
Ciclo de Aprendizagem na Perspectiva dos Docentes 
do 1º ao 5º ano na rede municipal do Recife-PE

Rebeca Maria da Silva1, Eliane Maria da Silva2, Wilka de Andrade Dias3, Cristiane Gonçalves Pereira4, 
Walcyranya Alves da Silva5 e Alexandro Cardoso Tenório6

________________
1. Primeira Autora é discente do 6º período do curso de Licenciatura em Pedagogia, UFRPE. E-mail: rebekams@gmail.com
2. Segunda Autora é discente do 6º período do curso de Licenciatura em Pedagogia, UFRPE. E-mail: elianemsilva35@yahoo.com.br
3. Terceira Autora é discente do 6º período do curso de Licenciatura em Pedagogia, UFRPE. E-mail: wilkadias@hotmail.com
4. Quarta Autora é discente do 6º período do curso de Licenciatura em Pedagogia, UFRPE. E-mail: ventoalisio@yahoo.com.br
5. Quinta Autora é discente do 6º período do curso de Licenciatura em Pedagogia, UFRPE. E-mail: law_wal11@yahoo.com.br
6. Sexto Autor e Orientador é Professor Adjunto do Departamento de Educação, UFRPE. E-mail: tenorio@ded.ufrpe.br

Introdução
O presente trabalho surgiu a partir de um 

questionamento levantado em sala de aula, no 5º 
período do curso de Licenciatura em Pedagogia, que 
dizia respeito ao papel dos Ciclos de Aprendizagem
para o desenvolvimento cognitivo do aluno. Naquele 
momento, ainda surgiram divergências levantadas em 
sala, se os professores eletivos da rede de ensino 
municipal do Recife concordavam com o ciclo nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Somando-se a isso, 
emergiu o interesse em pesquisar a aceitação por parte 
dos docentes do Ciclo de Aprendizagem em sua prática 
pedagógica diária. Supondo que os professores 
possuem experiência tanto no sistema de ciclo (atual) 
quanto no seriado (anterior), procuramos, por 
conseguinte, considerar o tempo de experiência 
profissional, como um parâmetro comparativo.

O sistema seriado foi implantado na rede pública 
municipal do Recife durante várias décadas, entretanto 
nos últimos anos, foi implantado um novo sistema de 
aprendizagem, os Ciclos de Aprendizagem. Tal opção 
teve seus princípios pautados na democratização do 
ensino, pois acredita-se que o sistema seriado é 
“seletivo e excludente” (DGE, 2003, p.143) [1]. Sendo 
assim, a discussão sobre a organização em ciclos 
procurou articulação entre os movimentos dos 
professores e da sociedade civil, gerenciando uma 
concepção de escola inclusiva (DGE, 2003, p. 142). A 
proposta de organização da escolaridade em ciclos 
surgiu “entre as mudanças apresentadas pela Nova 
LDB (Lei nº 9394/96) propondo-se adotar o regime de 
progressão continuada” (FRANCO, 2001, p. 35) [2].

Os ciclos passaram assim a representar na rede 
municipal de ensino do Recife “a expressão de uma 
proposta de educação escolar que redimensiona as 
bases conceituais dos processos de ensino e de 
aprendizagem e que privilegia a construção processual 
do conhecimento” (DGE, 2003, p. 171) [1]. Dessa 
feita, fomos a campo procurar, junto aos professores da 
rede municipal de ensino do Recife, a sua aceitação 
sobre os Ciclos de Aprendizagem.
Material e métodos

Para obtermos o olhar dos docentes no referente à
ciclos de aprendizagem, lançamos mão de um 
questionário como instrumento de pesquisa, no qual o 

profissional de ensino responderia a três perguntas, sendo
duas estruturadas e uma semi-estruturada. O questionário 
foi constituído das seguintes perguntas:
1. Sua formação: 

[ ] Médio/técnico (Normal Médio/antigo magistério)
[ ] Superior. Qual?

2. Tempo de atuação na rede municipal do Recife-PE?
3. Após a implementação dos ciclos, com base nas 
vivências diárias em sala de aula você concorda com os 
Ciclos de Aprendizagem? Sim ou não. Por quê? 

