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INTRODUÇÃO 

 

A escola brasileira foi tradicionalmente organizada em series, no entanto, 

nos últimos anos, vem sendo introduzida uma mudança radical -  o regime de ciclos de 

ciclos de aprendizagem. Os ciclos se caracterizam como possibilidade de reorganização 

do tempo e espaço escolares, respeito aos processos de aprendizagem dos alunos e 

eliminação da repetência.  Seu objetivo é assegurar aos alunos matriculados, na 

educação básica, a continuidade dos estudos com um tratamento pedagógico mais 

adequado. Com essa preocupação, o município do Recife-PE implantou o regime de 

ciclos de aprendizagem desde 2001. 

A complexidade da política dos ciclos está atrelada ao fato dela impor 

grandes desafios e mudanças na dinâmica escolar. Vários autores, tais como Mainardes 

(2007); Arroyo (1999); Barreto e Mitrulis (1999) e Freitas (2003) têm destacado em 

seus estudos que a implantação dos ciclos não constitui uma mudança pontual, mas 

pressupõe a construção de programas integrados que se preocupem com a promoção e 

aprendizagem dos alunos, currículo claro e explícito, avaliação processual, formação 

permanente do professor.  

 Com a compreensão de que a política de ciclos no Brasil representa uma 

alternativa de enfrentamento do fracasso escolar e um avanço na construção de uma 

escola mais justa e igualitária, este estudo amplia um trabalho de pesquisa realizado nos 

anos 2006 e 2007 em que estudamos o conteúdo e a estrutura geral da representação 

social de ciclos de aprendizagem de professores da rede municipal. Na ocasião em que 

realizamos a pesquisa constatamos que os docentes apresentavam um discurso 

racionalizado, ou seja, embora na prática criticassem os ciclos de aprendizagem, 

revelavam estar em pleno acordo com a nova organização curricular vigente na rede 

municipal. Esse resultado indicou a necessidade do desenvolvimento de outros que 

melhor caracterizassem as representações sociais do referido objeto. Assim, o presente 

trabalho identifica a zona muda das representações sociais de ciclos de aprendizagem 

entre professores de escolas públicas do Recife-PE. Como apresentaremos mais adiante 



por zona muda entendemos aqueles elementos que não vieram à tona, ou seja, não foram 

explicitados diretamente pelos professores. 

 

Os ciclos de aprendizagem como uma das alternativas de correção do fluxo escolar 

 

Os ciclos ultrapassam a segmentação da seriação, pois surgem como 

alternativa para romper com a fragmentação do currículo escolar, que não tem 

respeitado os tempos e os espaços necessários à aprendizagem efetiva das crianças e 

adolescentes. Arroyo (1999) revela que os ciclos são bem mais que amontoados de 

séries. Assim como Arroyo, também autores como Mainardes (2006; 2007) e Freitas, 

(2003) preocupam-se em esclarecer o conceito de ciclo no intuito de evitar conclusões 

equivocadas, a exemplo disso podemos citar termos muitas vezes tomados como  

promoção automática, progressão continuada, ciclos de formação e ciclos de 

aprendizagem.  

O termo promoção automática, segundo Mainardes (2007), emerge como já 

dissemos, durante os anos de 1950 sob a justificativa de reduzir as altas taxas de 

reprovação e o desperdício de recursos financeiros com a escolarização. Acrescenta o 

autor que a promoção automática tem como intenção maior descongestionar o sistema 

de ensino.  

A progressão continuada é uma forma de organização escolar,  assegurada 

pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação(1996) que consiste numa tentativa de 

racionalização do currículo escolar, objetivando a diminuição da reprovação e  

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

reprovação eliminada no percurso só sendo permitida ao final das etapas do ensino 

fundamental, ao finalizar o 4º e 9º anos”.  

Os ciclos de formação, conforme Mainardes (2007) estão concatenados às 

fases do desenvolvimento humano (infância, puberdade, adolescência e vida adulta) e 

propõem mudanças radicais tanto no currículo quanto na organização escolar, 

impossibilitando a reprovação ao longo do ensino fundamental considerando e 

valorizando os percursos de desenvolvimento e  aprendizagem dos estudantes. 

