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É bastante óbvio que a palavra será o indicador 

mais sensível das mudanças sociais, sendo que 

isso ocorre lá onde essas mudanças ainda estão se 

formando, onde elas ainda não se constituíram em 

sistemas ideológicos organizados. A palavra é o 

meio em que ocorrem as lentas acumulações 

quantitativas daquelas mudanças que ainda não 

tiveram tempo de alcançar uma nova qualidade 

ideológica nem de gerar uma nova forma ideológica 

acabada. A palavra é capaz de fixar todas as fases 

transitórias das mudanças sociais, por mais 

delicadas e passageiras que elas sejam 

(VOLÓCHINOV, 1981, p. 106. Grifo do original). 



RESUMO 

O presente trabalho integra estudos desenvolvidos na linha de pesquisa Formação de 

Professores, do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo Campus Vitória 

e do grupo de pesquisa Formação de Professores e Ensino de Ciências (Fopec). 

Investiga os conceitos de alfabetização e de letramento que ancoram a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Para isso, examina, critico-responsivamente, o referido 

documento, especificamente a área de Língua Portuguesa voltada para o 1º e 2º anos 

do Ensino Fundamental, por meio da análise documental como metodologia de 

pesquisa e da perspectiva bakhtiniana de linguagem como aporte teórico-

metodológico. Conclui que o currículo proposto pela BNCC para o ensino de língua 

portuguesa nos dois primeiros anos do ensino fundamental se alinha à lógica da 

avaliação em larga escala com a finalidade de produzir a melhoria de índices de 

desempenho nacionais, indicando um empobrecimento das diretrizes curriculares 

para a alfabetização e induzindo os docentes a enfatizar os tempos escolares ao 

treinamento dessas habilidades, negligenciando, o desenvolvimento de um 

pensamento crítico, responsivo, criativo e inventivo e a capacidade de analisar a 

realidade na qual os educandos estão inseridos.  

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Avaliação. Base Nacional Comum 

Curricular. Currículo.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The following work integrates the studies developed on Research Line for Teachers 

Training, from Professional Master Degree of Humanity Teaching from Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) campus Vitória 

and from Research Group Teachers Group and Science Teaching (FOPEC). It 

investigates the concept of Basic literacy and literacy that supports the Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Based on this, it examinates, in a critical and responsive 

way, the following document, specifically in the area of Portuguese Language turned 

to 1st and 2nd years of Fundamental teaching, through the documental analyse as 

research methodology and from bakhtinian perspective from language as theoric-

methodological apport. It can conclude that the curriculum proposed BNCC for the 

teaching of portuguese language on the two first years of fundamental teaching is 

aligned to the logical of evaluation on large scale which objective is to produce an 

increase at the national performance indexes, indicating an impoverishment of 

curricular guidelines for Basic literacy and inducing teachers to emphasize school time 

in training these skills, neglecting the development of a thinking with responsive, 

critical, inventive and the capacity to analyse the reality whose students are inserted. 

Keywords: Basic Literacy. Literacy. Evaluation. Base Nacional Comum Curricular. 

Curriculum. 
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1 PRIMEIRAS ENUNCIAÇÕES 

Não posso viver do meu próprio acabamento e do acabamento do 
acontecimento, nem agir; para viver preciso ser inacabado, aberto para mim 
- ao menos em todos os momentos essenciais -, preciso ainda me antepor 
axiologicamente a mim mesmo, não coincidir com minha existência presente 
(BAKHTIN, 2011, p. 11). 

Conforme anuncia Bakhtin (2000), assim como somos seres em constituição e em 

permanente acabamento, os sentidos das palavras também não estão completos no 

momento de sua enunciação, mas ganharão sentidos quando seu interlocutor as 

compreender e correlacionar com outros enunciados anteriores ou com aqueles que 

estarão ainda porvir. 

Formada no curso de Magistério em nível médio desde o ano de 2001, iniciei minha 

atuação no magistério no ano de 2002 como professora regente em turmas de 4ª série 

(hoje 5º ano do Ensino Fundamental), em escolas da rede privada. Na busca por 

aperfeiçoamento profissional, no ano de 2003, ingressei como aluna do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Espírito Santo, concluindo minha graduação 

no ano de 2007. 

Ainda em 2006, ingressei no sistema público de educação como professora efetiva, 

atuando no Ciclo de Alfabetização do Sistema Municipal de Ensino de Cariacica, onde 

lecionei até o ano de 2009. Entre os anos de 2009 e 2012, atuei como Diretora de 

duas Unidades de Ensino, uma Escola Municipal de Ensino Fundamental e um Centro 

Municipal de Educação Infantil. De 2012 até 2016, atuei na Secretaria Municipal de 

Educação de Cariacica, especificamente na Coordenação de Informática e 

Tecnologias Educacionais. 

No decorrer desse percurso, desde professora regente de sala de aula até a gestão 

escolar, vivenciei minhas primeiras aproximações com a alfabetização de crianças. 

Mas, foi a partir de 2015, quando atuei como Orientadora de Estudos do Programa 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), com uma turma de dezoito 

professoras do Sistema Municipal de Ensino de Cariacica, que surgiam maiores 

inquietações sobre o ensino da língua portuguesa na fase inicial de aprendizagem da 

leitura e da escrita, bem como sobre a correlação do trabalho docente frente às 

propostas curriculares oficiais orientadoras das práticas pedagógicas. Leituras 
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aprofundadas das propostas curriculares oficiais e suas implicações para o trabalho 

do professor mostraram-se, então, como uma necessidade. 

Com essas inquietações que no ano de 2016 fui aprovada no processo seletivo do 

Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH) do Ifes. Em 2017, 

ingressei os estudos e a pesquisa na linha de formação de professores, buscando 

respostas para algumas questões iniciais: Qual o conceito de alfabetização e de 

letramento privilegiado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)? Que tipo de 

trabalho com o ensino da leitura e da escrita está proposto no novo documento 

balizador das práticas pedagógicas nacionais? A proposta curricular apresentada para 

alfabetização é apropriada para a formação de escritores e leitores críticos, criativos 

e inventivos? 

Vindo da sala de aula com a experiência como professora regente de classe, como 

formadora de professores e como diretora escolar, a escolha de analisar, 

especificamente, a BNCC se deu por ser um documento atual, homologado pelo 

Ministério da Educação (MEC) em 2017, e pela necessidade de realizar estudos que 

possibilitassem uma leitura crítica-responsiva dos documentos que são produzidos 

pelo MEC e/ou pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Educação que chegam 

nas escolas para serem implementadas pelos professores sem nenhum estudo ou 

discussão anterior, como se os docentes fossem meros reprodutores dos documentos 

oficiais. 

Diante dessa necessidade de aprofundamento de estudos e da enunciação de Bakhtin 

(2000, p. 33) de que “[...] devo ser para mim mesmo um valor ainda porvir, devo não 

coincidir com a minha própria atualidade” que buscamos compreender os conceitos 

de alfabetização e de letramento que ancoram a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) para, em tempo posterior, contribuir com os professores alfabetizadores 

regentes de classe, os pedagogos e os técnicos das Secretarias Estadual e Municipais 

de Educação, por meio de um curso de extensão, sobre a alfabetização na BNCC. 

Para fins de organização didática, este relatório de pesquisa apresenta sete capítulos: 

no segundo, dialogamos com pesquisadores que se debruçaram sobre o processo de 

elaboração da BNCC e a proposta de alfabetização apresentada no referido 

documento oficial. No terceiro, apresentamos os pressupostos teóricos e 
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metodológicos que ancoraram essa pesquisa. Já no quarto capítulo, tecemos um 

percurso histórico dos movimentos internacionais para a educação de crianças e seus 

ditames para as propostas curriculares implementadas no Brasil a partir da década de 

90, em especial no que tange à alfabetização, intentando investigar o contexto de 

produção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e analisar o conceito de 

alfabetização e de letramento que tem sido privilegiado pelo Ministério da Educação 

(MEC) para orientar o currículo do 1º e do 2º ano do Ensino Fundamental; no quinto 

capítulo pretendemos analisar os conhecimentos específicos da língua portuguesa 

referendados pela BNCC e analisamos as vinculações entre as habilidades propostas 

para o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental da BNCC e as habilidades propostas na 

“Avaliação Nacional da Alfabetização” (ANA); no sexto capítulo propomos um Produto 

Educativo elaborado conforme a perspectiva de nossa pesquisa e no qual tecemos, 

ancorados em nossas análises e nos diálogos com os textos cotejados nesta 

pesquisa, um e-book que contribua para que os professores e técnicos das secretarias 

municipais e estaduais possam realizar uma leitura  crítico-responsiva da proposta de 

alfabetização e de letramento referendados na BNCC e no sétimo capítulo, 

apresentamos nossas últimas considerações, sem no entanto a pretensão de 

fechamento das questões aqui apresentadas, mas reunindo, nossas produções de 

sentidos sobre a objeto e a temática propostos num esforço da promover um 

movimento discursivo frente ao objeto de pesquisa e às temáticas deste estudo.  

Com essa pesquisa, defendemos nosso compromisso com o diálogo diante de 

indagações sobre os conceitos de alfabetização e de letramento que ancoram o 

documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o contexto de produção da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os conhecimentos específicos da língua 

portuguesa referendados pela BNCC, as sobre vinculações BNCC e a ANA e o 

conceito de alfabetização e de letramento que tem sido privilegiado pelo Ministério da 

Educação (MEC) para orientar o currículo do 1º e do 2º ano do Ensino Fundamental 

constituindo novos enunciados e contrapalavras no tocante a essa questão.    
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2 UM ENTRECRUZAMENTO DE VOZES 

O nosso discurso da vida prática está cheio de palavras de outros. Com 
algumas delas fundimos inteiramente a nossa voz, esquecendo-nos de quem 
são; com outras, reforçamos as nossas próprias palavras, aceitando aquelas 
como autorizadas para nós; por último, revestimos terceiras das nossas 
próprias intenções, que são estranhas e hostis a elas (BAKHTIN, 2018, p. 
223). 

Compreendendo que os nossos enunciados estão repletos de outras vozes, 

buscamos dialogar com estudos realizados por outros pesquisadores que analisaram 

criticamente o processo de construção da BNCC, bem como o que foi materializado 

como currículo de Língua Portuguesa para a de alfabetização de crianças. A proposta 

desse diálogo se deu com a finalidade de, ao conhecer as pesquisas já produzidas, 

identificar as possíveis lacunas que nos permitissem construir as questões de 

investigação para a produção de outros conhecimentos sobre a alfabetização de 

crianças na Base Nacional Comum Curricular. 

Seguindo esse propósito, entre os meses de março de 2017 a julho de 2018, 

consultamos o banco de dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD). Todavia, pelo fato de a homologação da BNCC ter ocorrido após este 

período, não localizamos teses e dissertações defendidas sobre a temática.  

Paralelamente, nesse mesmo intervalo de tempo, conduzimos a busca por artigos 

publicados em periódicos da área e/ou capítulos de livros que abordaram o processo 

de construção da BNCC, bem como o que foi proposto como balizador dos currículos 

nos Estados, Distrito Federal e Municípios, especificamente para o ensino inicial da 

linguagem escrita. Localizamos seis trabalhos que discutiram criticamente a BNCC e 

foram publicados em periódicos, no período de 2015 a 2018, conforme se pode 

visualizar no Quadro a seguir: 
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Quadro 1 – Trabalhos que abordam criticamente a BNCC 

Título Autor (es) Periódico 
Ano de 

Publicação 

Essa Base Nacional Comum 
Curricular: mais uma tragédia 

brasileira? 

Maria do Rosário Longo 
Mortatti. 

Revista Brasileira 
de Alfabetização 

2015 

Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC): comentários críticos. 

Cláudia Maria Mendes 
Gontijo. 

Revista Brasileira 
de Alfabetização 

2015 

O ensino de língua portuguesa e a 
Base Nacional Comum Curricular. 

João Wanderley Geraldi. 
Revista Retratos da 

Escola 
2015 

“O Que Quer” a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) no Brasil: o 
componente curricular Língua 

Portuguesa em questão. 

Regina Godinho de 
Alcântara; 

 
Vanildo Stieg. 

Revista Brasileira 
de Alfabetização 

2016 

O programa de alfabetização do 
estado do Ceará que inspirou o Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (Pnaic) e o seu ideário político 

de avaliação externa. 

Deane Monteiro Vieira 
Costa. 

Revista Brasileira 
de Alfabetização 

2016 

A Base Nacional Comum Curricular: 
um novo episódio de esvaziamento da 

escola no Brasil. 

Ana Carolina Galvão 
Marsiglia; 

Leonardo Docena Pina; 
Vinícius de Oliveira 

Machado; 
Marcelo Lima. 

Revista Germinal: 
Marxismo e 

Educação em 
Debate 

2017 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Os dois primeiros artigos foram publicados na Revista Brasileira de Alfabetização, da 

Associação Brasileira de Alfabetização (Abalf), volume 02, ano 2015. Cabe ressaltar 

que ambas as autoras fizeram suas análises com base na 2ª versão da BNCC, no 

período em que foi disponibilizada para consulta pública. 

