a efetivação da proposta, como 

mostra a tabela 8. 
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TABELA 8 – Análise Temática: Os Ciclos de Aprendizagem – o processo de 
implantação (F = Freqüência) 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA EPISÓDIOS DAS ENTREVISTAS QUE 
DEMADAM EVIDÊNCIAS 

F 

O processo de 
implantação dos 
ciclos 

Não houve 
preparação para 
trabalhar com ciclos/ 
Falta ou necessidade 
de capacitação dos 
professores sobre a 
proposta de ciclos 

“[...] de repente a gente se viu frente a frente com 
o ciclo sem que a própria rede tivesse preparada 
pra isso” (Professora E – Ciclo I).  
 
“[...] foi um negócio jogado onde a gente ficou 
meio perdido [...]” (Professora F – Ciclo II).  
 
“[...] faltou, eu acho, uma capacitação aos 
professores da rede como o, aplicar esse sistema 
de ciclo na sala de aula” (Professora J – Ciclo II). 
  
“O professor, eu digo sempre, precisa muito ainda 
de uma formação em ciclo pra trabalhar realmente 
o ciclo na rede municipal” (Professora D – Ciclo 
I). 
 
“[...] os professores não tiveram formação pra 
isso, os profesores não tiveram formação pra isso, 
pro ciclo, foi jogado, colocado no meio do ano, 
ninguém teve preparação nenhuma [...]” 
(Professora Q – Ciclo II). 

35 

   
Ausência ou 
necessidade de 
mudanças na 
estrutura da 
escola/condições de 
trabalho 

“[...] não é formação de professor que falta não, 
falta é condições ao professor” (Professora N – 
Ciclo I). 
  
“[...] a questão da estrutura mesmo da escola, em 
termos de hoje a gente tem salas super lotadas” 
(Professora B – Ciclo I). 

9 

 

Em relação à estrutura de implantação, primeiro aspecto analisado, nas falas dos 

sujeitos participantes percebe-se tanto o reconhecimento da necessidade de uma preparação 

mais eficaz e contínua para se trabalhar numa organização escolar em ciclos quanto da 

ausência de uma discussão aprofundada sobre a política: 

 

[...] são informações partidas, muitas vezes com interpretação que não tem 
nada haver com o que na verdade é o ciclo (Professora O – Ciclo I). 
 
Eu acho que deveria ter sido uma coisa mais bem trabalhada com a gente 
professor [...] (Professora H – Ciclo I). 
 
[...] eu aprender bem o sistema, teria que ter sido muito bem informada e eu 

não fui (Professora C – Ciclo I). 
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Estudos confirmam a dificuldade dos professores em relação à implantação do regime 

de ciclos. Sobre isto, Mainardes (2007a) diz que a implementação dos ciclos de “cima-para-

baixo”, além de reforçar o abismo entre concepção e execução de políticas, concebe os 

professores como meros executores e, por isso, despreparados para contribuir na construção 

de políticas.  

Nesta mesma linha de raciocínio, Gomes (2004) e Perrenoud (2004b) fazem uma 

reflexão bastante interessante sobre o problema da implantação de novos modelos de 

organização, nos quais se enfatiza a necessidade de uma preparação, pois, mesmo que as 

concepções pedagógicas sejam de fato de maior qualidade, se não houver a preparação e 

persuasão do professor as políticas tendem a malograr.  

Outro aspecto relevante no processo de implantação dos ciclos de aprendizagem que 

emergiu nas representações sociais das professoras se refere às condições de trabalho e à 

estrutura da escola de um modo geral. 

Percebe-se na fala das professoras que os ciclos de aprendizagem requerem, entre 

outras coisas, uma forte mudança nas condições reais de trabalho: 

 

[...] o trabalho do ciclo, além de uma mudança estrutural, tem que ter uma 
mudança, principalmente, eu acho, na formação do professor e na estrutura 
escolar mesmo [...] (Professora D – Ciclo L). 

 

Eu acho que tem que repensar nessa questão, para haver uma estruturação 
mesmo, física, da escola [...] (Professora B – Ciclo I). 

 

Diferentes autores (ARROYO, 1999; BARRETTO, 2006; PERRENOUD, 1999b; 

SOUSA, 2000) enfatizam que a organização escolar em ciclos já pressupõe mudanças de 

ordem estrutural e não apenas alterações pontuais. 

Dentro da perspectiva de que a implantação da política de ciclos abrange mudanças 

fundamentais, Perrenoud (2004a) alerta para o perigo de não se obter sucesso nesse modelo de 

organização, caso não haja as transformações necessárias para a sua efetivação. 

Barretto (2006) mostra inclusive que há uma resistência quanto à proposta dos ciclos, 

por não ter havido mudanças mais amplas não só nas práticas pedagógicas, mas na própria 

organização escolar. 
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As representações sociais das professoras, encontradas nas entrevistas, em relação à 

formação e capacitação para atuar na organização escolar em ciclos de aprendizagem, 

apontam para uma convergência com o que a literatura tem indicado.  

Para Perrenoud (2004a), os professores têm que receber uma formação, um apoio 

institucional para atuarem na proposta de ciclos, pois “[...] as competências e os 

conhecimentos requeridos não estão lá à espera de que o corpo docente venha se apropriar 

deles” (PERRENOUD, 1999b, n. 108, p. 14). 

É importante ter a clareza de que a formação dos professores é imprescindível para o 

desenvolvimento e o sucesso de uma nova organização escolar, como os ciclos de 

aprendizagem.  

Esse sentimento de apoio e da necessidade de capacitação aparece nas representações 

das professoras, expressas através dos seguintes episódios:  

 

[...] eu entrei sem ninguém me falar nada, sem eu saber de nada, fui 
aprendendo dia-a-dia ou com colegas mais experientes, então pra mim 
também não houve preparação nenhuma (Professora C – Ciclo I). 
 
[...] é uma coisa que você tem que estudar, que você tem que conhecer [...] 
(Professora E – Ciclo I). 
 
[...] eu achei que deveria ter sido mais trabalhado [...] (Professora J – Ciclo 
II). 

 

Sobre esses aspectos, Gomes faz uma pertinente reflexão: 

 

[...] o tratamento dispensado pelos sistemas aos professores, muitos deles 
praticantes e adeptos da pedagogia da repetência, não chegou a ser 
equacionado do modo mais feliz, com a formação continuada. Ao contrário, 
parece que se convocaram os soldados para uma guerra sem que eles 
estivessem preparados e convencidos da legitimidade desta. (2005, p. 26). 
 

É importante destacar, mais uma vez, que tanto a formação profissional como a 

capacitação permanente representam uma condição essencial para assegurar a consolidação 

das mudanças nas concepções que os ciclos de aprendizagem propõem, e possibilitar a 

repercussão nas práticas pedagógicas, garantindo, assim, uma educação de qualidade.  

Nas questões acima analisadas, estrutura de implantação, condições de trabalho e 

formação, o que fica bastante evidente, nos depoimentos deste grupo de professoras 

entrevistadas, é a visão negativa dos ciclos quanto a esses fatores, por não ter havido 

planejamento e por falta de estruturação das escolas e de preparação dos professores. Ao 
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mesmo tempo há um sentimento de que se houvesse preparação, a proposta de ciclos teria 

uma maior aprovação. 

Essas evidências podem ser percebidas ainda mais fortemente nos relatos extraídos das 

entrevistas: 

 

[...] a implantação foi muito rápida e a gente não teve o preparo [...] 
(Professora M – Ciclo I). 
 
Eu gostaria de dizer que a organização em si é ótima, só está faltando, é, é 
vamos dizer assim, um maior incentivo do, da rede, no caso, da rede 
municipal, junto aos professores, principalmente na formação do professor. 
(Professora D – Ciclo I). 
 
Eu acredito que seja a melhor proposta pra educação, a de ciclos. Mas não da 
forma como ela é feita na rede. Não houve preparação [...] (Professora E – 
Ciclo I). 

 

 Ainda sobre a questão da formação dos professores, Duran, Alves e Palma Filho 

chegam a afirmar que 

 

[...] quando a organização em ciclos não se cerca de providências como a 
formação continuada dos professores e demais educadores que atuam na 
escola, a criação de grupos de estudos para reflexão sobre a prática e troca de 
experiências, o acompanhamento e avaliação do processo, assegurando 
assim o desenvolvimento de um trabalho pedagógico que garanta o 
envolvimento dos alunos na construção de sua aprendizagem; quando não 
assegura um processo de ensino em que a aventura do conhecimento se faz 
presente em toda sua exuberância, o projeto político neoliberal para a 
educação acaba sendo favorecido: ensino de boa qualidade para as classes 
dominantes, em escolas internacionais e nacionais e um ensino aligeirado e 
esvaziado para o povo (2005, p. 104). 

 

No âmbito da temática dos ciclos de aprendizagem, e reavendo a questão das 

representações sociais como sendo “sempre de alguém (o sujeito) e de alguma coisa (o 

objeto)” (SÁ, 1998, p. 4), procurou-se, na análise das entrevistas, identificar os aspectos 

positivos e negativos que as professoras tinham em relação a essa organização escolar. Entre 

os aspectos positivos estão:  

- a possibilidade de considerar os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, com a 

ampliação do tempo e o respeito à individualidade; 

- a mudança na concepção de avaliação; 

- a diminuição da evasão; 

- a proposta como sendo inclusiva. 
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Quanto aos negativos, foram encontrados relatos referentes a: 

- progressão continuada sem que o aluno tenha alcançado as competências necessárias; 

- falta de autonomia do professor, inclusive por não poder reter os alunos; 

- quantidade inadequada de alunos em sala de aula. 

A tabela 9 apresenta tanto os aspectos positivos quanto os negativos identificados nas 

representações sociais das professoras. 
 

TABELA 9 – Análise Temática: Os Ciclos de Aprendizagem – expectativas positivas e 
negativas dos ciclos (F = Freqüência) 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA EPISÓDIOS DAS ENTREVISTAS QUE 
DEMADAM EVIDÊNCIAS 

F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativa 
positiva dos ciclos 
Expectativa 
negativa dos ciclos 

Ampliação do tempo/ 
Respeito à 
individualidade do 
aluno 

“O menino não dominou um conteúdo no ciclo 
seguinte você pode dar continuidade e ele 
conseguir” (Professora A – Ciclo II). 
  
“[...] é algo que vem atender de forma mais, como 
eu te falei do princípio, de forma mais 
individualizada [...]” (Professora B – Ciclo I). 
  
“Teve o lado do olhar diferente que o professor 
também passou a ter, melhor, né, sobre cada aluno 
[...]” (Professora G – Ciclo I). 
  
“[...] é uma organização escolar que respeita mais, 
que respeita mais, é..., o, o aluno, o individual do 
aluno, né” (Professora D – Ciclo I). 

18 

Mudança na 
concepção de 
avaliação 

“[...] o ponto positivo do ciclo é a questão de 
abolir a nota porque eu não acho que meio ponto, 
décimo vá avaliar um aluno” (Professora L – 
Ciclo I). 

2 

Diminuição da 
evasão 

“[...] não existe mais aquela questão da evasão 
escolar, né [...]” (Professora F – Ciclo II). 
  
“Pra mim a única mudança que houve só foi a 
questão da, da diminuição da evasão [...]”  
(Professora F – Ciclo II). 

2 

Proposta inclusiva “[...] existem muitas crianças fora das escolas 
ainda, então, a preocupação da prefeitura é que a 
criança ela não seja excluída, então é uma coisa 
que, é um, é uma, bom sentido” (Professora G – 
Ciclo I). 
  
“[...] o ciclo tem a proposta de contribuir pra 
inclusão [...]” (Professora M – Ciclo I).  

5 

  
 

 

Não pode reter os 
alunos /os alunos 
passam sem saber 

“Eu acho que o único problema pro ciclo tá sendo 
esse momento de não reter o aluno quando ele, 
quando é necessário [...]” (Professora H – Ciclo I). 

12 
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“[...] o único defeito que eu acho no ciclo é essa 
passagem automática [...]” (Professora L – Ciclo 
I). 
  
 
“[...] o aluno é progredido sem conhecimento [...]” 
(Professora I – Ciclo II). 
 
“[...] o aluno passa independente de não ter 
alcançado os objetivos que você se propõe a 
alcançar no decorrer do ano letivo [...]” 
(Professora J – Ciclo II). 

  11 
Falta de autonomia 
do professor 

“[...] eu acho que agente não tem autonomia, né” 
(Professora L – Ciclo I). 
  
“[...] mesmo esses alunos que eu acredito que não 
tem condições eu vou ter que convencer alguém 
que ele não tem condições” (Professora E – Ciclo 
I).  
 
“[...] ninguém mais tem esse poder de repetir, é 
pro-i-bi-do, é a lei [...]” (Professora M – Ciclo I).  
 

5 

A organização por 
idade /quantitativo de 
alunos em sala de 
aula 

“Na realidade a gente enfrenta ééé, um sistema de 
ciclos onde são turmas de 35 alunos, 37” 
(Professora G – Ciclo I). 
  
“[...] a gente vê assim que, pelo quantitativo de 
alunos que tem na turma, fica difícil até você fazer 
de uma forma mais qualitativa trabalhos 
diversificados com os alunos [...]” (Professora G – 
Ciclo I). 
 
 “[...] na rede foi feito simplesmente mudando os 
alunos da série pro ciclo sem nenhuma 
organização, sem adequação de idade [...]” 
(Professora E – Ciclo I). 
  
“[...] quanto a essa organização de idade, não é 
verdade, porque eu tenho aqui na minha sala do 3º 
ano do 1º ciclo alunos de 8 a 14 anos [...]”  
(Professora L – Ciclo I). 

8 

 

A questão da ampliação do tempo pedagógico, outro pressuposto da escola em ciclos, 

apontado na literatura, é vista como um aspecto bastante positivo porque considera os 

diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos. 

Porém, é necessário compreender que como “o tempo escolar é uma construção 

cultural, tem suas permanências, mas também suas limitações” (ARROYO, 2007a, p. 209).  
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Essa visão positiva de que os ciclos de aprendizagem proporcionam um maior tempo 

pedagógico, respeitando a individualidade do aluno quanto ao seu ritmo de aprendizagem, 

também é, nas representações sociais das professoras, bastante valorizada: 

 

[...] sendo ciclo, no ano seguinte ele pode, é, tranqüilamente atingir aqueles 
conteúdos que não foram atingidos no ano anterior [...] (Professora B – Ciclo 
I). 
 
[...] o tempo quem diz é a própria criança [...] (Professora I – Ciclo II). 
 
A não reprovação significa um processo pra mais aprendizagem, um tempo, 
significa sim [...] (Professora G – Ciclo I). 
 
[...] dentro de um ano ele tem que aprender um certo currículo, certo, se ele 
não conseguir chegar aos objetivos ele ali fica estacionado, né, e já nos 
ciclos não, o aluno tem mais tempo pra desenvolver essas competências [...] 
(Professora D – Ciclo I). 

 

Nos capítulos anteriores colocamos em debate o conjunto das abordagens, feitas por 

diversos autores, sobre a política de ciclos que traz uma concepção de currículo, de tempo e 

do processo de ensino e de aprendizagem contrária à lógica da seriação. 

É necessário perceber que “os movimentos de reforma e de análise crítica da 

instituição escolar levantam, hoje, questões que foram muito pouco mencionadas durante 

grande parte do século, como é o caso da organização e gerência do tempo e do espaço na 

instituição escolar” (LIMA, 1998, p. 3).  

