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Resumo: Neste artigo analisam-se narrativas de professoras alfabetizadoras de uma 
escola da rede municipal de Alvorada/RS acerca do Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade certa – PNAIC, que tem como meta a alfabetização de todas as crianças até 
os oito anos de idade. Para a realização da pesquisa, utilizou-se como metodologia o 
Grupo Focal para discussão da temática do PNAIC, em que as professoras puderam 
expressar-se acerca da proposta e da implementação das ações de tal programa. A 
partir das recorrências nas falas das participantes, foi possível construir dois eixos 
principais, analisados tanto a partir da área das políticas públicas, quanto da formação 
de professores. No primeiro eixo, estão apresentados os destaques feitos pelas 
professoras a respeito dos méritos da proposta. Foi possível identificar a boa 
receptividade em relação ao PNAIC, especialmente direcionada à formação continuada 
dos professores e aos materiais didáticos e pedagógicos oferecidos pelo programa.  No 
segundo eixo, apresentam-se os aspectos relacionados à implementação da proposta 
frente às condições estruturais das escolas públicas, ficando evidente nas narrativas a 
distância entre o planejado nas políticas e o executado. Como considerações finais, 
destaca-se que, ainda que a valorização docente nas ações previstas no PNAIC seja 
salientada pelas professoras, elas acreditam que é necessária uma mudança, tanto nas 
escolas e suas redes, como no sistema público, a fim de suprir demandas que não são 
apenas escolares, mas também sociais, para que o PNAIC possa atingir seus objetivos 
pedagógicos no ciclo de alfabetização. 
 

Palavras Chave: PNAIC. Professores. Alfabetização. 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, a Educação Básica brasileira tem passado por uma série de 

mudanças, principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, através de 

algumas políticas públicas implementadas que visam melhorar a qualidade da 

educação no país. Dentre estas políticas, quero destacar as mais recentes, como a 

                                                           
1
 Este trabalho foi realizado no ano de 2013 para a conclusão do Curso de Especialização Alfabetização 

e Letramento nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da Profa. Dra. Luciana Piccoli. 
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ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, com o ingresso da criança aos seis 

anos de idade: 

 

Prevista na Lei nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), e 
em uma das metas do Ensino Fundamental no Plano Nacional de Educação 
(PNE), esta ampliação objetiva que todas as crianças de seis anos, sem 
distinção de classe, sejam matriculadas na escola. (BRASIL, 2004, P.2) 
 
 

O processo da ampliação do Ensino Fundamental para nove anos com o 

ingresso da criança aos seis anos de idade na escola teve o objetivo de alargar o 

período de permanência da criança na escola, assegurando a ela um tempo mais longo 

para a sua aprendizagem (BRASIL, 2009). 

Estas mudanças se deram através de uma série de alterações nas leis para que 

fosse possível viabilizar a implementação dessas políticas, chegando-se finalmente à 

Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que “altera a LDB e amplia o Ensino 

Fundamental para nove anos de duração, com a matrícula de crianças de seis anos de 

idade e estabelece prazo de implantação, pelos sistemas, até 2010” (BRASIL, 2009, p. 

6).  

A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, com o ingresso da criança 

aos seis anos de idade, foram alterações no Ensino Fundamental que vieram 

preparando o caminho para a implementação do Ciclo de Alfabetização e da 

Progressão Continuada, em consonância com a realização do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, ou PNAIC2. 

Com a consolidação da ampliação do Ensino Fundamental para nove anos e o 

ingresso de todas as crianças aos seis anos de idade, estamos agora passando por um 

novo processo de implementação de políticas públicas, que são as do Ciclo de 

Alfabetização e da Progressão Continuada do aluno dentro deste ciclo. 

Para se discutir sobre o Ciclo de Alfabetização, que compreende os três 

primeiros anos do Ensino Fundamental – 1º, 2º e 3º anos – e também sobre a 

Progressão Continuada, uma vez que não há retenção no aluno até o 3º ano, é preciso 

conhecer a proposta do Ministério da Educação (MEC) sobre estas políticas: 

 

O ciclo da alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental é um tempo 
sequencial de três anos (600 dias letivos), sem interrupções, dedicados à 
inserção da criança na cultura escolar, à aprendizagem da leitura e da escrita, 
à ampliação das capacidades de produção e compreensão de textos orais em 

                                                           
2
 A partir deste trecho, sempre que se fizer referência ao Pacto Nacional de Alfabetização da Idade 

Certa, utilizarei a sigla PNAIC ou, simplesmente, “Pacto” como também é referido pelas professoras. 
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situações familiares e não familiares e à ampliação do universo de referências 
culturais dos alunos nas diferentes áreas do conhecimento. (BRASIL, 2012, p. 
17) 

 

Pode-se destacar, então, que a intenção do MEC com a implementação destas 

novas políticas é assegurar às crianças um tempo maior, de três anos sem 

interrupções, através da Progressão Continuada, para a contextualização e 

familiarização com o mundo letrado e com a cultura escrita, oferecendo melhores 

condições para a alfabetização. A Resolução n.º 7, de 14 de dezembro de 2010, do 

Conselho Nacional de Educação, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o 

Ensino Fundamental de 9 anos, já vinha sinalizando as mudanças - atualmente 

vinculadas ao PNAIC - em relação à Progressão Continuada, pois já era "[...] 

necessário considerar os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco 

pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção”.  