 Os ciclos de aprendizagem, por sua vez, constituem-se como forma de 

organização escolar através de grupos (1º, 2º, 3º e 4º ciclos), promovendo os alunos 

tomando como base a idade cronológica. Para Mainardes (2007) eles propõem rupturas 

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



ao final de cada ciclo. A literatura nos revela que a proposta de ciclos de aprendizagem 

é inovadora, uma vez que busca modificar os tempos e espaços da escola, dando uma 

maior atenção à criança, adolescente, contexto onde estão inseridos e seus ritmos de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

 

Os Ciclos de aprendizagem na história  

 

As primeiras experiências esporádicas de reorganização da escola aparecem 

no Brasil na década de 1950, a intenção já naquela época era regularizar o fluxo de 

alunos ao longo do processo de escolarização, eliminando ou limitando a repetência. 

Nesse período o país apresentava os índices de retenção mais elevados da América 

Latina chegando a 57,4% na passagem da 1a para a 2a série do hoje denominado ensino 

fundamental. Dessa década registram-se várias discussões sobre como garantir o 

sucesso escolar, entre elas o fenômeno da promoção automática. Barreto e Mitrulis 

(2001) observam que já naquele período a retenção era vista como um obstáculo tanto 

para os órgãos financiadores da educação quanto para o processo de aprendizagem dos 

alunos. A contradição entre o aumento de vagas e a qualidade do ensino também era 

muito forte, para as autoras, conforme pesquisa realizada pela UNESCO por volta de 

1954, de cada cem alunos matriculados apenas dezesseis deles conseguiam terminar a 

primeira etapa do hoje denominado ensino fundamental.  

Durante as décadas de 1960 e 1970, a educação permanece com altos 

índices de reprovação e evasão escolar. Alguns estados, na tentativa de contornar a 

situação, flexibilizaram a organização do currículo. O estado de Pernambuco adotou a 

organização por níveis em 1968 do qual não se tem registros sistematizados; São Paulo 

reorganizou o currículo escolar em dois níveis, sendo o primeiro com as duas primeiras 

séries do Ensino Fundamental e o segundo as duas últimas e Santa Catarina foi o estado 

onde a experiência de progressão continuada permaneceu por mais tempo. Este estado 

implantou o regime de progressão continuada durante dez anos vindo a abolir essa 

forma de organização escolar na primeira metade da década de 1980. Essa década é 

marcada pela adoção de ciclos de alfabetização por localidades do país. Durante o 

processo de redemocratização, os governos das diferentes regiões integrantes 

agremiações partidárias mais progressistas, engajadas em resgatar a função social da 

escola e cumprir as promessas de democratização, adotaram medidas de reestruturação 

do currículo escolar. São Paulo, por exemplo, tomou a dianteira nesse sentido 



implantando o ciclo básico de alfabetização. Conforme Filho, Duran e Alves (1992), o 

ciclo básico foi implantado pela Coordenação de Normas Pedagógicas (CENP) a partir 

de 1984.  Ele correspondia aos dois primeiros anos de escolaridade condensados em 

uma só unidade, devendo o aluno ser avaliado para fins de promoção somente ao final 

do segundo ano. Seu objetivo principal era romper com a tradição brasileira de reprovar 

os alunos de primeira série.  

Em Pernambuco, nesse contexto de redemocratização, destacamos a 

experiência do Ciclo de Alfabetização implantado no município do Recife, que, assim 

como as demais experiências vivenciadas no país, emergiu no contexto de um amplo 

movimento político que reivindicou o fim do regime militar. Segundo Figueiredo 

(1990), a proposta político-pedagógica municipal do Ciclo de Alfabetização de incluía a 

ampliação da jornada escolar,  capacitação dos professores e  reflexão permanente  

sobre  o papel da escola pública na sociedade brasileira. 

Em que pese as experiências pontuais de implantação de ciclos nos anos 

1980 e início dos anos 1990, é somente nos últimos dez anos que essa possibilidade de 

organizar a escolarização regular em ciclos se intensificou. Isso ocorreu porque a 

legislação incorporou o que já se consolidava em diversos sistemas de ensino no Brasil. 

