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Resumo 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC é um compromisso assumido 

entre os governos federal brasileiro, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios com o 

objetivo de garantir a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade e ao final do 3º 

ano do Ensino Fundamental. 

No processo de desenvolvimento do Pacto quatro princípios são considerados: a necessidade 

de sistematização do ensino para a compreensão do Sistema de Escrita Alfabética, o 

desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de texto, a construção de conhecimento 

nas diferentes áreas do conhecimento e os cuidados com a criança no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Espera-se que o professor alfabetizador tenha clareza das concepções de alfabetização 

subjacentes a sua prática educativa. 

Considerando a alfabetização como prioridade nacional, o Pacto oferece material de estudo 

para o desenvolvimento da formação de orientadores de estudo responsáveis pela formação 

continuada dos professores alfabetizadores nos vários municípios brasileiros. A formação dos 

orientadores de estudo ocorre através de instituições de ensino superior, federais e estaduais. A 

Universidade Estadual Paulista é uma dessas instituições de ensino superior responsáveis pela 

formação dos orientadores de estudo em diversos polos. 

No polo da cidade de Marília atende a 150 orientadores de estudo de 35 municípios do 

estado de São Paulo. Os encontros acontecem uma vez ao mês, garantindo três dias de estudo 

intensivos. Durante esses encontros são desenvolvidas atividades de análises e explorações críticas 
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do material do PNAIC, além de atividades para reflexões sobre as concepções constantes nele e que 

embasam o Pacto. 

Esta ação tem como foco principal a formação continuada dos orientadores de estudo e a 

avaliação acontece através do acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos junto aos professores 

alfabetizadores quando ocorrem as intervenções necessárias para a garantia da apreensão do 

conhecimento pelos profissionais da educação envolvidos. 

 

 

Abstract 
National Pact for Literacy in the Age One - PNAIC is a commitment between the Brazilian 

federal government, the Federal District, states and municipalities in order to ensure literacy for all 

children up to the age of eight and at the end of the 3rd year of elementary school. 

During the development of the Pact four principles are considered: the need for 

systematization of teaching for understanding the Alphabetical System of Writing, developing the 

skills of reading and text production, the construction of knowledge in different areas of knowledge 

and care with the child in the teaching and learning process. 

It is expected that the literacy teacher has clarity of underlying conceptions of literacy to 

their educational practice. 

Whereas literacy a national priority, the Covenant offers study material for the development 

of training mentors study responsible for ongoing training of literacy teachers in the various 

municipalities. The formation of the guiding study occurs through higher federal and state 

educational institutions. The São Paulo State University is one of this higher education responsible 

for training tutors of study in several institutions poles. 

In polo in Marilia serves 150 guiding study of 35 counties in the state of São Paulo. The 

meetings are held once a month, providing three days of intensive study. During these meetings are 

developed analysis and critical explorations of material PNAIC activities, plus activities for 

reflection on the concepts contained therein, and that support the Covenant. 

This action is mainly focused on the continuing training of guidance study and evaluation 

happens by monitoring the work developed together with literacy teachers occur when the 

interventions needed to guarantee the acquisition of knowledge by the teachers involved. 
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Introdução 
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) surgiu da necessidade de 

ações para a formação continuada de professores alfabetizadores. A decisão baseou-se nos 

resultados apresentados por avaliações externas, que apontavam a defasagem de aprendizagem em 

relação à alfabetização. 

Em 2012, foram realizadas discussões entre pesquisadores e profissionais da educação para a 

definição das reais necessidades da criança de 6 a 8 anos em processo de alfabetização. Em julho 

do mesmo ano, é publicada a portaria que define as diretrizes gerais do Pacto. 

A Portaria Nº 867, de 4 de julho de 2012 institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa, através do qual o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e as secretarias da 

educação reafirmam o compromisso assumido através do Decreto Nº 6094, de 24 de abril de 2007, 

que prevê a alfabetização das crianças até os oito anos de idade, final do 3º ano do ensino 

fundamental. O Decreto também prevê a aferição dos resultados através de avaliações específicas e 

periódicas. 