Deste modo, o Governo Federal está promovendo, juntamente com a 

implementação do Ciclo de Alfabetização e a Progressão Continuada, o Pacto Nacional 

Pela Alfabetização na Idade Certa: 

 
Uma ação inédita que conta com a participação articulada do governo federal e 
dos governos estaduais e municipais, dispostos a mobilizar o melhor dos seus 
esforços e recursos, valorizando e apoiando professores e escolas, 
proporcionando materiais didáticos de alta qualidade para todas as crianças e 
implementando sistemas adequados de avaliação, gestão e monitoramento. 
(BRASIL, 2012, p. 7) 

 

Através do trecho acima, é possível perceber a grandiosidade do PNAIC que 

mobiliza e articula diversas esferas e esforços, para a realização de ações em busca 

da melhoria da educação e a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de 

idade, ou seja, até o final do Ciclo de Alfabetização. É importante destacar que esta 

não é uma ação recente, mas que há algum tempo já tem sido apresentada, como se 

pode ver no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007, em que é 

possível ver a indicação de um compromisso entre os governos Federal, Estaduais e 

Municipais, no que diz respeito à alfabetização das crianças até os oito anos de idade e 

que também é foco da meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE), que está em 

discussão no Congresso Nacional (BRASIL, 2012). 

Através dos documentos citados acima, é possível identificar ações para 

mudanças na educação, porém para um efetivo avanço no processo de ensino das 

crianças, não bastam apenas discussões, compromissos e metas registradas em 
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documentos, mas é necessário realizar ações que viabilizem a alfabetização de todas 

as crianças até o final do Ciclo de Alfabetização. Para isso, o Governo Federal iniciou, 

no ano de 2012, o PNAIC que é um compromisso firmado formalmente, entre diversas 

instâncias, com a intenção de fortalecer políticas planejadas e implementadas, tais 

como o Ciclo de Alfabetização e a Progressão Continuada, tendo como foco a 

alfabetização das crianças até os oito anos de idades. Deste modo, as ações do Pacto 

são: 

um conjunto integrado de programas, materiais e referências curriculares e 
pedagógicas que serão disponibilizados pelo Ministério da Educação e que 
contribuem para a alfabetização e o letramento, tendo como eixo principal a 
formação continuada dos professores alfabetizadores. (BRASIL, 2012, p.11) 

 

Assim, para alcançar o objetivo de alfabetizar todas as crianças na idade certa, 

ou seja, até os oito anos de idade, o Pacto está organizado em quatro eixos: 

I. Formação Continuada de Professores Alfabetizadores – formação presencial, 

com duração de 2 anos, totalizando 120 horas, para todos os professores 

alfabetizadores que se encontram em turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino 

Fundamental, com a intenção de aprofundar os conhecimento sobre o 

processo da alfabetização através de estudos e atividades práticas. 

II. Materiais Didáticos e Pedagógicos - série de materiais pedagógicos 

direcionados à alfabetização, como livros didáticos, livros de literatura infantil, 

jogos pedagógicos, entre outros, que estão sendo distribuídos nas escolas 

de acordo com as turmas de alfabetização existentes em cada instituição, 

para que sejam utilizados como recursos para a exploração dos conteúdos 

pelas professoras com seus alunos. 

III. Avaliações – conjunto de três modalidades de avaliações que serão 

realizadas a fim de acompanhar os resultados do PNAIC. Uma modalidade é 

a avaliação processual, que se dará durante os cursos de formação com as 

docentes, em que elas mesmas desenvolverão avaliações com seus alunos 

para acompanhar suas aprendizagens. Outra modalidade é a aplicação da 

Provinha Brasil no início e no término do 2º ano do Ensino Fundamental e a 

terceira modalidade é a aplicação de outra avaliação externa ao final do 3º 

ano3, a fim de identificar o nível de alfabetização alcançado pelos alunos. 

                                                           
3
 Ao final do 3ª ano será aplicada a ANA - Avaliação Nacional da Alfabetização, que é uma das ações 

previstas pelo PNAIC. Através da aplicação da ANA, se quer produzir indicadores sobre a aprendizagem 
dos alunos no ciclo de alfabetização nas áreas de linguagem e matemática. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2013/livreto_ANA_online.pdf 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2013/livreto_ANA_online.pdf
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IV. Gestão, Controle Social e Mobilização – este eixo prevê a existência de 

diversas instâncias de coordenação, em nível Federal, Estadual e Municipal, 

para gerir e ser responsável pela implementação do PNAIC em cada rede, 

assegurando a realização de todas as etapas previstas no Pacto. 

Através da análise destes quatro eixos nos quais o Pacto se apoia, é possível 

perceber a grande organização e estrutura planejada, assim como o investimento para 

oferecer formação continuada e materiais aos professores alfabetizadores, para que 

estejam mais capacitados e munidos de ferramentas para esta tarefa de alfabetizar 

todas as crianças até os oito anos de idade. 

No entanto, as políticas públicas relativas aos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, já implementadas e as que se encontram em implementação, que são 

propostas através de uma série de documentos publicados pelo MEC, provocaram, e 

ainda provocam, segundo Piccoli e Camini (2012), certa resistência nas escolas, devido 

à desestabilização no trabalho que vinha sendo realizado, gerada pelas mudanças 

curriculares relacionadas a estas novas políticas públicas.  

A resistência às mudanças propostas pelos órgãos gestores da educação, tanto 

em nível federal, quanto em nível estadual e municipal, costuma gerar discussões e 

resistências no meio docente, principalmente porque muitos professores não se sentem 

parte constituinte das mudanças, sendo apenas informados e chamados a trabalhar de 

modo a colocá-las em prática. 

No dia-a-dia, como professora de uma rede municipal, percebo constantemente 

esta resistência, gerada muitas vezes pela falta de informações e de discussões com 

os docentes a respeito destas mudanças, de forma que elas chegam às escolas sem 

que os professores, que são os agentes diretos da educação, possam ter participado 

da constituição de tais mudanças.  