No artigo intitulado “Essa Base Nacional Comum Curricular: mais uma tragédia 

Brasileira? ”, Maria do Rosário Longo Mortatti (2015) apresentou uma análise crítica 

quanto à organização da BNCC, afirmando que não foram utilizados, para a 

estruturação “minimamente coesa” do documento, o “equilíbrio e coerência entre os 

conteúdos de cada tópico”. A autora descreveu as características do documento da 

seguinte forma: 
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[...] – documento prolixo, vago, com imprecisão e oscilação terminológicas/ 
conceituais;  
– ausência dos nomes dos “116 especialistas de 35 universidades”, que, de 
acordo com notícias veiculadas pela imprensa, foram os autores do 
documento;  
– ausência de explicitação de concepção sobre políticas públicas, currículo e 
processo de ensino/aprendizagem que de fato tenha norteado a elaboração 
do documento, o que dificulta o debate sobre os fins propostos e a articulação 
com os componentes curriculares;  
– ausência de definição de termos/conceitos básicos, tais como: “currículo”, 
“aprendizagem”, “ensino”, “professor”, “objetivos de ensino”, “conteúdos de 
ensino”, “eixo”, “interdisciplinaridade”, “temas integradores”, “parte comum”, 
“parte diversificada”;  
– apresentação de temas integradores (“Consumo e educação financeira”; 
“Ética, direitos humanos e cidadania”; “Sustentabilidade”; “Tecnologias 
digitais” e “Culturas Africanas e indígenas”) sem a devida explicitação dos 
critérios de escolha e de forma tal a identificá-los com “interdisciplinaridade”, 
expressando no mínimo desconhecimento do acúmulo das pesquisas 
acadêmico-científicas sobre o tema;  
– ausência de indicação de autores e textos citados, de referências 
bibliográficas e de bibliografia consultada, indicando ausência de explicitação 
de fundamentação teórica e de vertentes teórico-conceituais “escolhidas” 
pelos autores do documento; 
- ausência de avanços em relação tanto aos resultados de intensas 
discussões coletivas realizadas por entidades e por fóruns de pesquisadores 
e educadores quanto aos resultados de pesquisas acadêmico-científicas 
desenvolvidas nas últimas décadas e de documentos oficiais anteriores que 
lhe são similares, como, por exemplo, Guias curriculares propostos para 
as matérias do núcleo comum do ensino do 1º Grau (1975), Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1997) e Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
para a Educação Básica (2013);  
– tentativa de imposição de falso consenso, por meio da homogeneização de 
pluralidade de pontos de vista e posições teóricas e políticas, sabidamente 
em disputa (MORTATTI, 2015, p. 198-199. Grifo do original). 

Na avaliação da autora, a BNCC apresenta apenas uma “justaposição” de conteúdos, 

não realizando uma real relação entre os conteúdos, nem justificando seus 

encadeamentos. A crítica se estende à implementação da Base Nacional Comum 

Curricular, trazendo ênfase ao componente curricular de Língua Portuguesa e “[...] de 

forma mais gritante, na etapa escolar destinada à alfabetização”. De acordo com a 

Mortatti (2015): 

Trata-se do ecletismo teórico-conceitual, com graves inconsistências e 
incoerências, resultante da reafirmação, não explicitada e tautológica, de 
ponto de vista político-ideológico centrado na perspectiva construtivista, que 
se tornou hegemônica nas últimas décadas, por meio de sua “naturalização” 
e disseminação massiva, em programas governamentais e políticas públicas, 
como verdade científica e autoexplicativa, “misturada” com utilização de 
terminologia (apenas) característica de outro campo teórico-conceitual e de 
outra opção política: o interacionismo linguístico. Em decorrência dessa 
opção teórica e política (não explicitada como tal, nem devidamente 
fundamentada), o documento reitera a crença no “construtivismo em 
alfabetização”, que se foi estabelecendo e se disseminando, até se converter 
no mito hoje consolidado e incorporado ao senso comum pedagógico 
(MORTATTI, 2015, p. 199).  
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Segundo Mortatti (2015, p. 203), para contribuir de fato com o avanço “[...] em relação 

à educação básica, em especial à alfabetização” é necessário não só uma construção 

coletiva e dialógica do documento em questão, mas também que estas propostas 

sejam transparentes, amplamente discutidas e apontem as reais fragilidades e 

mudanças possíveis. 

Nessa mesma perspectiva, o artigo “Base Nacional Comum Curricular (BNCC): 

comentários críticos”, de autoria de Cláudia Maria Mendes Gontijo (2015, p. 188) 

analisou “[...] quais princípios balizam a proposição de renovação e aprimoramento da 

educação nacional, especificamente, no campo da alfabetização” na BNCC. A autora 

apontou que a elaboração de uma base única que oriente a organização dos 

currículos, tem seu lugar histórico na educação nacional e se destacam, a cada época, 

não só pelo contexto educacional, mas também sofre grandes influências econômicas 

e sociopolíticas. 

Em virtude desse lugar histórico, apresentou alguns documentos que antecederam à 

BNCC: “Leitura e linguagem do curso primário: sugestões para a organização e 

desenvolvimento de programas” (1949); “A escola de 1º grau e o currículo” (1972), 

“Parâmetros Curriculares Nacionais” (1997); e, “Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica” (2013). 

Segundo Gontijo (2015), a construção do documento “Leitura e linguagem do curso 

primário: sugestões para a organização e desenvolvimento de programas”, publicado 

em 1949, era o reflexo da necessidade de opor-se ao “ciclismo administrativo” 

vislumbrado pelo, então, diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), 

Murilo Braga, e que ocorria em todo território nacional. A autora pontua que o 

documento foi elaborado para “[...] definir, do ponto de vista administrativo, o que se 

desejava da escola primária, em nível nacional, e definir o que esta se propunha a 

formar” (GONTIJO, 2015, p. 176). 

Já o documento “A escola de 1º grau e o currículo”, dado a ler em 1972, tinha o objetivo 

de “[...] definir os conteúdos ou componentes curriculares, observando o disposto na 

legislação, no que se refere, em especial, à parte comum a ser contemplada nos 

currículos escolares, apontando aspectos ligados à parte diversificada do currículo” 

(GONTIJO, 2015, p. 177). O ponto principal deste documento “[...] era uma 
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organização curricular que garantisse a especificidade do ensino primário e ginasial e 

a continuidade entre essas etapas” (GONTIJO, 2015, p. 177). É importante ressaltar 

que, segundo a autora, a então Secretária de Ensino de 1º e 2º graus, Zilma Parente 

Gomes de Barros, “[...] salientou que esse texto era um instrumento indispensável à 

implantação da reforma do ensino expressa na Lei nº 5.692/1971” (GONTIJO, 2015, 

p. 177).  

Citando também os “Parâmetros Curriculares Nacionais” (1997) e as “Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica” (2013), documentos 

elaborados e divulgados após a Constituição de 1988, Gontijo (2015, p. 178) afirmou 

que ambos apresentaram “[...] metas de qualidade que auxiliassem na formação 

cidadã” dos sujeitos, em especial as DCN. 

Gontijo (2015), assim como Morttatti (2015), explicitou a necessidade de que os 

documentos oficiais sejam dialogicamente constituídos, levando em conta marcas 

históricas e sociais. De acordo com Gontijo (2015, p. 187), 

Como nos documentos já mencionados, nos anos iniciais do ensino 
fundamental, a ênfase do processo inicial de aprendizagem da língua 
portuguesa está nos textos do cotidiano e da literatura e, também, nos 
“conhecimentos de oralidade, leitura e escrita necessários para participar de 
situações públicas e envolvendo a vida escolar, a investigação e as ações de 
linguagem necessárias ao exercício da cidadania”. Produzir textos, desde a 
mais tenra idade, é uma forma essencial de vivência da cidadania e da livre 
expressão. No entanto, o documento enfatiza objetivos ligados ao registro, à 
anotação, ou seja, utiliza termos que substituem o termo cópia, quando se 
refere à produção de textos, o que, em minha opinião, não proporciona a 
renovação e o aprimoramento do ensino da língua portuguesa (BRASIL, 
2015, p. 43). 

Vinculados aos debates já estabelecidos sobre a Língua Portuguesa na BNCC, 

Alcântara e Stieg (2016), em seu artigo “ ‘O que quer’ a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) no Brasil: o componente curricular língua portuguesa em questão”, 

publicado na edição nº 03, de 2016, da Revista Brasileira de Alfabetização, propõem 

uma investigação que toma por pressuposto duas questões principais: “O que quer a 

BNCC no Brasil? ” e “O que quer a BNCC no tocante ao componente curricular Língua 

Portuguesa?”. 
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Tratando das condições gerais da elaboração e implementação do documento, 

Alcantara e Stieg (2016) analisaram que, em relação ao componente de Língua 

Portuguesa, o texto traz orientações que mostram que a BNCC quer 

a) usar, em especial, esse componente curricular bem como seus respectivos 
professores e estudantes para elevar o Ideb da escola brasileira para 6.0. 
Não se pode esquecer que os conteúdos ensinados na disciplina Língua 
Portuguesa (e da disciplina Matemática) são o foco das avaliações em larga 
escala. O discurso oficial dispensou, desse modo, uma atenção significativa 
para esses componentes curriculares. Há, nas duas versões do documento, 
assim como já havia aparecido no PCN-LP, termos que indicam o 
entendimento de uma concepção de linguagem como um processo de 
interação social. Esse aspecto tende a trazer um cheiro de mudanças nos 
processos de ensinaraprender Língua Materna. No entanto, conforme vimos 
nas duas versões, os gêneros foram distribuídos nos diferentes campos de 
atuação em diferentes tempos de escolarização e desse modo aparecem, 
como fosse possível compartimentar a vida. Desse modo, ao nosso ver 
prevalece a ideia de que os gêneros discursivos deverão ser tratados na 
escola de modo estrutural;  
b) que os gêneros sejam tratados de forma estrutural/funcional e não 
dialógico. A cisão escola-vida, nos processos de ensinaraprender, garante 
que nossa escola PÚBLICA sirva às finalidades PRIVADAS, ou seja, às 
finalidades daqueles (meia dúzia de empresários) que desejam, em tempos 
de cumprimento de agenda neoliberal, ascender perante a economia mundial 
(ALCANTARA; STIEG, 2016, p. 139. Grifo do original). 

Os autores apontam que, da forma como está posta, a BNCC afasta os estudantes 

das escolas públicas no Brasil, da possibilidade de se apropriarem dos conhecimentos 

que hoje se tornaram privilégio da elite. Em suas conclusões, ressaltam que a BNCC 

se coloca na intenção de fazer com que os professores subjuguem suas práticas aos 

conteúdos prescritos no documento não oportunizando o diálogo e o desenvolvimento 

do pensamento crítico dos estudantes, ao direcionar e reduzir a prática pedagógica 

para que “[...] venha facilitar a operacionalização das avaliações oficiais” 

(ALCANTARA; STIEG, 2016, p. 119).  

Também dialogamos com João Wanderley Geraldi (2015), por meio de seu texto 

intitulado “O ensino de língua portuguesa e a Base Nacional Comum Curricular”, 

publicado na Revista Retratos da Escola. O autor rememora a elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, criticando os pressupostos da BNCC no ensino 

da Língua Portuguesa, e a imposição, há 25 anos, da visão mercadológica e da 

avaliação padronizada, que fogem à experiência do chão da escola, à realidade do 

professor e às necessidades do estudante brasileiro (GERALDI, 2015, p. 381). 
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Entendemos como o autor que a uniformização do ensino num país que se caracteriza 

por sua diversidade em todos os seus aspectos, dentre os quais se podem citar sua 

economia, sua cultura, sua realidade social e a própria linguagem, só se justifica na 

propagação de uma ideologia neoliberal de que estamos numa sociedade sem 

desigualdades onde se pode equacionar o conhecimento pelas avaliações em larga 

escala. Por essa constatação, Geraldi (2015) afirma que a BNCC tem como foco 

principal, dar legitimidade às avaliações em larga escala. 

No que diz respeito ao ensino da Língua Portuguesa, Geraldi (2015, p. 389) ressalta 

que um dos pontos críticos do documento está no “[...] excesso de carga exigido ano 

a ano na proposta da BNCC que impede que professores elaborem projetos de 

continuidade e de profundidade”, expressando uma ameaça ao trabalho docente que 

possibilite uma formação omnilateral dos educandos. 

Marsiglia et al. (2017), em seu artigo “A Base Nacional Comum Curricular: um novo 

episódio de esvaziamento da escola no Brasil”, analisaram os princípios presentes na 

formulação da BNCC e demonstraram que essa proposta curricular favorece à classe 

empresarial e seus interesses mercadológicos. Como consequência dessas ações os 

autores apontaram que a função social da escola, de ensinar os conhecimentos “[...] 

referenciados na prática social humana” (MARSIGLIA et al., 2017, p. 109) são 

deixados de lado, favorecendo os interesses empresariais, à elite, e aos processos de 

adaptação dos sujeitos ao capitalismo contemporâneo. 

Sem preocupar-se com a estruturação de uma escola pública verdadeiramente 

interessada no desenvolvimento dos educandos, constataram que o processo de 

constituição da BNCC reforça a “[...] hegemonia dos ideais neoliberais e pós-

modernos nas políticas curriculares nacionais e continuam a atender aos interesses 

da classe empresarial” (MARSIGLIA et al., 2017, p. 118), tendo em vista que  

Ao enfatizar as “habilidades”, as “competências”, os “procedimentos” e a 
“formação de atitudes”, e não destacar os conteúdos escolares, o trabalho 
educativo e o ensinar, o documento traz uma perspectiva que visa adaptar os 
alunos ao mercado de trabalho ou, mais propriamente, ao 
“empreendedorismo” (MARSIGLIA et al., 2017, p. 119). 

Segundo os autores, a BNCC apresenta uma concepção de educação alienante e de 

currículo voltada para adaptação dos sujeitos ao mercado, corroborando com os 



24 

 

demais pesquisadores quando assinala o alinhamento entre as categorias expressas 

na BNCC e as avaliações em larga escala (nacionais e internacionais). 

Diante dos apontamentos de vinculação da BNCC com as avaliações em larga escala, 

dialogamos com o artigo intitulado “O programa de alfabetização do estado do Ceará 

que inspirou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) e o seu 

ideário político de avaliação externa”, da autora Deane Monteiro Vieira Costa. 

Por meio da análise da implantação do PAIC, a autora pontua que a “[...] 

institucionalização do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do 

Ceará (SPAECE) com seus indicadores, que tem servido de base para a 

implementação de políticas em torno da aprendizagem da leitura e escrita no Estado 

do Ceará” (COSTA, 2016, p. 18). Para ela, a relação que as políticas para a 

alfabetização, implementadas no Brasil a partir da década de 1990, possuem com os 

resultados/índices das avaliações em larga escala e sua lógica tipicamente 

mercadológica, aponta para a formação de indivíduos acríticos e adaptáveis aos 

protocolos impostos pelo neoliberalismo. 

O governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Educação, “[...] instituiu o 

‘Prêmio Escola Nota Dez’, através da Lei nº 14.3714, de 19 de junho de 2009” 

(COSTA, 2016, p. 24). A pesquisadora ressalta que, desse modo, 

[...] a avaliação externa assumiu finalidade mais classificatória e menos 
formativo-diagnóstica, visando incentivar a competição e a melhoria do 
desempenho por meio de incentivos financeiros. Além disso, os marcos 
regulatórios do Estado são redefinidos a partir da lógica típica do mercado de 
prescrição de metas, objetivos e controle de produtos e resultados (COSTA, 
2016, p. 24). 

Outra importante contribuição da análise realizada por Costa (2016) é a de que, 

conforme os dados do Censo 2010, e “[...] apesar de o PAIC ter produzido progressos 

em relação ao combate ao analfabetismo, os índices de analfabetismo de crianças de 

8 anos de idade, no Estado do Ceará (18,7%), estão acima da média brasileira 

(15,2%)” (COSTA, 2016, p. 24), o que, segundo a autora, nos leva a necessidade de 

um olhar aprofundado para o programa. 

Ao conhecer as pesquisas já produzidas sobre a BNCC foi possível identificar que 

conceitos de alfabetização e letramento que balizam o referido documento ainda não 
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foram detidamente investigados. Nesse sentido, tendo em vista o interesse pela 

alfabetização de crianças, configuramos nosso percurso de investigação com base 

nos seguintes objetivos: 

a) investigar o contexto de produção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 

b) compreender os conceitos de alfabetização e de letramento que ancoram a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC); 

c) analisar os conhecimentos propostos no currículo de Língua Portuguesa para o 1º 

e 2º anos do Ensino Fundamental materializados na BNCC;  

d) analisar as vinculações entre as habilidades propostas para o 1º e 2º anos do 

Ensino Fundamental materializados na BNCC e as habilidades propostas na 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA); 

e) propor um material educativo que contribua para que os professores, os pedagogos 

e técnicos das Secretarias Estadual e Municipais de Educação possam realizar uma 

leitura crítico-responsiva da proposta de alfabetização e de letramento referendados 

na BNCC. 

É importante considerar, quando pensamos na estruturação de uma escola pública de 

qualidade, na necessidade de uma leitura crítica-responsiva dos documentos oficiais 

por parte dos professores alfabetizadores para que possam planejar o trabalho 

pedagógico com os alunos, mas também, realizar numa ação de resistência, análise 

crítica destes materiais enfrentando todo tipo dede imposição, sendo capazes de 

reorganizar o currículo, entendendo que proposta para a educação nacional está no 

centro do conflito de classes e que o acesso dos educandos aos conhecimentos 

culturais historicamente produzidos não são do interesse de uma classe dominante 

no contexto do neoliberalismo. Para Saviani (2007, p. 61), “o dominado não se liberta 

se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então dominar o que 

os dominantes dominam é condição de libertação”. 

Dessa maneira, apresentaremos no próximo capítulo, os referenciais teóricos e 

metodológicos que ancoram e legitimam nossa busca por respostas e que, pelo 
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entrecruzamento das múltiplas vozes que compõem nosso objeto de pesquisa (a 

BNCC) suscitam novos questionamentos frente a cada questão desvelada. 
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3 OUTRAS PALAVRAS QUE NOS ANCORAM 

Em toda parte, temos o texto virtual ou real e a compreensão que ele requer. 
O estudo torna-se interrogação e troca, ou seja, diálogo. Não interrogamos a 
natureza e ela não nos responde. Interrogamos a nós mesmos, e nós, de 
certa maneira, organizamos nossa observação ou nossas experiências a fim 
de obtermos uma resposta (BAKHTIN, 2000 p. 319).  

Partindo desse princípio bakhtiniano, buscamos dialogar com enunciados 

materializados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para compreender os 

conceitos de alfabetização e de letramento que sustentam este documento, 

apresentado pelo Ministro da Educação, da época, Rossieli Soares da Silva, como 

[...] um documento relevante, pautado em altas expectativas de 
aprendizagem, que deve ser acompanhado pela sociedade para que, em 
regime de colaboração, faça o país avançar. Assim como aconteceu na etapa 
já homologada, a BNCC passa agora às redes de ensino, às escolas e aos 
educadores. Cabe ao MEC ser um grande parceiro neste processo, de modo 
que, em regime de colaboração, as mudanças esperadas alcancem cada sala 
de aula das escolas brasileiras. Somente aí teremos cumprido o compromisso 
da equidade que a sociedade brasileira espera daqueles que juntos atuam na 
educação (BRASIL, 2017, p. 7). 

Para dialogar com este documento, nos ancoramos nos conceitos bakhtinianos de 

linguagem, dialogia, enunciado e polifonia. De acordo com Bakhtin (2000), o estudo 

da linguagem é fundamental porque é por meio dela que compreendemos os 

processos de interação verbal e de constituição humana, que se faz pelos meios 

sociais entre os sujeitos e destes com o texto, sendo nessa interação social que os 

enunciados são criados. Bakhtin (2010) salienta que: 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse 
uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é 
claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua 
efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, 
proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo de atividade humana 
(BAKHTIN, 2000, p. 261). 

Entendemos que a constituição dos sujeitos e dos enunciados gerados por eles se dá 

de forma dialógica e são perpassados pelos diversos enunciados que o precederam 

que, por sua vez, são e estão carregados de conteúdo ideológico. Para Brait (2016): 

[...] as noções de enunciado/enunciação têm papel central na concepção de 
linguagem que rege o pensamento bakhtiniano justamente porque a 
linguagem é concebida de um ponto de vista histórico, cultural e social que 
inclui, para efeito de compreensão e análise, a comunicação efetiva e os 
sujeitos e discursos nela envolvidos (BRAIT, 2016, p. 65). 
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Compreendemos que todos os textos coexistem e são transcorridos por diversas 

vozes, e que os discursos são perpassados por tudo aquilo que um dia o locutor deste 

texto sentiu, viu e leu durante seu percurso de vida. Nesse sentido, 

O que caracteriza a polifonia é a posição do autor como regente do grande 
coro de vozes que participam do processo dialógico. Mas esse regente é 
dotado de um ativismo especial, rege vozes que ele cria ou recria, mas deixa 
que se manifestem com autonomia e revelem no homem um outro “eu para 
si” infinito e inacabável [...]. 
A polifonia se define pela convivência e pela interação, em um mesmo espaço 
do romance, de uma multiplicidade de vozes e consciências independentes e 
imiscíveis, vozes plenivalentes e consciências equipolentes, todas 
representantes de um determinado universo e marcadas pelas peculiaridades 
desse universo. Essas vozes e consciências não são objeto do discurso do 
autor, são sujeitos de seus próprios discursos (BRAIT, 2016, p. 194-195). 

Como no texto não há uma única voz, compreendemos, conforme Gontijo pontuou em 

seu artigo “Base Nacional Comum Curricular (BNCC): comentários críticos” (2015), 

que o documento da BNCC concretiza enunciados daqueles que o elaboraram, bem 

como estão ligados a outros enunciados que os antecederam. Nas palavras de 

Bakhtin (2000): 

O enunciado está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos 
quais está vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação 
verbal. O enunciado deve ser considerado, acima de tudo, como uma 
resposta a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera (a palavra 
“resposta” é empregada aqui no sentido lato): refuta-os, confirma-os, 
completa-os, baseia-se neles, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de 
outro, conta com eles (BAKHTIN, 2000, p. 316). 

Brait (2016) afirma que o conceito de enunciado não se acabada num texto específico, 

mas constrói, elabora e reelabora seus sentidos em diversos momentos das obras 

bakhtinianas, sempre levando em consideração a natureza social e histórica do 

conceito. A noção de enunciado concreto, na perspectiva bakhtiniana, tem profunda 

relação com a concepção de texto, uma vez que a análise do texto, para Bakhtin, 

possibilita interpretar o humano para além de sua coisificação, pois “[...] cada palavra 

(cada signo) do texto leva para além dos seus limites. Toda interpretação é o 

correlacionamento de dado texto com outros textos” (BAKHTIN, 2006, p. 400). 

Desse modo, entendemos a linguagem como o lugar em que os sujeitos e os 

enunciados produzidos por eles interagem e se constituem dialogicamente. E é a partir 

dessa concepção que nos propomos a compreender os conceitos de alfabetização e 

de letramento que ancoram a BNCC, entendendo que os enunciados materializados 
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neste documento escrito – que compõe o corpus analítico de nossa pesquisa – são 

elos numa corrente ininterrupta de comunicação discursiva. Isso porque, para Bakhtin 

(2000). 

[...] o nosso ponto de vista não afirma, em hipótese alguma, uma certa 
passividade do autor, que apenas monta os pontos de vista alheios, as 
verdades alheias, renunciando inteiramente ao seu ponto de vista, à sua 
verdade. A questão não está aí, de maneira nenhuma, mas na relação de 
reciprocidade inteiramente nova entre a minha verdade e a verdade do outro 
[...] (BAKHTIN, 2000, p. 339). 

Dessa maneira, nosso estudo tem como aporte teórico-metodológico a perspectiva 

bakhtiniana de linguagem e como metodologia de pesquisa a análise documental. 

Segundo Becalli (2007), 

[...] a opção por uma metodologia de pesquisa se constitui numa preocupação 
central, pois deve nortear todo o processo investigativo, principalmente a 
tomada de decisões relacionadas com a seleção de conceitos e técnicas que 
sejam apropriados para a compreensão da problemática investigada 
(BECALLI, 2007, p. 91). 

Optamos por esta metodologia por compreender que a análise de um documento 

oficial e normativo como a BNCC, datado no presente momento histórico e elaborado 

em determinada situação social de produção que “[...] fornecerá subsídios que 

contribuirão para a compreensão desse movimento de reorganização curricular frente 

à realidade e ao período no qual se insere” (CELLARD, 2012, p. 302). Entendemos a 

BNCC como um texto/enunciado/documento representativo de uma política 

governamental, elaborado em determinadas condições de produção e que expressa 

um discurso sobre a organização curricular baseado em determinada (s) concepção 

(ões). 

Cabe clarificar que constituem o corpus1 deste estudo as três versões da BNCC 

disponibilizadas pelo MEC, a partir do ano de 2015, como pode ser visto no Quadro 

abaixo: 

 
 
 

                                                           
1 Utilizaremos também o Guia de Implementação da BNCC (sobre o qual tecemos nossas 

contrapalavras, no entanto, utilizaremos deste material para a constituição de nosso Produto 
Educacional), lançado em agosto de 2017 pelo CONSED (Conselho Nacional de Secretários de 
Educação) e pela UNDIME (União dos Dirigentes Municipais de Educação) com apoio técnico do 
Movimento pela Base Nacional Comum e da Comunidade Educativa Cedac. Disponível em: 
<http://www.comunidadeeducativa.org.br/>. Acesso em: 25 maio 2018). 



30 

 

Quadro 2 – Versões da BNCC 
Versão Ano de divulgação 

1ª versão setembro de 2015 

2ª versão maio de 2016 

3ª versão2 abril de 2017 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Acreditamos na necessidade de compreender os conceitos de alfabetização e de 

letramento que ancoram o documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

dentro do contexto social, político, histórico e cultural na qual se materializa este 

documento oficial produzido, pois para Bakhtin (2000), 

Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com 
os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. 
Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos 
enunciados precedentes de um determinado campo: ela os rejeita, confirma, 
completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo 
os leva em conta (BAKHTIN, 2000, p. 297). 

A partir dessas categorias teórico-metodológicas que buscamos compreender os 

conceitos de alfabetização e de letramento que ancoram o documento da BNCC, 

levando em conta a constante luta por uma concepção pedagógica que conduza à 

transformação da realidade e o reconhecimento do papel social da escola. 

Defendemos, assim, “[…] uma conceituação de alfabetização que abranja os aspectos 

políticos e discursivos, contribuindo para que os sujeitos exerçam sua cidadania em 

nossa sociedade por meio do ato do dizer” (COSTA, 2017, p. 20), capaz de despertar 

na criança a criticidade, a criatividade e a inventividade. 

No próximo capítulo, buscamos construir um caminho que desvele o histórico dos 

movimentos internacionais voltados para as propostas elaboradas partir da década de 

1990 com foco na educação de crianças, no caso de nossa pesquisa, voltadas para 

as propostas especificamente focadas na alfabetização, intentando investigar o 

contexto de produção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e analisar o 

conceito de alfabetização e de letramento que tem sido privilegiado pelo Ministério da 

Educação (MEC) para orientar o currículo do 1º e do 2º ano do Ensino Fundamental. 

  

 

                                                           
2 A versão para publicação da BNCC foi aprovada em 15 de dezembro de 2015 pelo Conselho Nacional 

de Educação (CNE).  
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4 BNCC: FIOS CONDUTORES DE UMA (DES) CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

É fundamental nos contrapormos à hipocrisia que prega ser possível 
estarmos “todos juntos pela educação”, quando os interesses hegemônicos 
dos empresários reduzem a educação a produzir o trabalhador que está 
sendo esperado na porta das empresas. A educação de qualidade tem que 
ser mais que isso (FREITAS, 2012, p. 387). 

Para compreender o contexto em que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi 

produzida e homologada, consideramos necessário resgatar as propostas curriculares 

nacionais que antecederam à elaboração da BNCC, a fim de entender quais foram as 

bases teóricas que sustentaram estes documentos oficiais, suas relações com os 

contextos históricos, sociais, econômicos e políticos nos quais se inseriram e a quem 

atendeu a estruturação destes documentos. 

