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Introdução 

Essa pesquisa destina-se em revelar a importância do 

entendimento do avaliação enquanto processo, de modo 

a compreender seu desenvolvimento e implicações na 

aprendizagem, que se estabelece nos anos iniciais do 

Ciclo de Aprendizagem do Ensino Fundamental. 

Sabemos que os ciclos escolares foram propostos pelo 

Estado na década de 60 e tinham como um dos seus 

pressupostos a superação da altas taxas de reprovação 

(FRANCO, 2004) [2]. Fenômeno este que é ainda 

observado, principalmente nas escolas seriadas, o que 

consiste em déficit no rendimento escolar do aluno. 

A experiência do ciclo em escolas municipais da 

Região Sul do Brasil em relação à freqüência, não foi 

nada positiva, sendo necessária uma revisão acurada do 

sistema, que ainda estava em período de experiência. A 

compreensão do “novo” modelo de educação foi retirada 

dos pressupostos do sistema de promoção, levando em 

consideração o sistema avaliativo continuo e o uso do 

instrumento “prova” pata à diagnose desse aluno, sem 

isentar as cabíveis responsabilidades do educador 

anterior com relação ao aprendizado do aluno 

(BARRETO, 2001) [1]. 

A avaliação acaba, na prática, sendo um instrumento 

hierárquico e controlador dos “estranhos” dentro de uma 

sala de aula, cujo currículo ainda beneficia a ótica 

perpassada de ideologias. Mesmo com a implantação do 

ciclo em Pernambuco, que viria como proposta de 

diminuição dessa exclusão e aumento do acesso à 

educação de qualidade são práticas contrarias do que é 

posto pelo Ciclo de Aprendizagem, cujo qual enfoca a 

avaliação contínua e processual. 

A análise do que seja avaliação, dentro do Ciclo, 

pelos sujeitos desse processo, continua ainda, o não 

entendimento e o não uso de seus processos como 

instrumento diagnóstico da construção do 

conhecimento. Envolver-se nesse segmento 

relativamente “novo” é “jogar” fora uma estrutura 

tradicional arraigada em décadas de ensino, tanto que 

seus entrelaces tornaram-se verdadeiros nós. De acordo 

com Mainardes (2006) [6], há dificuldade em entender o 

sistema de ciclo, tanto que existem inúmeros trabalhos 

de pesquisa que focam esse tema. 

A proposta aqui é observar a função da avaliação 

dentro desse sistema, a prática docente nesse processo e 

os instrumentos avaliativos e suas implicações no 

processo de alfabetização dos discentes. 

 

Material e métodos 

Os instrumentos utilizados nesta pesquisa constituem-

se de questionário/amostras, observações em sala de 

aula, analise das respostas dos questionamentos, analise 

das praticas docente e dos instrumentos avaliativos. Os 

critérios escolhidos para analise são: professores com 

anos de experiência na rede municipal tanto no sistema 

seriado como no atual, experiência no ciclo I e com 

formação superior. As amostras serão coletadas com o 

quantitativo de 15 professores, dos quais serão 

escolhidos três de cada escola selecionada, cinco escolas 

municipais e de acordo com as respostas desses 

profissionais serão selecionados aqueles que 

demonstrarem clareza e objetividade para serem 

observados em sala de aula durante o período da 

pesquisa. 

 

Resultados 

Com base em trabalhos publicados sobre o tema e as 

observações de campo, percebemos uma discrepância 

entre a teoria do ciclo e a pratica docente. Embalada nas 

analises e observações feitas até então, procuramos 

informações sobre como esta sendo abordada a pratica 

docente durante o processo avaliativo, como o professor 

vem avaliando seu aluno dentro dessa perspectiva e as 

implicações existentes no processo. Dentro das visitas 

realizadas observaram-se pontos discutíveis que 

levantam duvidas quanto ao entendimento docente ao 



 

que realmente foi proposto desde sua implantação do 

Ciclo de Aprendizagem. 

 

Discussão 

Na etapa inicial do trabalho, foram feitos levantamos 

bibliográficos relativos ao tema abordado. Para melhor 

conhecermos o sistema de avaliação, devemos conceituar 

o que seja media e avaliação. Segundo Mediano (1979, 

p.30) [5], “medir é o ato de colher informações e ordená-

las, levando em conta seu aspecto quantitativamente 

numérico (...). A medida em educação procura descrever 

quantitativamente o grau em que o aluno dominou em 

determinados objetivos e „avaliar‟ é o processo mais 

amplo que a medida. Enquanto esta se limita à descrição 

quantitativa do comportamento, a avaliação pode utilizar 

descrições quantitativas, como qualitativas, ou ambas”. 

Sabe-se que anteriormente a “avaliação funciona como 

instrumento de poder e, como tal, é um instrumento de 

confirmação e legalização do fenômeno da evasão e 

repetência”. Quanto ao processo de avaliação não ser 

usado de forma adequada no de ciclo, Franco (2001, 

p.30) [3] alega que: “não se pode suprimir as séries e 

suspender a avaliação dos alunos na passagem entre elas, 

como às vezes tem sido interpretada a aprovação 

automática, passando o aluno das mãos de um professor 

para as de outro, sem assumir a responsabilidade de 

verificar como ele se encontra em relação aos domínios 

esperado para aquele período”. 

O processo avaliativo é perpassado de ideologias 

vigentes em cada período histórico-social, desde sua 

implantação para o alcance das elites quanto para 

exclusão daqueles que não possuem recursos próprios 

que garantam seus direitos de cidadãos. O processo de 

implementação do Ciclo de Aprendizagem ainda 

encontra resquícios de dominação e exclusão dos filhos 

da classe trabalhadora, o ato de avaliar traduz o modelo 

conservado da época, claro, dependendo de como essa 

avaliação está sendo processada dentro da sala de aula. 
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