As discussões acerca das políticas públicas educacionais e o descontentamento 

de muitos docentes em relação a elas, principalmente no momento em que o PNAIC 

chegou com força às escolas de todo o país, juntamente com as mudanças na 

organização curricular dos estabelecimentos de ensino, despertaram meu interesse em 

saber o que dizem as professoras alfabetizadoras a respeito das políticas públicas do 

1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, levando-me a pensar na seguinte questão de 

pesquisa: quais as narrativas das professoras alfabetizadoras sobre o Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa?  
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Assim, considerando as problemáticas anteriormente expostas, tenho como 

objetivo analisar as narrativas de professoras alfabetizadoras sobre o PNAIC, no 

contexto da proposta e da implementação de suas ações. Ou seja, quero saber a 

opinião das professoras em relação a estas mudanças que estão acontecendo, me 

interessa dar voz às professoras para se expressarem sobre estas políticas que 

atingem diretamente seu trabalho pedagógico cotidiano. Para a realização de tais 

análises, foram utilizadas referências tanto da área das políticas públicas quanto da 

formação de professores – especialmente autoras que discutem estes temas 

relacionados à alfabetização, quais sejam: Isabel Cristina Alves da Silva Frade, Maria 

do Rosário Mortatti, Maria do Socorro Nunes Macedo. É importante salientar que tais 

referenciais têm como pano de fundo os documentos legais, principalmente os 

vinculados aos MEC, anteriormente apresentados. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Para a realização da pesquisa, utilizei como metodologia o grupo focal, para 

discussão da temática do Pacto, em que as professores puderam expressar-se acerca 

de sua implementação e suas ações. 

O grupo focal se caracteriza por ser uma técnica de geração de dados 

qualitativa, que tem por finalidade promover discussões dirigidas em um grupo de 

pessoas, escolhido previamente, para obter opiniões e respostas acerca de um 

determinado tema, através da utilização de recursos como textos ou vídeos como 

disparadores das discussões.  

No grupo focal é utilizada uma entrevista focalizada, um roteiro de questões a 

ser discutido no grupo pelos indivíduos selecionados pelo pesquisador, com o objetivo 

de “extrair das atitudes e respostas dos participantes do grupo sentimentos, opiniões e 

reações que resultariam em um novo conhecimento” (GOMES, 2005, p. 279), além de 

também poder perceber o que não está dito, mas que pode ser percebido nas reações 

e no modo de cada sujeito se expressar acerca da temática discutida. 

Um aspecto importante para o uso do grupo gocal nesta pesquisa é que “como 

se trata de uma técnica de investigação que aproxima investigador e sujeitos da 

pesquisa, o grupo focal permite ao investigador certa flexibilidade na condução da 
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entrevista e maior aproximação com os dados coletados” (GOMES, 2005, p. 281). O 

grupo focal, justamente por se valer de diálogos, permite flexibilidade ao pesquisador 

para introduzir novas questões que possam surgir durante as discussões, podendo 

aproximar-se bastante da opinião dos participantes, não ficando preso a um roteiro 

estruturado e fixo. 

Posteriormente à escolha da metodologia, a pesquisa, então, se realizou em 

uma escola na rede municipal de Alvorada, com um grupo de seis professoras 

alfabetizadoras, sendo que quatro encontram-se atuando como regentes em turmas de 

alfabetização do 1º ao 3º ano e as outras duas fazem pare da Equipe Diretiva da 

escola. A coleta de dados para a pesquisa se deu através de dois encontros de grupo 

focal, em um intervalo de 15 dias, com duração em torno de 30 minutos cada um. Os 

encontros foram gravados para que as falas das professoras pudessem ser transcritas 

e analisadas para a realização da pesquisa. Como a identidade das professoras 

participantes da pesquisa permanece em sigilo, os nomes utilizados nas análises são 

fictícios, de modo que apenas a letra inicial foi mantida na escolha dos nomes. 

No primeiro encontro do grupo focal, iniciei com minha apresentação como 

pesquisadora e a temática da pesquisa, distribuindo os termos de consentimento para 

assinatura das professoras e explicando como se dariam os encontros através da 

técnica de grupo focal. 

A introdução do tema se deu através da retomada de algumas políticas públicas 

já implementadas, quais sejam: a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos e 

o ingresso da criança aos seis anos de idade, que antecederam as atuais mudanças 

que estão sendo introduzidas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, como a 

Progressão Continuada e o Ciclo de Alfabetização, juntamente com o PNAIC e a 

formação continuada para os professores.  

Assim, apresentei um vídeo institucional do PNAIC4 que explica a proposta do 

programa, trazendo temas importantes, tais como a alfabetização na idade certa, as 

competências desejadas para o aluno ao final do ciclo de alfabetização – ler, escrever 

e a realização das operações matemáticas básicas – e a importância desta etapa 

escolar que, se não for bem consolidada, pode causar um fracasso cumulativo nos 

demais anos do Ensino Fundamental. O vídeo também ressalta a importância de uma 

ação conjunta da escola, família, pais, professores, ou seja, um verdadeiro “pacto” pela 

                                                           
4
 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=cx4OtNw-M3c 

http://www.youtube.com/watch?v=cx4OtNw-M3c
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educação das crianças, destacando o investimento do Governo Federal em materiais 

como livros e jogos pedagógicos e na formação continuada dos professores. 

A partir disso, foram destinados momentos de fala livre para que as professoras 

pudessem expor suas impressões e percepções em relação ao conteúdo do vídeo e à 

proposta do Pacto em si. 

Para o segundo encontro do grupo focal, utilizei trechos de reportagens sobre o 

PNAIC de duas publicações impressas direcionadas aos docentes, sendo uma mais 

ampla da área da educação5 e outra mais direcionada para os professores 

alfabetizadores6. Ambas as reportagens apresentam uma série de temas e questões 

voltados para o professor, relacionados com a implementação do Pacto. Além destas 

publicações, também utilizei o Livreto do Pacto7, disponibilizado no site do MEC, que é 

um informativo sobre o PNAIC e sua estrutura. 

Os trechos selecionados para o encontro foram quatro, abordando as seguintes 

temáticas: 1) Ciclo de Alfabetização e Progressão Continuada; 2) Críticas ao PNAIC; 3) 

Professores e 4) Garantia de resultados. Durante o encontro, distribuí para as 

professoras participantes o mesmo trecho, de acordo com cada temática a ser 

discutida, para que fizessem a leitura e em seguida partíssemos para a discussão no 

grupo. Assim que fosse finalizada a discussão acerca de um tópico, partíamos para o 

seguinte. 