No entanto, dados do INEP (2006) revelam que até aquele ano  pouco mais de  15% das 

escolas de ensino fundamental haviam adotado o regime de ciclos, os sistemas estaduais 

concentravam 45,5% dessa oferta e os municipais 13,2% . 

Gomes (2004), através de uma análise documental, apresenta um balanço 

das pesquisas sobre ciclos nos últimos quinze anos. Com base em seu estudo, afirma 

que a sombra da seriação permanece no regime de ciclos. Apesar das distorções e 

incompreensões o regime de ciclos não foi abandonado, mas teve sua experiência 

ampliada. Nesse sentido afirma Gomes (2004, p.40): “apesar das diferentes 

administrações públicas e partidos que ascenderam ao poder e de eventuais recuos, 

estabeleceu-se uma constância da recomendação que a organização da escola em ciclos 

seja alargada ainda mais”.  

No âmbito do município do Recife, a modalidade ciclos de aprendizagem 

está em vigor desde 2001 e vem interferindo na estrutura e funcionamento das unidades 

escolares. Conforme a proposta, eles constituem uma forma de organização escolar 

através de grupos, organizando os alunos que tomam como base as competências  

procurando reduzir as distorções idade série constantes no ensino fundamental no 



Nordeste e em Pernambuco até 2001. Eles propõem rupturas no currículo escolar, 

metodologia, avaliação, sendo a retenção permitida ao final de cada ciclo.  

Com essa proposta (2002) pretende-se assegurar a construção da identidade 

cidadã.  De modo que o sujeito aprende a valorizar sua cultura enfrentando os desafios, 

construindo seu caminho na relação com os outros, a cidadania deixa de ser algo apenas 

proclamado e passa a integrar os direitos sociais básicos. Nesse contexto a escola deve 

relacionar as aprendizagens às práticas sociais e todos os educadores devem estar 

comprometidos com a transformação social, repensar sua visão de mundo, planejar, agir 

e contribuir para a integração coletiva da escola nesses novos tempos. (RECIFE,2002) 

Enfim os ciclos de aprendizagem no Recife, têm como base a reorganização 

do espaço, tempo escolar e da prática pedagógica, num processo contínuo respeitando a 

diversidade e os diferentes tempos dos alunos para aprender. Considera o ritmo de 

aprendizagem de cada um e advoga que a avaliação deve ser realizada de forma 

dinâmica, contínua e processual. 

 

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Moscovici (1978, p.16) afirma que as “representações sociais são entidades 

quase tangíveis, cristalizam-se incessantemente através de uma fala, um gesto, um 

encontro, ou seja, elas são fáceis de tipificá-las e difíceis de conceituá-las”. Moscovici 

construiu a teoria que tem por objetivo, “estudar a difusão dos saberes, a relação 

pensamento/comunicação e a gênese do senso comum” (Moscovici, 2001, p.45).  

Por ser uma teoria da ciência coletiva voltada a interpretação da realidade, 

as representações sociais têm fundamento para muitas pesquisas que se desdobraram em 

três correntes teóricas complementares. São elas, conforme Sá (1998) a de Denise 

Jodelet  em Paris, mais fiel a teoria original; a de Willen Doise em Genebra, mais 

sociológica, procurando articular a original a essa perspectiva e a de Jean-Claude Abric 

em Aix-en-Provence, que enfatiza a dimensão cognitivo-estrutural das representações, 

havendo ainda a possibilidade de uma quarta alternativa devido aos recentes estudos e 

releituras acerca do tema.     

O delineamento formal da Teoria do Núcleo Central ocorreu em 1976 

através da tese de doutoramento de Jean-Claude Abric, defendida na Université de 

Provence, sob a forma de uma hipótese geral a respeito da organização interna das 

representações sociais, qual seja: que toda representação está organizada em torno de 



um núcleo central, que determina, ao mesmo tempo, sua significação e organização 

interna. A partir de experimentos iniciais é que surge a hipótese da existência de um 

componente central nas representações sociais que estrutura como a situação é 

representada e, em  conseqüência,  determina  os  comportamentos  dos  sujeitos. 