Buscando enfatizar a importância dos ciclos quanto ao aspecto da ampliação do 

tempo, Freitas (2003) faz uma observação pertinente em relação à escola seriada, quando 

afirma que nessa forma de organização os conhecimentos deviam ser apropriados pelos 

alunos dentro de um determinado período, e que, distribuídos por anos e dividido em 

disciplinas, há um controle no ritmo de aprendizagem, não permitindo, dessa forma, que os 

alunos sejam respeitados em seus diferentes ritmos e tempos de aprendizagem, em suas 

trajetórias individuais.  

A escola, como foi pensada e instituída no século passado, fundamentou-se nos 

princípios que valorizam a transmissão, a fragmentação e estatização do conhecimento, não 

reconhecendo as diferenças pessoais e culturais dos alunos. A concepção conservadora e 

tradicional de currículo e do processo tanto de ensino quanto de aprendizagem compreende 

que todos os alunos têm que aprender os conteúdos num determinado tempo. Para isso, a 

estrutura foi organizada em anos, (séries), o conhecimento foi dividido por disciplinas e o 

tempo para que os alunos dominassem esses conteúdos também foi pré-determinado. Há uma 
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convenção de que uma quantidade estabelecida de conhecimento deve ser apreendida dentro 

de um tempo previamente determinado (FREITAS, 2003). 

O tempo da escola se torna conflitivo porque além de ter sido instituído há séculos, se 

cristalizando em calendários, níveis, séries, anos, semestres e bimestres, é rígido e pré-

definido (ARROYO, 2007a).  

Essa visão de um tempo determinado também pode ser constatada nas falas das 

professoras entrevistadas: 

 

[...] a gente foi formado dentro daquele padrão de unidade tudo certinho, 
bimestre [...] (Professora P – Ciclo II).  

 

A relação do tempo pedagógico com a reprovação, na escola seriada, é feita de 

maneira que, ao se reprovar o aluno, ele teria “mais tempo” para rever os conteúdos não 

apreendidos.  

Sobre a lógica temporal, o documento da Secretaria de Educação do estado de 

Pernambuco, intitulado “Política de ensino e de escolarização básica”, traz o seguinte 

comentário:  

 
Os conteúdos a serem adquiridos pelos alunos nas escolas estão relacionados 
à administração do tempo pedagógico para a escolaridade do aluno que 
compreende os diversos tempos envolvidos na sala de aula: tempo implícito 
na organização curricular, tempo para ensinar-tempo do professor, tempo 
didático que se expressa no tempo de planejamento e de formação - e tempo 
para aprender – tempo ou ritmo de desenvolvimento do conhecimento do 
aluno alusivo ao desenvolvimento e a aprendizagem; tempo singular e 
diverso (1998, p. 14).  

 

O citado documento faz alusão à interdependência e diferenciação entre os tempos, os 

quais deveriam dar conta do processo de sistematização de aprendizagens significativas. 

Sobre o tempo na escola seriada, Miranda faz a seguinte observação: 

 

É interessante pensar que a escola “tradicional” também investe na 
ampliação do tempo de escolarização (e conseqüentemente do espaço) 
quando acredita que, apesar de todos os problemas que isso possa acarretar, 
a reprovação do aluno possa dar a ele mais tempo para recomeçar e 
aprender. E também o faz a partir de uma leitura psicológica do processo de 
desenvolvimento e aprendizagem: reprovar é dar tempo para o aluno 
amadurecer, desenvolver-se, exercitar-se, na convivência com colegas que 
estão em níveis próximos dos seus (2005, p. 648). 
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 Essa concepção de tempo, nesse modelo de organização escolar, foi tão defendida, que 

a reprovação passou a ser vista como um benefício para o aluno. 

Isso demonstra bem que, no processo de ancoragem, o objeto da representação é 

sempre pensado a partir das experiências e dos esquemas já estabelecidos, pois, ao representar 

alguma coisa ou algum conhecimento, não significa que estamos produzindo apenas nossas 

próprias idéias e imagens, mas criando e transmitindo um produto elaborado 

progressivamente em diferentes lugares, segundo regras variadas (MOSCOVICI, 2001). 

Dessa maneira, as representações sociais ancoradas nessa concepção puderam ser 

percebidas através dos relatos de algumas professoras: 

 

 [...] se ele fosse reprovado era muito melhor porque ele passaria apenas um 
ano repetindo tudo que ele deu no ano anterior [...] se ele tivesse sido 
reprovado o professor ia repetir tudo, todo o programa da 4ª série, era dado 
mais uma oportunidade [...] (Professora J – Ciclo II). 
 
[...] eu coloco que o importante não é verdadeiramente você tá no ano 
seguinte, mas sim você está com conhecimento necessário, adequado [...] 
(Professora B – Ciclo I). 
 
[...] é melhor seriado, porque pelo menos, o aluno, ele vai ter mais um ano 
pra sanar as suas dificuldades, mesmo que isso demore um ano, dois [...] 
(Professora I – Ciclo II). 

 

Diferentemente da concepção do tempo na escola seriada, a lógica temporal na 

proposta de ciclos, 

  

[...] por sua vez, modifica a noção de tempo na escola de forma inversa: não 
há formalmente um ganho no quantum de tempo em que o aluno irá 
permanecer na escola, pois, ao final, o período de escolarização será o 
mesmo. O que muda é que ele não terá um limite de tempo para avançar de 
uma etapa a outra, pois está livre das barreiras do princípio do conhecimento 
(MIRANDA, 2005, p. 648-649, grifo da autora). 

 

 Também encontramos, nos depoimentos das professoras, essa compreensão de que a 

questão do tempo nos ciclos é bastante diferente nas séries: 

 

[...] deu pra observar que os ciclos eles, eles são, eles são pacientes com o 
desenvolvimento do conhecimento do aluno, enquanto que o, o sistema 
seriado, ele, ele limita um tempo curto e não leva em consideração os 
diferentes tempos de aprendizagem de cada aluno [...] (Professora O – Ciclo 
II).  
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A lógica dos ciclos se contrapõe à forma de organização do conhecimento, 

principalmente quando se refere a um tempo igual para alunos diferentes. 

Todavia, não se trata de dar mais tempo aos mais fracos, e sim, um tempo adequado 

para todos os alunos (LIMA, 1998). 

 É preciso, pois, repensar a lógica temporal que amarra nossa docência, para que se 

possa encontrar outra lógica temporal mais adequada aos tempos, tanto de ensino quanto de 

aprendizagem (ARROYO, 2007a). 

 Em consonância com esse raciocínio, da necessidade de repensar a lógica do tempo, 

Lima destaca que “sem rever a questão temporal na educação, não conseguiremos obter 

grandes resultados nas modificações educativas que buscam melhorias na aprendizagem dos 

alunos” (1998, p. 4). 

No entanto, Gomes enfatiza que “os alunos, por seu lado, precisam ter mais tempo 

letivo para melhorar a sua aprendizagem, desde que esse tempo não seja a repetição do que se 

faz no tempo usual” (2005, p. 22). 

 Desse ponto de vista, Gomes tem razão, pois falar de uma ampliação de tempo nos 

ciclos de aprendizagem sem que se promovam alternativas de espaços e tempo de 

aprendizagem, resulta num discurso vazio, pois nada será mudado.  

 Freitas corrobora esta opinião afirmando: 

 

Caso se queira unificar desempenhos (nível elevado de domínio para todos) 
há que se diversificar o tempo de aprendizagem. Para tal é preciso permitir 
que cada um avance a seu ritmo usando todo o tempo que seja necessário. 
[...]. Mas note-se que os autores deixam claro que não basta dar todo o 
tempo necessário, é preciso que ele tenha ajuda igualmente diferenciada para 
aprender (materiais diversificados, ajuda pontual durante o processo de 
aprendizagem) de forma que este tempo adicional necessário possa ser 
suportável para a escola e para o próprio aluno. Estava também indicado o 
elemento chave para tornar a diversificação – existência de 
“apropriadas formas de ajuda” disponíveis para lidar com diferentes 
alunos (2004, p. 9-10, grifo do autor).  

  

 A ampliação do tempo pedagógico nos ciclos precisa realmente ser vista não só como 

uma questão de tempo cronológico, mas, sobretudo, como uma forma de se criar estratégias 

alternativas para apropriação dos conhecimentos pelos alunos. Essa é uma das razões pela 

qual se fala que na escola ciclada é fundamental que seja revista toda a estrutura da escola, em 

seus aspectos físicos, humanos e materiais.  
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Outro aspecto que deve ser considerado quando se trata da ampliação do tempo e 

conseqüentemente de diferentes estratégias no processo de ensino, é a questão da 

continuidade do trabalho pedagógico do professor. 

  Perrenoud (2004b) chama a atenção sobre isso, pois, segundo ele, muitas propostas de 

ciclos funcionam por graus anuais, e os professores continuam tendo a visão de término do 

ano letivo, uma vez que eles ficam apenas um ano com o aluno.  

 Carnoy (2009) corrobora com essa idéia quando diz que um dos fatores que 

contribuem para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem é ter o mesmo professor 

durante pelo menos quatro anos. 

 Quando se fala em ampliação do tempo, nos ciclos de aprendizagem, refere-se ao fato 

de que a não retenção, além de garantir a permanência do aluno na escola, possibilita a não 

fragmentação do conhecimento, levando em consideração os diferentes ritmos dos alunos. 

 Todavia, Miranda faz um questionamento sobre outro tempo, ao dizer que 

 

[...] se a questão é prover o estudante de mais tempo – de tempo para a sua 
permanência na escola, de tempo assistido, de tempo de convivência, de 
tempo para sua aprendizagem –, uma medida necessária não seria aumentar 
o tempo dele na escola? Falar em mudar o tempo da escola no sentido de sua 
democratização sem ampliar esse tempo não seria um grande contra-senso? 
(2005, vol. 26, p. 647). 

 

Dentre as representações sociais das professoras sobre os ciclos de aprendizagem, 

outro aspecto destacado foi a mudança na concepção de avaliação, que aparece com pouca 

freqüência no que se refere ao lado positivo da proposta.  

Nas entrevistas realizadas, as representações sociais das professoras sobre a mudança 

de concepção da avaliação são atreladas a diferentes fatores, como, por exemplo, a forma não 

classificatória através da nota e a visão contrária daquela avaliação programada. 

 

[...] o ponto positivo do ciclo é a questão de abolir a nota [...] (Professora L – 
Ciclo I). 
 
[...] a gente avalia durante o ano todo né, vai avaliando no dia-a-dia [...] 
(Professora A – Ciclo II).  

 

As representações sociais “como fenômenos cognitivos, envolvem a pertença social 

dos indivíduos com as implicações afetivas e normativas, com as interiorizações de 

experiências, práticas, modelos de condutas e pensamento, socialmente inculcados ou 

transmitidos pela comunicação social, que a ela estão ligadas” (JODELET, 2001, p. 22). 
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Sabe-se que mudar concepções não é uma tarefa fácil porque o ensino tradicional, por 

ter perdurado por décadas, ainda está incrustado nas práticas pedagógicas. O abismo entre o 

discurso e a prática ainda é uma verdade que não pode se esconder, principalmente quando 

propostas inovadoras, que rompem com velhos paradigmas tão sacramentados, são 

implantadas de uma forma brusca, sem participação dos profissionais da área de educação.  

 No grupo pesquisado, esse não rompimento pôde ser percebido através das seguintes 

falas: 

  

[...] eu trabalho no sistema de ciclo, mas eu utilizo mecanismos do que se 
chama o ensino tradicional (Professora O – Ciclo II). 
 
[...] agora mesmo eu fiz avaliação dizendo a eles que de acordo com o 
trabalho realizado por eles é que eles iam ser aprovados, mentindo aos 
pobres dos alunos [...] (Professora N – Ciclo I). 
 
Então a gente se juntou e resolveu voltar ao sistema da semana de prova e, e 
não classificá-lo só por nota, mas também pelo comportamento, pela 
participação, pela aprendizagem, pelas competências construídas (Professora 
F – Ciclo II). 

 

 A partir desta constatação, a mudança na concepção de avaliação pode ser questionada 

na sua essência, quando verificada nas falas de algumas professoras que a organização do 

trabalho pedagógico nas salas de aula se distancia das concepções presentes nos ciclos de 

aprendizagem. 

 Para Arroyo (2007b), a questão da resistência para com as propostas inovadoras, que 

pressupõem mudanças de concepções, é motivada pela cultura política, escolar e docente. 

 Outros autores, como Costa e Almeida Angela, também colaboram com esta reflexão 

ao afirmarem que 

 

[...] cursos de formação de professores não têm conseguido promover 
mudanças substanciais na prática pedagógica. Se por um lado, eles 
contribuem para uma certa atualização teórico-metodológica dos 
professores, por outro, observa-se que estes mesmos professores continuam 
agindo de acordo com práticas tradicionais (1998, p. 251).  

  

Nessa discussão, Barretto (2006) se coloca na mesma direção, porque, para a autora, 

mudar concepções é um grande desafio, pois a probabilidade de o professor colocar em 

prática tudo que ele viu nos curso de formação é bem menor do que repetir a sua própria 

experiência. 
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Para que essa difícil mudança de concepção seja efetivada na prática, “os professores 

precisam, como todo mundo, de certa estabilidade e não estão prontos a abandonar hábitos e 

dispositivos pedagógicos que, em sua opinião, já provaram que servem” (PERRENOUD, 

2004a, p. 54). 

 Apesar da distância entre a mudança de concepção e a prática, demonstrada em 

algumas passagens das entrevistas, e embora a representação social seja uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada (JODELET, 2001), Santos chama a atenção 

sobre essa característica da representação social ao dizer que: 

 

É importante ressaltar que o caráter de conhecimento compartilhado de uma 
representação não implica em absoluto consenso pelos membros de um 
determinado grupo. Mesmo considerando que uma Representação Social é 
uma teoria compartilhada por um grupo de sujeitos, não se pode afirmar que 
cada membro do grupo compartilhe inteiramente com o conjunto de 
significados dessa Representação em qualquer momento e sob quaisquer 
circunstância (1998, p. 155). 
 

 Outros dois aspectos positivos que emergiram nas representações sociais das 

professoras entrevistadas referem-se à diminuição da evasão escolar quando da implantação 

dos ciclos de aprendizagem e a compreensão de que esta é uma proposta inclusiva. 

 

[...] não existe mais aquela questão da evasão escolar, né [...] (Professora F – 
Ciclo II). 
 
Pra mim a única mudança que houve só foi a questão da, da diminuição da 
evasão (Professora F – Ciclo II). 
 
[... ] existem muitas crianças fora das escolas ainda, então, a preocupação da 
prefeitura é que a criança, ela não seja excluída, então é uma coisa que, é 
um, é uma, bom sentido (Professora G – Ciclo I). 
 
[...] o ciclo tem a proposta de contribuir pra inclusão [...] (Professor M – 
Ciclo I).  

 

 A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal do Recife, ao 

implantar os ciclos de aprendizagem, buscou assegurar o compromisso político de uma 

educação como direito social, na perspectiva da inclusão social como prática de intervenção 

não-compensatória. 