Após a realização dos encontros, foram feitas audições das gravações e 

transcrições dos áudios, para posterior leitura e análise, a fim de identificar as 

recorrências na fala das professoras. A partir da análise do material dos encontros e 

dos itens recorrentes e destacados pelas professoras, foi possível chegar a dois eixos 

analíticos principais, que são apresentados a seguir, sendo o primeiro acerca dos 

méritos da proposta do Pacto e o segundo sobre as dificuldades para sua 

implementação. 

 

 

 

 

                                                           
5
 GUERREIRO, Carmem. Alfabetizador na linha de frente. Revista Educador, São Paulo: Editora 

Segmento, n. 193, p. 60-74, maio. 2013. 
6
 MARTIMIANO, Bianca Andrade. Um pacto do Brasil com a Alfabetização. Jornal Letra A, Belo 

Horizonte: Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita – Faculdade de Educação/UFMG, n. 9, p. 8-11, 
maio/jun. 2013. 
7
 Disponível em: http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/pacto_livreto.pdf 

http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/pacto_livreto.pdf
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MÉRITOS DA PROPOSTA DO PNAIC 

 

 

Durante os encontros do Grupo Focal, foi unânime entre as professoras 

participantes a referência à validade da proposta do Pacto e de suas ações. Os 

aspectos da proposta que receberam maior destaque foram a formação continuada e a 

valorização do professor, justificada pelo grande investimento dedicado aos docentes 

no PNAIC. 

A formação continuada é um dos eixos do Pacto que envolve os professores, as 

redes de ensino e as Universidades Federais, a fim de organizar a estrutura para a 

realização da formação dos docentes. Segundo a pesquisadora Isabel Frade, a 

formação docente se faz cada vez mais fundamental diante dos desafios postos aos 

professores no cotidiano escolar e para que também se possa encontrar novos modos 

de promover a aprendizagem dos alunos, uma vez que 

 

a formação contínua não ocorre apenas porque é necessário que os 
professores tenham acesso aos conhecimentos produzidos nas pesquisas e 
nem porque a formação continuada visa responder problemas emergentes ou 
preencher lacunas, no sentido compensatório, mas, pelos desafios que a sala 
de aula e os próprios fins da educação impõem. (FRADE, 2010, p. 39) 

 

O destaque feito pelas professoras sobre o PNAIC é justamente em relação à 

estrutura planejada e organizada considerando os professores, a fim de auxiliar nos 

desafios que a sala de aula apresenta e que são colocados para o professor. As 

participantes salientam o olhar diferenciado e dedicado aos docentes que o Pacto 

apresenta e que não aparecia anteriormente em outras políticas educacionais, como é 

possível identificar na fala da professora. 

 

 

 

 

Na fala acima, e nas falas de outras professoras, fica claro o sentimento de 

valorização destas como docentes, pelas diversas ações propostas pelo Pacto visando 

os professores, tanto em relação à oferta de materiais para uso nas salas de aulas, 

ROSANA – O meu tempo, a minha experiência, me diz o seguinte, que eu não tinha visto um 
trabalho, sentido um trabalho tão próximo, direto com o professor, de... reflexivo, com 
material, [...] mas eu vejo assim que é um programa bem interessante, que está mexendo 
com a estrutura mesmo. 
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quanto em relação aos encontros de formação continuada8 e subsídio financeiro9 para 

a participação no PNAIC.  

O Pacto tem por objetivo alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade 

e, para isso, como é possível identificar na fala da professora a seguir, o Pacto investiu 

bastante nos docentes, naqueles que cotidianamente estão envolvidos com a 

educação nas salas de aula. Assim, a partir das narrativas das professoras, é possível 

perceber que elas sentem-se valorizadas, já que o PNAIC surge como um apoio, um 

subsídio para auxiliar e contribuir na prática pedagógica, funcionando como parceria e 

incentivo e não como cobrança unilateral. 

 

 

 

 

 

 

 

Justamente, de acordo com a fala da professora Rosana, o Pacto se aproxima 

dos professores, oferecendo apoio às práticas pedagógicas diárias em sala de aula, e 

também proporcionando uma série de reflexões acerca das concepções sobre 

alfabetização.  

O PNAIC caracteriza-se, conforme a fala da professora Cíntia, por uma 

determinada proposta de formação docente, mas que também dialoga com as diversas 

linhas seguidas pelos professores. Este diálogo possibilita uma aproximação entre os 

saberes experienciais dos professores e os saberes constituídos na academia, que se 

apresentam nos cadernos de formação, uma vez que estes são discutidos nos 

encontros de formação para pensar de que formas ambos podem contribuir para um 

melhor processo de aprendizagem dos alunos, uma vez que, de acordo com a 

pesquisadora Isabel Frade, a Universidade tem cada vez mais levado em conta as 

ações do cotidiano escolar:  

                                                           
8
 Os encontros de formação continuada são conduzidos pelos orientadores, que são professores da 

própria rede de ensino, escolhidos através de edital, e que recebem formação junto às Universidades, 
fazendo papel de multiplicadores de conhecimentos das turmas dos professores alfabetizadores de sua 
rede. Os encontros são baseados nos cadernos de estudo, que totalizam oito unidades, sendo que cada 
unidade prevê em média de dois a quatro encontros. 
9
 Cada professor participante das formações continuadas do Pacto recebe uma bolsa, um subsídio 

financeiro mensal no valor de R$ 200,00. Caso o participante não esteja presente nos encontros ou não 
realize as atividades propostas, a bolsa é cancelada. 

ROSANA – Vejo o Pacto assim, com uma intenção muito forte, chegando diretamente dentro 
das escolas com quem faz, e quem faz é o professor, não é o supervisor, não é o diretor. 
Não adianta reunir o diretor, nós vamos ter que falar mesmo é com o professor mesmo, 
porque é ele quem faz dentro da sala de aula. Ele que faz essa reflexão, essa concepção 
desta alfabetização, é ele que precisa ter, é ele que precisa refletir e está em bastante 
movimento isso para poder trazer os frutos, que é alfabetizar dentro da idade certa. 
 