Uma representação social, como definida pela Teoria do Núcleo Central 

refere-se a um conjunto geral de informações, crenças, opiniões e atitudes, organizadas 

em dois sistemas, central e periférico, que funcionam exatamente como uma entidade, 

na qual cada parte tem um papel específico e complementar (ABRIC, 2000). O sistema 

central constitui as crenças, valores e atitudes historicamente associados ao objeto 

representado. O periférico está mais associado às características individuais e contextos 

nos quais os indivíduos estão imersos.  

Abric (2003) pondera que, embora os conteúdos do núcleo sejam estáveis, 

“[...] são susceptíveis de serem ativados diferentemente, segundo o contexto social” (p. 

43, grifos do autor). Assim, esse conteúdo estável que compõe o núcleo central, em 

alguns momentos, vai ser mais utilizado que outros quando da definição de objetos ou 

práticas que lhe são associadas. Menin (2006), afirma que são elementos “contra-

normativos” da representação as crenças que não são expressas pelo sujeito em 

condições normais de produção, pois assim elas entrariam em conflito com valores 

morais ou normas de um determinado grupo. Essas considerações de concorrem para a 

construção da hipótese da “zona muda” das representações sociais. Nos últimos anos 

Abric (2005) vem dando destaque a este conceito. Segundo ele, constitui-se como zona 

muda, as representações “proibidas ao grupo”, ou seja, os espaços de representações 

comuns e partilhadas, não são revelados facilmente nos discursos diários. Por não serem 

considerados bem aceitos perante a sociedade, esses dados não viriam assim tão 

facilmente, o que explica os discursos tão comumente baseados no “politicamente 

correto”. Abric reitera que a zona muda de uma representação social é aquela na 

expressa, não verbalizada. “Ela faz parte da consciência dos indivíduos, ela é conhecida 

por eles, contudo ela não pode ser expressada, porque o indivíduo ou o grupo não quer 

expressá-la pública ou explicitamente. “ (Abric, 2005 p. 22) Os elementos localizados 

nessa zona seriam os vinculados a  avaliações e valores que aparecem  como  ilegítimos  

para  o grupo  de  pertença  do indivíduo e por isso não viriam facilmente à tona. Eis, 

portanto, a novidade deste trabalho, ele  procura identificar esse conteúdo contra-

normativo sobre os ciclos de aprendizagem. 

 



METODOLOGIA 

 

O estudo é de natureza qualitativa e o campo de pesquisa foi a rede 

municipal Recife-PE, escolas de ensino fundamental. Os participantes da pesquisa são 

52 professores de escolas públicas. Desses profissionais, 46 são do sexo feminino e 6 do 

sexo masculino.  Eles apresentam formação acadêmica diversificada, que varia do nível 

médio à pós-graduação strictu sensu. No entanto, a maior parte do grupo concluiu curso 

de pós-graduação lato sensu.  

Fizemos uso da técnica de substituição. Esta técnica vem sendo utilizado 

entre os pesquisadores do núcleo central para captar a zona muda das representações 

sociais, ou seja, aqueles elementos não explicitados ou omitidos a respeito de 

determinado objeto. Conforme Menin (2006), a técnica de substituição tem o objetivo 

de diminuir a força das pressões normativas sobre o grupo estudado a fim de reduzir o 

nível de implicação pessoal em relação à representação do objeto, por meio do 

deslocamento dos sujeitos do contexto de normatividade. Baseia-se na idéia de que um 

sujeito poderá “soltar” representações “proibidas ao seu grupo” atribuindo-as a outros, 

isto é, falando por outros e não de si mesmo.  Desse modo, conforme Abric (2005) seria 

possível o desvelar possíveis aspectos mascarados ou omitidos de uma dada 

representação social.  

Apresentamos ao entrevistado uma assertiva sobre os ciclos e pedimos que a 

comentasse, utilizando o maior número de argumentos possíveis para fazê-lo.  A 

assertiva apresentada aos participantes foi: “Alguns professores afirmam que os ciclos 

de aprendizagem não têm contribuído para o sucesso na aprendizagem”. 

Seguimos a orientação da análise de conteúdo de Bardin (1997) para 

procedermos a análise do material obtido. Ela fornece ao pesquisador condições de 

ultrapassar o alcance meramente descritivo do conteúdo manifesto da mensagem, para 

descobrir, mediante a inferência, o sentido velado, em opacidade, das palavras, frases, 

imagens ou quaisquer outras formas de ação ou realização humana. Para analisarmos o 

conteúdo do conjunto das mensagens expressas trabalhamos com o tema enquanto 

unidade de registro.  