Bakhtin (2006, p. 105) nos afirma que “[...] a concretização da palavra só é possível 

com a inclusão dessa palavra no contexto histórico real de sua realização primitiva”. 

Seguindo esse direcionamento, que investigamos o contexto que norteou a 

elaboração dos documentos que visaram “uniformizar” o ensino e para mostrar que a 

elaboração da BNCC não se configurou no único movimento em direção da produção 

de um currículo unificado para a educação básica. 

Os debates e procedimentos voltados para a produção de um currículo comum para 

a educação básica no Brasil têm se mostrado permanentes desde o final da década 

de 1980 e início da década de 1990, tendo em vista que a previsão da fixação de “[...] 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” 

(BRASIL, 1988, n. p.), já estava materializada no Art. 210 da Constituição Federal de 

1988. 

Este período também foi marcado por um acentuado desenvolvimento tecnológico que 

acarretou mudanças dos meios de produção e, consequentemente, nas bases 

econômicas e sociais que se direcionaram para a expansão e consolidação do 

capitalismo, caracterizando o processo de globalização. Para Saviani (2013, p. 428), 

essas mudanças se concretizaram como “[...] reformas administrativas, trabalhistas e 

previdenciárias, tendo como vetor um corte profundo nos gastos públicos”. Tais 

mudanças influenciaram diretamente a elaboração de políticas públicas no campo 
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educacional com o objetivo de adequar a escola e seu currículo às novas 

necessidades impostas pelo capitalismo e pela ideologia neoliberal. 

Em 1989 (logo após a promulgação da Constituição e do encerramento de 21 anos 

de ditadura militar) foi eleito para a presidência da República por voto direto, Fernando 

Collor de Mello, tendo como Ministros da Educação Carlos Alberto Chiarelli (março de 

1990 a agosto de 1991) e José Goldemberg (agosto de 1991 a agosto de 1992). Sobre 

as características deste governo e as ações voltadas à educação, Ribeiro (et al., 2016) 

afirma que 

A população deparava-se com um cenário de tal modo devastador para a 
educação que levou Veloso (1992) a concluir que as políticas educacionais, 
naquele governo, mantinham forte influência do clientelismo, da privatização 
e de enfoques fragmentados, os quais somente visam ao atendimento das 
necessidades particulares do poder público. Arelaro (2004) e França (2005), 
por sua vez, denunciaram o perfil de um corpo gestor totalmente inerte ao 
debate que fluía impulsionado pelos ares da redemocratização. Compondo 
uma assessoria de políticos altamente conservadores, inclusive no Ministério 
da Educação (MEC), os planos do governo Collor para a educação 
distanciavam-se cada vez mais do cenário de expectativas que emergia na 
busca de um novo paradigma para a gestão educacional. Na visão desses 
autores, em se tratando de política educacional, o período Collor constituiu-
se de muito discurso sem nada que correspondesse a uma ação efetiva no 
sentido de impulsionar o desenvolvimento desse setor (RIBEIRO et al., 2016, 
p. 58). 

As características percebidas no cenário educacional deste governo foram reflexo do 

cunho neoliberal assumido por uma gestão marcada pela elaboração de políticas 

submissas aos organismos internacionais de financiamento aos quais o Brasil estava 

vinculado pela dívida externa. Não podemos deixar de nos reportar às influências 

dessas agências externas nas políticas públicas brasileiras, pois a partir do governo 

Collor elas se fortaleceram e foram basilares para a elaboração das propostas 

educacionais e da alfabetização a partir da década de 1990, infelizmente, 

permanecendo até o momento atual brasileiro. 

Sobre as propostas no campo da alfabetização, é relevante considerar a assinatura 

do “Consenso de Washington” (em Washinton, D.C, EUA) e a “Conferência Educação 

para Todos” (em Jomtien, na Tailândia) bem como a instituição, pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), do ano 1990 como Ano Internacional da Alfabetização. 

O “Consenso de Washington” resultou da reunião “[...] promovida por John Williamson 

no Internacional Institute for Economy, que funcionava em Washington” (SAVIANI, 
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2013, p. 426), em 1989, que teve como objetivo deliberar sobre a gravidade da crise 

da dívida externa que envolveu os países da América Latina na década de 1980 e 

definir as reformas econômicas que seriam adotadas por esses países para a quitação 

de suas dívidas. Saviani (2013) registra que foi denominado Consenso de Washington  

[...] o conjunto de recomendações saídas da reunião porque teria constatado 
que se tratava de pontos que gozavam de certa unanimidade, ou seja, as 
reformas requeridas eram reclamadas pelos vários organismos internacionais 
e pelos intelectuais que atuavam nos diversos institutos de economia 
(SAVIANI, 2013, p. 427). 

Com o envolvimento do “[…] governo dos EUA, técnicos do Banco Mundial (BM), do 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e economistas de perfil liberal” (CRUZ, 2003, p. 4), as principais orientações 

oriundas desse encontro tiveram caráter neoliberal3 e questionaram o papel do Estado 

na sociedade e na economia com propostas que enfatizaram a diminuição da 

interferência estatal sobre estes setores. 

Dentre as orientações impostas pelos organismos internacionais de financiamento, 

podemos citar as políticas de equilíbrio fiscal, abertura comercial e financeira, a 

desregulamentação das relações trabalhistas e a privatização dos serviços públicos 

(SAVIANI, 2013), disseminando a ideia de incapacidade estatal de gerenciamento do 

bem comum, em benefício da privatização e fortalecimento do mercado. Giron (2008, 

p. 3) esclarece que no “[...] fim do século XX, o liberalismo político e o liberalismo 

econômico juntam-se em um projeto hegemônico denominado neoliberalismo, em que 

o Estado mínimo e a ampliação das relações mercantis são a tônica do processo”. 

Em decorrência das deliberações do “Consenso de Washington”, bem como das 

orientações dos organismos internacionais de financiamento, o Brasil e outros países 

da América Latina passaram, obrigatoriamente, a fazer parte do Programa de Ajuste 

Estrutural (PAE) imposto pelo BM e pelo FMI aos países em desenvolvimento “[…] 

como condição para renegociação da dívida externa” (SILVA, 2002, p. 35). Sobre essa 

questão, Stieg (2012, p. 93) chama a atenção para o fato de que da condição de 

avaliadores esporádicos de empréstimos, pretendendo receber de volta o valor 

                                                           
3 Saviani (2013) salienta que foi a partir dessa reunião que o termo “neoliberalismo” assumiu força e 

caráter globais. Segundo Yanaguita (2013), seus principais representantes foram Ronald Reagan 
(1980/1988) e George Bush (1988/1992), nos EUA, e Margaret Thatcher (1979/1990) e John Major 
(1990/1997), na Inglaterra; além de Khol (1982), na Alemanha, e Schuleter (1983), na Dinamarca. 
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monetário atribuído, esses organismos assumiram a posição de “[…] orientadores de 

metas e ações em torno das políticas sociais desses países”. Logo, passaram a 

intervir em sua organização política e econômica, apontando diretrizes para 

elaboração de políticas internas e direcionando-os à lógica neoliberal que orientou os 

rumos políticos e econômicos globais naquele momento histórico. 

Diante da crise financeira, os países latino-americanos buscavam estabilizar sua 

economia com planos “[…] de caráter recessivo” que “[…] objetivavam o controle 

inflacionário de curto prazo” (CUNHA; MACHADO, 2016, p. 43). Todavia, o 

neoliberalismo se fortaleceu apoiado na relação do BM e do FMI frente a essas 

nações. 

Em março de 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (Unesco) coordenou a “Conferência de Educação para Todos” em Jomtien, 

Tailândia. Este evento foi financiado pela própria Unesco, pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef), pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e pelo BM. Teve por objetivo determinar aos 155 países 

convocados, metas e objetivos a serem cumpridos e que estavam voltados para uma 

concepção de educação básica que atendesse às demandas da sociedade moderna 

e da ordem econômica internacional, uma vez que o final do século XX e início do 

século XXI foram marcados por mudanças educacionais com a entrada da perspectiva 

do neoliberalismo na organização da educação. 

Gadotti (2000) esclarece que a elaboração dos objetivos e metas elencadas na 

“Conferência de Educação para Todos”, contou com a intervenção direta das quatro 

agências financiadoras do evento. Nas palavras do autor: 

O novo enfoque da conferência de Jomtien passou a ser educação não mais 
identificada como escolaridade. Esse é um ponto que podemos discutir 
porque, quando se fala em resultados, fala-se apenas de resultados 
escolares quantitativos. Claro que a conferência de Jomtien tinha propósito 
quantitativo a redução do analfabetismo no mundo, mas o Unicef tentou dar 
uma conotação mais qualitativa, abordando qualidade de vida, de nutrição e 
de saúde das crianças. O Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud) realçou a idéia de que a melhoria dos índices de 
educação acabaria produzindo melhor crescimento econômico.  O Banco 
Mundial esteve mais preocupado com o gerenciamento dos recursos, 
batendo na tecla de que há recursos para a educação, mas são mal-
aproveitados (GADOTTI, 2000, p. 30). 
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Abreu e Paim (2016) apontam que este envolvimento das agências de financiamento 

internacional, em especial do Banco Mundial, na educação 

[...] refletiu na imposição de normativas que passaram a fazer parte das 
políticas educacionais dos países em desenvolvimento, em especial, houve 
uma redefinição do papel do Estado, que passa a atender as necessidades 
do mercado, e controlar as ações da escola para garantir uma educação sob 
os princípios da competência, verificáveis pelos indicadores de qualidade 
atrelados às provas em larga escala (ABREU; PAIM, 2016, p. 2). 

A participação do Brasil nesta Conferência se deu de maneira conturbada. Gadotti 

(2000) relata que com a entrada da nova gestão em 1989, a preparação para a 

Conferência, que já se organizava desde 1985, sofreu com a descontinuidade na 

equipe de governo, já que a preparação para o evento foi feita pela delegação 

escolhida no governo anterior e não se manteve após a transição. Segundo o autor, a 

delegação que efetivamente participou do evento “[…] não estava a par de todas as 

discussões anteriores” (GADOTTI, 2000, p. 27) e, resultante disso, a agenda de ações 

impostas pelas agências internacionais na Conferência não foi cumprida no Brasil. No 

entanto, para Gadotti (2000, p. 27), “[…] o debate é cíclico: desapareceu depois de 

1991 ou 1992 e reapareceu em 1993, quando o Ministério da Educação (MEC) foi 

chamado a participar da conferência de Nova Delhi”. 

Outro destaque foi para o estabelecimento e fortalecimento de um discurso das 

competências mínimas (em especial, para os filhos da classe trabalhadora), cuja real 

intenção era de, através dos princípios neoliberais (como os de eficiência e 

competências), consolidar os propósitos capitalistas e economicistas dos órgãos 

financiadores para a educação. 

Em âmbito nacional, as ações para o setor educacional foram materializadas nos 

seguintes documentos: “O Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania – PNAC 

(1990) ”; “O Programa Setorial de Ação do Governo Collor na área de educação (1991- 

1995) ”; “Brasil: um Projeto de Reconstrução Nacional (1991) ”. 

A proposta do PNAC era de que com a mobilização da sociedade, nos quatro anos 

que seguiriam, o analfabetismo fosse reduzido em até 70%, uma vez que o ano de 

1990 foi considerado o Ano Internacional da Alfabetização. Já o “Programa Setorial 

de Ação do Governo Collor na área de educação” trazia como meta a inserção do 

Brasil na revolução tecnológica global vivenciada na década de 90. E o programa 
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“Brasil: um Projeto de Reconstrução Nacional” tinha como objetivo a reforma do 

Estado, “[…] visando à modernização da economia, a qual deveria ter no setor privado 

sua base principal. Dentro desse projeto, a educação também foi considerada 

elemento necessário à reestruturação competitiva da economia” (YANAGUITA, 2011, 

p. 4). Segundo a autora, 

A tendência observada nesses dois últimos documentos - o Programa 
Setorial de Ação do Governo Collor na área de educação (1991-1995) e 
Brasil: um Projeto de Reconstrução Nacional (1991) - era a de compartilhar 
responsabilidades iguais entre governo, sociedade e iniciativas privadas, 
reforçando a idéia de que essa articulação com o setor empresarial traria 
benefícios à nação brasileira, logrando, certamente, êxito na infra-estrutura 
econômica tecnológica e educacional. As propostas das empresas e dos 
organismos internacionais foram elaboradas e inseridas com o presidente 
Collor, mas foram apreciadas apenas no governo subsequente 
(YANAGUITA, 2011, p. 4). 

Em outubro de 1992, após o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, 

assumiu a presidência do Brasil Itamar Franco que nomeou como Ministro da 

Educação o professor Murílio de Avelar Hingel (outubro de 1992 a janeiro de 1995). 

Em março de 1993 o, então, Ministro da Educação participou da “Conferência 

Educação para Todos” convocada novamente pela UNESCO e realizada em Pequim, 

China, com o objetivo de analisar os avanços ocorridos nos países participantes desde 

a da Declaração de Jomtien. Nesse evento, como forma de prestar contas à 

comunidade internacional acerca do fracasso na área da educação, foi assumido o 

compromisso de elaborar um plano de educação brasileiro. Peroni (2003) transcreveu 

o discurso feito pelo ministro Murílio de Avelar Hingel na abertura da Conferência 

Nacional de Educação para Todos, no dia 29 de agosto de 1994 após o retorno do 

ministro da Conferência Internacional em Pequim: 

Participando de uma conferência de educação para todos em março de 1993, 
na China, verifiquei que o Brasil não tinha ainda tomado iniciativas 
consistentes para cumprir o compromisso da Declaração Mundial de 
Educação para Todos, de Jomtien, Tailândia, de 1990. Retornando ao Brasil, 
após ter convivido alguns dias com essa frustrante experiência de indiferença 
do nosso país em torno de um compromisso assumido internacionalmente, 
tomei a decisão de elaborar o Plano Decenal de Educação para Todos, 
determinando que sua metodologia se orientasse por uma ampla participação 
e mobilização da sociedade (PERONI, 2003, p. 63). 