De fato, os ciclos de aprendizagem são considerados uma proposta inovadora, dentro 

de uma concepção progressista de educação, tendo como um dos seus pressupostos a inclusão 

social.  
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Todavia, é necessário ficar atento para as formas como estão se configurando os 

ciclos, uma vez que muitas propostas não estão, por uma série de fatores, assegurando os 

princípios de igualdade, liberdade, autonomia, solidariedade e justiça social, tendo em vista só 

considerar o enfrentamento de um dos maiores problemas da cultura escolar vigente – a 

repetência. 

Os ciclos, para Barretto e Sousa (2004b), devem ir além dessa preocupação, pois numa 

visão inovadora de educação, essa proposta implica mudanças na organização do trabalho 

pedagógico e da escola como um todo, na perspectiva de construir uma nova lógica: a de uma 

escola inclusiva.  

Porém, mesmo que a proposta dos ciclos tenha como objetivo garantir a inclusão é de 

fundamental importância que a qualidade do ensino seja de fato uma realidade, e que a escola 

cumpra com o seu principal dever: o compromisso com uma efetiva aprendizagem. Pois, 

como na lógica dos ciclos a reprovação é quase inaceitável, e a avaliação deixa de ser 

classificatória, não mais excluindo os alunos, se não houver uma adequada apropriação do 

conhecimento, no final do ciclo o aluno será excluído da sociedade por não ter as 

competências e habilidades necessárias para atuar nela. Portanto, é necessário ficar atento 

para que a escola não permaneça excluindo, inclusive no seu interior. 

Sobre isso Freitas diz que “[...] a exclusão é internalizada (no sentido de que o aluno 

permanece na instituição escolar mesmo sem aprendizagem, ao contrário de quando era 

puramente eliminado da escola) [...]” (2002b, p. 306, grifo do autor). 

Miranda também defende a permanência do aluno na escola, compreendendo, no 

entanto, que 

O importante é que os alunos permaneçam na escola, disponham de tempo e 
de espaço para que possam desfrutar o que ela possa lhes oferecer, inclusive 
a oportunidade de adquirir conhecimentos, mas não apenas isso ou não 
fundamentalmente isso: que eles possam viver ali e agora uma experiência 
de cidadania, de convivência, de formação de valores sociais (2005, p. 642-
643). 

 

Em relação aos pontos negativos, outro tema abordado, a questão da aprovação sem 

que o aluno tenha alcançado às competências necessárias, fica evidente nas falas das 

professoras entrevistadas: 

 

[...] o aluno é progredido sem conhecimento [...] (Professora I – Ciclo II). 
 
[...] o negativo é essa questão da não reprovação, os alunos não podem ser 
reprovados de acordo com aquelas competências (Professora F – Ciclo II). 
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Mas algumas situações de aluno que por mais que a gente se esforce aquele 
aluno realmente não estaria preparado pra passar pra um outro nível de ciclo, 
não estaria, e a gente não pode reter [...] (Professora G – Ciclo I). 
 

 Essa relação entre reprovação e competências alcançadas nega a concepção do respeito 

com as diferenças dos alunos no que se refere ao ritmo de cada um, bem como o lado positivo 

dos ciclos de aprendizagem em possibilitar uma ampliação do tempo pedagógico. 

 Outro aspecto que deve ser considerado a respeito desse assunto, encontrado na 

literatura, reflete sobre o fato de que a reprovação não garante um maior aprendizado, pelo 

contrário, a reprovação aumenta a probabilidade de uma nova retenção (GOMES, 2004, 2005; 

RIBEIRO, 1993; PENIN, 2000). 

 Ainda sobre essa questão, é importante ressaltar que se a não aprendizagem for 

atrelada apenas à progressão continuada, haverá uma clara resistência quanto aos ciclos de 

aprendizagem.  

A falta de autonomia do professor, principalmente quando se refere à retenção, é outro 

lado negativo apontado pelas professoras entrevistadas: 

 

[...] se a gente tá avaliando um aluno todo dia a gente sabe como é que ele, 
quando é que ele pode fazer progressão, eeeee, se ele, se a gente fica presa a 
critérios, eu acho que a gente não tem autonomia, né (Professora L – ciclo I). 
 
[...] a gente é obrigada a não reter o aluno [...] eu até gostaria se você 
pudesse justificar também pra mim, porque não se pode reter o aluno de 4ª 
série [...] (Professora J – Ciclo II). 
 
[...] mesmo esses alunos que eu acredito que não tem condições eu vou ter 
que convencer alguém que ele não tem condições (Professora E – Ciclo I). 

 

 Essa falta de autonomia que aparece nas falas de algumas professoras está atrelada 

unicamente à não retenção. Os depoimentos das professoras apontaram uma questão bastante 

interessante e um tanto contraditória no tocante a não retenção no “final” do ano, pois se a 

progressão continuada nos ciclos de aprendizagem possibilita uma ampliação do tempo 

pedagógico, a reprovação não seria necessária, tendo em vista que o aluno irá dar 

continuidade ao processo de aprendizagem no ciclo seguinte. 

A evidência dessa contradição é encontrada no que diz uma professora. Sobre a 

ampliação do tempo pedagógico, ela diz que se “o menino não dominou um conteúdo no ciclo 

seguinte você pode dar continuidade e ele conseguir” (Professora A – Ciclo II). 

Contraditoriamente, além de não concordar com a reprovação, a mesma professora se refere à 

falta de autonomia quando não pode reter, afirmando:  
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[...] saber.... chegar no final do ano, ter a plena convicção de que 
determinado aluno não alcançou e eu ter que promover. Essa pra mim é a 
maior dificuldade. Eu ainda faço relutando muito (Professora A – Ciclo II). 
 
[...] tem casos, como já aconteceu aqui na escola mesmo, a gente deixou de 
fazer relatório, teve que fazer uma reunião com a direção combinando com a 
prefeitura, aprovando o aluno [...] (Professora A – Ciclo II). 

  

Para Perrenoud, “[...] dentro de um ciclo, os professores se organizam livre e 

diversamente [...]” (2004a, p. 29). 

Isto é, devem se organizar livre e diversamente, sem, no entanto, deixarem de receber 

apoio institucional, acompanhamento e formação adequada, além de terem condições físicas e 

materiais. 

Outro tema discutido nas propostas de ciclos que aparece como um ponto negativo nos 

depoimentos das professoras diz respeito à organização das turmas por idade. 

Na organização escolar em ciclos de aprendizagem na rede municipal de ensino do 

Recife as turmas são definidas pelas idades dos alunos, principalmente no 1º ano do 1º ciclo, 

no qual os alunos entram com seis anos completos ou a completar em abril; no entanto, os que 

têm mais de seis anos e nunca freqüentaram a escola também são inseridos no 1º ano do 1º 

ciclo. Os alunos oriundos de sistemas seriados são inseridos nos ciclos considerando a relação 

de um ano de escolaridade para cada ano do ciclo. 

Dessa maneira, fica claro que essa organização por idade não é tão rigorosa, ficando, 

portanto, turmas com alunos de idades variadas. 

Isso gera, por parte das professoras, além de um descrédito quanto à questão da 

organização por idade, uma grande insatisfação porque as diferentes idades causam conflitos 

de interesses. 

Outro aspecto relativo à formação de turmas pela idade que talvez esteja velado é a 

questão do impacto no tocante à classificação, como alerta Arroyo, ao dizer que “a 

organização da escola, respeitando os tempos-ciclos, ao propor que os alunos sejam 

agrupados simplesmente por idades, que se respeitem seus tempos humanos, acelera as 

dúvidas e os embates sobre as práticas classificatórias” (2007a, p. 356).  

Além da diversidade das idades dentro de uma mesma turma, o quantitativo de alunos 

não é adequado a uma proposta que tem em sua concepção o atendimento individual aos 

alunos, produzindo também sentimentos negativos.  

Esses sentimentos foram encontrados nas falas de algumas professoras entrevistadas: 
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[...] em termos de hoje, a gente tem salas super-lotadas [...] evidentemente 
não serão todos os alunos que irão atingir [...] (Professora B – Ciclo I). 
 
[...] o número de alunos em sala, também não, não condiz com a proposta 
(Professora I – Ciclo II). 
 
[...] realmente no início já foi, foi a maior confusão pra se adequar, pra num, 
a idade da criança, colocar na, na, no ciclo correspondente, ma atualmente a 
gente não vê isso, atual..., eu tenho, trabalho no 2, 28 e tenho aluno de nove a 
15 anos...... não sei como isso vem acontecendo, mas é a nossa realidade [...] 
(Professora I – Ciclo II). 
 
[...] essa questão da idade na prática não é real, você tem vários meninos fora 
de faixa e você tem meninos que estão bem preparados e não podem sair da 
sala por conta da idade (Professora C – Ciclo I). 
 
[...] na rede, foi feito simplesmente mudando os alunos da série pro ciclo, 
sem nenhuma organização, sem adequação de idade [...] (Professora E – 
Ciclo I). 

 

 A prática pedagógica, numa escola ciclada, já requer, pela própria concepção da 

proposta, um trabalho diversificado, respeitando a individualidade dos alunos. Se se 

considerar a heterogeneidade quanto ao aspecto também da idade, o trabalho terá que ter 

maiores especificidades, o que exigirá do professor uma postura diferente diante do processo 

tanto de ensino quanto de aprendizagem.  

 Na organização escolar seriada, as turmas, em geral, são organizadas considerando não 

apenas a série em que o aluno se encontra, mas se procurando colocar numa mesma turma 

alunos com diferentes níveis de aprendizagem, forte, médio e fraco.  

 Nos ciclos, não há esse tipo de organização, pelo menos em suas diretrizes, por se 

entender que classificar e rotular os alunos em nada contribui para a elevação da auto-estima.  

 É importante compreender que dentre os fatores que contribuem para que os ciclos 

sejam de fato concretizados, não apenas no papel, mas sobretudo nas práticas pedagógicas, 

contribuindo para que se tenha uma educação de qualidade, a organização da escola, de uma 

forma geral, inclusive em relação às turmas, é fundamental. 

 No tocante à organização da escolaridade, ciclo ou série, as diversas representações 

sociais encontradas nas entrevistas, apresentadas na tabela 10, foram a:  

  - diferença entre série e ciclos é apenas a aprovação/reprovação; 

  - preferência pela seriação; 

  - dificuldade de romper com as concepções da seriação; 

                                                 
8 Na proposta dos ciclos de aprendizagem da rede municipal de ensino do Recife, 2, 2 significa 2º ano do 2º 

ciclo. 
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  - mudança apenas na nomenclatura (de série para ciclos); 

  - validade da proposta de ciclos vinculada à retenção; 

  - não aprendizagem dos alunos na organização em ciclos e 

  - queda do rendimento a partir da implantação dos ciclos. 

 

Estes aspectos também revelam que as professoras trazem a idéia de individualização 

dos percursos do currículo e otimização das situações de aprendizagem, de forma a atender 

aos ritmos de aprendizagem dos alunos. 
 

“[...] é algo que vem atender de forma mais, como eu te falei do princípio, de 
forma mais individualizada [...]” (Professora B – Ciclo I). 
  
“Teve o lado do olhar diferente que o professor também passou a ter, 
melhor, né, sobre cada aluno [...]” (Professora G – Ciclo I). 
  
“[...] é uma organização escolar que respeita mais, que respeita mais, é..., o, 
o aluno, o individual do aluno, né” (Professora D – Ciclo I). 

 

 No entanto, é necessário ficar atento à questão do tempo que está vinculado aos 

percursos e ritmos de aprendizagem, uma vez que, na escola, segundo Perrenoud, “o tempo é 

muito pouco extensível: seja porque multiplicar o número de anos de escolaridade é 

impossível; seja porque jogar com o número de horas ou de semanas de trabalho no ano cria 

resistências ou efeitos perversos” (2004a, p. 93). 

 Isso porque, se os ciclos trazem a idéia do atraso escolar não mais à força de 

repetências, mas o alongamento da permanência de alguns alunos, esse modo de 

individualização pode apresentar todas as limitações e todos os efeitos perversos da 

repetência, podendo, ao acabar com a reprovação, substituí-la por tempos desiguais de 

progressão, resolvendo o problema de forma aparente (PERRENOUD, 2004a). 

 Dessa forma, fica evidente que a individualização dos percursos não pode ficar presa à 

questão do tempo, devendo ter a preocupação de proporcionar meios para superação dos 

obstáculos na garantia da construção e apropriação dos conhecimentos. 

 

TABELA 10 – Análise Temática: Os Ciclos de Aprendizagem e a escola seriada (F = 
Freqüência) 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA EPISÓDIOS DAS ENTREVISTAS QUE 
DEMADAM EVIDÊNCIAS 

F 

 
 

A diferença entre 
ciclos e série é apenas 

“[...] em séries a gente podia reter o aluno que não 
tinha maturidade pra poder ir para a série 

9 
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Os Ciclos de 
aprendizagem e a 
escola seriada  

a não retenção seguinte, né, em série a gente podia reter, certo” 
(Professora Q – Ciclo II). 
 
“A grande diferença é aquela tecla que eu 
continuo insistindo: a questão da promoção. 
Porque numa seriação você pode reter o menino” 
(Professora A – Ciclo II).  

Preferência pela 
seriação 

“[...] quando eu ouvi dizer que no estado agora ia 
ser série, eu digo: ai meu Deus eu só queria que 
no município fosse [...]” (Professora N – Ciclo I). 
  
“[...] quando série, você, é o que eu te falei, aquela 
questão do fragmentado acaba te dando mais 
segurança [...]” (Professora B – Ciclo I). 

10 

A cristalização do 
regime seriado 

“[...] a gente fica aprovando o menino, o menino 
vai passando de uma série pra outra”  
(Professora N – Ciclo I). 
  
“[...] se ele tivesse sido reprovado o professor ia 
repetir tudo, todo o programa da 4ª série [...]”  
(Professora J – Ciclo II). 

9 

Mudança apenas na 
nomenclatura (de 
série para ciclo) 

“[...] o ensino continua o mesmo, na minha 
opinião não muda não” (Professora P – Ciclo II). 
  
“Olhe, eu gostaria que o sistema, ele tivesse mais 
seriedade, entendeu, não fosse uma coisa tão de 
faz de conta” (Professora O – Ciclo II).  

13 

Proposta válida/  
Proposta válida se 
pudesse reter os 
alunos 

“Então, assim, o sistema de ciclo para mim, ele é 
um, um, uma idéia válida, uma idéia muito boa 
[...]” 
(Professora G – Ciclo I). 
  
“Eu acredito nela como uma boa proposta, aliás, 
entre série e o ciclo eu acho que o ciclo seria 
melhor do que a série” (Professora E – Ciclo I). 
 
[...] eu acho que é algo que vem pra, pra melhorar 
mesmo, agora não da, não nessa estrutura que a 
gente tem hoje [...] (Professora B – Ciclo I). 

 

eu vejo o ciclo de aprendizagem é, muito válido 
para o aluno, só não sou a favor da, pro, da, 
progressão automática [...] o único defeito que eu 
acho no ciclo é essa passagem automática 
(Professora P – Ciclo II). 

 

eu acho, eu aprovo o sistema de ciclo, mas 
continuo dizendo que a, a, a, o que eu acho errado 
é essa não retenção [...] (Professora H – Ciclo I).  

15 

Na organização em 
ciclos o aluno não 
aprende 

“[...] o importante, é o aluno aprender e o aluno 
não está aprendendo [...]” (Professora L – Ciclo I). 
 

