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Resumen 
Esse texto apresenta uma análise da progressiva configuração do ciclo de alfabetização 
tal como posteriormente adotado no Programa de Formação de Professores 
denominado Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em que 
atuamos como coordenadoras. O intuito é de explicitar a composição e refletir sobre o 
papel da Universidade e da repercussão na formação de professores. Para compor essa 
breve discussão nos baseamos em documentos oficiais disponibilizados pelo Ministério 
da Educação e em atuações docentes no contexto de tal programa. 
 
Introducción 
O termo ciclo de alfabetização vem sendo adotado nos cadernos de formação do 

PNAIC (2013) como denominação que confere sentido ao período composto pelos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental de nove anos. É importante lembrar que o 

currículo organizado em ciclos tem sido colocado como uma alternativa à seriação 

mais especificamente desde a LDB/9394/96.  Sob a forma de diferentes denominações 

(ciclos de aprendizagem, ciclo básico, ciclos de formação, etc) os ciclos já eram 

experimentados em alguns Estados7, mas apenas são formalmente sugeridos em nível 

nacional a partir do art. 32, IV, §1º da LDB 9394/96, constando da seguinte maneira: “é 

facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos”. Ainda 

nesse momento, os documentos oficiais não fazem menção a um modo específico de 

conceber os ciclos. No art.30 III, § 1º da Resolução nº 7/12/2010 que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos (BRASIL, 2010, p.8) 

a proposta de ciclos surge apenas como uma orientação, embora já se perceba sua 

conotação de sequencia e continuidade de estudos, considerando a possibilidade da 

não retenção dos alunos de um ano a outro. 

 

Marco teórico 
A proposta de ciclos será orientada na no art.18 dessa mesma Resolução: “ciclos, 

séries e outras formas de organização a que se refere a Lei nº 9.394/96 serão 

compreendidos como tempos e espaços interdependentes e articulados entre si, ao 

longo dos 9 (nove) anos.”  

                                                      
7
 Conforme Franco (2001). 
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Porém, é apenas em decorrência dessas orientações que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos (Parecer CNE/CEB Nº:11/2010) 

passam a enfatizar a organização em ciclos nos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Tomando como referência de análise esse texto, pode-se dizer que a 

concepção de ciclos ainda nesse momento decorre claramente da preocupação com a 

repetência e, não, como mais adiante será explicitada, nos cadernos de formação do 

PNAIC (2013), com uma conotação direcionada à “interdisciplinaridade, a 

continuidade, a participação, respeitando-se os ritmos e os tempos dos alunos” em 

que haveria ainda a possibilidade de “(...) negação da lógica excludente e competitiva 

(quem vai chegar primeiro?) e a adoção de uma lógica da inclusão e da solidariedade 

(partilha de saberes) (Ferreira e Leal, 2013). 

O consenso do que seria considerado um ciclo de alfabetização permanece ainda em 

aberto até esse momento e seu significado vai sendo delineado a partir daí, 

considerando as concepções já existentes8 sem, no entanto, filiar-se a nenhuma delas 

explicitamente. Porém, “o homem é um ser de palavras” e “quando as palavras se 

corrompem e os significados se tornam incertos, o sentido de nossos atos e de nossas 

obras também são inseguros” (PAZ, 1998, p. 29).  

Sob essa ótica e mantendo a ideia inicial (vinculada à avaliação), os referenciais do 

PNAIC (2013) enfatizam que o ciclo da alfabetização deve garantir o direito da criança 

de “avançar na escolarização”, argumentando que é preciso reaproveitar o tempo de 

três anos definido pelo ciclo de modo que a criança avance nos anos que o compõe 

apropriando-se dos direitos de aprendizagem estabelecidos (Unidade 8). Os direitos de 

aprendizagem, no entanto, passam a compor essa concepção de ciclo a partir de sua 

definição disponibilizada aos orientadores de estudo9 e aos professores 

alfabetizadores durante a formação do PNAIC. Seriam as habilidades e competências 

que os estudantes deveriam desenvolver em níveis cada vez mais complexos de 

conhecimentos sobre a língua escrita, organizados de maneira progressiva nos três 

anos que compõe o ciclo de alfabetização de modo que, no primeiro ano devem sejam 

introduzidas, no segundo ano, aprofundadas e no terceiro ano, consolidadas. 