CÍNTIA – A gente percebe que ali tem um pensamento pedagógico, uma linha que eles 
querem formar o professor. 
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aspectos que antes eram tratados de forma preconceituosa nas interações 
entre universidade e professores, nomeados como “pedido de receita”, 
emergem hoje como questão fundamental de pesquisa, alterando a maneira 
como dialogamos com eles. Isso implica considerar sua cultura pedagógica, os 
ordenamentos a que são submetidas as práticas no cotidiano e a importância 
dos saberes experienciais. (FRADE, 2010, p.41) 

 

Assim, como a academia busca uma aproximação dos docentes, considerando 

seus saberes experienciais, também fica evidente na fala a seguir, da professora 

Rosana, que considera importante o docente ter uma concepção pedagógica teórica 

que dê sentido ao seu trabalho, para que possa planejar e pensar ações pedagógicas 

para a alfabetização. 

É possível perceber uma aproximação entre a teoria apresentada pelo Pacto e o 

pensamento pedagógico das professoras, aquele já faz parte de sua bagagem de 

conhecimentos, de modo que o que o Pacto apresenta vai ao encontro das concepções 

e das práticas de muitas docentes. Ainda que alguns assuntos abordados nos 

encontros de formação sejam familiares, a revisão de conceitos e troca entre os pares 

é bem vista pelas professoras, como retomada e ampliação dos conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

Há um consenso entre as professoras a respeito da necessidade de formações 

continuada, de aperfeiçoamento e movimento constante, a fim de atingir cada vez 

melhores resultados na alfabetização. Quando esta formação possibilita o diálogo e a 

troca de saberes entre os próprios docentes, isto tende a enriquecer os estudos de 

formação, pois “os professores aprendem preferencialmente com seus pares, a partir 

de suas experiências culturais e profissionais” (FRADE, 2010, p.43). 

 Deste modo, um programa como o Pacto, que entra diretamente nas escolas e 

nas salas de aula, se aproximando dos professores é, bem recebido pelas docentes 

porque contribui para o trabalho pedagógico que realizam. 

Apesar de se sentirem valorizadas, foi possível perceber, durante os encontros 

do Grupo Focal, que as professoras sabem que também há uma cobrança em relação 

a elas por parte do PNAIC, pois esta formação quer munir os professores de mais 

conhecimentos e ferramentas para a alfabetização de todas as crianças até os oito 

ROSANA – A proposta do Pacto, que é o mérito da nossa conversa, eu vejo ela como um 
incentivo para a escola, para os pedagogos dentro da escola se sentirem um poucos mais... 
como vou dizer... mais assistidos, amparados. E o professor muito mais, porque a gente 
sente que o trabalho vai... muda pelas concepções dos professores poderem revisitar esses 
conceitos, realizar atividades reflexivas com os seus pares, com pares diferentes, de escolas 
diferentes no mesmo município, trazendo os textos, esta reflexão. Então, isto é importante, 
que acresce este revisitar os conceitos, revisar aquilo que a gente já viu, quem sabe, já viu 
algum dia na nossa formação inicial. 
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anos de idade, ou seja, o Pacto aposta na formação docente para a alfabetização. Mas 

o fato de tamanha atenção dedicada aos docentes pelo Pacto já é um aspecto de muita 

importância, pois é ofertada a formação continuada e os materiais para que possa 

haver controle acerca do trabalho docente e seus resultados na alfabetização dos 

alunos. 

 Através das falas a seguir das professoras, além de perceber a boa 

receptividade por parte delas da proposta do PNAIC, também ficou evidente o 

destaque para a qualidade dos materiais oferecidos pelo Pacto.  

 

 

 

 

 

 

 

Nestes trechos, as professoras fazem referências aos diversos materiais10 que 

tem chegado nas escolas como parte do acervo do Pacto, para uso nas salas de aulas 

das turmas do ciclo de alfabetização. As professoras ressaltaram a qualidade dos 

materiais, em especial os livros de literatura infantil, que ficam nas salas de aula para 

manuseio cotidiano dos alunos e que possibilitam a abordagem de diversos temas, 

tamanha a variedade de livros ofertados nas caixas enviadas às escolas. 

A caixa de jogos também foi bastante comentada durante os encontros, já que 

os jogos contribuem bastante na dinamicidade das atividades escolares, além de 

auxiliarem no desenvolvimento da consciência fonológica. Os jogos também abrem 

possibilidades para outros usos, além dos previstos nas regras do jogo, mas que 

podem ser criados e adaptados de acordo com as necessidades da turma e dos 

alunos. 

Assim, a proposta do Pacto, além do eixo “Formação Continuada de Professores 

Alfabetizadores”, possui outro eixo que é destacado nas falas das participantes, o de 

“Materiais Didáticos e Pedagógicos”, em que é previsto o envio de diversos materiais 

pedagógicos para as escolas, como apoio aos docentes, que passam a ter mais 

subsídios teóricos e materiais para sua ação pedagógica. São estes dois eixos, 

                                                           
10

 Caixas com livros de literatura infantil, selecionados de acordo com cada ano do ciclo de alfabetização 
e caixa com 10 jogos que auxiliam no desenvolvimento da consciência fonológica dos alunos. Cada 
turma do ciclo de alfabetização recebeu estes materiais para uso na sala de aula. 

MARTA– Muito bom, a maneira que a gente pelos menos que a gente tá aprendendo e o que  
tá vendo no pouco de material que a gente recebeu, eu achei bem interessante, muito bom! 
NILVA – A proposta realmente é boa! 
 