6 
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“[...] eu acho que tá passando muita gente por 
causa do ciclo, sem aprendizagem nenhuma e isso 
tá prejudicando muito o ensino [...]” (Professora H 
– Ciclo I). 

Queda no rendimento 
na organização em 
ciclos 

“Eu acho que no rendimento também caiu um 
pouquinho” (Professora E – Ciclo I). 
  
“[...] eu acho que o ensino vem piorando com 
ciclo [...]” (Professora J – Ciclo II).  

4 

 

 Em relação à diferença entre a organização escolar em série e em ciclos, as 

representações sociais da maioria das professoras foram apenas no aspecto da aprovação ou 

reprovação. Todavia, apareceram nas falas de algumas professoras a diferença na questão da 

ampliação do tempo nos ciclos e na forma de avaliar com provas e notas, tão presente na 

seriação:  

 

[...] em séries a gente podia reter o aluno que não tinha maturidade pra poder 
ir para a série seguinte, né, em série a gente podia reter, certo [...] 
(Professora Q – Ciclo II). 
[...] antigamente o aluno podia ser reprovado, hoje ele não pode mais [... ] 
(Professora J – Ciclo II). 
 
A grande diferença é aquela tecla que eu continuo insistindo: a questão da 
promoção. Porque numa seriação você pode reter o menino (Professora A – 
Ciclo II). 
 
[...] quando é série você... era nota e era prova, e em ciclos existe essa 
diferença, não existe mais prova, não existe mais nota [...] não existe mais 
aquele processo semanal que existia antes [...] (Professora F – Ciclo II). 
  

Essa visão de que a diferença mais representativa entre ciclos e séries refere-se a 

reprovar ou não reprovar é bastante equivocada. 

 É de fundamental importância que se tenha uma melhor compreensão entre uma escola 

ciclada e uma escola seriada, pois se não houver um entendimento de que as concepções não 

são apenas diferentes, mas, sobretudo, antagônicas, a proposta dos ciclos tenderá a fracassar. 

  A proposta de ciclos, citada acima, se refere às propostas transformadoras, em que 

suas concepções se contrapõem às do ensino em série (ARROYO 2000; BARRETTO 2006; 

FREITAS 2002a; MAINARDES 2007a; PERRENOUD 2004a). 

Nessas propostas as concepções contrárias às do ensino seriado compreendem: a 

educação como direito de todos e obrigação do Estado; a organização de um trabalho 

coletivo; o respeito pelas idades dos alunos; os conteúdos como sendo multilaterais e 

baseados nas experiências de vida e na prática social; que a avaliação é processual e 
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formativa; que as relações de poder são horizontalizadas; os diferentes ritmos de 

aprendizagem dos alunos; o aluno como sujeito ativo no seu processo de construção de 

conhecimento, entre outras características. 

A respeito da validade dos ciclos de aprendizagem, algumas professoras dizem que 

reconhecem a sua importância e concordam com a proposta, mas não como está estruturada; 

outras, comungam com a mesma idéia, desde que nela possa haver retenção: 

 

Eu acredito nela como uma boa proposta, aliás, entre série e o ciclo eu acho 
que o ciclo seria melhor do que a série (Professora E – Ciclo I). 
 
[...] mais uma vez eu reafirmo que o sistema de ciclo é extremamente 
positivo [...] (Professora O – Ciclo II). 
 
[...] concordo com o ciclo de aprendizagem, mas não como está sendo feito 
agora [...] (Professora I – Ciclo II). 
 

[...] eu acho que é algo que vem pra, pra melhorar mesmo, agora não da, não 
nessa estrutura que a gente tem hoje [...] (Professora B – Ciclo I). 

 

[...] se pudesse, o professor reter o aluno, eu não teria nada contra o sistema 
de ciclo, o que me, o que eu condeno no sistema de ciclo é essa pro, 
progressão ou promoção automática [...] (Professora J – Ciclo II). 

 

Eu vejo o ciclo de aprendizagem é, muito válido para o aluno, só não sou a 
favor da pro, da progressão automática [...] (Professora L – Ciclo I). 

 

Eu acho, eu aprovo o sistema de ciclo, mas continuo dizendo que a, a, a, o 
que eu acho errado é essa não retenção [...] (Professora H – Ciclo I).  

 

 É pertinente observar, na perspectiva das representações sociais, como um 

determinado grupo interage com uma situação, havendo sempre uma função comum e de 

similaridade entre os elementos de um determinado grupo.  

Embora pareça exaustivo expor diversas passagens das entrevistas, o nosso objetivo é 

mostrar que as sete professoras lecionam em escolas diferentes, com contextos e realidades 

diversas, mas pertencem ao grupo de professores da rede municipal de ensino do Recife. Esse 

sentimento de pertencimento é uma das particularidades do estudo das representações sociais.  

No entanto, esta visão de que a organização escolar em ciclos seria melhor se fosse 

permitida a reprovação, mesmo não sendo de todo o grupo, e sim de determinadas 
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professoras, é compreensiva, tendo em vista que a discussão sobre ciclos, no Brasil, está 

fortemente relacionada à questão da repetência, e que as professoras não tiveram uma 

formação adequada pra trabalhar nesse tipo de organização. 

Os ciclos de aprendizagem muito têm contribuído na perspectiva da democratização 

do ensino e no rompimento com as concepções tradicionais; todavia, se não houver uma 

compreensão no tocante à não reprovação como um ganho, não só para os cofres públicos, 

mas, sobretudo, na vida dos alunos, poucos serão os avanços. 

Propostas que têm o objetivo apenas de acabar com a retenção, acelerar o fluxo escolar 

ou acabar com a distorção idade-série, são aquelas compreendidas como conservadoras que 

não alteram as suas concepções tradicionais (ARROYO, 1999; BARRETTO; SOUSA, 2004b; 

FREITAS, 2002a; JACOMINI, 2004a; MAINARDES, 2007a). 

Há de se considerar, pois, que, dependendo da forma de organização da escola, tem-se 

garantido ou não o direito ao conhecimento e à formação (ARROYO, 2007b).  

Algumas professoras entrevistadas também têm essa visão de que há propostas em que 

só se muda a nomenclatura. No caso dos ciclos de aprendizagem, mesmo que tenha aparecido 

nas falas de algumas professoras que mudou apenas o nome, não se pode corroborar com essa 

idéia, porque esta pesquisa não tem como objetivo verificar se essa proposta implantada na 

rede municipal de ensino do Recife é conservadora ou não. 

 Todavia, é importante destacar as representações sociais que se configuram nos relatos 

das professoras quanto a este aspecto: 

 

[...] na minha vida como professora, surgiu assim, foi só a nomenclatura, 
olha, hoje você não trabalha mais com série, é com ciclos [...] (Professora D 
– Ciclo I). 

 

[...] eu acho que as mudanças não acontecem, muda os nomes, os governos, 
a proposta, mas de verdade, na prática não [...] (Professora M – Ciclo I).  

[...] o que nós temos hoje é um sistemaaaaa, sistema seriado, sem notas [...] 
(Professora I – Ciclo II). 

  

 Estes tipos de organizações muito têm contribuído para a cristalização do regime 

seriado entre as professoras entrevistadas. Tanto a referência à série quanto à preferência pela 

seriação foram freqüentes nas falas das professoras:  
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[...] até ainda hoje eu pedi pra menina: escreve aqui realmente o que é, 
porque eu ainda confundo a minha série [...] (Professora A – Ciclo II). 

 

[...] é melhor o seriado com a repetência do aluno [...] (Professora I – Ciclo 
II). 

 

 [...] o impedimento do professor de reter o aluno, principalmente na 4ª série 
[...] (Professora J – Ciclo II). 

 

[...] eu posso pegar um aluno numa 4ª série [...] (Professora F – Ciclo II). 

 

[...] quando eu ouvi dizer que no estado agora ia ser série, eu digo: ai meu 
Deus, eu só queria que no município fosse [...] (Professora N- Ciclo I). 

 

[...] eu sou a favor da questão, sinceramente, da série [...] (Professora F – 
Ciclo II). 

 

A preferência das professoras pela seriação também se apóia no forte argumento de 

que, com a implantação dos ciclos de aprendizagem, além de ter havido uma queda no 

rendimento, os alunos “não aprendem”: 

 

[...] na realidade tem muita coisa que se a gente voltasse mesmo pra aquela 
anterior, aquela tradicional, eu acho que o aluno aprenderia muito mais 
(Professora N – Ciclo I). 

 

O rendimento no geral eu acho muito baixo, eu acho muito fraco [...] 
(Professora Q – Ciclo II). 

 

[...] o menino do ciclo, do 1º ao 4º tá saindo ruim, e cada dia pior (Professora 
M – Ciclo I). 

 

[...] ele não está funcionando. Os alunos estão chegando analfabetos na 5ª 
série, na 6ª série [...] (Professora O – Ciclo II). 

 

Eu acho que no rendimento também caiu [...] (Professora E – Ciclo I). 

 

[...] eu acho que tá passando muita gente por causa do ciclo, sem 
aprendizagem nenhuma [...] (Professora H – Ciclo I). 
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[...] eu acho que o ensino vem piorando com o ciclo [...] (Professora J – 
Ciclo II). 

 

Carnoy (2009) chama atenção para o fato de que “professoras pensam que a 

reprovação é algo natural porque acham que as crianças simplesmente não conseguem 

aprender”. 

Nas respostas das professoras foi percebido que não há somente uma construção do 

real efetuada através das informações, interpretações, percepções e dos sentidos que vão 

dando significado ao mundo, influenciando as práticas sociais, mas a própria exposição de si 

mesmo, como nos diz Grize: “na verdade, quando fala, o locutor não só traduz o modo pelo 

qual vê o mundo, como ainda expõe a si mesmo” (2001, p. 126). 

 Desvincular os ciclos da melhoria da aprendizagem é um dos fatores que gera além de 

uma resistência, uma falta de credibilidade para com a proposta, pois nega a associação da 

promoção com o cumprimento do direito à educação de qualidade para todos (JACOMINI, 

2004a). 

 Partindo desse mesmo princípio, se os ciclos de aprendizagem forem vistos como os 

vilões do baixo rendimento, a defesa da escola seriada e o não rompimento com a mesma será 

ainda mais forte.  

 É importante ressaltar que alguns fatores, como a resistência à mudança, o “medo do 

novo”, a forma de como os ciclos são implantados, a falta de preparação e de persuasão dos 

professores, entre outros, também são grandes aliados para a não aceitação, por inteiro, da 

proposta de ciclos de aprendizagem.  

 Duas professoras entrevistadas descreveram com veracidade a questão da resistência 

para com as mudanças, para com o que é desconhecido:  

 

[...] o novo, ele assusta, e quando você se sente despreparado para o novo, 
assusta muito mais [...] (Professora G – Ciclo I). 
 
Eu me senti perdida, com medo mesmo. Eu dizia: meu Deus, o que é que eu 
vou fazer com esses alunos que agora é ciclo e eu não sei o que é ciclo. Foi 
horrível (Professora D – Ciclo I) 
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No entanto, “quando a novidade é incontornável, à ação de evitá-la segue-se um 

trabalho de ancoragem, com o objetivo de torná-la familiar e transformá-la para integrá-la no 

universo de pensamento preexistente” (JODELET, 2001, p. 35).  

Esse processo pode ser percebido no decorrer da entrevista da Professora D, por 

exemplo, que no início se sentia perdida, sem saber o que fazer, sem saber o que é ciclo, mas 

que com a continuidade dos ciclos chega a expressar que “a organização é ótima”.  

 Diante desse quadro, para que se tenha uma efetiva democratização do ensino, 

garantindo uma educação de qualidade para todos, é preciso repensar os ciclos de 

aprendizagem no que diz respeito à formação dos professores, à estrutura e condições física e 

material, ao quantitativo de alunos em sala de aula, enfim, a todos os aspectos necessários 

para romper com as concepções tradicionais da escola seriada, tão seletiva e excludente. 

 

6.2 Os ciclos de aprendizagem e a progressão continuada nas representações sociais das 

professoras 

 

Na temática progressão continuada e ciclos de aprendizagem buscou-se revelar dos 

grupos extraídos da tabela 11 as representações sociais das professoras sobre dois aspectos: o 

não reconhecimento da diferença entre promoção automática e progressão continuada, quando 

o conceito se torna confuso, e a contradição da proposta de progressão continuada nos ciclos 

de aprendizagem implantada pela rede municipal de ensino do Recife.  

 

TABELA 11 – Análise Temática: Promoção automática ou progressão continuada (F = 
Freqüência) 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA EPISÓDIOS DAS ENTREVISTAS QUE 
DEMADAM EVIDÊNCIAS 

F 

Promoção 

automática ou 

progressão 

continuada 

Não reconhece a 

diferença/conceito 

confuso 

“É progressão automática” (Professora L – Ciclo 
I). 
  
“Eu acho que é promoção automática, você, o 
aluno, automaticamente ele é promovido pra série 
seguinte [...]” (Professora J – Ciclo II). 

8 

    

A proposta de 

progressão 

continuada 

A contradição da 

proposta/não há 

progressão e sim 

“[...] essa progressão, eu não posso dizer que seja 
de, pelo menos de 50% de aluno uma progressão, 
eu acho que eles têm é, mais uma promoção”  
(Professora F – Ciclo II). 
  

11 
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promoção “[...] a prefeitura ela coloca que o ciclo ele é uma 
progressão continuada, né, mas que não deixa de 
ter essa promoção automática [...]”  
(Professora G – Ciclo I). 

 

Foi claramente percebido que as professoras, em suas representações sociais, 

mostraram, além de um confuso entendimento entre progressão continuada e promoção 

automática, uma insatisfação com o propósito que as duas denominações têm que é a não 

retenção dos alunos. Esses aspectos puderam ser constatados em diferentes ocasiões durante 

as entrevistas, recebendo inclusive outras expressões: 

 

[...] eu sou a favor do ciclo, agora que, que não, não tivesse essa passagem, 
essa passagem automática [...] (Professora L – Ciclo I). 
 
Progressão automática, porque se fosse continuada [...] (Professora Q – 
Ciclo II). 
 
Se tem às vezes uma, uma, não, progressão não, não, é o outro sistema 
(Professora C – Ciclo I). 

 

Mesmo que a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer compreenda que a política de 

não retenção está associada à progressão continuada dos alunos, e que a apropriação do 

conhecimento faça parte de um percurso, as professoras mostram que, na prática, o que se tem 

é mesmo uma promoção automática: 

  

[...] eles dizem que é progressão [...] (Professora M – Ciclo I). 
 
[...] a prefeitura ela coloca que o ciclo ele é uma progressão continuada, né, 
mas que não deixa de ter essa promoção automática, mas, éé, a intenção aí 
da prefeitura quando propôs esse ciclo, impôs também é, que a gente não 
veja como uma promoção automática, a gente veja como uma progressão 
continuada, só que na realidade acontece como eu disse agora a pouco, 
algumas situações de alunos, eles deixam de ser uma progressão continuada 
e passam a ser uma progre... uma promoção automática [...] (Professora G – 
Ciclo I).  

 

Na nossa interpretação, essa indistinção conceitual que as professoras expressam a 

respeito da progressão continuada e da promoção automática, como se ambas significassem a 

mesma coisa, pode ser a explicação para a reação negativa das professoras, criando uma 

resistência ainda maior para com a mudança de série para ciclos de aprendizagem. Isso pode 

ser identificado pelo fato de que as representações sociais se fundamentam no contexto e na 

própria experiência dos sujeitos, sendo uma construção do real que se efetua coletivamente a 
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partir das informações recebidas através das interpretações, das percepções e sentidos em que 

as pessoas vão dando significado ao mundo e influenciando as práticas sociais. 