 

 

Fundamentação teórica 
As ações de formação do Pacto são desenvolvidas pelas instituições de ensino superior, 

federais e estaduais, e contemplam a alfabetização e o letramento em língua portuguesa e em 

matemática, garantindo os direitos de aprendizagem de alunos das escolas urbanas e rurais. Para a 

formação dos professores alfabetizadores, o MEC, em parceria com a Universidade Federal de 

Pernambuco, desenvolveu e distribuiu materiais e referências curriculares e pedagógicos que 

contribuem para a alfabetização e o letramento do público-alvo. 

Essas ações são desenvolvidas com base em três eixos: formação continuada de professores; 

materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais, e avaliação e gestão, controle e 

mobilização social. O eixo formação continuada de professores apresenta como aspectos centrais a 

formação em rede, ou seja, professores assumem a função de orientadores de estudos que recebem 

a formação nas instituições de ensino superior e, posteriormente, orientam e acompanham os 

professores alfabetizadores nos municípios que aderiram ao programa. No eixo referente aos 

materiais didáticos, literatura e tecnologias, o MEC disponibilizou, às escolas participantes, livros 

didáticos e obras pedagógicas complementares, distribuídos pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), obras de referência, de literatura, de pesquisa e de apoio pedagógico para os 

professores, distribuídas pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola – PNBE; jogos educativos e 

recursos tecnológicos para apoio à alfabetização. O eixo da avaliação trata do acompanhamento do 
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desempenho dos alunos através da aplicação da Provinha Brasil aos alunos do 2º ano do ensino 

fundamental, sendo uma no início e outra no final do ano letivo, com o objetivo de disponibilizar 

os resultados para que as redes de ensino programem ações futuras para a erradicação do 

analfabetismo. O eixo da gestão, controle e mobilização social diz respeito ao comitê responsável 

pelo acompanhamento das ações do Pacto e formulação de proposições para superação das 

desigualdades no ciclo de alfabetização. 

Durante desenvolvimento das ações de formação do Pacto, são considerados quatro 

princípios essenciais: a necessidade de sistematização do ensino para a compreensão do Sistema de 

Escrita Alfabética, o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de texto, a 

construção de conceitos nas diferentes áreas do conhecimento e os cuidados com a criança no 

processo de ensino e de aprendizagem. Para Hargreaves,  

 
Nessa sociedade em constante transformação e autocriação, o conhecimento é um recurso 
flexível, fluido, em processo de expansão e mudança incessante. Na economia do 
conhecimento, as pessoas não apenas evocam e utilizam o conhecimento “especializado” 
externo [...], mas conhecimento, criatividade e inventividade são intrínsecos a tudo o que elas 
fazem. (Hargreaves, 2004: 32) 

 

Além disso, a prática docente deve ter por base a formação reflexiva que possibilita ao 

professor analisar as potencialidades e fragilidades das situações de aprendizagem que promove. 

Segundo Perrenoud 

 
Organizar e dirigir situações de aprendizagem e manter um espaço justo para tais 

procedimentos. E, sobretudo, despender energia e tempo e dispor das competências 
profissionais necessários para imaginar e criar outros tipos de situações de aprendizagem, as 
quais requerem um método de pesquisa, de identificação e de resolução de problemas. 
(Perrenoud, 2000: 25) 
 

É importante que o professor desenvolva habilidades para a investigação, análise e tomadas 

de decisão que contribuam para seu crescimento intelectual e, consequentemente, para a melhoria 

da qualidade de sua prática. Como afirma Gadotti 

 
O novo professor precisa desenvolver habilidades de colaboração (trabalho em grupo, 
interdisciplinaridade), de comunicação (saber falar, escrever bem, ler muito), de pesquisa 
(explorar novas hipóteses, duvidar, criticar) e de pensamento (saber tomar decisões). (Gadotti, 
2003: 54) 

 

Assim, o principal objetivo das ações de formação do Pacto é que o professor alfabetizador 

participe ativamente das reflexões proporcionadas durante os encontros de formação, visando a 

(re)construção dos conceitos de alfabetização subjacentes a sua prática educativa e à formação 
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integral da criança, num processo de ação-reflexão-ação. Segundo, Zabala e Arnau (2010: 55) 

“quando optamos pela formação integral ou para a vida, não apenas se entende que o conhecimento 

deve ser aprendido de modo funcional, como também que, além disso, deve-se ser competente em 

outros âmbitos da vida”. 