ROSANA – Lá Recife, o estado de Pernambuco, onde se desempenham as pesquisas da 
própria Universidade, pode ver, os vídeos, os jogos foram feitos lá por aquele grupo de 
pesquisa, aquela caixa amarela. 
NILVA – Que é uma coisa muito interessante... 
MARTA– Eu achei maravilhoso! 
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portanto, que corroboram o sentimento de valorização expresso nas narrativas das 

professoras. 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA DO PNAIC NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

 A partir da narrativa das professoras, evidencia-se que a proposta do PNAIC foi 

bem recebida pelas docentes participantes desta pesquisa. Porém, sem tirar a validade 

do programa, que tem como desafio “[...] implementar um programa nacional que atinja 

o mesmo objetivo em todas as salas de aula e com todas as crianças e todos os 

professores” (GUERREIRO, 2013, p. 63), as docentes apresentaram, então, diversas 

dificuldades na implementação das ações propostas pelo programa com relação à 

realidade escolar vivida por elas cotidianamente, como é possível perceber na fala da 

professora Marta. 

 

 

 

 

 

 

Como é possível identificar na fala da professora Marta, as docentes se sentem 

angustiadas, no sentido de que a realidade apresentada nos vídeos do Pacto, sobre as 

ações realizadas nas escolas de Recife – PE são muitos diferentes das da realidade 

vivida por elas nas escolas nas quais trabalham.  

Segundo a fala das professoras, expressa por Marta, a impressão que elas têm 

é de que a rede de Recife foi bem estruturada e organizada para a realização do Pacto, 

impressão esta advinda dos vídeos assistidos nos encontros de formação com 

exemplos de Recife, para que posteriormente os exemplos de sucesso fossem 

utilizados no restante do país como modelo, com a implementação nacional do 

programa.  

Porém, esta estruturação não aconteceu em todas as redes, ou seja, a 

organização para a implementação do Pacto não se deu igualmente em todo o país, de 

modo que chegar àqueles resultados apresentados nos vídeos, e almejados pelo 

MARTA– Muito bom! Se... a nossa realidade de espaço físico, quantidade de alunos e todo 
um suporte que a gente precisa além da escola fosse condizente. Porque todos os exemplos 
que são usados dentro do Pacto são lá de Recife. E tudo o que foi feito, lá foi não sei 
quantas escolas, não faço nem ideia, não sei se toda a rede. Então, toda rede foi estruturada 
com certeza antes pra que o Pacto fosse aplicado e que servisse de modelo. Eu vejo assim. 
Com certeza, quando foi instituído em todo o Brasil, isso já tava né, pré-programado, 
organizado, sendo aplicado para que quando fosse lançado, tivesse esse material. E aí, 
quando a gente que vê, é outra realidade. 
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programa, torna-se difícil, uma vez que a realidade enfrentada pelas professoras 

participantes é bastante diferente da realidade apresentada nos vídeos do Pacto. Deste 

modo, “[...] por mais que a política aponte para um direcionamento nacional, não se 

pode ignorar que os contextos farão que os resultados sejam muito distintos nas 

avaliações nacionais” (GUERREIRO, 2013, p. 60), previstas em um dos eixos do 

PNAIC, a fim de avaliar o resultado das ações do programa.  

A partir dos dados apresentados até o momento e os que ainda virão a seguir, 

pode-se perceber um distanciamento entre o planejado e o desejado na elaboração da 

política pública, como sucesso e resultado de suas ações, e a sua implementação.  

No processo de implementação da política pública vão se identificando 

dificuldades, pois é “no nível didático-pedagógico que se podem melhor apreender e 

compreender as concretizações de determinados projetos políticos em disputa, 

configurados por meio de políticas públicas em determinado momento histórico” 

(MORTATTI, 2010, p.331). Deste modo, é na implementação da proposta nas escolas 

que se vai saber o quanto serão alcançadas as ações da política pública, de acordo 

com as demandas de determinados contextos e tempos, para que realmente se atinja 

satisfatoriamente os objetivos planejados. 

Em sua fala, a professora Marta aponta algumas das dificuldades que enfrenta 

em sua realidade escolar para a realização do Pacto, como o número de alunos nas 

turmas, que é bem maior do que o apresentado nos vídeos do PNAIC, o que torna o 

espaço físico um problema, assim como se refere à estrutura fragilizada do sistema 

público que não atende as necessidades dos alunos e das escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Como é possível perceber na fala da professora Marta, não são necessárias 

somente adequações na estrutura da escola, como as já citadas, mas também 

adequações e mudanças em toda a rede, em todo o sistema de ensino, a fim de dar 

apoio para as dificuldades enfrentadas pelos alunos. Muitas vezes, algumas dessas 

dificuldades são somente detectadas assim que as crianças ingressam na escola, 

MARTA– Lá [Recife-PE] foi feito um investimento grande, de toda uma apropriação de tudo 
pra que isto funcionasse, porque tem que estar funcionando para servir de exemplo pelos 
vídeos. E é totalmente fora da nossa realidade! Turmas com 17 alunos, outra coisa, não é só 
a questão da quantidade de alunos dentro da escola, também tem a questão assim: além de 
ter muitos alunos, tem muitos problemas que a gente tenta passar, mas que a gente sabe 
que o sistema não dá conta. Então, o que demora não é só uma coisa dentro de sala de 
aula, dentro de escola, é toda uma estruturação de município, de sistema e de tudo mais que 
tem que caminhar junto, ser adequado junto, ser feito investimento junto pra que realmente 
isto funcione. 
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como alguma patologia, que necessite de encaminhamentos específicos ligados à área 

da saúde e profissionais especializados para o atendimento pedagógico destas 

crianças, ou alguma questão familiar, que necessite de apoio de profissionais 

especializados para a superação de tais dificuldades.  

Na fala da professora Rosana é possível perceber a angústia das professoras 

em relação a este desamparo do sistema, por situações que diversas vezes fogem ao 

alcance de uma intervenção pedagógica em sala de aula ou de ações da escola. 

 

 

 

  

 

Deste modo, é possível identificar, através da fala da professora Rosana, uma 

preocupação das docentes com situações vivenciadas por elas no cotidiano escolar 

com seus alunos e que necessitam de um suporte que é externo à escola, mas que 

não existe ou é precário, vindo a prejudicar cada vez mais o aluno em seu 

desenvolvimento cognitivo, pela falta de estrutura e suporte adequado do sistema 

público. 