No entanto, Saviani (1999, p. 129) afirma que o Plano Decenal, praticamente, não saiu 

do papel. Isso porque a formulação do plano se deu “[…] mais em conformidade com 

o objetivo pragmático de atender a condições internacionais de obtenção de 
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financiamento para a educação, em especial aquele de algum modo ligado ao Banco 

Mundial”. 

Ressaltamos, nesse contexto, que o Relatório Delors 4, fruto da Conferência Mundial 

ocorrida em 1990, foi um documento basilar para a elaboração de ações e políticas 

públicas voltadas para a educação no Brasil e refletiu na reforma da Lei de Diretrizes  

e Bases da Educação Nacional. Segundo Saviani (2013), 

No relatório, denominado “Educação: Um tesouro a descobrir”, afirma-se que 
a exigência de educação ao longo de toda a vida para responder “ao desafio 
de um mundo em rápida transformação” (DELORS, 2006, p. 19) já se vinha 
impondo faz algum tempo, mas “só ficará satisfeita quando todos 
aprendermos a aprender” (idem, ibidem). Esse entendimento vai explicitando-
se ao longo do texto, deixando claro qual seria o desiderato da escola: 
transmitir cada vez mais “o gosto e prazer de aprender, a capacidade de ainda 
mais aprender a aprender, a curiosidade intelectual” (SAVIANI, 2013, p. 433). 

O relatório apresentou um conceito de educação que se caracterizava como 

“educação ao longo de toda a vida”, indicando que “[…] se explore o potencial 

educativo dos meios de comunicação, redefinindo, dessa forma, os tempos e espaços 

destinados às aprendizagens” (HADDAD et al., 2011, p. 56). Ao pautar qualidade do 

ensino em quatro pilares: aprender a conviver; aprender a conhecer; aprender a fazer; 

aprender a ser; não se privilegiou o ensino dos conteúdos historicamente 

sistematizados pela humanidade, mas foi sustentado o processo de aprendizagem no 

senso comum, descaracterizando a função social da escola e também a função do 

professor, que deixou de ser a de transmissor e mediador do conhecimento para a de 

facilitador da aprendizagem. Sobre o lema “aprender a aprender”, Duarte (2006) 

esclarece que, 

 

 

 

 

                                                           
4 Fizeram parte da comissão de elaboração do relatório “Educação: um tesouro a descobrir”: Jacques 

Delors (como presidente da comissão), In’am Al Mufti (Jordânia), Isao Amagi (Japão), Roberto 

Carneiro (Portugal), Fay Chung (Zimbábue) Bronislaw Geremek (Polônia), William Gorham (Estados 

Unidos), Aleksandra Kornhauser (Eslovênia), Michael Manley (Jamaica), Marisela Padrón Quero 

(Venezuela), Karan Singh (Índia), Rodolfo Stavenhagen (México),Myong Won Suhr (Coréia do Sul), 

Zhou Nanzhao (China). 
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Nossa avaliação é a de que o núcleo definidor do lema “aprender a aprender” 
reside na desvalorização da transmissão do saber objetivo, na diluição do 
papel da escola em transmitir esse saber, na descaracterização do papel do 
professor como alguém que detém um saber a ser transmitido aos seus 
alunos, na própria negação do ato de ensinar. [...] O lema “aprender a 
aprender” é a forma alienada e esvaziada pela qual é captada, no interior do 
universo ideológico capitalista, a necessidade de superação do caráter 
estático e unilateral da educação escolar tradicional, com seu verbalismo, seu 
autoritarismo e seu intelectualismo A necessidade de superação das formas 
unilaterais de educação é real, objetivamente criada pelo processo social, 
mas é preciso distinguir entre a necessidade real e as formas alienadas de 
proposição de soluções para o problema. O lema “aprender a aprender”, ao 
contrário de ser um caminho para a superação do problema, isto é, um 
caminho para uma formação plena dos indivíduos, é um instrumento 
ideológico da classe dominante para esvaziar a educação escolar destinada 
à maioria da população enquanto por outro lado, são buscadas formas de 
aprimoramento da educação das elites. 
[...] os intelectuais a serviço do capital internacional são mestres na utilização 
de termos vagos que escondem os compromissos ideológicos evitam a todo 
custo que se torne evidente a defesa da liberdade plena para o capital, 
existente por detrás do discurso que defende a liberdade individual e mitifica 
a imagem do indivíduo empreendedor e criativo. Assim o processo de 
“globalização” é apresentado como um processo de desenvolvimento natural 
e espontâneo, devendo todos os países se adaptarem a tal processo, 
destruindo todas as formas de controle social do mercado. Tanto a nação 
como cada indivíduo devem se adaptar para acompanhar o “progresso” 
(DUARTE, 2006, p. 8-46). 

Portanto, nessa perspectiva capitalista, a educação é concebida como uma 

ferramenta de controle e o processo pedagógico é organizado de forma a 

impossibilitar a emancipação, a compreensão da realidade e a capacidade de análise 

crítica. E o lema “aprender a aprender” possibilita que a escola se torne o lugar para 

a difusão da ideia de culpabilidade, conformismo e adequação. Para atender aos 

parâmetros estabelecidos pelos ditames do capital e “moldar” a escola, os educadores 

e os educandos, há que se precisar de um discurso oficial educacional que atenda a 

esses propósitos. 

No período compreendido entre 1995-2002, assumiu o governo federal Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), estando à frente da pasta da Educação o ministro Paulo 

Renato de Souza. Foi nesse governo que o Relatório Delors foi divulgado (1996), bem 

como se deu a aprovação da LDBEN n. º 9394, de 1996. O contexto de elaboração e 

promulgação da nova LDBEN permitiu a implementação de reformas e medidas 

específicas como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério (Fundef) e a elaboração e publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1995-1996).  
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Durante este governo, podemos verificar a “[…] incorporação pelo MEC dos eixos da 

política de financiamento sugerida pelos organismos internacionais e pelo setor 

empresarial” (YANAGUITA, 2011, p. 5-6), materializando a “[…] redefinição do papel 

do Estado na política educacional nestes anos 90, a saber a autonomia da escola e o 

financiamento [...] e a avaliação e os PCN” (PERONI, 2003, p. 101). O controle da 

autonomia e do financiamento se deu por meio da delimitação dos recursos, conforme 

critérios descritos pelos organismos financiadores e que foram resultado da 

Conferência de Jomtien e a Declaração de Nova Delhi. De acordo com a autora,  

O eixo autonomia na escola é parte da determinação do Banco Mundial 
para a descentralização da política educacional no Brasil. Essa política está 
sendo proposta, principalmente por intermédio do projeto de repasse de 
dinheiro para a escola. [...]. Diminui-se, desse modo, a estrutura hierárquica 
do sistema, reduzindo-se a distância entre concepção e execução e 
assumindo-se a lógica do mercado em sua abordagem neoliberal (PERONI, 
2003, p. 101. Grifo do original). 

Assim, a autonomia, o financiamento, a avaliação e a elaboração dos PCN tomaram 

lugar nos discursos e ações da reforma educacional pretendendo-se, com os 

processos de avaliação em larga escala, e implementação dos PCN –  como 

documento norteador para a composição dos currículos escolares, estabelecer 

controle das práticas pedagógicas por meio das formações continuadas de 

professores. 

Já os “Parâmetros Curriculares Nacionais” (PCN) foram lançados em 1997, mesmo 

diante de diversos questionamentos sobre a legitimidade do documento, advindos de 

atores sociais e de associações especializadas em educação como a Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), que criticaram a 

ausência de debates amplos com as diversas esferas da sociedade para a elaboração 

do documento. Outro ponto de críticas se deu ao 

[...] processo de terceirização a que foi submetida a elaboração dos PCN, 
para a qual foram contratadas pessoas a partir do critério amplo de 
experiência no ensino fundamental. De acordo com esse critério, qualquer 
professor brasileiro poderia ter elaborado aquilo que passaria a ser a 
orientação curricular nacional. Dada a importância do significado dessa 
elaboração em nível nacional, questionamos a representatividade das 
pessoas contratadas e, por conseguinte, a sua legitimidade (PERONI, 2003, 
p. 105-109). 

A coletânea “Parâmetros Curriculares Nacionais” teve como finalidade subsidiar a 

elaboração dos currículos e os livros didáticos nas/das escolas de educação básica 
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de todo o Brasil. Corinta Geraldi (1996) ao analisar os pressupostos e fundamentos 

dos PCN afirma: 

Veremos agora como estão situados os PCNs dentro das quatro prioridades 
apontadas pelo MEC: primeira, os parâmetros curriculares nacionais; a 
segunda, livros didáticos nacionais; a terceira, treinamento de professores via 
televisão e a quarta a avaliação nacional. As três primeiras são necessárias 
para que a quarta, avaliação nacional, seja possível. [...] Do exposto, pode-
se compreender que os PCNs fazem parte de uma política fundamental do 
Governo FHC para a educação; que sua elaboração está estreitamente ligada 
a outras três estratégias que dela dependem (livros didáticos nacionais, 
formação de professores de âmbito nacional e avaliação nacional) e, que uma 
delas, a avaliação é fundamental e a razão de todas as outras (GERALDI, 
1996, p. 13). 

Nesse contexto, percebemos a preocupação governamental com a implantação das 

reformas educacionais (sempre de caráter hegemônico) na rotina pedagógica das 

escolas, e um dos focos, conforme afirma Geraldi (1996), é a formação de 

professores. Cabe ressaltar que os PCN também visavam a implantação de um 

currículo comum para as escolas brasileiras. Segundo Malachen (2016, p. 27), a 

crítica aos PCN por seu caráter construtivista e pela perspectiva das competências e 

habilidades que passou a permear a proposta curricular nacional, esteve presente no 

discurso acadêmico da época. Para Duarte (2006, p. 57), é possível inferir a 

abordagem construtivista presente nos PCN logo em seu documento de Introdução, 

no qual são apresentados os princípios e fundamentos do material: 

A escola ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos capazes de atuar 
com competência e dignidade na sociedade, buscará eleger como objeto de 
ensino, conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que 
marcam cada momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são as 
consideradas essenciais para que os alunos possam exercer seus direitos e 
deveres" (BRASIL, 1998, p. 43-44. Grifo nosso). 

No intuito de divulgar os princípios materializados nos PCN, no ano de 1999 foi 

desenvolvido pela Secretaria de Ensino Fundamental do MEC o programa 

“Parâmetros em Ação” que foi organizado e publicado em seis conjuntos de módulos, 

abrangendo os seguintes níveis e modalidades: Educação Infantil (11 módulos, 172 

horas); Alfabetização (1 módulo, 32 horas); Ensino fundamental de 1ª a 4ª série (12 

módulos, 156 horas); Ensino fundamental de 5ª a 8ª série (10 módulos, 160 horas); 

Educação de Jovens e Adultos (8 módulos, 104 horas) e Educação Indígena. Segundo 

Becalli (2007), 
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O projeto Parâmetros em Ação foi criado com a pretensão de aprofundar o 
estudo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), [...] a partir dos 
seguintes objetivos: a) favorecer a leitura compartilhada dos PCN; b) criar 
novas possibilidades de trabalho com os alunos; c) contribuir com o debate e 
reflexão sobre o papel da escola e do professor na perspectiva de 
transformação da ação pedagógica; d) criar espaços de aprendizagem 
coletiva; e) subsidiar as escolas na construção de seus projetos político-
pedagógicos; f) incentivar o uso da TV Escola. Tendo em vista esses 
propósitos, o trabalho de formação continuada dos professores foi 
desenvolvido por meio de multiplicadores pedagógicos que se constituíram 
em coordenadores-gerais e coordenadores de grupo. Os primeiros atuaram 
com os coordenadores de grupo no estudo, planejamento e avaliação dos 
encontros. Os segundos trabalharam com os professores cursistas, 
ministrando, acompanhando e avaliando os módulos (BECALLI, 2007, p. 
105). 

Verificamos desta maneira, o intuito de fazer da escola um espaço de consolidação 

do projeto de sociedade que estava subjacente em todas estas propostas 

educacionais e a formação de professores voltada para a qualificação técnica 

moldada a serviço da manutenção do capitalismo, por conseguinte, dissociada da 

formação política. 

Ainda ao final do mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, podemos citar, 

no campo da alfabetização, o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores 

(Profa), implementado no período de 2001 e 2002. No que diz respeito ao conceito de 

alfabetização que fundamenta o PROFA, Becalli (2007) afirma que 

[...] as vozes que sustentam o modelo de ensino da leitura do PROFA estão 
respaldadas nos pressupostos teóricos do construtivismo e nos pressupostos 
metodológicos da resolução de situações-problema. Esses pressupostos, por 
sua vez, expressam uma determinada concepção de leitura e de texto que 
dão sustentabilidade à sua proposta de trabalho com a leitura nas classes de 
alfabetização (BECALLI, 2007, p. 184-185). 