Entendemos que é a partir daí que se clarifica o significado do ciclo da alfabetização 

como um bloco sequencial composto pelos direitos de aprendizagem (conhecimentos), 

que considera a progressão continuada como sistema avaliativo e de progressão nas 

aprendizagens.  

No material intitulado “Elementos conceituais e metodológicos para definição dos 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º 

anos) do ensino fundamental” (BRASIL, 2013) disponibilizado para consulta pública10, o 

termo ciclo da alfabetização torna-se a mais usual para denominar o bloco pedagógico 

ou ciclo sequencial informado anteriormente.  

Observa-se uma progressiva configuração e amadurecimento da concepção do ciclo 

que exigem alterações no cotidiano das escolas e nas práticas docentes. A progressão 

                                                      
8
 Ciclo básico, ciclo de formação, ciclo de aprendizagem. 

9
 Termo utilizado no PNAIC para os participantes das formações sob a responsabilidade das IES. São 

também os responsáveis pelos estudos dos professores em seus municípios. 
10

 Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18543&Itemid=1098 
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continuada é um termo cuja conotação também foi inicialmente voltada mais à 

questão da avaliação do que a progressão da aquisição de conhecimentos. A LDB 

9394/96 no art.32 § informa o seguinte: “os estabelecimentos que utilizam progressão 

regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão 

continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, 

observadas as normas do respectivo sistema de ensino”. De acordo com o material da 

formação do PNAIC (2013) na proposta dos ciclos de alfabetização, não se defende a 

aprovação automática dos alunos, mas o compromisso com as aprendizagens e a 

construção de conheci¬mentos dos educandos de modo a garantir que, ao longo do 

ano escolar e do ciclo, eles progridam em seus conhecimentos. A progressão é 

considerada em três dimensões: pro¬gressão escolar, relacionada ao direito que a 

criança tem de avançar na escolari¬zação; progressão do ensino, que requer a 

organização e elaboração de direitos de aprendizagem em todas as áreas de 

conhecimento e anos escolares de cada ciclo; e progressão das aprendizagens, que 

está diretamente ligada à qualidade crescente das aprendizagens construídas ao longo 

do ano e entre os anos do ciclo de alfabetização pelas crianças. Diferentemente do 

modo como foi defendida inicialmente, a ideia de ciclo consta aqui de forma articulada 

a ideia de progressão continuada. 

Em nosso entendimento, a organização por ciclos, refere-se ao tempo e espaço 

escolar, já que há que é preciso haver certo cuidado com a continuidade e progressão 

nas aprendizagens, em níveis de complexidade dos conhecimentos. Refere-se, ainda, 

às dimensões que compõe o currículo e certo consenso no entendimento do que seja 

um currículo escolar. Da mesma maneira, refere-se a modos de se compreender as 

inter-relações entre os conhecimentos, já que defendemos a sua relevância para uma 

aprendizagem qualificada. Por fim, refere-se às concepções de avaliação das 

aprendizagens dos alunos.  
 

Concepções de alfabetização e letramento adotadas no PNAIC: 
 

No que se refere à alfabetização, contamos desde a década de 80 com estudos a 

compreendem como um processo contínuo (Ferreiro e Teberosky, 1989) e (Ferreiro, 

1989, 1991, 2001, 2002, 2004, 2013) no qual a aprendizagem da língua escrita se 

principia no contexto familiar, perpassa a etapa escolar da Educação Infantil e 

intensifica-se, consolidando-se, na etapa do Ensino Fundamental. Sob o ponto de vista 

da escolarização a questão da progressão e da continuidade de aprendizagens nem 

sempre é algo simples de resolver. Para dificultar ainda mais a situação, convivemos 

ainda hoje com referenciais epistemológicos que provêm de certa diversidade de 

matrizes teóricas e abordagens nem sempre convergentes sobre o processo de 

apropriação do sistema de escrita pelo aprendiz (Leão, 2009).  