 De fato, se a distinção entre a concepção da proposta e sua implementação na prática 

pedagógica for enfocada somente na dicotomia aprovação/reprovação, e na regularização do 

fluxo escolar, sem considerar outros aspectos, como a questão do processo de ensino e de 

aprendizagem, a participação e o envolvimento dos profissionais (principalmente dos 

professores), a mudança dos paradigmas da avaliação e do currículo, entre outros (FREITAS, 

2002a; BARRETTO; SOUSA, 2004b; GOMES, 2004; MAINARDES, 2007a), acaba havendo 

uma descaracterização do aspecto inovador e progressista dos ciclos. 

Essa “contradição” entre o que de fato se propõem os ciclos, numa visão mais 

inovadora, que é a progressão continuada, e o que realmente se encontra no cotidiano escolar, 

é apontada por Mairnardes, quando este diz que “[...] no processo de formulação da 

progressão continuada, defende-se que esta diferencia-se da promoção automática – uma idéia 

bastante desgastada no meio educacional, em virtude das formas de sua implantação [...]” 

(2001, p. 36). 

A reflexão feita por Mainardes é resultado da falta de preparação e de formação dos 

professores quando da implantação dos ciclos, gerando um desconhecimento das concepções 

dos ciclos de aprendizagem e até uma visão confusa no tocante à questão da não retenção. 

Nessa direção, e com o propósito de esclarecer ainda mais a diferença entre promoção 

automática e progressão continuada, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo, ao 

instituir o regime de progressão continuada, apontou a distinção entre os dois termos; na 

proposta instituída, 

[...] a criança avança em seu percurso escolar em razão de ter se apropriado, 
pela ação da escola, de novas formas de pensar, sentir e agir”; e, na 
promoção automática, a criança [...] permanece na unidade escolar, 
independentemente de progressos terem sido alcançados (SÃO PAULO 
(Estado), 1998a, p. 2-3 apud BERTAGNA, 2008, p. 80). 
 

Bertagna (2008) também faz uma alusão à progressão continuada como uma proposta 

que não se prende à questão apenas da não reprovação; ao contrário, considera o processo de 

ensino e de aprendizagem como um fator fundamental na proposta de ciclos. Segundo a 

autora,  

 

[...] a progressão continuada permite que os professores acompanhem 
constantemente os avanços e as dificuldades dos alunos, oferecendo suporte 
e reforço escolar sempre que necessário, apostando, entre outras coisas nos 
recursos pedagógicos para assegurar a aprendizagem (2008, p.78-79). 
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 Ainda sobre a distinção entre promoção automática e progressão continuada, Bertagna 

acrescenta:  

Embora a diferença possa parecer pouco significativa, é importante 
considerar que a progressão continuada propõe a avaliação contínua do 
processo de aprendizagem dos alunos, assim como recuperação contínua, 
além de modalidades alternativas de adaptação, reclassificação, avanço, 
aproveitamento escolar, controle de freqüência dos alunos e dispositivos 
regimentais. Com essas alternativas e tendo o progresso como alavanca 
propulsora da aprendizagem, pretendesse beneficiar os alunos, favorecendo 
o seu desenvolvimento afetivo, social e cognitivo. Portanto, não deveria ser 
considerado aprovação automática, visto que esta desconsidera o processo de 
aprendizagem da criança (2008, p. 80). 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, considerando que a proposta de ciclos não deve ter 

como objetivo principal a não reprovação, Rabelo (2000) reconhece que a progressão 

continuada tem um compromisso com a construção de competências e habilidades. 

Freitas (2004) distingue a promoção automática sobre outro aspecto. Para ele, a 

progressão continuada não deve ser vista como parte das diretrizes dos ciclos, mas sim como 

uma proposta diferente, na qual os ciclos se propõem alterar os tempos e os espaços da escola, 

e a promoção automática tem como objetivo principal a liberação do fluxo escolar.  

No entanto, se a progressão continuada não for usada com os devidos cuidados, dentro 

de um conjunto de medidas, seus efeitos podem ser regressivos (GOMES, 2005). 

A discussão sobre a não retenção apareceu em 1918 com Sampaio Dória e em 1921 

com Oscar Thomspson, que usaram a expressão promoção automática e promoção em massa, 

e ganhou força na década de 1950, enfatizada por Almeida Júnior (1957) e Dante Moreira 

(1959), pois nessa época o Brasil apresentava os mais altos índices de reprovação entre os 

países da América Latina, na passagem da 1ª para a 2ª série (BARRETTO; MITRULIS, 

2001).  

Como a expressão promoção automática visava combater, principalmente, o problema 

do fracasso escolar no tocante à reprovação, e mesmo propor algumas mudanças, como a 

questão da idade cronológica dos alunos e a criação de oportunidades de estudos com a 

participação dos professores (ALMEIDA JÚNIOR, 1957), estava longe de ser uma proposta 

inovadora na perspectiva de romper com as concepções tradicionais da escola seriada. Era, 

portanto, apenas uma proposta de não retenção que contribuiria, também, para minimizar os 

gastos públicos. 

Diante desses fatos, as idéias de progressão continuada e promoção automática foram 

interpretadas como sendo a mesma coisa, gerando uma grande insatisfação dos professores, 

por serem vistas apenas como a impossibilidade de reter seus alunos. Esse sentimento de 
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insatisfação e essa visão de que a proposta teria apenas esse propósito, a não retenção, foram 

encontrados nas entrevistas, quando pôde ser percebida a relação entre o objeto e a posição 

subjetiva e social das professoras: 

 

[...] discordei e discordo de muitas coisas que exigiram e que eu fui forçada a 
fazer, como por exemplo, essa passagem de um ciclo pra outro, contínua, 
automática, o aluno passa independente de não ter alcançado os objetivos que 
você se propõe a alcançar no decorrer do ano letivo [...] (Professora J – Ciclo 
II). 

 
[...] eu me sinto muito mal, por isso eu sou contra essa promoção sem o 
menino alcançar (Professora A – Ciclo II). 

 

[...] que mudassem até essa questão da, da não, da não progressão do aluno, 
né, que ele pudesse ser retido [...] (Professora F – Ciclo II). 

 

Outro fator que contribuiu para essa resistência à lógica dos ciclos, relacionado à idéia 

da não retenção no regime de progressão continuada ou de promoção automática, foi a 

distorção na prática avaliativa, como se no ciclo o instrumento de avaliação fosse extinto e o 

professor “perdesse” a autoridade.  

A progressão continuada não pode ser pensada exclusivamente para resolver os graves 

problemas do fracasso escolar, e sim, ser associada ao cumprimento do direito de uma 

educação inclusiva e de qualidade.  

Para isso, faz-se necessária uma gama de ações, principalmente junto aos professores, 

para que a proposta de ciclos de aprendizagem cumpra com a sua proposição, opondo-se de 

fato à escola seriada. 

Dentre essas ações, e retornando à questão da não preparação dos professores, a 

necessidade de capacitação e de um constante diálogo com os profissionais envolvidos no 

contexto escolar é de fundamental importância para que idéias equivocadas não levem ao 

descrédito a proposta de ciclos de aprendizagem. 

Essa falta de capacitação, de participação e diálogo com os professores, que gerou, 

além de uma equivocada visão do ciclo (e conseqüentemente da progressão continuada), o 

próprio descrédito, pode ser mais uma vez verificada nesta pesquisa através das 

representações sociais das professoras, as quais demonstram fortes indícios de que é preciso 

rever o envolvimento dos docentes: 
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[...] a própria questão mesmo do, do ciclo, o que é o ciclo, que até hoje a 
gente trabalha sem saber mesmo, né (Professora F – Ciclo II). 
 
[...] quando a prefeitura implantou, ela não fez reunião nenhuma com a 
gente, ela impôs para todos os professores [...] (Professora Q – Ciclo II). 
 
 

Na perspectiva das representações sociais, a importância de um envolvimento dos 

sujeitos nas propostas implantadas é realmente fundamental, visto que as representações 

funcionam como um sistema de interpretação da realidade, regendo as relações dos indivíduos 

com seu meio físico e social, determinando seus comportamentos e suas práticas (ABRIC, 

1998). 

Sendo uma das formas de apreensão do mundo concreto, as representações sociais 

facilitam a transposição de conceitos para o plano do saber, impulsionando comportamentos 

socialmente adaptados ao conhecimento real. 

No processo de tomada de atitude,  

 

O indivíduo sofre a pressão das representações sociais dominantes na 
sociedade e é nesse meio que pensa ou exprime seus sentimentos. Essas 
representações diferem de acordo com a sociedade em que nascem e são 
moldadas. Portanto, cada tipo de mentalidade é distinto e corresponde a um 
tipo de sociedade, às instituições e às práticas que lhe são próprias. 
(MOSCOVICI, 2001, p. 49). 
 

 Considerando que as representações sociais dominantes na sociedade influenciam os 

sujeitos, reforça-se a necessidade da comunicação, da preparação, da formação dos 

professores para uma melhor compreensão dos ciclos de aprendizagem e, conseqüentemente, 

maior credibilidade e efetiva mudança de concepção de educação. 

Pois, como nos diz Gomes, “[...] a questão fundamental não é reprovar ou deixar de 

reprovar, porém melhorar as condições de aprendizagem de todos, notadamente dos menos 

favorecidos” (2005, p. 15). 

 

6.3 Representações sociais das professoras sobre os ciclos de aprendizagem como uma 

política de não retenção  

 

 Os ciclos de aprendizagem como uma política de não retenção é um tema pertinente, 

que foi destacado na análise temática. Dentro desse tema, privilegiaram-se alguns pontos 

relevantes, extraídos da tabela 12, que emergiram nas representações sociais das professoras, 

tais como: 
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 - a oposição a não retenção; 

 - os sentimentos emergidos por não poder reprovar; 

 - a relação dos alunos com a não reprovação; 

 - os ciclos e a não reprovação na visão dos pais. 

 

TABELA 12 – Análise Temática: A não retenção na política dos ciclos (F = Freqüência) 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA EPISÓDIOS DAS ENTREVISTAS QUE 
DEMADAM EVIDÊNCIAS 

F 

O professor e a não 

retenção 

Não concorda com a 

não retenção/defende 

a reprovação 

“[...] eu discordo com essa mudança de ciclo que a 
gente não possa reter o aluno [...]” (Professora J – 
Ciclo II). 
 
“[...] eu continuo dizendo que a, a, a, o que eu 
acho errado é essa não retenção [...]” (Professora 
H – Ciclo I). 

21 

 

 

   

Sensação por não 

poder reter 

Péssima “Péssima” (Professora L – Ciclo I). 
  
“Péssima” (Professora P – Ciclo II). 

2 

De angústia “ Angustiante, porque eu tô vendo que ele não tem 
condições de ir adiante [...]” (Professora I – Ciclo 
II).  
 
“É, a angustia [...]” (Professora B – Ciclo I). 

2 

 

 

Horrível “Horrível, eu vou passar pra outra professora os 
mesmos problemas que eu vivi [...]” (Professora C 
– Ciclo I). 

1 

Boa “Olha, a minha sensação não é ruim não [...]”  
(Professora D – Ciclo I). 
  
“[...] ela é uma sensação boa [...]” (Professora G – 
Ciclo I).  

2 

De frustração “Eu fico frustrada [...]” (Professora E – Ciclo I). 1 

A pior possível “É a pior possível [...]” (Professora A – Ciclo II). 1 

De tristeza “Eu fico triste porque eu sei que é uma coisa que 
vai prejudicar a ele” (Professora H – Ciclo I). 

1 

De revolta “Revoltada, eu fico com pena do aluno porque eu 
sei que ele vai ser marginalizado pelo professor 
da, do 3º ciclo [...]” (Professora J – Ciclo II). 

1 

De sofrimento “Sofro de morrer, eu sofro tanto, porque eu sei 
que no próximo ano vai ser muito difícil ele se 
desenvolver [...]” (Professora N – Ciclo I). 

1 

De impotência “De impotência. É impotência total” (Professora F 
– Ciclo II). 
  
“Impotência” (Professora Q – Ciclo II). 

2 
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Não se importa “[...] eu não tenho nenhum problema com não 
reprovar [...]” (Professora O – Ciclo II). 
“[...] pra mim não me importa não [...]” 
(Professora M – Ciclo I). 

2 

   

O aluno e a não 

retenção 

Alunos 

desinteressados 

“[...] por saberem que não serão reprovados, então 
muitos resistem a não querer fazer atividade [...]”  
(Professora P – Ciclo II). 
 
“[...] a resposta quando a gente fala sobre esse 
desinteresse é assim; não ligue não tia, eu não vou 
passar?” (Professora E – Ciclo I). 

12 

 

 

    

 

 

A não retenção na 

visão dos pais 

Não entendem a 

política dos ciclos 

“Os pais não entendem nada, eles não sabem nem 
o que é que tá acontecendo [...]” (Professora O – 
Ciclo II). 
 
“[...] para os pais, por mais que expliquemos 
também, eles também não aceitam, eles não 
entendem [...]”  
(Professora G – Ciclo I). 

5 

Resistência dos pais 

quanto a não retenção 

“[...] então há ainda uma certa, como eu posso 
dizer, resistência dos pais com relação a, a não 
retenção [...]” 
(Professora B – Ciclo I). 
 
“Alguns pais sugerem até a retenção do aluno 
[...]” 
(Professora I – Ciclo II). 

6 

 

 A reprovação escolar é um assunto que vem gerando polêmica entre os profissionais 

da educação que atuam em escolas organizadas em ciclos, por ser quase abolida ou, quando 

permitida, não ser decidida apenas pelo professor. 

 Sendo uma herança da escola seriada, a reprovação é a grande responsável pela 

exclusão e seletividade presentes neste modelo de organização escolar, e, conseqüentemente, 

pela evasão e a distorção idade-série.  

 Como parte da formação de várias gerações, as concepções tradicionais de educação e 

de reprovação como conseqüência pelo não aprendizado, tendo como culpados o aluno ou a 

família ou o professor, e nunca a estrutura da escola como um todo, estão bastante 

sacramentadas, tendo em vista a idéia de que a reprovação é não apenas essencial, mas um 

benefício para os educandos que não alcançam as competências e habilidades necessárias. 

 Essa idéia de que a reprovação às vezes é necessária e traz vantagem para o aluno está 

presente nas falas das professoras quando dizem que: 
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[...] tem aluno que precisa ser retido sim, se não, ele vai, é como uma bola de 
neve, vai chegar o dia que ele vai ser humilhado [...] (Professora O – Ciclo 
II). 
 
[...] o único problema pro ciclo tá sendo esse momento de não reter o aluno 
quando ele, quando é necessário [...] (Professora H – Ciclo I). 
 
[...] quando a gente re, retém o aluno é porque a gente sabe que ele não 
alcançou os objetivos, ele não teve, é, a maturidade pra seguir adiante, né, e 
a retenção, ela seria importante diante disso [...] (Professora Q – Ciclo II). 
 
[...] só acho ruim porque eu vou ter que às vezes promover o aluno que não 
tá sabendo de nada [...] (Professora D – Ciclo I). 
 