  A análise de conteúdo foi feita em três momentos. Primeiramente realizamos 

uma leitura flutuante do material para apreender as impressões iniciais expressas pelos 

sujeitos, em seguida agrupamos esse conjunto de elementos utilizando como critério as 

similaridades existentes. Após essa fase, os dados foram categorizados e ordenados  os 



resultados em três categorias temáticas, a saber: os ciclos de aprendizagem: um 

terreno onde prós e contras se misturam; o caráter positivo da proposta de ciclos; 

e a face negativa da proposta de ciclos. 

 

Os ciclos de aprendizagem: um terreno onde prós e contras se misturam  

 

Nesta categoria agrupamos os discursos apresentados de modo contraditório 

pelos professores. Observamos que os docentes se posicionavam ora favoráveis, ora 

contrários aos ciclos de aprendizagem. 

Inicialmente um grupo de professores afirma que o sucesso da aprendizagem 

independe da proposta de ciclos, uma vez que muitos dos problemas da prática na 

escola enfrentados pelos docentes são anteriores à proposta na rede municipal. Por 

exemplo, uma das participantes afirma que os ciclos não podem ser responsáveis pelo 

sucesso ou fracasso da aprendizagem.  Relata que o empenho e maneira como o 

professor estrutura sua didática é que devem ser questionados. O grupo reconhece que 

os ciclos de aprendizagem não são organizados na rede municipal como tem sido em 

outros estados do país, tornando a afirmar que os baixos índices de aproveitamento dos 

alunos não resultam dos ciclos. Assim, se expressa a referida docente: 

 

[...] não é a questão dos ciclos de aprendizagem não contribuir, mas a 
forma como ele foi implantado. Porque o ciclo não vai ser responsável 
pela aprendizagem e sim o empenho do professor, a forma como ele 
[...]. O ciclo de aprendizagem em si ele não vai ser responsável por 
isso, mas os ciclos de aprendizagem como deveria ter sido implantado, 
poderia ter contribuído muito mais para que houvesse um sucesso 
maior na aprendizagem (...) E só citando um aspecto do ciclo de 
aprendizagem do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, os 
ciclos de aprendizagem, para cada duas salas são três professores, 
então existe um professor permanente e para duas salas de aula, como 
um reforço, como um apoio pra esses dois professores na sala de aula. 
Então, é inegável, porque a gente sabe que isso realmente contribui 
com a efetiva... e uma, uma mais completa aprendizagem. P151 

 

 Nessa mesma direção, alguns professores chamam a atenção para a necessidade 

de um apoio extra ao trabalho docente e que haja maiores possibilidades de atender as 

especificidades de cada aluno, cumprindo com um dos objetivos da proposta de ciclos 

que é estar voltada para o acompanhamento individualizado dos estudantes nas 

situações de aprendizagem. A esse respeito, vimos em Arroyo (1999) que a 

                                                 
1 A letra maiúscula “P”indica a palavra professor (a), seguida do número de ordem dos entrevistados. 



aprendizagem dos alunos e o compromisso docente são elementos defendidos por ele 

quando afirma que o professor para alcançar o objetivo esperado no sistema de ciclos 

deve buscar atender as particularidades de cada educando. 

  Nos depoimentos dos docentes também foi possível identificar uma série de 

colocações que focam apenas um dos aspectos da proposta dos ciclos, a retenção 

escolar. Eles apontam que os ciclos não têm melhorado a aprendizagem dos alunos 

porque permitem sua aprovação automática independente do que tenham aprendido ou 

não. Desta forma, podemos depreender que o fim da reprovação apresenta-se como 

uma das principais razões da resistência dos profissionais à proposta. O grupo 

reconhece o valor da avaliação integral do aluno como um crescimento para a 

educação, no entanto, revelam sua preferência pelo regime seriado por vários motivos, 

sobressaindo-se neste regime a sua forma tradicional de avaliação. 