Para alcançar um número considerável de escolas e 
professores, recorremos a uma rede de estagiárias que 
fazem parte da rede municipal de ensino do Recife. Com o 
auxílio dessas estagiárias conseguimos atingir um total de 
treze escolas municipais, inseridas nas seis Regiões Política 
Administrativa (RPAs) do município e entrevistar sessenta 
professores efetivos. Com os dados em mãos passamos a
classificá-los por critérios de tempo de atuação na rede de 
ensino, formação do docente e por aceitação positiva ou 
negativa ao ciclo. Dentro do critério de aceitação,
agrupamos as respostas que apresentavam semelhanças, 
obtendo cinco tipos de respostas para o não e quatro para o 
sim. 

Resultados
Como base nos dados obtidos com os questionamentos 

feitos aos professores da rede municipal do Recife-PE,
adotou-se critérios que permitiram a formulação de tabelas 
e gráficos possibilitando demonstrar de forma mais 
detalhada os resultados obtidos. Os critérios foram: a 
formação docente; tempo de atuação na rede de ensino em 
questão; se são favoráveis ou não ao Ciclo de 
Aprendizagem, e por último a relação de semelhança nas 
justificativas dadas para a resposta escolhida. No critério de 
“formação”, selecionamos os professores por nível de 
formação, ou seja, Normal Médio e Superior, e dentre os 
profissionais de nível superior o que nos chamou a atenção 
foi o número de docentes que possuíam outro tipo de 
graduação, sendo elas Psicologia, Relações Publicas e 
Matemática. Dos sessenta docentes inquiridos, seis 
apresentaram respostas dúbias. Entretanto, dezoito que 
optaram por “sim”, concordando com o ciclo e trinta e seis 
não concordam com essa nova forma de aprendizagem. No 
critério de “tempo de atuação na rede de ensino do 
município de Recife-PE”, separamos os docentes com até 



oito anos, tendo entrado na rede de ensino após a 
implementação do ciclo dos que possuíam mais de 
nove anos de atuando na rede de ensino. Dentre os que 
possuíam até oito anos de atuação na rede de ensino, 
oito concordaram com o Ciclo de Aprendizagem e 
dezenove não concordaram. Dos que possuíam nove 
anos ou mais, dez concordavam e dezessete não estão 
de acordo com o ciclo. Diante do quantitativo no qual a 
resposta foi “não” e o tempo de atuação é superior a 
nove anos, portanto englobando os dois sistemas de 
aprendizagem (seriado e ciclo), percebe-se que o Ciclo 
de Aprendizagem não foi bem recebido pelos 
profissionais inquiridos.  

Discussão
Segundo Lima (2000) [3], não se consegue obter 

resultados significativos na melhoria da aprendizagem 
dos discentes visto que as “exigências da divisão de 
tempo na instituição” são impostas pelas políticas 
públicas não sendo questionadas por aqueles que a 
executam. Lima atenta para o material de apoio 
pedagógico, “para o processo de ensino e 
aprendizagem”, a distribuição do tempo, a quebra de 
regularidade, a reformulação da avaliação para atender 
a “idéia processual de construção do conhecimento”, 
sendo “o primeiro eixo do processo de escolarização a 
ser alterado pela implantação de ciclos”. 

A justificativa dada pelos docentes nos chamou a 
atenção, e dentre os trinta e seis que não concordaram 
com o ciclo destacamos seis falas:
Fala 1. Falha no sistema: “A aprendizagem dos alunos 
ficou pior que quando era seriado e só reter o aluno 
em series final é que piora o sistema” – 9 anos de 
atuação na rede, formação superior.   
Fala 2. Falha na organização: “Este sistema de 
organização do ensino não vem sendo trabalhado de 
forma correta, pois professores se vêem ‘obrigados’ a 
aprovar alunos que não estão aptos aos ciclos 
posteriores” – 4 anos de atuação na rede, formação 
superior.
Fala 3. Falha na estrutura e na organização: “O ciclo 
não foi implantado corretamente, foi jogado de 
qualquer jeito pela Prefeitura da Cidade do Recife. 
Porém acho o sistema de ciclo muito interessante e sei 
que teríamos bons resultados, a médio e longo prazo, 
se o mesmo tivesse sido implantado de maneira 
correta” – 7 anos de atuação na rede, formação 
superior.
Fala 4. Falha na estrutura: “Da forma como foi
implantado e consequentemente, a forma como eu 
cheguei a conhecer foi traumática: eu vi crianças 
perderem um ano, vi crianças ‘ganharem’ mais um 
ano perdido, professores com suas inquietações não 