[...] essa dificuldade da criança, ela deve ser sanada no ano em que ela está 
cursando e não ela ser progredida sem condições (Professora I – Ciclo II). 
 
[...] seria mais, é..., humano pra ele, ser retido sabendo porque tá sendo 
retido e sabendo que no ano que vem poderia ser aprovado com mais 
qualidade [...] (Professora E – Ciclo I). 

 

 Diante dessas concepções, e considerando que as representações sociais se apóiam em 

valores e significados de experiências pessoais e sociais, os ciclos de aprendizagem, 

caracterizados como uma política de não retenção, vêm sendo motivo de fortes resistências, 

principalmente entre os professores. 

 As representações sociais das professoras entrevistadas demonstram como a 

resistência, no tocante a não reprovação, vem se configurando dentro dessa política: 

 
[...] eu discordo com essa mudança de ciclo que a gente não possa reter o 
aluno (Professora J – Ciclo II). 
 
O que eu penso é que deveria haver uma mudança, onde o sistema de ciclo 
continuasse, só que houvesse uma abertura de, de ni, de nível, a cada nível, 
de reter alguns alunos, reter [...] (Professora G – Ciclo I). 
 
[...] a mudança principal é acabar com essa história de não poder reter 
(Professora A – Ciclo II). 
 
O ciclo tem que acontecer, tudo bem, eu concordo, o que tá escrito no papel 
é vantajoso, tudo bem, o que eles colocaram no livrinho, etc., etc., a prática 
tá sendo outra, né, o que deveria mudar com urgência no ciclo seria a 
questão da retenção [...] (Professora Q – Ciclo II). 
 
[...] que eles revissem nesse sentido, essa questão da retenção, porque aí, eu 
acho que o processo seria melhor [...] (Professora F – Ciclo II). 

 

 É importante compreender que a reprovação tem um caráter social, político, 

ideológico e cultural, mas que não deixa de perpassar por questões pedagógicas e estruturais. 

 No entanto, é preciso que a reprovação seja vista como um problema de 
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responsabilidade da escola e da sociedade, e não dos alunos, nem muito menos da família 

(JACOMINI, 2004a).  

Autores têm apontado para os diversos problemas que a reprovação vem causando. 

Além de ser maléfica para o aluno, gerando, entre outras coisas, a baixa auto-estima e a 

evasão, a reprovação traz gastos ainda maiores para o estado. (BARRETTO, MITRULIS; 

2001; ALMEIDA JÚNIOR, 1957).  

Pesquisadores também indicaram que, além da reprovação não significar que o aluno 

vá aprender mais, a perspectiva de uma nova reprovação ainda é maior (GOMES, 2004; 

RIBEIRO, 1993). 

Barretto e Souza colocam que “a reprovação é reivindicada por grande parte dos 

segmentos escolares como um mecanismo necessário para garantir a aprendizagem, mesmo 

que não seja para todos os alunos, atribuindo-se a ela um potencial de motivação para o 

ensino e para a aprendizagem” (2004b, p. 16). 

Todavia, como nos diz Grossi, 

 

 [...] concluir-se que o problema da não aprendizagem escolar repousa no 
episódio da reprovação formal é tomar o sintoma pela causa. Retirar o 
sintoma sem atingir a causa é vê-lo explodir mais grave num próximo 
momento. O problema da escola não é a repetência, mas sim, a não 
aprendizagem (2004, p. 49).  

 

 Tanto a reprovação como um meio necessário de garantir a aprendizagem, como a 

questão da motivação do processo de ensino e de aprendizagem, são aspectos que puderam ser 

identificados nos relatos das professoras entrevistadas, quando se perguntou como os alunos 

percebem a progressão continuada e como elas vêem a questão da não retenção: 

 

Eu me sinto desmotivada muitas vezes porque eu vejo... não, não dá retorno 
[...] (Professora C – Ciclo I). 
 [...] por saberem que não serão reprovados, então muitos resistem a não 
querer fazer atividade [...] (Professora P – Ciclo II). 
[...] quando você, é, não pode reter o aluno, você está levando o aluno a ser 
desestimulado [...] (Professora J – Ciclo II). 
 
[...] os professores que trabalhavam em série, quando começaram a entender 
que ciclo não reprova, eles também se relaxaram, igual aos alunos [...] 
(Professora Q – Ciclo II). 
 
[...] eu já tive oportunidade de reprovar aluno no, no sistema de série e no 
ano seguinte [...] quando o meu aluno repetia, ele terminava o ano um 
excelente aluno [... ] (Professora J – Ciclo II). 
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 Algumas professoras entrevistadas não concordam com a não retenção porque, na 

visão delas, não reter significa que:  

 - o aluno não tem mais interesse porque sabe que não vai ser retido (Professoras B, C, 

E, F, G, H, I, J, N, P); 

 - os professores também se sentem desmotivados (Professoras C, Q); 

 - diminui o respeito pelo professor (Professora E); 

 - o professor deixa de ter autonomia (Professoras I, J, L, M, P) e 

 - o aluno se torna mais irresponsável (Professora J). 

Ainda sob a questão da não retenção, nas representações sociais das professoras, 

quando indagadas sobre qual a sensação que elas têm por não poderem reprovar seus alunos, 

as respostas, em sua maioria, foram de sentimentos que apontam para uma grande 

insatisfação:  

- péssima (Professoras L e P); 

- angústia (Professoras I e B); 

- horrível (Professora C); 

- frustração (Professora E); 

- pior possível (Professora A); 

- tristeza (Professora H); 

- revolta (Professora J); 

- sofrimento (Professora N); 

- impotência (Professora F e Q) 

Apenas quatro professoras disseram não se incomodar em não reprovar: 

 

[...] a minha sensação não é ruim não [...] (Professora D – Ciclo I). 
 
[...] é uma sensação boa [...] (Professora G – Ciclo I). 
 
[...] eu não tenho nenhum problema com não reprovar [...] (Professora O – 
Ciclo II). 
 
[...] pra mim não me importa não [...] (Professora M – Ciclo I). 

 

 A maneira como os pais vêem os ciclos também foi uma questão abordada na 

entrevista. 

 Sobre esse aspecto, os depoimentos das professoras mostraram que os pais, além de 

não compreenderem o sistema de ciclos, nem conceberem uma avaliação sem nota, não 
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concordam com a progressão continuada por acharem que os filhos estão sendo aprovados 

sem terem aprendido, chegando inclusive a responsabilizar a professora por essa aprovação: 

 

[...] ainda é muito pouco a compreensão dos pais em relação a essa nova 
forma de, de avaliação [...] se tivesse nota o pai compreende, eu acho que 
não teria pai nenhum que não entendesse (Professora P – Ciclo II). 
 
[...] muitos pais reclamam, né, os pais são contra a passagem automática [...] 
eles acham que gente é que passa os alunos sem ter condições (Professora L 
– ciclo I). 
 
[...] os pais, a gente conversa muito, mas eles não aceitam, sabe, eles não 
aceitam a questão da aprovação automática [...] os pais reprovam 
completamente, pelo menos chegam a me criticar: professora, como é que a 
senhora vai passar meu filho que não sabe ler [...] (Professora Q – ciclo II). 
 
Alguns pais sugerem até a retenção do aluno [...] (Professora I – Ciclo II).  

 

Isso demonstra que as concepções de um ensino tradicional estão incrustadas na 

sociedade como um todo, reforçando a velha cultura da avaliação mensurada e classificatória, 

a qual define a aprovação ou reprovação. Como diz Arroyo, “classificar, hierarquizar faz parte 

de nossa cultura e prática social e inclusive de nossa cultura e prática profissional” (2007a, p. 

352). 

Uma cultura, em síntese, que explica a resistência pela não reprovação na proposta dos 

ciclos de aprendizagem por parte dos pais e principalmente dos professores. 

Diante das representações sociais das professoras sobre a não reprovação, pode ser 

percebido que, embora os ciclos de aprendizagem tenham provocado um avanço no repensar 

da escola seriada e suas formas arcaicas e tradicionais, a validade ou não dessa proposta ainda 

gira em torno da não retenção, sendo esta a grande responsável pelo descrédito dessa forma de 

organizar o ensino. 

 

6.4 Avaliação nos ciclos de aprendizagem: representações sociais das professoras 

 

 Um fator preponderante na análise temática refere-se à avaliação nos ciclos de 

aprendizagem, sobre a qual foram destacadas várias proposições identificadas na tabela 13, 

que se apresentaram em diversas formas, aqui retratadas:  

- a nota como um registro concreto; 

- a atribuição da nota como um aspecto positivo;  

- a avaliação como punição; 
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- a importância dos ciclos para a mudança no processo de avaliação e 

- o registro da avaliação através dos relatórios. 

 

TABELA 13 – Análise Temática: A avaliação na proposta dos ciclos de aprendizagem (F 
= Freqüência) 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA EPISÓDIOS DAS ENTREVISTAS QUE 
DEMADAM EVIDÊNCIAS 

F 

 

 

Avaliação e nota 

Acredita que a nota é 

um registro concreto 

“[...] os pais não vêm nota, não vêm avaliação, 
não vêm nada [...]” (Professora C – Ciclo I). 
  
“[...] a questão da nota, o fato de não ter uma nota, 
o fato de não ter um, um documento [...]”  
(Professora O – Ciclo II). 

8 

Atribuição da nota 

como um aspecto 

positivo 

“[...] acredito que o sistema de notas, até contribui 
pra que o aluno se esforce mais [...]” (Professora I 
– Ciclo II). 
  
“[...] eu ainda sou pela nota porque é a coisa mais 
simples pra os dois lados, tanto pro aluno quanto 
pra, para o professor [...]” (Professora P – Ciclo 
II). 

6 

     

 

 

A visão da 

avaliação  

O uso da avaliação 

como 

punição/conseqüência

“[...] o que é que ele vai encontrar aí fora, é isso, é 
uma nota, é uma aprovação ou não, é um esforço 
que ele tem que fazer [...]” (Professora C – Ciclo 
I). 
 
“[...] não é bem punição, mas tudo tem que ter 
conseqüência [...]” (Professora B – Ciclo I). 

3 

Avanços/mudança no 

processo de avaliação 

“[...] o ciclo é importante porque a avaliação é 
contínua [...]” (Professora L – Ciclo I). 
 
“A forma de avaliação do ciclo eu acho que é o 
mais importante [...]” (Professora E – Ciclo I). 

8 

A dificuldade de 

preencher os 

relatórios 

“[...] tem muito mais coisas agora que a gente tem 
que relatar, e essa é uma das dificuldades do ciclo 
[...]”  
(Professora A – Ciclo II). 
 
“Essa questão do relatório, de escrever como 
aquele aluno tá, é muito subjetivo” (Professora E 
– Ciclo I). 
  

4 

 

 Como a avaliação está relacionada diretamente à aprovação/reprovação, e como 

assume um papel fundamental nos ciclos de aprendizagem, os procedimentos avaliativos 

também estão vinculados com a forma que a escola assume, correspondendo a determinadas 
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funções, como a hierarquização, o controle e a formação dos valores impostos pela sociedade 

(FREITAS, 2003). 

 Com as formas alternativas de organizar o ensino,  

 

O eixo da avaliação deixa de girar exclusivamente em torno do aluno e da 
preocupação técnica de medir o seu rendimento. Passa a centrar as atenções 
em torno das condições em que é oferecido o ensino, formação do professor 
e suas condições de trabalho, currículo, cultura e organização da escola e, 
ainda, postura de seus dirigentes e demais agentes educacionais 
(BARRETTO, 2001, p. 49). 

 

 Todavia, as representações sociais das professoras entrevistadas, sobre esse aspecto 

progressista da avaliação, ora se apresentam como um ponto positivo, ora como um entrave 

nas relações com os alunos, com os pais e com a própria organização do trabalho pedagógico: 

 
[...] o ciclo é importante porque a avaliação é contínua [...] (Professora L – 
Ciclo I). 
 
[...] a avaliação foi o que o ciclo trouxe de melhor, foi, foi assim, chamar a 
atenção cada vez mais do professorado, de uma forma geral, de que essa 
avaliação ela deve ser [...] contínua [...] (Professora G – Ciclo I). 
 
[...] a gente deixou as provas de lado, esse ano até a gente voltou a fazer as 
provas exatamente pela cobrança dos alunos mesmo, porque a gente tava 
tendo muita dificuldade, onde os alunos já iniciavam o ano letivo, já 
dizendo: não vou fazer mais nada, porque eu, já,no fim, quando chegar no 
final do ano eu tô passado mesmo [...] (Professora F – Ciclo II). 
[...] os pais, a gente percebe que eles precisam de um fechamento [...] o fato 
de não ter um, um documento, entendeu, as, ou seja, as provas [...] 
(Professora O – Ciclo II). 
 
[...] aqueles professores que já tinham um sistema assim, mais rígido, mais 
centrado, é, minha aula, meu conteúdo, meu trabalho, é assim que eu faço. 
Não mudou nada, só mudou o registro na caderneta (Professora E – Ciclo I). 

 

 Os ciclos de aprendizagem provocam também um confronto com a lógica da escola 

seriada, no que diz respeito aos aspectos classificatório, excludente e seletivo, presentes 

também na forma de avaliar.  

Como um processo inerente à prática educativa, a avaliação nos ciclos de 

aprendizagem “exige instrumentos novos de avaliação subentendidos por conceitos precisos 

[...]” (PERRENOUD, 2004a, p. 118). O autor ainda destaca a avaliação formativa como sendo 

uma lógica eminente dos ciclos de aprendizagem, que possui três funções que se articulam 

entre si: a compreensão da natureza da aprendizagem, a escolha de estratégias de ajuda aos 
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alunos com mais dificuldades e o favorecimento das interações entre os grupos de alunos, em 

que desperte situações que produzam aprendizagens significativas. 

Segundo Freitas (2003), a avaliação acontece em dois planos, um formal e outro 

informal, sendo Perrenoud quem primeiro alertou para essa duplicidade da avaliação. 

No plano formal encontram-se técnicas e procedimentos como as provas e trabalhos, 

que conduzem a uma nota; no plano informal da avaliação, estão os “juízos de valor”, os 

quais influenciam os resultados das avaliações finais (FREITAS, 2003). 

Considerando que nas propostas de ciclos a avaliação formal, no tocante às provas e 

atribuições de notas, não é “permitida”, a avaliação informal, no seu lado perverso, ganha 

força, merecendo uma atenção redobrada, tendo em vista que esta também pode ser uma 

forma de exclusão. 

A avaliação formal é a que está sedimentada na visão de algumas professoras 

entrevistadas, pois, de acordo com seus depoimentos, a prova e a nota são extremamente 

positivas por ser uma forma de motivar os alunos e de se ter um documento concreto, tão 

valorizado pelos pais: 

  

[...] eu acho que o documento é importante para a família, eles precisam 
disso, eles ainda tem essa cultura na cabeça, é como se o menino não tivesse 
feito nada se ele não tiver um documento (Professora O – Ciclo II). 
 
[...] ao meu ver essa mudança, ééé, é, dificulta pelo fato da criança ficar 
naquela, ele gosta de saber a, ele gosta de perceber a sua aprendizagem 
através da nota [...] (Professor P – Ciclo II). 
 
[...] acredito que o sistema de notas até contribui pra que o aluno se esforce 
mais [...] (Professora I – Ciclo II). 