 Na construção de representações sociais é comum os sujeitos, por conta de seus 

interesses profissionais, condições materiais, ideológicas frente ao objeto, focarem-se 

aspectos isolados do mesmo. Ou seja, cada sujeito pode focalizar aspectos distintos do 

objeto social de acordo com a sua experiência, seu grupo de pertença, bem como 

interesses diversificados sobre o mesmo.  No caso dos ciclos há uma focalização por 

parte dos professores em algo que está no cerne da proposta, a avaliação. 

 A esse respeito, Glória e Mafra (2004) também constataram que a não retenção 

leva docentes a sugerirem a necessidade de reformulação da proposta até mesmo com 

o retorno da seriação com o seu modo tradicional e objetivo de avaliar. 

 Para alguns professores o formato de avaliação proposto pelo regime de ciclos 

não é compatível com a representação de avaliação dos alunos,o que gera certa crise no 

espaço escolar dificultando o trabalho do professor que não consegue chamar esses 

discentes para o compromisso com o saber sem os instrumentos punitivos e de medida 

tradicionalmente utilizados na escola. Essa suposta crise gerada pela avaliação no 

sistema de ciclos leva o grupo de entrevistados a insistir na preferência pela seriação e 

retenção, mesmo que ,contraditoriamente, deponham favorável aos ciclos. 

 Alguns docentes, ao tecerem comentários positivos sobre os ciclos de 

aprendizagem, apontaram como impedimentos para o sucesso da proposta a ausência 

de condicionantes materiais, institucionais e pedagógicos. Para esses professores 

faltam capacitações voltadas à avaliação, reformulações na proposta de não retenção, 

melhoria na estrutura física das escolas e maior suporte didático que auxiliem o 

trabalho do professor. Esses elementos são determinantes para a construção das 



representações sociais de ciclos entre os sujeitos pesquisados,uma vez que é nesse 

espaço escolar de precariedade que as representações vão sendo construídas. 

 Alguns dos depoimentos apontam que o sistema de ciclos não funciona a 

contento devido o processo de implementação e tratamento dado pela rede municipal do 

Recife. Os docentes desse grupo justificam suas colocações fazendo comparações da 

nossa realidade com outras regiões do país. Para este grupo, aspectos como estrutura 

física e formação docente, além de uma discussão mais ampla com os pais dos alunos, 

não foram valorizados no processo de implantação da proposta do Recife e, segundo 

eles, é isso que faz a diferença, ou seja, poderia vir a garantir o êxito da proposta. 

 

O caráter positivo da proposta de ciclos 

 

Nesta categoria reunimos os depoimentos favoráveis à proposta dos ciclos de 

aprendizagem. Destacamos notadamente que no conjunto das entrevistas, apenas dois  

professores se colocam a favor da proposta implantada pela prefeitura do Recife. Nesses 

depoimentos favoráveis à proposta, os ciclos são vistos como algo que têm contribuído 

para a aprendizagem dos alunos. Enfatizam que no início da implantação houve uma 

dificuldade por parte dos professores e demais atores para compreender e trabalhar com 

os ciclos devido às sugestões de mudanças nas práticas pedagógicas e curriculares. No 

entanto, com o passar dos anos, os professores foram aprendendo a trabalhar com o 

sistema de ciclos. Afirma uma das professoras: “as pessoas foram aprendendo a 

trabalhar com o ciclo, vendo como é que se trabalha, como é que o aluno é trabalhado, 

como é que é essa mudança de aprendizagem no ciclo. Ai com o passar do tempo, foi se 

ajustando”. 

 Em seus comentários, a outra docente ressalta que os professores erram ao 

associar o fracasso escolar aos ciclos. Explica que na verdade há uma resistência dos 

docentes em aceitar a proposta por ela modificar radicalmente os tempos e espaços 

escolares.  A referida professora explicita que aprendeu muito com os ciclos e assume 

umaposição favorável à proposta. Sente-se mais à vontade com o novo sistema, bem 

como afirma estar mais “presente” na escola. Por fim, lembra que no regime seriado o 

conteúdo era o centro do trabalho, enquanto os ciclos abrem outras possibilidades para 

entender o sujeito que aprende. 

Do depoimento dessa docente depreendemos sua contraposição à linearidade do 

regime seriado e sua lógica. Os ciclos,segundo ela, possibilitam outras formas do 



professor trabalhar, bem como proporcionam a esperança de se obter uma educação de 

qualidade, abrindo espaço para que todos possam aprender. 