Nesse sentido, a autora nos leva a compreender esta proposta de formação 

continuada de professores seguiu a intencionalidade de reforçar nas escolas 

brasileiras o modelo construtivista já estabelecido pelos PCN. Para Becalli (2007) 

Ainda que o texto de um dos materiais escritos do PROFA não menospreze 
o trabalho de decodificação da leitura, pois ressalta que a “[...] capacidade de 
decifrar o escrito é não só condição para a leitura independente como – 
verdadeiro rito de passagem – um saber de grande valor social”, a equipe 
pedagógica do programa deixa claro que se faz necessário que os 
professores alfabetizadores reconstruam suas práticas pedagógicas a partir 
de uma concepção construtivista que concebe o texto como o “[...] ‘lugar’ de 
aprender a ler [...]” e a leitura como um “[...] processo no qual o leitor realiza 
um trabalho ativo de construção do significado do texto [...]” (BRASIL, 2001, 
p. 215 apud BECALLI, 2007, p. 185).   
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Na busca pelas políticas educacionais, especificamente da formação de professores, 

que abrangeram os governos posteriores, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2006 e 2007-2010) e parte do governo da Presidenta Dilma Rousseff (2011-

2014 e 2015-2018), destacamos o programa Pró-letramento – Mobilização pela 

qualidade, lançado no ano de 2005.  Segundo Antunes (2015),  

[...] o lançamento do Programa Pró-Letramento (2005), praticamente 20 anos 
depois do surgimento do termo letramento no Brasil, os problemas 
associados à alfabetização, mesmo com a adoção do “novo” termo, não 
foram solucionados, pois ainda ouvimos as mesmas queixas em relação ao 
fracasso de muitas crianças que frequentam a escola. Além dessas queixas, 
por parte de professores, as avaliações externas vêm apontando nessa 
direção. Elas atestam resultados, mas não oferecem possibilidades aos 
educadores, como destacamos. Temos observado que as avaliações em 
larga escala acabam gerando a responsabilização dos professores por sua 
formação deficiente e uma tendência a culpabilizar as próprias crianças das 
classes populares nesse processo, pois, por elas terem menos acesso à 
cultura escrita, acabam por ter de superar maiores dificuldades para se 
“aproximar” das crianças que não são advindas das classes menos 
favorecidas [...] (ANTUNES, 2015, p. 214). 

Diante de uma análise crítica da estrutura organizacional do Pró-letramento que foi no 

sistema de tutoria, Antunes (2015) pontua que o programa permaneceu alinhando a 

uma ideologia capitalista. Para Gontijo (2014) 

A adoção desse tipo de sistema pode ser vista como uma medida econômica, 
pois torna os programas de formação mais baratos para os cofres públicos. 
Em termos práticos, ele possibilita a utilização de materiais instrucionais que 
dão uniformidade à formação e, portanto, a difusão rápida de ideários e 
perspectivas pedagógicas adotadas oficialmente. [...] no contexto do Pró-
Letramento, podemos verificar que sua criação permitiu a difusão rápida entre 
professores da nova perspectiva – do letramento – adotada pelo MEC 
(GONTIJO, 2014, p. 71). 

Segundo as análises de Antunes (2015, p. 215) o programa Pró-letramento teve seu 

foco no desenvolvimento de competências que não possibilita o “[...] desenvolvimento 

do potencial crítico dos alunos, visto que à escola cabe focalizar o trabalho nas 

competências (capacidades) propostas, sem levar os alunos a questionar, por 

exemplo, o modelo de sociedade no qual estão inseridos”. 

Em 2010, foram aprovadas as “Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação básica”. Uma proposta de orientação geral para o ensino brasileiro que teve 

por objetivo substituir os Parâmetros Curriculares Nacionais, subsidiando o 

planejamento e a elaboração dos currículos das escolas e sistemas de ensino. Neste 

documento estavam reunidas as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 



43 

 

Educação Básica que tinham o propósito de estabelecer a base nacional comum, “[...] 

responsável por orientar a organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação 

das propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras” (BRASIL, 2013, 

p. 4). 

Segundo o Parecer CNE/CEB Nº 7/20105 aprovado em 07/04/2010, as “Diretrizes 

Curriculares Nacionais” (DCN), têm por objetivos: 

I – sistematizar os princípios e diretrizes gerais da Educação Básica contidos 
na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em 
orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum 
nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola; 
II – estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, 
execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola de Educação 
Básica;  
III – orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais – 
docentes, técnicos, funcionários – da Educação Básica, os sistemas 
educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram, 
indistintamente da rede a que pertençam (BRASIL, 2013, p. 7-8). 

Malanchen (2016, p. 29) apontou também que, no intuito de subsidiar o processo de 

elaboração das novas diretrizes curriculares nacionais, foi constituída uma comissão 

que selecionou dúvidas e temáticas dos debates promovidos pelas e entre as 

entidades e instituições que atuam na educação básica, por meio de encontros e 

reuniões que contavam também com a participação dos Estados e Municípios, com 

representatividades de escolas públicas e particulares. De acordo com a autora, 

[...] o processo de formulação dessas diretrizes foi acordado em 2006 pelo 
CNE, por meio da Câmara de Educação básica (CEB), com as seguintes 
entidades: Fórum Nacional de Conselhos Estaduais da Educação (FNCEE), 
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), Conselho 
de Secretários Estaduais de Educação, União dos Dirigentes Municipais de 
Educação (UNDIME), entre outras entidades representativas dos 
profissionais da educação, das instituições de formação de professores, das 
mantenedoras do ensino privado e de pesquisadores em educação 
(MALANCHEN, 2016, p. 26). 

A gestão do processo de elaboração deste documento no MEC ficou a cargo da 

Diretoria de Concepções e Orientações Curriculares para a Educação Básica 

(DCOCEB) que, além de promover seminários6 sobre questões curriculares, também 

                                                           
5 Parecer apresentado no documento Diretrizes Curriculares Nacionais, elaborado pela comissão cujos 

membros foram: Adeum Hilário Sauer (presidente), Clélia Brandão Alvarenga Craveiro (relatora), 
Raimundo Moacir Mendes Feitosa e José Fernandes de Lima (membros), e referente ao Processo n. 
º 23001.000196/2005-41.  

6 Entre os Seminários promovidos pela SEB/MEC e pela DCOCEB podemos citar o Seminário Nacional 
Currículo em Debate, realizado em Brasília nos meses de novembro e dezembro de 2006, durante o 
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criou o “Programa Currículo em Movimento” que pretendia “[...] melhorar a qualidade 

da educação básica por meio do desenvolvimento do currículo da educação infantil, 

do ensino fundamental e ensino médio”, e cujos principais objetivos eram: 

- Identificar e analisar propostas pedagógicas e a organização curricular da 
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio implementadas nos 
sistemas estaduais e municipais; 
- Elaborar documento de proposições para atualização das Diretrizes 
Curriculares Nacionais da educação infantil, do ensino fundamental e ensino 
médio; 
- Elaborar documento orientador para a organização curricular e referências 
de conteúdo para assegurar a formação básica comum da educação básica 
no Brasil (Base nacional comum/Base curricular comum); 
- Promover o debate nacional sobre o currículo da educação básica através 
de espaços para a socialização de estudos, experiências e práticas 
curriculares que possam promover o fortalecimento da identidade nacional 
(BRASIL, 2018, n. p.). 

Durante o período de elaboração das DCN, outros documentos relacionados à 

sistematização do currículo nacional para a educação foram publicados, dentre eles 

destacamos a coleção “Indagações sobre Currículo”, publicado em 2008, com a 

finalidade de provocar a discussão sobre o currículo nos Estados e Municípios 

brasileiros. Divididos em cinco cadernos intitulados “Currículo e desenvolvimento 

humano”; “Educando e educadores: seus direitos e o currículo”; “Currículo, 

conhecimento e cultura”; “Diversidade e currículo”; e, “Currículo e Avaliação”, essa 

coleção foi desenvolvida com a assessoria de pesquisadores da área de currículo, a 

saber: Elvira Souza Lima, Miguel Gonzáles Arroyo, Antônio Flávio Moreira e Vera 

Maria Candau, Nilma Lino Gomes, Cláudia de Oliveira Fernandes e Luiz Carlos de 

Freitas. 

Conforme consta na apresentação da referida Coleção, pretendia-se com este 

material “[...] subsidiar a análise das propostas pedagógicas dos sistemas de ensino 

e dos projetos pedagógicos das unidades escolares”. O caderno “Currículo e 

desenvolvimento humano”, de Euvira Souza Lima (2008), apresentou uma reflexão 

sobre currículo e desenvolvimento humano, tendo como referência conhecimentos de 

psicologia, neurociências, antropologia e linguística, discutindo currículo e aquisição 

                                                           
qual ocorreu o debate nacional sobre as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica que foi 
nomeado de Colóquio Nacional sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais (MALANCHEN, 2016, p. 
30). 
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do conhecimento, informação e atividades de estudo e a capacidade do ser humano 

de constituir e ampliar conceitos. 

No caderno “Educando e educadores: seus direitos e o currículo”, de Miguel Gonzáles 

Arroyo (2008), discutiu-se uma abordagem sobre o currículo e os sujeitos da ação 

educativa: os educandos e os educadores. É proposta do texto que se desconstruam 

visões mercantilizadas de currículo do conhecimento e dos sujeitos do processo 

educativo. O texto traz crítica ao aprendizado por competências e habilidades como 

balizadores da catalogação de alunos desejados e aponta o direito à educação, 

entendido como direito à formação e ao desenvolvimento humano pleno. 

Em “Currículo, conhecimento e cultura”, de Antônio Flávio Moreira e Vera Maria 

Candau (2008), os autores fizeram uma reflexão sobre questões relacionadas ao 

desenvolvimento do currículo nas escolas. Analisaram a estreita vinculação que existe 

entre a concepção de currículo e de educação. Nesse sentido, ressaltam que 

[...] entendendo currículo como as experiências escolares que se desdobram 
em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem 
para a construção das identidades de nossos/as estudantes. Currículo 
associa-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com 
intenções educativas. Por esse motivo, a palavra tem sido usada para todo e 
qualquer espaço organizado para afetar e educar pessoas, o que explica o 
uso de expressões como o currículo da mídia, o currículo da prisão etc. Nós, 
contudo, estamos empregando a palavra currículo apenas para nos 
referirmos às atividades organizadas por instituições escolares. Ou seja, para 
nos referirmos à escola (BRASIL, 2008, p. 18). 

Os apontamentos levantados nesse texto, chamaram a atenção para a necessidade 

de análise crítica dos documentos oficiais que são disponibilizados pelo MEC, bem 

como dos envolvimentos dos profissionais da educação nos debates referentes às 

questões que envolvem o currículo e não só que envolvem, mas também seus 

sentidos e sua concepção. 

No texto “Diversidade e Currículo”, de Nilma Lino Gomes (2008), tomou-se como 

referências as seguintes questões: que indagações a diversidade traz para o 

currículo? Como a questão da diversidade tem sido pensada nos diferentes espaços 

sociais, principalmente nos movimentos sociais? Como podemos lidar 

pedagogicamente com a diversidade? O que entendemos por diversidade? Que 

diversidade pretendemos que esteja contemplada no currículo das escolas e nas 
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políticas de currículo? Há reflexão apresentada sobre a diversidade foi realizada numa 

perspectiva histórica, cultural e social das diferenças. 

Em “Currículo e Avaliação”, de Cláudia de Oliveira Fernandes e Luiz Carlos de Freitas 

(2008), a avaliação foi apresentada como uma das atividades do processo pedagógico 

necessariamente inserida no projeto pedagógico da escola, não podendo ser 

considerada isoladamente e devendo ocorrer em consonância com os princípios de 

aprendizagem adotados e com a função que a educação escolar tenha na sociedade. 

Também defenderam a importância de questionamentos a conceitos cristalizados de 

avaliação e sua superação. O texto fez considerações sobre a avaliação da 

aprendizagem dos estudantes que ocorre na escola, a avaliação da instituição como 

um todo (protagonismo do coletivo de profissionais) e a avaliação do sistema escolar 

(responsabilidade do poder público). 

Segundo Malanchen (2016), após os debates realizados com base nesta Coleção, foi 

organizado e divulgado o documento “Subsídios para Diretrizes Curriculares 

Nacionais específicas da Educação Básica”, no ano de 2009. Neste documento foram 

apresentados os encaminhamos e as propostas elaboradas pela SEB para a 

atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais específicas da Educação Básica. 

Após esta publicação, ocorreu a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (DCNEI) em 17 de dezembro de 2009, das DCN Gerais para a 

Educação Básica em 13 de julho de 2010 e as DCN do Ensino fundamental de 9 anos 

em 14 de dezembro de 2010. Malachen (2016) realiza uma análise crítica das DCN.  

A partir da divulgação das DCN, destacamos, no campo da formação continuada de 

professores alfabetizadores, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(Pnaic). O programa foi instituído em 2013, no governo da presidente Dilma Rousseff, 

no período em que Aloísio Mercadante esteve à frente do MEC. Esta formação se deu 

[...] por meio de um curso que apresenta uma estrutura de funcionamento na 
qual as universidades, secretarias de educação e escolas devem se articular 
para a realização do processo formativo dos professores alfabetizadores 
atuantes nas escolas, nas salas de aula (BRASIL, 2015, p. 28). 

Se destacou das demais formações no que tange ao investimento destinado ao 

pagamento de bolsas de estudos e pesquisas para os participantes da formação. Os 

Cadernos de Formação foram organizados e lançados pelo MEC do ano de 2013 até 
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o de 2015 e foram organizados de acordo com os temas abordados em cada ano de 

formação: oito Cadernos de Alfabetização em Língua Portuguesa (2013 – ano 1); oito 

Cadernos de Alfabetização Matemática (2014 – ano 2); e, oito Cadernos de 

Alfabetização (2015 – ano 3). Além destes também foram lançados 08 (oito) cadernos 

que abordaram a alfabetização na perspectiva da educação no campo e 01 (um) 

caderno voltado para a alfabetização de crianças com deficiência. 
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Quadro 3 – Cadernos do Pnaic 
Ano Temática Unidade/ Título do Caderno 

Ano 1 (2013) 
Cadernos de Alfabetização 

em Língua Portuguesa 

• Unidade 1 − Currículo na alfabetização: concepções e 
princípios; 
• Unidade 2 − Planejamento escolar: alfabetização e 
ensino da língua portuguesa;  
• Unidade 3 − A aprendizagem do ensino de escrita 
alfabética;  
• Unidade 4 – Ludicidade na sala de aula;  
• Unidade 5 – Os diferentes textos em salas de 
alfabetização;  
• Unidade 6 – Planejando a alfabetização; integrando 
diferentes áreas do conhecimento; projetos didáticos e 
sequências didáticas;  
• Unidade 7 – Alfabetização para todos: diferentes 
percursos, direitos iguais;  
• Unidade 8 – Organização do trabalho docente para 
promoção da aprendizagem. 