 

 No entanto, a valorização de provas e notas não é apenas dos pais, mas também de 

várias professoras, embora às vezes aparecendo de forma direta, quando diz que “eu ainda sou 

pela nota porque é a coisa mais simples pra os dois lados [...]” (Professora P – Ciclo II) e 

outras de forma indireta: “a questão da avaliação sem nota é algo que eu considero 

interessante, embora a gente aqui, pelo menos eu acho que a nossa cultura ainda não está 

habituada a isso” (Professora B – Ciclo I). 

 Na organização escolar em ciclos de aprendizagem a lógica avaliativa se contrapõe à 

tradicional, onde “a artificialização da escola e seu afastamento da vida ocasionam uma 

prática avaliativa também artificial” (AMARAL, 2008, p. 130). 

 Todavia, as falas das professoras, em que defendem a nota, mostram que ainda há uma 

visão conservadora da avaliação, segundo a qual  
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[...] utilizam as notas como incentivo ao estudo, motivando a competição 
entre os alunos. Essa competição acaba por reforçar o nível de desempenho 
dos alunos – que é o foco da avaliação classificatória – destacando ainda 
mais os que sabem e os que não sabem e separando os “bons” dos “maus” 
alunos (AMARAL, 2008, p. 130).  

 

 Esse rompimento da concepção conservadora da avaliação ainda não aconteceu por 

inteiro, pois mesmo que a avaliação com caráter classificatório, excludente e autoritário deixe 

de ter espaço na proposta dos ciclos de aprendizagem, porque o processo avaliativo não tem 

mais como foco a aprovação/reprovação, ainda há, nas representações das professoras, uma 

visão de que a avaliação não deve ser punitiva, mas deve trazer “conseqüências”: 

 

[...] o que é que ele vai encontrar aí fora, é isso, é uma nota, é uma aprovação 
ou não, é um esforço que ele tem que fazer [...] (Professora C – ciclo I). 
 
[...] infelizmente a nossa cultura ainda tem essa coisa de, de, de não punição, 
mas não é punição, não é bem punição, mas tudo tem que ter conseqüência 
[...] (Professora B – ciclo I). 

   

Isto mostra o quanto a avaliação como instrumento de controle, de premiação e 

punição, ainda está bastante presente no ambiente escolar, pois é vista apenas como uma 

maneira de verificar se o aluno aprendeu, não considerando outros aspectos do processo. 

Na análise de Freitas, 

A lógica da avaliação não é independente da lógica da escola. Ao contrário, 
ela é produto de uma escola que, entre outras coisas, separou-se da vida, da 
prática social. Tal separação, motivada por necessidades sociais de 
enquadramento da força do trabalho, trouxe a necessidade de se avaliar 
artificialmente na escola aquilo que não se podia mais praticar na vida e 
vivenciar. Isso colocou como centro da aprendizagem a aprovação do 
professor, e não a capacidade de intervir na prática social. Aprender para 
“mostrar conhecimento ao professor” tomou o lugar do “aprender para 
intervir na realidade” (2003, p. 40). 

 

 A dificuldade das professoras entrevistadas quanto à avaliação sem provas, sem notas, 

também passa pelo registro no diário de classe, que passou, com a implantação dos ciclos de 

aprendizagem, a ser feito através de relatórios. De acordo com os depoimentos das 

professoras, os resultados apresentados não são claros como eram antes, com a atribuição de 

notas: 

 

[...] os relatórios que a gente faz são praticamente preenchimento de papel 
[...] e no final das contas, o resultado, mesmo que a gente queira ter, da 
avaliação dos alunos, não fica claro na caderneta. Pra gente que pega 
caderneta do professor, do nosso colega da turma anterior ou daquele que vai 



 

 

129

 

pegar a nossa caderneta pra conhecer a turma no ano seguinte, ele não vai ter 
informação clara sobre aquele aluno [...] (Professora E – ciclo I). 
 
[...] a mudança que houve na minha visão foi pra pior, porque teve muito... 
tem muito mais coisa agora que a gente tem que relatar, e essa é uma das 
dificuldades do ciclo, que não é a nota [...] (Professora A – Ciclo II). 

  

 Diante disso, o reforço da importância da nota vem se configurando nos discursos das 

professoras, ora como sendo motivadora do processo de aprendizagem, ora como um 

instrumento concreto para os pais, ora como uma forma clara de verificação do conhecimento 

apreendido. 

Nessa perspectiva, a ausência de uma avaliação classificatória, com a progressão 

continuada, nos ciclos de aprendizagem, tem sido considerada a responsável pela não 

aprendizagem dos alunos e, conseqüentemente pela perda da credibilidade desse modelo de 

organização escolar. 

 A partir da identificação das representações e do conjunto das considerações, foi 

possível apreender como a maioria das professoras entrevistadas relaciona os ciclos de 

aprendizagem com a avaliação tradicional centrada na aprovação e reprovação dos alunos. 

Não obstante, como diz a Professora N, do ciclo I: “[...] a gente se preocupa muito em aprovar 

ou não aprovar. A gente tem que se preocupar se ele aprendeu ou não e que aprendizagem foi 

essa [...].” O que a fala da professora nos revela é que a avaliação realizada ao longo da 

prática pedagógica nos ciclos implantados é ainda comprometida com a aprovação ou 

reprovação, e pouca atenção é dada aos processos de aprendizagem, à concepção de avaliação 

formativa relacionada com a aprendizagem, que ajude o aluno a aprender, a construir sínteses 

de aprendizagens ao longo do processo de sistematização dos conhecimentos realizados na 

sala de aula. Ou seja, uma concepção de avaliação cuja prática deverá ocorrer desde o 

momento inicial do ensino e de aprendizagem e continuamente ao longo do processo, de 

forma a permitir aos alunos níveis mais elevados de aprendizagem, como revelado na fala da 

Professora B ao se referir à implantação dos ciclos: “O menino não dominou um conteúdo, no 

ciclo seguinte você pode dar continuidade e ele conseguir” (Professora A – Ciclo II). 

A finalidade da avaliação seria, então, favorecer o avanço do aluno no processo de 

construção de suas aprendizagens, e ao professor caberia usá-la como instrumento de 

investigação da prática docente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na escola se cruzam muitos tempos9: tempo de ensinar, tempo de aprender, tempo de 

rever as concepções, de mudar, de lutar por uma escola que atenda às necessidades dos 

educandos e os anseios dos professores.  

A organização escolar em ciclos vem possibilitando, entre outros aspectos, suscitar um 

debate bastante caloroso sobre a lógica da escola seriada, que vem trazendo grandes 

problemas no sistema educacional brasileiro. Caracterizando-se como uma política de não 

retenção, os ciclos requerem que a organização do tempo e do espaço escolar sejam 

repensados, uma vez que disto depende também as transformações necessárias para a 

melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. Conforme destaca Lima, “se o objetivo da 

escola é promover a aprendizagem humana, o critério fundamental deveria ser a organização 

do tempo de forma que os indivíduos envolvidos sejam a prioridade e que, portanto, a 

concepção de tempo acompanhe os processos de aprendizagem e de ensino [...]” (1998, p. 5). 

A análise das representações sociais das professoras da rede municipal de ensino do 

Recife, apresentada nesta pesquisa, conjuntamente com a fundamentação teórica e as 

reflexões feitas sobre a proposta de organizar a escola em ciclos, procurou responder as 

indagações feitas no início do trabalho: que sentidos e significados os ciclos de aprendizagem 

têm para os professores da rede municipal do ensino do Recife? Como os ciclos de 

aprendizagem emergem nas representações sociais destes professores?  

Compreender as representações sociais sobre os ciclos de aprendizagem, como elas 

vêm sendo construídas e influenciando os comportamentos e as relações sociais é, sem 

dúvida, um caminho para ampliar o debate sobre essa forma de organizar o ensino.  

A pesquisa pôde revelar que as representações sociais das professoras sobre os ciclos 

de aprendizagem apresentam uma visão parcialmente favorável à proposta, sem, no entanto, 

desprenderem-se das concepções tradicionais tão fortemente presentes nos depoimentos. 

Dessa forma, as representações sociais estão ancoradas no processo de seriação, tendo em 

vista que este modelo ainda se faz presente no cotidiano escolar, e que as representações 

sociais se apóiam em valores constituídos dos grupos sociais, tendo como suporte as 

experiências e valores culturais e ideológicos. Moscovici evidencia bem essa questão quando 

diz que “[...] representações sociais são sempre complexas e necessariamente inscritas dentro 

                                                 
9 Esta expressão foi inspirada em Arroyo (2007a). 
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de um ‘referencial de pensamento’, sempre dependentes, por conseguinte, de sistemas de 

crenças ancoradas em valores, tradições e imagens do mundo e da existência [...]” (2004, p. 

216). 

Diversas passagens das entrevistas apontaram as questões da não reprovação e da 

avaliação não classificatória como sendo dois dos maiores problemas dos ciclos, sendo muitas 

vezes rejeitadas pelas professoras. 

 O reconhecimento das professoras de que na proposta de ciclos de aprendizagem há 

um respeito pelos diversos tempos e ritmos dos alunos fica um tanto conflituoso quando elas 

também atribuem à reprovação uma possibilidade de dar mais tempo para os discentes 

sanarem suas dificuldades. 

Nas falas das professoras entrevistadas também foram identificadas um afastamento 

entre teoria e prática, quando os relatos sobre a organização do trabalho pedagógico se 

afastam dos aspectos avaliativos, curriculares e didáticos presentes nas diretrizes dos ciclos de 

aprendizagem adotados pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do município do Recife.  

A questão da não reprovação é ainda um assunto pendente na escola e a resistência 

quanto a esta temática é marcante nas falas das professoras. Ao mesmo tempo em que há uma 

disponibilidade em aceitar os ciclos de aprendizagem, identificando os avanços dessa 

proposta, foi percebido nos depoimentos que a não retenção gera um verdadeiro incômodo, 

provocando sentimentos de angústia, revolta, tristeza, impotência, frustração e sofrimento. 

Dessa forma, constata-se que a reprovação defendida pelas professoras ainda está 

bastante incrustada, e que, portanto, poucos são os avanços significativos para se combater a 

cultura da repetência. 

Isto significa que mesmo não sendo permitida a reprovação nos ciclos de 

aprendizagem, o problema da exclusão ainda não está resolvido por completo, pois como nos 

diz Freitas (2003), muito tem se falado dos excluídos da escola, mas é necessário ficar atento 

com os que permanecem na escola e com os “excluídos de dentro”, que ficam na escola 

apesar de excluídos no interior da mesma. 

Ainda sobre a não reprovação, a pesquisa evidenciou, a partir de alguns depoimentos, 

que o baixo rendimento ou a não aprendizagem está relacionada diretamente a esta questão. 

Quando o não aprender é atribuído unicamente à progressão continuada, fica claro que esse 

argumento está na contramão da proposta dos ciclos de aprendizagem e, conseqüentemente, 

não há uma reflexão sobre o processo de ensino e de aprendizagem, nem o questionamento do 

fracasso escolar na lógica da escola seriada, com suas concepções tradicionais. 



 

 

132

 

Como não há registros, pelo menos na literatura pesquisada, de estudos comparativos 

longitudinais, entre escolas que implantaram os ciclos e as escolas com regime seriado, no 

que diz respeito ao baixo rendimento ou a não aprendizagem dos alunos, essa questão fica no 

imaginário das professoras e da própria sociedade, e muito contribui para a resistência com a 

proposta de ciclos. 

Nesse sentido, é pertinente que se avance com este tipo de pesquisa para que se possa 

quebrar com alguns mitos referentes aos ciclos. Para tanto, não basta fazer análises 

quantitativas, mas analisar também a organização do trabalho pedagógico em que estejam 

presentes as concepções tanto de ensino como de aprendizagem, de aluno, de tempo escolar, 

enfim, como se dá o processo de construção do conhecimento no interior das escolas que 

adotam ciclos. Com isso deixamos explícito as implicações deste estudo frente a novas 

necessidades de pesquisas, área onde ainda são escassos os estudos, principalmente 

focalizando as diversidades de formatos e adoção de propostas que trazem no interior a 

concepção de ciclos de aprendizagem, de organização da escolaridade e os impactos na 

melhoria da aprendizagem dos alunos mediante a realização de abordagens e estudos 

comparados.  

Essa constatação deve considerar os estudos realizados entre 1987 e 2004 

(MIANARDES, 2007a) e 1990 e 2002 (GOMES, 2004; SOUSA; BARRETTO, 2004), como 

já mencionado na introdução dessa dissertação, nos quais foram encontradas diversas 

pesquisas de cunho teórico, principalmente em relação à implantação da política de ciclos. 

Esses estudos evidenciaram a necessidade de se avançar em pesquisas empíricas sobre os 

ciclos.  

Ainda foi possível verificar, nas representações sociais de algumas professoras, que 

tanto há convergências como afastamentos quanto às proposições das propostas de ciclos 

apontadas na literatura.  

A não reprovação é o fato de maior distanciamento da organização escolar em ciclos, 

pois, embora essa proposta seja baseada em concepções mais inovadoras de educação, no 

Brasil, a discussão sobre ciclos é centrada na questão da repetência. Portanto, as 

representações sociais evidenciadas nesta pesquisa são constantemente atreladas a este 

aspecto, dificultando, inclusive, no nosso entendimento, o avanço nas reflexões quanto à 

questão da avaliação, da aprendizagem e as mudanças nas práticas docentes.  
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 A formação, a capacitação permanente dos professores e a participação na construção 

da mudança na organização escolar são fatores que emergiram nas entrevistas como de grande 

importância para a atuação na proposta dos ciclos de aprendizagem.  

 Sem dúvida, o envolvimento e a persuasão das professoras no processo de implantação 

dos ciclos de aprendizagem são extremamente essenciais para que os docentes se sintam parte 

do processo, e, conseqüentemente, se envolvam, se comprometam e legitimem a proposta. 

A necessidade de ouvir as professoras, de tê-las como partícipes da uma construção de 

uma escola melhor, de se ter uma formação sólida, uma preparação, como foi mostrado em 

diversas passagens das entrevistas realizadas, é fundamental para que os ciclos de 

aprendizagem possam de fato cumprir com os seus desígnios.  

Por conseguinte, não se pode pensar apenas na efetivação e legitimação de uma 

proposta, e sim garantir não só o direito de ter acesso ao conhecimento, mas, sobretudo, de se 

construir uma escola em que as crianças e adolescentes se sintam felizes e tenham uma 

educação para a humanização. 

 Para isso é necessário compreender que os ciclos não representam apenas pequenas 

mudanças na estruturação da escola, mas, acima de tudo, “[...] uma profunda modificação em 

sua cultura [...]” (BARRETTO; SOUSA, 2004a, p. 34). 

O presente estudo pode revelar, de um modo geral, que ainda há muito por fazer, pois 

a proposta dos ciclos de aprendizagem, como está implantada, está longe dos seus reais 

pressupostos.  

Razões como a cristalização da escola seriada, a cultura dos docentes e da sociedade, 

presas às concepções tradicionais da escola seletiva, excludente e classificatória, fazem com 

que os conflitos e as contradições presentes no cotidiano escolar fiquem cada vez mais 

evidentes. 

Se os ciclos de aprendizagem visam romper, entre outras coisas, com a cultura da 

repetência, é de extrema necessidade que se tenha um amplo processo de capacitação dos 

professores, considerando, também, suas representações sociais, pois não é fácil quebrar essa 

cultura tão sedimentada.  