Importante ressaltar que essas duas participantes têm características diferentes se 

considerarmos as variáveis faixa etária e tempo na profissão. 

 Uma dela possui 4 anos de docência e a outra está com 23 anos de experiência, 

o que significa que a primeira começou a trabalhar em sala de aula já no sistema de 

ciclos enquanto a segunda vivenciou boa parte de sua experiência no sistema seriado. A 

primeira está na faixa etária entre 35 a 40 anos e possui graduação e a segunda  entre 40 

a 45 anos de idade.  

Com base nessas variáveis podemos inferir que a postura favorável das docentes 

aos ciclos deve-se muito mais a adesão a proposta, compromisso profissional ou outro 

aspecto não destacado do que, por exemplo, a experiência docente. 

 

A face negativa da proposta de ciclos. 

 

Os docentes pesquisados alegam que a implantação dos ciclos foi feita “de 

cima para baixo”, sem que professores fossem convencidos e preparados para trabalhar 

nessa nova lógica. Afirmam, ainda, que o documento oficial contém uma série de 

exigências, mas as autoridades, ao implementarem a proposta, não empreenderam as 

mudanças demandadas por essa nova forma de organização curricular. Assim coloca 

uma das docentes: “houve capacitação de uma semana, mas é muito pouco pra 

desconstruir uma... Todo um pensamento, toda uma, toda uma prática de anos, em tão 

pouco tempo, em uma semana. [...] na maioria das vezes, os professores tão com a idéia 

que quando uma coisa é colocada de cima pra baixo eles não aceitam.  

A esse respeito Jacomini (2004), constata algo semelhante em sua pesquisa 

realizada no estado de São Paulo. Segundo ela, é comum aos docentes atribuírem o 

insucesso das políticas a fatores como ausência de discussão e consulta ao grupo 

profissional, estrutura física e material para a sua efetivação, falta de preparo dos 

professores e demais funcionários da escola e despreparo dos usuários.  

A face negativa também é destacada quando se referem a não adequação ao 

nosso país, a dificuldade ou desafio de formar o cidadão para a vida e falta de 

contrapartida do sistema para garantir a efetivação da proposta o que provoca 

interpretações equivocadas. Além desses, o aspecto negativo de maior relevo nos 

depoimentos é a não retenção dos alunos, esse é o que provoca maior incômodo e 



resistência por parte dos docentes. Alguns docentes afirmam que os ciclos não 

funcionaram em lugar nenhum, nem mesmo na França, seu lugar de origem. Um dos 

participantes da pesquisa argumentou que a proposta de ciclos também não se adéqua ao 

Brasil pelo fato de não sermos um país de primeiro mundo.  

Ao referir-se à proposta, ressaltando seu lado negativo, um entrevistado 

desafia sobre a necessidade de se descobrir um novo modelo de escola que garanta o 

sucesso da aprendizagem. Salienta que é preciso uma mudança estrutural, que coloque a 

importância do conhecimento para a vida. 

Admitir que os ciclos constituem-se apenas como uma mudança de 

nomenclatura na estrutura da escola é outro elemento que ganha destaque na fala dos 

docentes entrevistados. Uma delas salientou que a escola continua funcionando nos 

mesmos moldes da seriação. Justifica enfatizando que com a implantação dos ciclos não 

houve alterações na relação professor-aluno, direção-corpo docente. Ela entende que a 

proposta dos ciclos deveria ter modificado a escola como um todo. Assim se expressou 

a referida professora: “só mudou a nomenclatura, sabe? [...] Eles deveria ter um 

acompanhamento em outro horário, a gente deveria ter dedicação exclusiva, porque o 

ciclo é muito trabalhoso [...]  a gente num tem tempo pra fazer isso não, continua do 

mesmo jeito, só mudou o nome, piorou.” 

A idéia de que os ciclos de aprendizagem não afetaram a lógica da seriação 

é reforçada pela maioria das professoras entrevistadas, que comumente citam os termos 

séries e ciclos como se fossem sinônimos. 