Assim, são necessárias ações de mudanças em conjunto, que auxiliem os 

professores e as escolas a darem conta, em tempo hábil, das dificuldades enfrentadas, 

pois muitas vezes a demora por soluções é tanta que os problemas enfrentados se 

agravam consideravelmente. Esta demora, tanto dos segmentos ligados à educação, 

quanto a outros setores sociais como a saúde, acaba prejudicando o alcance de 

melhores resultados do aluno em seu processo de aprendizagem. Diante desta 

situação, é importante que os problemas da educação não recaiam somente sobre os 

professores, já que são frutos de diversos fatores, como diz a pesquisadora da 

Universidade Federal de São João Del Rei, Maria do Socorro Nunes Macedo.  

 

Não se pode afirmar que o fracasso ou insucesso das crianças na 
alfabetização ocorre somente em função de uma formação precária do 
docente. Na verdade são muitos os fatores que impactam positiva ou 
negativamente o rendimento da aprendizagem da leitura e da escrita. Análises 
de pesquisas sobre a escola indicam o quanto muitos fatores fogem do controle 
da própria escola e do professor [...] (MACEDO, 2013, p. 63) 

 

Os dados apresentados nesta seção, a partir da fala das professoras, mostram 

que, apesar de toda a proposta de formação para os docentes e os materiais para a 

ROSANA – A gente vê o vídeo e pensa na nossa realidade aqui que é totalmente diferente, 
região metropolitana, cinturão populacional do estado, é onde nós vamos ter um número 
maior de alunos, de alunos que não leem, de alunos com dificuldades... não de 
aprendizagem porque a de aprendizagem a gente vai ter que dar conta, mas dificuldades 
já... patológicas que interferem sim, que precisam de mais atendimento. Então tudo isso traz 
o que... até um desconforto muitas vezes. 
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melhoria das práticas de ensino nas salas de aula e nas escolas, é importante 

considerar que só a formação e alguns materiais não vão dar conta de alfabetizar todas 

as crianças até os 8 anos de idade, de acordo com a proposta do PNAIC, pois “[...] a 

formação de professores ajuda e contribui para que a alfabetização aconteça, mas não 

é suficiente para garantir que 100% delas sejam alfabetizadas” (MACEDO, 2013, p. 

60). É preciso tem um olhar especial e mais amplo sobre estes fatores que influenciam 

a aprendizagens dos alunos, desde mudanças nas estruturas das escolas e redes de 

ensino, como de todo o sistema público, para que atenda a uma demanda que não é 

somente escolar, mas social. 

De acordo com o relato das professoras, ainda há muito a ser feito para uma 

efetiva mudança e melhoria na educação, e o PNAIC é um caminho positivo e que, 

como foi possível perceber ao longo da fala das docentes, foi bem aceito pelos 

professores a fim de contribuir com o processo educativo.  

Porém, o PNAIC é um “pacto”, um pacto entre diversas instâncias para que 

todas juntas possam unir esforços em prol da educação. Na fala das professoras ficou 

evidente que, na opinião delas, algumas instâncias estão trabalhando efetivamente 

para esta melhoria desejada na educação, apesar das dificuldades, como escolas, 

professores e órgãos públicos, mas que a família, uma das instâncias que constitui o 

Pacto pela educação, precisa ser mais comprometida em relação aos esforços 

necessários para a melhoria da educação. Isto é possível identificar na fala da 

professora Cíntia. 

 

 

 

 

 

 

 

 A fala da professora reconhece a responsabilidade da escola e o 

comprometimento necessário dos professores em relação ao Pacto, porém mostra que 

elas sentem falta de que a família seja mais participativa neste “pacto”, que seja mais 

comprometida com a responsabilidade da educação escolar de seus filhos, já que 

muitas das dificuldades enfrentadas pelos alunos necessitam de ações da família para 

CÍNTIA – Eu marquei algumas coisas do vídeo... que a gente falou disso né, deste 
investimento em materiais, de formação, de ressaltar que é um pacto que envolve várias 
pessoas e eu acho que a gente pode começar mais a comprometer a família, porque até 
então o pacto, se fala que é um pacto de todos, mas isso tá ficando bem pra escola e com 
professor. Eu acho... agora na discussão me veio à cabeça, que a gente também pode, de 
repente numa reunião de pais, colocar isso, que o governo tá fazendo sua parte, os 
professores tão investindo, todo mundo buscando, mas que a família também é parte 
fundamental pra ajudar nesse processo. Não tirar a responsabilidade da escola, que a escola 
tem esse comprometimento pedagógico, mas que a gente também possa comprometer a 
família no papel deles... a questão de obrigação: não é só matricular e mandar para a escola. 
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que sejam resolvidas. Porém, muitas famílias não se demonstram comprometidas com 

a educação dos seus filhos, como é possível perceber na fala da professora Marta. 

  

 

 

Marta, em sua fala, expressa o descuido, observado pelas professoras, de 

algumas famílias em relação aos alunos, um descuido que vai além de resolver os 

problemas quando estes surgem, mas um descuido em relação ao acompanhamento 

da vida escolar de seus filhos.  

Alguns exemplos deste descuido dos pais em relação aos filhos referem-se à 

ausência deles nas reuniões na escola, na busca pelos resultados ao final de cada 

trimestre, a falta de acompanhamento das atividades escolares dos alunos. Em 

síntese, a falta de apoio e incentivo à criança, que faz com que a escola acabe por ter 

que dar conta de uma gama de situações com as quais não tem meios de resolver sem 

o apoio familiar. 

 

A ideia de garantir a alfabetização é muito complexa, porque há fatores 
intraescolares e extraescolares que também impactam o processo de 
alfabetização. Por exemplo: é mapeado há décadas o quão desigual é o 
acesso das crianças á leitura é à escrita antes de entrarem na escola, em 
função das condições socioeconômicas das famílias (MACEDO, 2013, p. 60). 