Dessa maneira, pode-se concluir que ainda são muitos os esforços necessários para 

que de fato os ciclos de aprendizagem sejam firmados como práticas inovadoras e 

transformadoras, constituindo-se, assim, numa verdadeira concepção progressista de 

educação, contribuindo para uma eficaz democratização da escola e o cumprimento do direito 

primordial dos alunos: o de aprender, sendo respeitados em seus tempos, itinerários e ritmos. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
Prezado (a) Professor (a) 

 

 

 

 Estamos realizando uma pesquisa no Curso de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação da Universidade Federal de Pernambuco sobre Representações Sociais de Ciclos 

de Aprendizagem por Professores da Rede Municipal de Ensino do Recife. 

 Para tanto, solicitamos sua colaboração no sentido de responder à entrevista que faz 

parte do nosso trabalho. 

Informamos que as entrevistas serão gravadas para que possamos analisar as respostas 

com maior fidelidade.  

Esclarecemos que a sua identidade será mantida em absoluto sigilo e que a entrevista 

será utilizada exclusivamente para a referida pesquisa. 

 

 

Agradecemos antecipadamente, 

 

 

 

Suely Perrusi Bandeira de Mello 

e-mail: liliperruci@hotmail.com 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA PILOTO 

 

Situação Problema 1 

Imagine o que você sentiria se chegasse numa reunião de uma escola onde a Diretora 

estivesse anunciando para um grupo de professores e professoras as mudanças para o próximo 

ano letivo: 

“Chegou o fim do ano. O cansaço do ano letivo já é visível. As férias tão esperadas 

estão se aproximando. É chegado o momento de fecharmos as cadernetas e fazermos aquelas 

reuniões de avaliação.”  

“Informo a vocês que a Secretaria de Educação nos comunicou que a partir do 

próximo ano a organização escolar da Rede Municipal não vai mais ser em séries. Agora as 

escolas vão ser organizadas em ciclos de aprendizagem.” 

 Foram lidas na reunião as diretrizes da Secretaria de Educação do Município, onde 

consta a  proposta que regulamenta os Ciclos de Aprendizagem. 

 

1. Sua missão será orientar esta diretora na implantação desta proposta. Ela tem poucas 

semanas para se adequar à nova organização escolar. O que você acharia importante ensinar 

para esta diretora? 

  

2. Que conhecimentos são importantes para a implantação dos ciclos de aprendizagem? 

 

3. Que mudanças seriam necessárias para se trabalhar em ciclos de aprendizagem? 
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Situação Problema 2 

Veja, uma professora que eu conversei sobre este tema me disse que na escola dela os 

ciclos foram implantados através da organização conforme segue: as turmas, nesse modelo, 

são organizadas pelas idades. As antigas séries do Ensino Fundamental passarão a ser 

chamadas de ciclos, sendo assim divididas:   

1º ciclo – crianças de 06 a 08 anos 

2º ciclo – crianças de 09 e 10 anos 

3º ciclo – crianças de 11 e 12 anos 

4º ciclo – crianças de 13 e 14 anos 

De acordo com a proposta no primeiro ciclo há o 1º, 2º e 3º ano para atender às 

crianças com 6, 7 e 8 anos respectivamente, e no segundo ciclo, 1º e 2º ano, para os alunos 

com 9 e 10 anos. Assim também se dá a organização do 3º e 4º ciclos, para os adolescentes de 

11 a 14 anos. 

Outras mudanças também foram implantadas. O diário de classe foi modificado. A 

avaliação deixou de ser classificatória, não havendo mais notas. Quanto à progressão do 

aluno, a passagem de ano para ano, dentro de um mesmo ciclo, se dará de forma contínua. 

 

1. Diga se esta situação acima descrita tem a ver com você e conte sua história quando da 

implantação dos ciclos de aprendizagem na rede municipal de ensino do Recife. Fale sobre 

sua experiência como professora da rede municipal de ensino do Recife quando da mudança 

de séries para ciclos. 

 

2. E quanto a sua história quando da implantação dos ciclos? Você já estava na rede ou você 

chegou já estava? 

 

3. O que você acha dessa forma de organização? 

   

4. O que você entende por ciclos de aprendizagem? 

 

5. Você se acha preparada para essa implantação? E se foi preparada, como é que isso 

aconteceu? 

 

6. Você já tinha ouvido falar em ciclos? 
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7. E você se achava preparada para atuar em uma escola organizada em ciclos? 

 

8. Quais as diferenças que você percebe entre a organização escolar em série e em ciclos de 

aprendizagem?  

 

9. Você acha que é a mesma coisa ensinar num sistema de ciclos e em série? 

 

10. O projeto político pedagógico da escola está em consonância com esse modelo de 

organização?  

 

11. Houve mudança no diário de classe? 

 

12. Como você vê a questão da não retenção na política de ciclos?  

 

13. Nessa organização o sistema usado é de promoção automática ou progressão continuada? 

 

14. Qual a sua sensação ao saber que não vai poder reprovar seu aluno?  

  

15. A não reprovação significa mais tempo para o processo de ensino e de aprendizagem? E 

que tempo seria esse? 

 

16. Com a prática da não reprovação houve alguma mudança na sala de aula, na relação com 

os alunos ou com os pais? 

 

17. Você acha melhor que a passagem dos alunos seja contínua, de ano para ano ou você vê 

mais vantagem no sistema em séries, em que para ser aprovado o aluno tem que alcançar a 

nota mínima? 

 

18. Com a implantação dos ciclos mudou alguma coisa no processo de ensino e de 

aprendizagem? 

 

19. Qual a maior dificuldade que você tem com esse sistema de ciclos? 

20. O seu trabalho foi afetado nessa organização? Se foi, de que maneira? 

21. Você gostaria de dizer mais alguma coisa sobre a organização escolar em ciclos? 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA DEFINITIVA 

 

Situação Problema 1 

 

Imagine o que você sentiria se chegasse numa reunião de uma escola onde a Diretora 

estivesse anunciando para um grupo de professores e professoras as mudanças para o próximo 

ano letivo: 

“Chegou o fim do ano. O cansaço do ano letivo já é visível. As férias tão esperadas 

estão se aproximando. É chegado o momento de fecharmos as cadernetas e fazermos aquelas 

reuniões de avaliação.”  

“Informo a vocês que a Secretaria de Educação nos comunicou que a partir do 

próximo ano a organização escolar da Rede Municipal não vai mais ser em séries. Agora as 

escolas vão ser organizadas em ciclos de aprendizagem.” 

 Foram lidas na reunião as diretrizes da Secretaria de Educação do Município, onde 

consta a  proposta que regulamenta os Ciclos de Aprendizagem. 

 

Sua missão será orientar esta diretora na implantação desta proposta. Ela tem poucas semanas 

para se adequar a nova organização escolar. 

 

1. Quais as principais características dos ciclos de aprendizagem que você acha importante 

dizer a esta Diretora? 

 

2. Que conhecimentos são importantes para a implantação dos ciclos de aprendizagem? 

 

3. Como você vê a mudança de série para ciclos na rede municipal de ensino do Recife? 

 

4. Onde e de que forma as diretrizes da política dos ciclos de aprendizagem foram 

apresentadas a você? 
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Situação Problema 2 

Veja, uma professora que eu conversei sobre este tema me disse que na escola dela os 

ciclos foram implantados através da organização conforme segue: as turmas, nesse modelo, 

são organizadas pelas idades. As antigas séries do Ensino Fundamental passarão a ser 

chamadas de ciclos, sendo assim divididas:   

1º ciclo – crianças de 06 a 08 anos 

2º ciclo – crianças de 09 e 10 anos 

3º ciclo – crianças de 11 e 12 anos 

4º ciclo – crianças de 13 e 14 anos 

De acordo com a proposta no primeiro ciclo há o 1º, 2º e 3º ano para atender às 

crianças com 6, 7 e 8 anos respectivamente, e no segundo ciclo, 1º e 2º ano, para os alunos 

com 9 e 10 anos. Assim também se dá a organização do 3º e 4º ciclos, para os adolescentes de 

11 a 14 anos. 

Outras mudanças também foram implantadas. O diário de classe foi modificado. A 

avaliação deixou de ser classificatória, não havendo mais notas. Quanto à progressão do 

aluno, a passagem de ano para ano, dentro de um mesmo ciclo se dará de forma contínua. 

 

1. Diga se esta situação acima descrita tem a ver com você e conte sua história quando da 

implantação dos ciclos de aprendizagem na rede municipal de ensino do Recife. 

 

2. Nessa organização o sistema usado é de promoção automática ou progressão continuada? 

 

3. Diga como está sendo vivida esta experiência como professora da rede municipal de ensino 

do Recife na organização escolar em ciclos de aprendizagem. 

   

4. De que maneira você vê os ciclos de aprendizagem? 

 

5. Quais as diferenças que você percebe entre a organização escolar em série e em ciclos de 

aprendizagem?  

 

6. Você acha que é a mesma coisa ensinar num sistema de ciclos e em série? Por que? 

 

7. Cite um aspecto positivo e um negativo da forma de organização escolar em ciclos de 

aprendizagem. 



 

 

149

 

8. Como você vê a questão da não retenção, na política dos ciclos?  

 

9. Qual a sua sensação ao saber que não vai poder reprovar seu aluno?  

 

10. Você acha melhor que a passagem dos alunos seja contínua, de ano para ano ou você vê 

mais vantagem no sistema em séries, em que para ser aprovado o aluno tem que alcançar a 

nota mínima? Por que? 

 

11. A não reprovação significa mais tempo para o processo de ensino-aprendizagem? Que 

tempo é este? 

 

12. Como a organização em ciclos é vista pelos pais e pelos alunos?  

 

13. Com a prática da não reprovação, houve alguma mudança na relação com os alunos ou 

com os pais? 

 

14. A mudança da organização escolar para ciclos de aprendizagem ocasionou alguma 

mudança no processo de ensino-aprendizagem? Quais? 

 

15. Como você vê a questão do rendimento dos alunos na organização escolar em ciclos de 

aprendizagem? 

 

16. Você gostaria de dizer mais alguma coisa sobre a organização escolar em ciclos? 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO PILOTO 

 
Data da entrevista: ____/____/____  Escola Municipal: ____________________________ 
 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Sexo: (   ) feminino         (   ) masculino 
Idade: menos de 20 (  )   entre 20 e 30 (  )   entre 30 e 40 (  )   entre 40 e 50 (  )  51 em 
diante (  ) 
Horas diárias em sala de aula, atualmente: ___________ 
Ciclo que leciona nesta escola: ______________________ 

 
2. FORMAÇÃO 

 
 Qual a sua formação? _________________________________________________ 

 
 Qual a instituição que você fez o curso? ___________________________________ 
 
 Ano de conclusão: ____________________________________________________ 
 
 Você lembra se na faculdade o tema “ciclos” estava no programa de alguma disciplina?  
       _____________________________________________________________________ 
                                                         
 Você fez alguma pós-graduação? ________________ Qual? ____________________  
 
      Onde? ______________________________________ 

 
 Em que ano concluiu? _________________ 
 
      3.  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO MAGISTÉRIO 
 
           3.1 Você dá aula há quanto tempo? _____________ 
 
           3.2 E na Prefeitura do Recife? ________________ 
 
           3.3 Atualmente você trabalha só na Prefeitura? ______________________ 
 
           3.4 Local (is) de trabalho: ___________________________________________ 
 
           3.5 Você ocupa ou já ocupou outras funções? ________________ 
 
           3.6 Qual (quais)? __________________________________________________ 
 
           3.7 Quais as turmas que você já lecionou? ______________________________ 
 
           3.8 E hoje, quais as turmas que você trabalha? ___________________________ 
 

3.9 Você já ensinou em escolas públicas no regime seriado? _________E em ciclos, é a  
 primeira vez? ________________________________ 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DEFINITIVO  
 
Data da entrevista: ____/____/____  Escola Municipal: _________________________________ 
 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

1.1 Nome: _________________________________________________________________ 
 

1.2 Sexo: (   ) feminino         (   ) masculino 
 
1.3 Faixa etária: 
 (  ) menos de 20      (  ) de 21 a 30      (  ) de 31 a 40      (  ) de 41 a 50      (  ) de 51 em diante  

 
1.4 Ciclo/ano, que leciona nesta escola: Ciclo I     (   ) 1º ano         Ciclo II (   ) 1º ano 
      (   ) 2º ano                       (   ) 2º ano 
      (   ) 3º ano  
1.5 Turno: (   ) Manhã       (   ) Tarde            
 
1.6. Tempo que trabalha nesta escola: ___________________________________________ 

 
 

2. FORMAÇÃO 
 

2.1 Curso de Magistério:      (   ) Sim           (   ) Não    
      Instituição:                      (   ) Pública     (   ) Particular 
      Qual instituição? ______________________________________________________ 
 

             2.2  Curso de Graduação:      (   ) Concluído      (   ) Cursando 
      Especificar: __________________________________________________________ 

                    Qual instituição? ______________________________________________________ 
 
             2.3 Curso de Especialização:      (   ) Concluído      (   ) Cursando  

      Especificar: __________________________________________________________ 
                    Qual instituição? ______________________________________________________ 
 
             2.4 Curso de Mestrado:      (   ) Concluído      (   ) Cursando 

      Especificar: __________________________________________________________ 
                    Qual instituição? ______________________________________________________ 
 
             2.5 Curso de Doutorado:      (   ) Concluído      (   ) Cursando 

      Especificar: __________________________________________________________ 
                    Qual instituição? ______________________________________________________ 
 

2.6 No Curso de Graduação o tema “ciclos” estava no programa de alguma disciplina?  
(   ) Sim     (   ) Não 

 
 
      3.  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO MAGISTÉRIO 
 
             3.1 Anos de experiência no magistério? _______________________________________ 
  
             3.2 Anos de experiência na rede municipal de ensino do Recife? __________________ 
 
             3.3 Trabalha em outra escola? (   ) Sim      (   ) Não 
                   (Caso a resposta tenha sido “sim”): Turno: (   ) Manhã       (   ) Tarde           (   ) Noite 
                                                                             Rede:  (   ) Estadual    (   ) Municipal    (   ) Particular 
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                   Qual a série ou ciclo? ___________________________________________________ 
 
 
             3.4 Você ocupa ou já ocupou outras funções na escola? (   ) sim      (   ) não 
                   Qual (quais)? _________________________________________________________ 
 
             3.5 Há quanto tempo você ensina num regime ciclado? ______________________ anos 
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ANEXO 1 – Parecer 02/2001 do Conselho Municipal de Educação sobre os ciclos de 
aprendizagem e a organização escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

154

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

155

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

156

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

157

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mello, Suely Perrusi Bandeira de 

 

  Representações sociais de ciclos de aprendizagem
por professores da rede municipal de ensino do Recife
/ Suely Perrusi Bandeira de Mello. _ Recife: O Autor,
2009. 

156 f. : tab. 
 

 

  Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de 
Pernambuco. CE. Educação, 2009. 

 

   
  Inclui anexo 

 

  
       1. Escolas públicas 2. Professores - 
Representações sociais 3. Aprendizagem 4. Avaliação 
educacional  5. Reprovação escolar I. Título. 

 

         
       372.10421                 CDD (22.ed.) UFPE  
       37 CDU (2.ed.) CE2009-0037  

 