 

 

Desenvolvimento das ações 
No ano de 2013, iniciaram-se os encontros para formação dos professores alfabetizadores. 

No estado de São Paulo, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) é 

uma das instituições de ensino superior responsáveis pela formação dos orientadores de estudo e 

acompanhamento do desenvolvimento das formações junto aos professores alfabetizadores. A 

UNESP – Marília (no interior do estado de São Paulo) representa um dos polos que atendeu, em 

2013, cerca de 150 orientadores de estudo de 35 municípios do mesmo estado, que orientaram 

aproximadamente 3000 professores alfabetizadores. A equipe de formadores dos polos foi 

composta após processo seletivo e formação que proporcionou o contato com os materiais e a 

organização dos encontros de formação. 

Os encontros de formação dos orientadores de estudo ocorreram mensalmente, sendo 

garantidos três dias de estudos intensos que contribuíram para a reflexão e o debate acerca dos 

direitos de aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização, processos de avaliação e de 

acompanhamento da aprendizagem da criança e para o planejamento das situações didáticas. O 

material para a formação dos educadores é composto por 42 cadernos, organizados em cadernos de 

apresentação e formação, 8 volumes por ano de escolaridade – 1º, 2º e 3º ano, 8 volumes para 

Educação Especial e 8 volumes para Educação do Campo. Os cadernos apresentam os direitos de 

aprendizagem que devem ser garantidos à criança para cada um dos anos de escolaridade do Pacto. 

Os direitos estão organizados em espiral, ou seja, níveis de aprofundamento – introdução, 

aprofundamento e consolidação. Todos os cadernos trazem o estudo teórico e exemplos de 

trabalhos desenvolvidos, bem como sugestões de atividades. Temas como leitura, produção de 

textos, sequência didática, trabalho por projetos entre outros foram explorados com o objetivo de 

instrumentalizar os orientadores de estudo para a análise crítica do material e o contexto escolar 

paulista. 

Os orientadores de estudo têm por função oferecer formação continuada aos professores 

alfabetizadores e acompanhar os resultados na sala de aula. A formação continuada visa auxiliar o 

professor alfabetizador na sistematização de seu trabalho e oferecer meios para operacionalizar a 

reflexão sobre a própria prática. 
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No mês de fevereiro de 2014, aconteceu o Seminário Estadual do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. O evento contou com a participação das equipes de formadores das 

instituições de ensino superior e orientadores de estudo que apresentaram resultados dos trabalhos 

desenvolvidos nos municípios. Entre os diversos relatos apresentados, vários apontaram resultados 

positivos das ações desenvolvidas a partir dos estudos oferecidos pelo Pacto. Alguns municípios 

também expuseram as fragilidades encontradas para o desenvolvimento das formações dos 

professores alfabetizadores. De acordo com Delors (2012:76), “a educação primária pode ser 

considerada bem-sucedida se conseguir transmitir às pessoas o impulso e as bases que façam que 

continuem a aprender ao longo de toda a vida, no trabalho e também fora dele”. 

 

 

Conclusões Finais 
Como resultado é possível perceber que o trabalho de formação dos orientadores de estudo, 

foi significativo e refletiu na mudança de postura do professor alfabetizador frente aos desafios 

encontrados em sala de aula. Segundo relato dos orientadores, os professores passaram a 

demonstrar maior segurança na tomada de decisões diante de obstáculos surgidos no processo de 

alfabetização e a importância da realização de boas intervenções. Além de considerarem a proposta 

de trabalho sugerida pelo Pacto, como um caminho que contribui de forma significativa para a 

melhoria do processo de alfabetização. 
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