respondidas. com isso eu não afirmo que o antigo sistema 
fosse excelente, mas não é a aprovação automática que 
resolve as mazelas da educação” – 17 anos de atuação na 
rede, formação superior.
Fala 5. Falha na avaliação: “Percebo que os alunos estão 
chegando a 4ª série (5º ano -  2º ciclo) sem conhecer 
muitas vezes até as vogais, isso ocorre porque não esta 
sendo dadas as devidas atenções nas series iniciais, o 
aluno acaba passando por não poder ser mais retido” – 2 
anos atuando na rede, formação superior.
Fala 6. Falha na avaliação: “A proposta é excelente, porem 
só o que me incomoda é a promoção automática, apenas 
isso” – 31 anos atuando na rede, formação superior.

Com base nas falas dos professores surgem algumas 
indagações sobre o ciclo. Ora se, segundo o DGE (2001, p. 
147) [1], o ciclo tem uma perspectiva emancipatória tanto 
do aluno quanto do professor percebemos, na fala dos 
profissionais, a falta de autonomia profissional e a 
indulgência dada aos alunos que são promovidos no ciclo 
sem atingirem as competências mínimas para tal. No 
tocante a avaliação, os docentes alegam que a falta de 
competências significativas nos alunos ao mudarem de 
ciclo muitas vezes são ignoradas nesse momento e, como é 
posto pelo DGE (2003, p: 152) [1] “a organização 
curricular deve contemplar o caminho individual de 
aprendizagem de cada aluno e a avaliação nesse contexto 
passa a ter um “sentido dinâmico, diverso e processual”.

Dessa forma, percebe-se que a eficácia de um sistema de 
ensino não depende apenas dos sujeitos envolvidos no 
processo, mas de um trabalho que envolve os gestores 
públicos para que haja um apoio técnico pedagógico 
levando-se em conta as possibilidades existentes no 
processo de ensino. Pois, como diz Franco (2001, p. 51) 
[2], “no âmbito do sistema de ensino, há necessidade da 
avaliação permanente dos resultados obtidos e das 
dificuldades encontradas, garantindo, assim o 
fortalecimento da função social da escola”.
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Tabela 1. Formação dos docentes.                                                         Tabela 2. Aceitação ao Ciclo.
Tipo formação Nº de 

professores
%

Normal médio 
(magistério) 11 18%

Superior 49 82%

 Total 60 100%

Respostas Nº de professores %

Respostas dúbias 06 10%

Sim 18 30%

Não 36 60%

Total 60 100%

Tabela 3. Tempo de atuação de ensino no Recife-PE. Tabela 4. Semelhança nas respostas da opção “não”.

Tempo 
Nº de 

professores 
%

De 1 a 8 anos 31 52%

De 9 a 35 anos 29 48%

Total 60 100%

Respostas Nº professores %

Falha na compreensão sistema 03 08%

Falha no sistema 11 31%

Falha na organização 01 03%

Falha na estrutura 07 19%

Falha na avaliação 14 39%

Total 36 100%

Tabela 5. Semelhança nas respostas da opção “sim”.
Respostas Nº professores %

Dá suporte ao professor 01 6%
Respeito ao ritmo do aluno 10 55%
Avaliação diagnóstica 04 22%
Falha no planejamento/organização/avaliação 03 17%
Total 18 100%

Gráfico 1. Formação dos docentes. Gráfico 2. Aceitação ao Ciclo.
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Gráfico 3. Tempo atuação no município do Recife-PE. Gráfico 4. Semelhança nas respostas da opção “não”.
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Gráfico 5. Semelhança nas respostas da opção “sim”.
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