No sentido adotado pelo PNAIC a alfabetização é um processo de aquisição de um 

conhecimento – a língua escrita. Ferreiro (2013, p. 30) reitera que “para compreender 

a este processo de apropriação foi necessário renunciar a visão da escrita como técnica 

(ou código de transcrição) e despojar-se de toda ideia instrumental”. Aprendemos a 

valorizar as crianças como seres pensantes que trabalham cognitivamente sobre as 

propriedades formais do sistema de escrita e seus modos de existência na sociedade. 

Esse trabalho cognitivo pressupõe um tempo e um espaço de elaboração e, sob esse 
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ponto de vista a organização curricular em ciclos e a ideia de progressão continuada é 

adequada a essa base epistemológica. 

 

Conclusiones 
A proposta de ciclos será orientada na no art.18 dessa mesma Resolução: “ciclos, 

séries e outras formas de organização a que se refere a Lei nº 9.394/96 serão 

compreendidos como tempos e espaços interdependentes e articulados entre si, ao 

longo dos 9 (nove) anos.”  

Porém, é apenas em decorrência dessas orientações que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos (Parecer CNE/CEB Nº:11/2010) 

passam a enfatizar a organização em ciclos nos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Tomando como referência de análise esse texto, pode-se dizer que a 

concepção de ciclos ainda nesse momento decorre claramente da preocupação com a 

repetência e, não, como mais adiante será explicitada, nos cadernos de formação do 

PNAIC (2013), com uma conotação direcionada à “interdisciplinaridade, a 

continuidade, a participação, respeitando-se os ritmos e os tempos dos alunos” em 

que haveria ainda a possibilidade de “(...) negação da lógica excludente e competitiva 

(quem vai chegar primeiro?) e a adoção de uma lógica da inclusão e da solidariedade 

(partilha de saberes) (Ferreira e Leal, 2013). 

O consenso do que seria considerado um ciclo de alfabetização permanece ainda em 

aberto até esse momento e seu significado vai sendo delineado a partir daí, 

considerando as concepções já existentes11 sem, no entanto, filiar-se a nenhuma delas 

explicitamente. Porém, “o homem é um ser de palavras” e “quando as palavras se 

corrompem e os significados se tornam incertos, o sentido de nossos atos e de nossas 

obras também são inseguros” (Paz, 1998, p. 29).  

Sob essa ótica e mantendo a ideia inicial (vinculada à avaliação), os referenciais do 

PNAIC (2013) enfatizam que o ciclo da alfabetização deve garantir o direito da criança 

de “avançar na escolarização”, argumentando que é preciso reaproveitar o tempo de 

três anos definido pelo ciclo de modo que a criança avance nos anos que o compõe 

apropriando-se dos direitos de aprendizagem estabelecidos (Unidade 8). Os direitos de 

aprendizagem, no entanto, passam a compor essa concepção de ciclo a partir de sua 

definição disponibilizada aos orientadores de estudo12 e aos professores 

alfabetizadores durante a formação do PNAIC. Seriam as habilidades e competências 

que os estudantes deveriam desenvolver em níveis cada vez mais complexos de 

conhecimentos sobre a língua escrita, organizados de maneira progressiva nos três 

anos que compõe o ciclo de alfabetização de modo que, no primeiro ano devem sejam 

introduzidas, no segundo ano, aprofundadas e no terceiro ano, consolidadas. 

Entendemos que é a partir daí que se clarifica o significado do ciclo da alfabetização 

como um bloco sequencial composto pelos direitos de aprendizagem (conhecimentos), 

que considera a progressão continuada como sistema avaliativo e de progressão nas 

aprendizagens.  

                                                      
11

 Ciclo básico, ciclo de formação, ciclo de aprendizagem. 
12

 Termo utilizado no PNAIC para os participantes das formações sob a responsabilidade das IES. São 

também os responsáveis pelos estudos dos professores em seus municípios. 
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No material intitulado “Elementos conceituais e metodológicos para definição dos 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º 

anos) do ensino fundamental” (BRASIL, 2013) disponibilizado para consulta pública13, o 

termo ciclo da alfabetização torna-se a mais usual para denominar o bloco pedagógico 

ou ciclo sequencial informado anteriormente.  

