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PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: “NOVAS” 

POLÍTICAS, ANTIGAS CONCEPÇÕES? 

Bianca Cristina Correa – USP/RP 

 

O minicurso tem como objetivo analisar o PNAIC considerando alguns aspectos chave 

na discussão de políticas públicas. Pretendemos discutir o contexto legal e a realidade 

educacional sobre os quais o Pacto é proposto e firmado, quais as fontes e o montante 

de recursos envolvidos no programa e, ainda, o que está previsto como mecanismo de 

acompanhamento / avaliação de seus resultados. Pretendemos, ainda, discutir e analisar 

a que interesses e demandas o PNAIC pode ou poderá contemplar e quais os seus 

pressupostos (políticos), considerando-se, para tanto, o discurso oficial e o discurso 

teórico que o fundamentam e as condições objetivas para a sua execução. 
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