Ano 2 (2014) 
Cadernos de Alfabetização 

Matemática 

• Unidade 1 – Organização do Trabalho Pedagógico; 
• Unidade 2 – Quantificação, registros e agrupamentos; 
• Unidade 3 – Construção do sistema de numeração 
decimal;  
• Unidade 4 – Operações e resoluções de problemas; 
• Unidade 5 – Geometria;  
• Unidade 6 – Grandezas e Medidas;  
• Unidade 7 – Educação Estatística;  
• Unidade 8 – Saberes Matemáticos e outros campos do 
saber; 

Ano 3 (2015) Cadernos de Alfabetização 

• Unidade 1 – Currículo na perspectiva da Inclusão e da 
Diversidade: as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica; 
• Unidade 2 – A criança no ciclo da Alfabetização; 
• Unidade 3 – Interdisciplinaridade no Ciclo de 
Alfabetização;  
• Unidade 4 – A organização do trabalho escolar e os 
recursos didáticos na alfabetização; 
• Unidade 5 – A Organização da ação docente: a 
oralidade, a leitura e a escrita no ciclo de alfabetização;  
• Unidade 6 – Organização da ação docente: a arte no 
ciclo da alfabetização;  
• Unidade 7 – Organização da ação docente: 
alfabetização matemática na perspectiva do letramento 
• Unidade 8 – Organização da ação docente: ciências da 
natureza no ciclo de alfabetização                              
• Unidade 9 – Organização da ação docente: ciências 
humanas no ciclo da alfabetização; 
• Unidade 10 – Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa: integrando saberes; 
Caderno para Gestores. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Nas análises de Costa (2017), 

 

 



49 

 

No que tange à concepção de linguagem e de sujeito que fundamenta a ação 
de formação no âmbito do Pnaic, podemos inferir que a língua é concebida 
como processo biológico, cuja aprendizagem se dá por meio dos aspectos 
cognitivos de adaptação, assimilação e acomodação dos conhecimentos. Já 
as práticas sociais são mencionadas nos cadernos para referendar o 
processo de letramento, trazendo em destaque o ensino dos gêneros textuais 
e suas tipologias. Nesse sentido, os processos discursivos da língua não são 
priorizados, o texto não é concebido como um enunciado concreto. É utilizado 
como pré-texto para o ensino do SEA, o que revela que os aspectos 
históricos, discursivos e críticos da alfabetização não são abordados nas 
práticas de alfabetização balizadas nos cadernos de formação do Pnaic 
(COSTA, 2017, p. 174). 

Costa (2017) afirmou que não foi possível vislumbrar “[...] propostas de ensino da 

língua a partir de práticas discursivas de reflexão sobre o texto, sobre o contexto 

histórico-cultural da língua e dos sujeitos”. O que, conforme as análises realizadas 

pela autora, demonstra que a formação ofertada pelo Pnaic possuiu certas fragilidades 

já que “[...] não rompe com antigas propostas que vêm comprovando sua 

incapacidade de alfabetizar as crianças” (COSTA, 2017, p. 173). 

Assim, compreendemos, conforme apontado pela autora, que a proposta de formação 

do Pnaic apresentou uma visão pragmática,  

[...] depositando apenas na ação de formação e no professor a melhoria do 
ensino e das práticas docentes”, marginalizando outros pontos essenciais 
que transpassam o cotidiano escolar como as “[...] questões sociais, culturais, 
políticas, éticas, estéticas e econômicas” (COSTA, 2017, p. 174). 

A implementação do Pnaic, instituída pela Portaria nº 867/2012, notificou também 

acerca da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). O texto do documento destaca 

e implementa a avaliação externa universal do nível de alfabetização ao final do 3º 

ano do ensino fundamental, aplicada pelo INEP, que posteriormente por meio da 

Portaria nº 482/2013.  A ANA tinha como objetivos principais: “I - avaliar a qualidade, 

a equidade e a eficiência (incluindo as condições de oferta) do Ciclo de Alfabetização 

das redes públicas; II - produzir informações sistemáticas sobre as unidades 

escolares, de forma que cada unidade receba o resultado global” (BRASIL/DOU, 

Portaria n° 482, de 07/06/13). Segundo Côco (2014), 
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Nas últimas décadas do século XX, muitos países implantaram reformas 
educacionais sob o discurso da necessidade da melhoria da qualidade do 
ensino. Em geral, essas reformas se iniciaram a partir de contextos de crise 
fiscal e de recessão continuada, conforme indicam Maguire e Ball (2011). 
Com essas condições, a atuação do Estado-nação na provisão dos bens 
sociais, em especial, da educação, passou a ser redimensionada. Desse 
modo, em vários países, as reformas implementadas explicitavam princípios 
gerencialistas e de valorização de dispositivos de accountability. Segundo 
Afonso (2012), nesse último termo, estão imbricadas noções de avaliação, 
responsabilização e prestação de contas (CÔCO, 2014, p. 31). 

Compreendemos assim que as avaliações em larga escala também constituem “[...] 

uma das ações que integram o processo de reforma da educação” (CÔCO, 2014, p. 

21), constituindo-se também como um instrumento de controle e regulação das 

práticas pedagógicas.  

Inferimos assim que a BNCC está estruturada de maneira a oferecer subsídios ligados 

às avaliações em larga escala, no caso da alfabetização, a Provinha Brasil e a ANA. 

No texto “BNCC: uma base para o gerencialismo-populista”, de Luís Carlos Freitas, 

publicado em seu blog “Avaliação Educacional – Blog do Freitas”, no dia 07 de abril 

de 2017, o professor afirma que 

A BNCC tem por fundamento uma concepção gerencialista autoritária que é 
dissimulada nesta argumentação de garantir direitos aos mais pobres. A 
intencionalidade da atual base é padronizar para poder cobrar da escola. 
Quando dizem que a BNCC garante direitos dos mais pobres, querem de fato 
significar que agora a escola será penalizada se não ensinar os pobres (ou 
os ricos) de acordo com tudo que a BNCC diz que têm direito – 
independentemente de terem ou não condições concretas para poder 
desempenhar seu trabalho. Para isso se está fazendo o ENAMEB – Exame 
Nacional do Magistério do Ensino Básico e realinhando os exames nacionais 
à BNCC. Portanto, a BNCC não pode ser examinada isoladamente, mas 
como a base de toda uma política de pressão sobre a escola e seus 
profissionais, que conduzirá à privatização e destruição da escola pública7. 

Freitas (2017) afirma também que a criação de uma base nacional comum pode até 

levar a escola a garantir o acesso ao conhecimento produzido ao longo da história 

humana, cumprindo com o seu papel. Todavia, corrobora com Gontijo (2015, p. 188) 

ao afirmar que “[…] quando essa proposição se alinha, exclusivamente, à lógica da 

avaliação com a finalidade de produzir a melhoria de índices de desempenho” nos 

                                                           
7 Texto retirado do site “Blog do Freitas”, de Luiz Carlos de Freitas. Disponível em: 

<https://avaliacaoeducacional.com/2017/04/07/bncc-uma-base-para-o-gerencialismo-populista/>. 
Acesso em: 13 jan. 2018. 
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remetemos às diversas construções curriculares ao longo da história da educação no 

Brasil que pretenderam somente garantir a hegemonia da ideologia dominante.  

Em 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE), foi instituído pela Lei nº 13.005, com 

vigência de 10 anos, normatizando 20 metas para a melhoria da qualidade da 

Educação Básica Nacional e, para atingir este objetivo, foram definidas diversas ações 

a serem desenvolvidas.  A criação da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino 

Fundamental estava prevista entre as estratégias para o cumprimento da meta 2, 

especificamente, na estratégia 2.2: 

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a 
população de seis a quatorze anos e garantir que pelo menos noventa e cinco 
por cento dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o 
último ano de vigência deste PNE. 
Estratégia 2.2. pactuar entre União, estados, Distrito Federal e municípios, no 
âmbito da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta lei, a 
implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que 
configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental 
(BRASIL, 2014, p. 51). 

Dessa forma, o governo federal tem utilizado as metas descritas no PNE para justificar 

a elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular que visa a uniformização do 

ensino nas escolas brasileiras alegando que, por meio dessa unidade do ensino, será 

possível alcançar a melhoria da qualidade do ensino nas escolas de educação básica 

no Brasil. A meta 7 explicita a relação da BNCC com as avaliações. Vejamos: 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 
atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 
7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos 
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos 
(as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a 
diversidade regional, estadual e local. (PNE - 2014-2024) 
7.11) melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações 
da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - 
PISA, tomado como instrumento externo de referência, internacionalmente 
reconhecido, de acordo com as seguintes projeções: 

PISA 2015 2018 2021 

Média dos resultados 
em matemática, 
leitura e ciências 

 
438 

 
455 

 
473 

7.36) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o 
desempenho no Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da 
direção e da comunidade escolar (BRASIL, 2014, p. 61). 

http://bit.ly/2zKEWbE
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Como podemos observar, a meta sete valoriza a qualidade da educação em uma 

perspectiva meritocrática que está claramente focada na melhoria dos índices das 

médias nacionais, medidas pelas avaliações em larga escala, tanto nacionais como 

internacionais. Diante de todas essas políticas e propostas de reformulação 

curriculares, é necessário compreendermos que as normativas e diretivas apontadas 

tanto na LDBEN quanto no PNE (que são os documentos no quais se fundamentam 

os defensores da BNCC), estão ancoradas em prescrições dos organismos 

internacionais. 

4.1 CONTEXTO DE PRODUÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

As tentativas de aprovação da BNCC aconteceram num contexto de grandes conflitos 

políticos e ideológicos, além da instabilidade econômica e social do país. As 

divergências políticas e culturais ficaram cada vez mais nítidas após a consolidação 

do golpe de estado (impeachment) em 31 de agosto de 2016, contra a presidenta 

legitimamente eleita em 2014, Dilma Roussef. Com caráter ilegal, uma vez que não 

foi comprovado crime de responsabilidade, o impeachment comprovou a intenção de 

retomada completa do poder pela burguesia capitalista nacional. Segundo Peroni e 

Caetano (2015) 

A BNCC tornou-se um campo de disputas na educação brasileira em que 
diferentes sujeitos individuais e/ou coletivos vêm se articulando para buscar 
espaço em uma área fundamental da educação e da escola: o currículo. A 
disputa pelo currículo torna-se importante, pois nele pode ser impresso o 
conteúdo e a direção a ser dada à educação e à escola. Com esse objetivo, 
sujeitos individuais e coletivos organizados em instituições públicas e 
privadas vêm se articulando por meio de seminários, debates e relatos de 
experiências internacionais. [...]. Ela, como campo de disputa política e 
pedagógica, pública e privada, já trazia na sua concepção divergências entre 
a Secretaria de Assuntos Estratégicos (Sae) e o MEC, por meio de propostas 
divergentes no interior do governo (PERONI; CAETANO, 2015, p. 341). 

Essas disputas, por sua vez, refletiram na redação da proposta da nova reforma 

curricular nacional e em diversos veículos de comunicação, especialmente, em sites 

e publicações especializadas da área. Vimos uma frente de apoio à elaboração e 

implementação da BNCC, mas também um grupo de resistência à implementação da 

Base. No ano de 2015, aconteceu o I Seminário Interinstitucional para a elaboração 

da Base. Em 18 de junho desse ano foi instituída uma Comissão para a elaboração 

do documento que reuniu assessores e especialistas integrantes de 35 universidades 

e dois institutos federais de educação e professores das redes públicas estaduais, por 
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meio da Portaria nº 592 do MEC. A equipe de trabalho para a construção da BNCC8 

foi composta por 

[...] 116 membros, indicados entre professores pesquisadores de 
universidades com reconhecida contribuição para a educação básica e 
formação de professores, professores em exercício nas redes estaduais, do 
Distrito Federal e redes municipais, bem como especialistas que tenham 
vínculo com as secretarias estaduais das unidades da Federação (BRASIL, 
2015, n. p.). 

Segundo a justificativa apresentada no documento, a elaboração do projeto estava 

fundamentada tanto na LDBEN nº 9394/96 como nas DCN e no PNE (vigência 2014-

2024). Na perspectiva de disputas na qual se deu o contexto de aprovação da BNCC, 

um grupo que se posicionava a favor da implementação do documento, foi o 

“Movimento pela Base Nacional Comum”. O principal meio de acesso às informações 

sobre o Movimento pela Base, bem como sobre o posicionamento e ações deste grupo 

direcionadas à implementação da BNCC nas escolas de todo Brasil, é o site9 onde 

estão disponibilizadas informações sobre os processos de elaboração e 

implementação da BNCC, sobre os participantes do movimento, uma biblioteca de 

textos e um link para notícias sobre a Base. Conforme a descrição apresentada no 

site, 

O Movimento pela Base Nacional Comum é um grupo não governamental de 
profissionais da educação que desde 2013 atua para facilitar a construção de 
uma Base de qualidade. O grupo promove debates, produz estudos e 
pesquisas com gestores, professores e alunos e investiga casos de sucesso 
em vários países. O grupo que compõe o movimento é formado por pessoas 
e instituições que atuam na área da educação. São organizações da 
sociedade civil, acadêmicos, pesquisadores, professores de sala de aula, 
gestores municipais, estaduais e federais, especialistas em currículos, 
avaliações e políticas públicas10. 

Cabe ressaltar que todos os documentos, textos e opiniões disponíveis no site estão 

numa perspectiva favorável à implementação da BNCC e no intuito de apoiar a 

implementação deste documento nas escolas brasileiras. Apresentamos no Anexo I 

um quadro dos consultores deste movimento. No caso dos quinze agentes, 

instituições, fundações e institutos privados de apoio ao Movimento pela Base 

                                                           
8 A Comissão de Assessores e Especialistas não foi apresentada ao público na primeira versão do 

documento disponibilizada para análise. Já na segunda versão, os nomes dos especialistas são 
citados por área de conhecimento à qual esteve vinculada sua contribuição. 