Reforçamos que o elemento que ganha maior ênfase é o fim da reprovação 

e/ou retenção do aluno. A maioria dos docentes afirma não aprovar ou apreciar a 

proposta de ciclos pelo fato dele limitar a retenção dos alunos. Consideram que os ciclos 

não têm contribuído para o sucesso na aprendizagem porque, devido a não-retenção, os 

alunos ficam desestimulados para estudar, mesmo conscientes de que não dominam as 

habilidades básicas de ler, escrever e contar. 

Ao comentar sobre a resistência histórica de se eliminar a reprovação como 

instrumento de controle e estímulo ao estudo e à aprendizagem Barreto e Mitrulis 

(2004) afirmam que há uma espécie de intuição generalizada entre professores e pais 

das diferentes redes escolares de que a introdução dos ciclos leva a um rebaixamento do 

nível geral do ensino. Corrobora as autoras uma professora ao afirmar:  “a gente tem 

alunos aqui na quinta, na sétima, na oitava que não sabem ler, que não sabem fazer uma 



conta, e isso uma criança de, de primeira série, e outros na oitava série não sabia fazer 

isso porque não tinha, não entendia, não consegue aprender”.  

Através dos depoimentos dos docentes é possível entender que, no seu 

cerne, a prática da não-retenção escolar é o que há, de mais negativo, na proposta de 

ciclos de aprendizagem. Grande parte dos docentes explicitou que os ciclos pioraram a 

aprendizagem, porque o professor não pode mais reter o aluno. Expressaram que a não-

retenção permite que eles sejam promovidos ano a ano sem a devida garantia do 

domínio de competências e habilidades mínimas requeridas pela sociedade. Assim, a 

não retenção como face negativa pode ser considerada zona muda do objeto aqui 

estudado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados apresentados podemos dizer que a representação 

social subjacente aos ciclos de aprendizagem, construída pelos professores centra-se na 

negatividade da proposta. Ao longo das análises, podemos perceber a existência de um 

conflito entre aspectos negativos e positivos acerca do objeto. Por um lado a proposta é 

boa, por outro não há condições estruturais de ser posta em prática. Aspectos como a 

desvalorização da educação enquanto bem público, falta de infraestrutura mínima das 

escolas, ausência de acompanhamento e preparação dos professores, outros 

profissionais de apoio, além do fim da reprovação, aspecto que mais se sobressai nos 

depoimentos dos professores o que nos leva a constatar uma focalização no caráter 

negativo da proposta. Para Moscovici (1978) a focalização dos sujeitos sobre certos 

aspectos de um objeto não ocorre de modo arbitrário, mas é regida pelos interesses dos 

indivíduos e passa por “filtros” morais, culturais e ideológicos, caracterizando-se como 

um aspecto expressivo da relação entre o indivíduo (ou grupo) com o objeto social.  

No caso dos ciclos ao falarem por outros, através da técnica de substituição, 

os professores trouxeram à tona algo não revelado em investigações anteriores. Assim, 

com este nosso estudo fica, portanto, fortalecido o valor metodológico desse 

procedimento pela constatação de que para o grupo  pesquisado os ciclos de 

aprendizagem possuem uma malha de sentidos e significados, engendrada no seu meio 

social, uma zona muda  funcionando com guia de ação. 

 Lembramos que essa representação social de ciclos construída pelos professores 

não se constrói no vazio. Ela é elaborada socialmente a partir das vivências, crenças, 



ideologias, informações e práticas cotidianas dos docentes. Para Jodelet (2001) a 

representação social é uma forma de saber prático que liga o sujeito ao objeto, 

permitindo que o indivíduo se integre ao seu meio, ou seja, elas orientam os indivíduos 

para a ação, organizam as condutas e as práticas cotidianas e gerem a relação dos 

indivíduos com o mundo.. 

 Os resultados aqui apresentados sinalizam perspectivas para se compreender 

melhor as razões pelas quais a adoção dos ciclos não vem ensejando um quadro 

educacional de democratização do ensino fundamental no país como direito de 

cidadania, uma vez que as políticas educacionais, embora sejam promissoras, 

confrontam-se com as representações dos professores, sendo por eles ressignificadas. O 

que talvez explique no dizer de Mainardes (2007) porque os ciclos mais potencializam 

do que efetivam. 
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