  

O apoio e participação da família na vida escolar da criança se faz fundamental, 

tanto durante o tempo que frequenta a escola, mas também anteriormente ao seu 

ingresso no Ensino Fundamental. Porém, é importante refletir que muitas vezes 

determinadas atitudes se devem a aspectos culturais e sociais da família ou da própria 

comunidade que acaba delegando unicamente à escola a responsabilidade da 

educação por não atribuírem importância ao seu papel na aprendizagem das crianças. 

Além desses fatores, de acordo com MACEDO (2013, p.60), outro fator a ser 

considerado, em relação às famílias, é o aspecto econômico que dificulta o acesso aos 

bens de conhecimento, tanto dos pais, quanto dos filhos. Bens estes que tanto auxiliam 

no desenvolvimento das crianças quando elas têm contato com materiais educativos e 

textos de circulação social, desde pequenos. Também há a precarização de diversos 

direitos dos cidadãos, como a saúde, fazendo com que falte apoio e orientação às 

famílias, dificultando, assim, uma mudança cultural.  

MARTA – Até aquela questão, às vezes a gente encaminha, até pra levar naqueles lugares 
que eles precisam ir, que dependem da família, pra também fazerem isso. Tem que 
arregaçar as mangas e também correr atrás. 
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Apesar da existência de fatores culturais, sociais e econômicos que justifiquem 

determinadas posturas de algumas famílias, há também a falta de comprometimento de 

outras famílias em relação ao acompanhamento da vida escolar das crianças. 

Assim, segundo a fala as professoras, é necessário o comprometimento da 

família no “pacto” pela educação, pois a participação da família junto à escola é 

importante para o aluno, e este é um dos aspectos importante para que sejam 

alcançados os objetivos do PNAIC, de acordo com a fala da professora Marta. 

 

 

 

 

 Enfim, o PNAIC apresenta uma proposta audaciosa em relação à alfabetização 

das crianças em nosso país, com uma estrutura nunca vista anteriormente. Porém, 

apesar de sua proposta ser bastante interessante, de acordo a narrativa das 

professoras que pode ser vista ao longo deste artigo, ela sozinha não possibilita 

solucionar todas as dificuldades da educação e atingir integralmente dos objetivos 

traçados.  

De acordo com as docentes, são inúmeros os fatores que interferem no 

processo de aprendizagem dos alunos, de modo que, enquanto não houver um 

investimento conjunto em diversas áreas e setores públicos, não se alcançarão os 

resultados almejados pelo PNAIC. Para MORTATTI (2010, p. 340),  

a alfabetização continua sendo um dos signos mais evidentes e complexos da 
ambígua relação entre deveres do Estado e direitos do cidadão. E, como tal, 
área estratégica para a consecução de políticas de modernização econômica e 
social que contemplem necessidades básicas de todos. 

 Na fala das docentes, ficou evidente a necessidade de mudanças por parte dos 

poderes públicos a fim de melhorar a situação econômica e as necessidades básicas 

da população, para que sejam possíveis mudanças e melhorias na educação e 

avanços nos índices de alfabetização. 

 

 

 

 

 

MARTA – Aquilo que ela falou, a questão das famílias, concordo também! A gente se depara 
com um monte de famílias que largam as crianças aqui, então são vários fatores assim... 
além da sala de aula que interferem e infelizmente não se tem aquele resultado e não vai se 
ter se não tiver este investimento em toda esta volta, em tudo isto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao longo do artigo, foram apresentados diversos apontamentos acerca da 

pesquisa realizada com professoras alfabetizadoras sobre o PNAIC e sua 

implementação. São evidentes os avanços nas políticas públicas direcionadas para a 

alfabetização, nos últimos anos, na intenção de melhorar a qualidade da educação e 

garantir a alfabetização das crianças, sendo que o Pacto é a política mais recente e 

audaciosa, cujo objetivo é alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade. 

 A proposta do PNAIC movimenta a organização existente nas escolas e nas 

redes de ensino, devido às mudanças que está promovendo, assim como atinge 

diretamente o professor, com ações que beneficiam sua prática docente. Deste modo, 

fica evidente a aposta do PNAIC na formação dos professores como um modo de 

qualificá-los e garantir a alfabetização de todas as crianças. 

 No entanto, mesmo com a boa receptividade da proposta e das ações do Pacto 

pelas professoras participantes desta pesquisa, as docentes pontuam uma série de 

dificuldades vivenciadas por elas no cotidiano escolar - problemas estruturais das 

escolas, excesso do número de alunos por turma, fragilidade de alguns setores 

públicos dos quais a escola necessita de auxílio, tais como o sistema de saúde, e a 

falta de participação das famílias na escola - que, segundo elas, não serão resolvidas e 

sanadas somente com as ações previstas no Pacto. 

As professoras, através de suas falas, demonstraram que pensam ser 

necessária uma mudança conjunta de diversos segmentos sociais - educação, saúde, 

família - para que se possa dar conta das dificuldades vivenciadas na escola, já que 

muitas extrapolam o espaço escolar e as ações que podem ser ali realizadas.  

O PNAIC surge como uma importante possibilidade de mudança no 

funcionamento dos anos iniciais da educação do Brasil, com iniciativas muito 

necessárias, porém, durante sua implementação, foram surgindo dificuldades e 

limitações, como as citadas pelas professoras. 

Por fim, é válido destacar que esta pesquisa possibilitou analisar e avaliar o 

PNAIC a partir do olhar dos sujeitos envolvidos diretamente na proposta. Assim, é 

necessário refletir sobre a importância de que a avaliação das ações das políticas 

públicas implementadas seja realizada também pelos sujeitos diretamente ligados à 

execução desta proposta, a fim de identificar avanços e limites, para que se possa 
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buscar a efetiva realização da política pública vigente, de forma que ela cumpra seu 

papel, ou para que se possam traçar novas metas, de acordo coma demanda social 

existente. 
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