Observa-se uma progressiva configuração e amadurecimento da concepção do ciclo 

que exigem alterações no cotidiano das escolas e nas práticas docentes. A progressão 

continuada é um termo cuja conotação também foi inicialmente voltada mais à 

questão da avaliação do que a progressão da aquisição de conhecimentos. A LDB 

9394/96 no art.32 § informa o seguinte: “os estabelecimentos que utilizam progressão 

regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão 

continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, 

observadas as normas do respectivo sistema de ensino”. De acordo com o material da 

formação do PNAIC (2013) na proposta dos ciclos de alfabetização, não se defende a 

aprovação automática dos alunos, mas o compromisso com as aprendizagens e a 

construção de conheci¬mentos dos educandos de modo a garantir que, ao longo do 

ano escolar e do ciclo, eles progridam em seus conhecimentos. A progressão é 

considerada em três dimensões: pro¬gressão escolar, relacionada ao direito que a 

criança tem de avançar na escolari¬zação; progressão do ensino, que requer a 

organização e elaboração de direitos de aprendizagem em todas as áreas de 

conhecimento e anos escolares de cada ciclo; e progressão das aprendizagens, que 

está diretamente ligada à qualidade crescente das aprendizagens construídas ao longo 

do ano e entre os anos do ciclo de alfabetização pelas crianças. Diferentemente do 

modo como foi defendida inicialmente, a ideia de ciclo consta aqui de forma articulada 

a ideia de progressão continuada. 

Em nosso entendimento, a organização por ciclos, refere-se ao tempo e espaço 

escolar, já que há que é preciso haver certo cuidado com a continuidade e progressão 

nas aprendizagens, em níveis de complexidade dos conhecimentos. Refere-se, ainda, 

às dimensões que compõe o currículo e certo consenso no entendimento do que seja 

um currículo escolar. Da mesma maneira, refere-se a modos de se compreender as 

inter-relações entre os conhecimentos, já que defendemos a sua relevância para uma 

aprendizagem qualificada. Por fim, refere-se às concepções de avaliação das 

aprendizagens dos alunos.  

Concepções de alfabetização e letramento adotadas no PNAIC: 

No que se refere à alfabetização, contamos desde a década de 80 com estudos a 

compreendem como um processo contínuo (Ferreiro e Teberosky, 1989) e (Ferreiro, 

1989, 1991, 2001, 2002, 2004, 2013) no qual a aprendizagem da língua escrita se 

principia no contexto familiar, perpassa a etapa escolar da Educação Infantil e 

intensifica-se, consolidando-se, na etapa do Ensino Fundamental. Sob o ponto de vista 

da escolarização a questão da progressão e da continuidade de aprendizagens nem 

sempre é algo simples de resolver. Para dificultar ainda mais a situação, convivemos 

ainda hoje com referenciais epistemológicos que provêm de certa diversidade de 

                                                      
13

 Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18543&Itemid=1098 
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matrizes teóricas e abordagens nem sempre convergentes sobre o processo de 

apropriação do sistema de escrita pelo aprendiz (Leão, 2009).  

No sentido adotado pelo PNAIC a alfabetização é um processo de aquisição de um 

conhecimento – a língua escrita. Ferreiro (2013, p. 30) reitera que “para compreender 

a este processo de apropriação foi necessário renunciar a visão da escrita como técnica 

(ou código de transcrição) e despojar-se de toda ideia instrumental”. Aprendemos a 

valorizar as crianças como seres pensantes que trabalham cognitivamente sobre as 

propriedades formais do sistema de escrita e seus modos de existência na sociedade. 

Esse trabalho cognitivo pressupõe um tempo e um espaço de elaboração e, sob esse 

ponto de vista a organização curricular em ciclos e a ideia de progressão continuada é 

adequada a essa base epistemológica. 
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