9 Disponível em: <http://movimentopelabase.org.br/>. Acesso em: 08 mar. 2018. 
10MOVIMENTO PELA BASE NACIONAL COMUM. Quem somos. Disponível em: 

<http://movimentopelabase.org.br/>. Acesso em: 08 mar. 2018. 
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podemos elencar: Abave, Cenpec, Comunidade Educativa Cedac, Consed, Fundação 

Lemann, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Fundação Roberto Marinho, Instituto 

Ayrton Senna, Instituto Inspirare, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Itaú BBA, Todos 

Pela Educação, Undime. Nesse contexto, Peroni e Caetano (2015), afirmam que 

[...] a indústria de especialistas é parte do novo setor de serviços de educação 
que inclui um número crescente de consultores que operam globalmente 
organizações de gestão de educação, bem como fundações de ensino e 
filantropos engajados na concepção da prática e da política educacional. 
Nesse contexto, delega-se ao mercado o poder de decisão na esfera pública. 
Dessa forma, a privatização do público influencia procedimentos, conteúdos 
e relações de poder que passam a funcionar sob o dogma do mercado 
(PERONI; CAETANO, 2015, p. 345). 

De acordo com as autoras, 

Esse movimento visa fortalecer, no meio empresarial, a importância de um 
organismo com capacidade para defender interesses de classe e intervir na 
definição de políticas educacionais do Estado. [...]. É interessante destacar, 
ainda, que os institutos e fundações trabalham definindo políticas, com a 
concepção, acompanhamento e avaliação da educação e forte apoio da 
mídia. Na justificativa de sua atuação, apresentam problemas na qualidade 
de ensino e assumem o que seriam tarefas do setor público para com as 
políticas de educação. O setor privado está cada vez mais organizado para 
dar direção às políticas públicas. No entanto, entendemos que o setor privado 
mercantil, organizado ou não em redes, não é uma abstração. Ele é formado 
e operado por sujeitos individuais e coletivos em um projeto de classe, sendo 
parte de uma ofensiva histórica do capital e com especificidades neste 
período particular do capitalismo. Enfatizamos que a BNCC pode ser um 
instrumento de maior democratização do conhecimento ou, ao contrário, um 
engessamento, com propostas vinculadas ao mercado, dependendo dos 
sujeitos e das correlações de forças envolvidos no processo (PERONI; 
CAETANO, 2015, p. 345). 

Entre os agentes públicos que estão, de alguma maneira, ligados ao movimento estão: 

Frente Parlamentar da Educação, Ministério da Educação (MEC), Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo (SEE-SP), Universidade de São Paulo (USP), Conselho Estadual de 

Educação de São Paulo (CEE-SP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Legislação e 

Documentos (Inep), Rede Integrada de Escolas Públicas do Rio Grande do Sul, 

Associação de Diretores de Escolas Públicas, Secretaria de Educação do Estado do 

Paraná, Secretaria Municipal de Educação de São Luís (MA), Rede Estadual de 

Educação de Goiás, Conselho Estadual de Educação de Goiás, Conselho Nacional 

de Educação (CNE) e Governo do Estado de Pernambuco. 
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Percebemos assim, que a BNCC configura-se em mais uma tentativa de fortalecer e 

subsidiar as diretrizes neoliberais, estabelecidas conforme o conceito de qualidade da 

educação deste modelo econômico, centrado em objetivos que buscam o 

favorecimento das avaliações em larga escala e dos índices quantitativos para que 

assim, a empregabilidade, o empreendedorismo e a pedagogia das competências 

atuem para fortalecer os interesses do capital. 

Diante do debate referente ao público e ao privado na educação brasileira, Luiz Carlos 

Freitas, da Faculdade de Educação da Unicamp, observa que os organismos 

chamados “Reformadores Empresariais”, tem um interesse em estabelecer um projeto 

que propicie a privatização e racionalização do sistema de educação, buscando 

fortalecer os processos de responsabilização do indivíduo e da meritocracia. 

Segundo Freitas, o objetivo da BNCC é o de “[...] adaptar as escolas às novas 

exigências da reestruturação produtiva e da promoção do aumento da produtividade 

empresarial” (FREITAS, 2014, p. 1088). O autor entende que o setor privado, 

garantindo o controle ideológico da escola e o acesso ao conhecimento básico para a 

formação do trabalhador, disputa a agenda da educação, “[...] responsabilizando a 

escola pela falta de equidade no acesso ao conhecimento básico, ou seja, 

responsabilizando a escola por não garantir o domínio de uma base nacional e comum 

a todos” (FREITAS, 2014, p. 1089). 

Em meio a todas as polêmicas que a envolveram, em março de 2015, chegou-se à 

primeira versão da BNCC que, no mesmo ano, passou por um processo de revisão. 

Em outubro de 2015, iniciou a busca de “contribuições” da sociedade civil, de 

organizações e entidades científicas. Quando falamos sobre as interações que o MEC 

possibilitou aos professores, escolas e sociedade civil nos referimos às consultas 

públicas online, realizadas entre 2015 e 2016, no site do Ministério da Educação. 

Também aconteceram seminários e audiências públicas para tratar da agenda da 

BNCC. 

Sobre as participações que visavam à construção da BNCC, o MEC divulgou que 

foram contabilizadas mais de 12 milhões de acessos. No ensaio “Participação e 

participacionismo na Base Nacional Comum Curricular” publicado no Nexo Jornal, 

encontramos informações pertinentes ao processo de “contabilidade” dessas 
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contribuições. No texto, os pesquisadores Fernando Cássio, Patrícia Cecília da Silva 

e Ronaldo Spinelli Junior denunciam que: 

Uma análise dos microdados da consulta pública, obtidos da Secretaria do 
MEC via Lei de Acesso à informação, mostra que o número de contribuintes 
únicos nas três categorias é de 143.928. Dessa forma, dos mais de 300 mil 
cadastrados evocados pelo ex-secretário Palácios em 2016, mais da metade 
não se converteu a contribuinte da consulta. Parece óbvio, portanto, que as 
mais de 12 milhões de contribuições não significam 12 milhões de 
contribuintes, mas é preciso qualificar o que se quer chamar de “contribuição”. 
Afinal, por que um discurso oficial tão importante se assentaria em uma 
ambiguidade dessas? (CÁSSIO; SILVA; SPINELLI, 2017, n. p.).  

Desde sua primeira versão até a homologação, a BNCC foi apresentada em quatro 

versões, sendo a última a que sofreu as alterações do MEC e que ainda apresenta 

diversos antagonismos. Aconteceram grandes movimentos de resistência ao 

processo de elaboração e implementação da BNCC. Em uma entrevista realizada no 

jornal online da Unicamp, com os professores Maria do Carmo Martins, líder do Grupo 

de Pesquisa Memória, História e Educação (Memória) da Faculdade de Educação 

(FE) da Unicamp e Antonio Carlos Amorim que, entre 2013 e 2015, quando ocupava 

o cargo de vice-presidente, para a região Sudeste, da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), também da FE-Unicamp, onde esses 

professores fazem uma crítica à tentativa de aprovação de uma reforma educacional 

frente ao momento histórico em que se insere. 

Os dois professores chamaram a atenção para o “acirramento das divergências” que 

aparecem no texto da proposta curricular em questão. Nessa entrevista a professora 

Maria do Carmo Martins relembra e se posiciona quanto à opinião do professor Luiz 

Carlos de Freitas: 

Eu concordo com o professor Luiz Carlos de Freitas [também da FE-
Unicamp], que alertava em 2015, quando a primeira versão do documento foi 
divulgada, de que não havia base para discutir a Base Curricular. Naquele 
momento, ele alertava que essa política serviria somente como catalizador 
de interesses com grande expressão política. Penso que foi isso que 
aconteceu, porque as questões envolvendo uma sociedade mais justa não 
estavam e ainda não estão equacionadas no país (FREITAS, 2017, n. p.). 

Outras demonstrações de resistência a essa reforma curricular que, conforme aponta 

o professor Amorim (FE-Unicamp), “[…] expressa de forma mais enfática os 

interesses mercadológicos [...] em diversos aspectos” (AMORIM, 2017, n. p.), 

mostrando o conflito pelo qual passa a sociedade atual, (sendo um desses aspectos, 
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a ideia de eficiência associada a da aprendizagem) são as manifestações de 

associações civis voltadas aos debates da educação. Dentre elas, citamos a 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) e a 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope) que se 

posicionaram enfaticamente contrárias à continuidade da elaboração de uma proposta 

que se tornou uma arena de disputas entre os defensores dos interesses públicos e 

privados que envolvem a educação brasileira.  

Nesse sentido, a Anfope publicou uma Carta de Repúdio 11  ao processo de 

elaboração, discussão, aprovação e implementação da BNCC. Em um dos trechos do 

documento a Associação destaca que 

[...] sob o protesto das entidades científicas, sindicais e de diversos 
movimentos sociais organizados da sociedade civil, revivemos um contexto 
autoritário semelhante àquele anterior ao da redemocratização do país, só 
estancado com a promulgação da Constituição de 1988, que reinstituiu o 
Estado democrático de direito e os direitos de cidadania. O cenário atual, a 
par da instabilidade política e econômica e de ampla crise institucional, é 
marcado por imposições de medidas que implicam retrocessos à educação, 
mediante adoção de políticas que retiram direitos e desmontam estruturas e 
ações nos diversos campos da vida social que impactam diretamente o 
financiamento para a educação e as políticas nacionais de formação de 
professores. Tais movimentos prejudicam irremediavelmente a infraestrutura 
escolar, comprometem o acesso aos materiais e tecnologias educacionais ao 
mesmo tempo em que distorcem a necessária avaliação da educação básica. 
Assim, coerente com a luta em defesa da educação pública que vimos 
travando há quatro décadas, manifestamos em alta voz que a ANFOPE 
repudia todas as medidas reformistas do Estado brasileiro infligidas nos 
últimos dois anos por coerção advinda da sociedade política (ANFOPE, 2017, 
p. 1). 

Em 23 de agosto de 2017, a Anped tornou público um documento12 em que evidenciou 

seus inúmeros esforços para afirmar sua posição crítica sobre a visão de currículo, a 

metodologia de construção e implementação da BNCC e os equívocos presentes nas 

diferentes versões do documento. A crítica presente no documento publicado pela 

Anped suscita que, 

 
 

                                                           
11 Disponível em: <http://www.anpae.org.br/website/noticias/390-2017-09-11-17-16-17>. Acesso em: 

04 dez. 2017. 
12 Disponível em: 

<http://www.anped.org.br/sites/default/files/images/a_anped_e_a_bncc_versao_final.pdf>. Acesso 
em: 08 dez. 2017. 
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[...] com relação à metodologia de construção, além do modo duvidoso da 
consulta, que agora é utilizada para legitimar a participação popular nesse 
processo, também traz um alerta acerca dos sujeitos que assumiram o 
protagonismo, uma vez que os especialistas, intelectuais, associações da 
sociedade civil e professores, que inicialmente ocuparam esse espaço, foram 
sendo substituídos, e a última versão culmina com a presença maciça do 
MEC e das Fundações, representantes de grupos privados ou de empresas. 
Se a elaboração da BNCC teve como ponto de partida o esforço de realizar 
um diálogo com os agentes da educação básica, a terceira versão culmina 
num texto que, inclusive pelas omissões que apresenta, se torna um 
documento que não reflete a diversidade do diálogo estabelecido em muitas 
contribuições recebidas. Por fim, os fundamentos conceituais, metodológicos 
e teóricos explicitados pela terceira versão da BNCC apresentam equívocos, 
omissões e retrocessos alarmantes [...] Diante desse quadro, preocupa-nos, 
também, conforme já destacamos, a completa desarticulação da BNCC com 
o Plano Nacional de Educação, com as definições das Conferências 
Nacionais de Educação (2010 e 2014), bem como com a ausência de relação 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais, provocando um descolamento da 
BNCC em relação ao que foi discutido, produzido e materializado nas 
políticas educacionais no Brasil na última década. Tal desarticulação, em 
nossa perspectiva intencional, reitera a volta de reformas e políticas 
educacionais pensadas em gabinete e descoladas da escola e dos seus 
sujeitos. Essas reformas se inspiram nos mercados para abduzir o caráter 
público da escola pública. Reiteramos nossa compreensão de que essa 
terceira versão da BNCC representa um retrocesso à educação brasileira, o 
que nos motiva a pensar a necessidade de resistência e de enfrentamento no 
âmbito político dos cotidianos de nossas práticas escolares (ANPED, 2017, 
p. 16-18). 

Outra ação importante movida pela Anped foi a campanha “Aqui já tem currículo”, 

considerando as críticas tecidas à suposta consulta pública da BNCC, realizada entre 

os anos de 2015 e 2016. Vejamos a imagem da campanha: 
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Figura 1 – Campanha “Aqui Já tem Currículo! ” 

 
Fonte: Anped13 (2016) 

Esta campanha pretendeu dar às unidades de ensino e aos professores do país, a 

oportunidade de se posicionarem sobre suas concepções de currículo, mostrando 

como este processo é fortalecido no interior das escolas de educação básica por todo 

o Brasil e dialogar sobre a BNCC, uma vez que os debates sobre este documento não 

foram espaços dialógicos. 

A campanha contou com o uso das mídias sociais e possibilitou que os professores 

divulgassem, por meio de fotos, vídeos e/ou opiniões, diferentes maneiras que as 

experiências curriculares vinham sendo construídos nas escolas. A proposta era que 

os professores publicassem nas redes sociais vídeos de até três minutos ou 

depoimentos com fotos junto ao coletivo de professores e cartazes sobre o movimento 

de criação curricular nas escolas. A intenção era destacar que o currículo escolar não 

se limita a uma lista de habilidades ou competências a serem alcançadas e que sua 

                                                           
13 Disponível em: <www.anped.org.br/>. Acesso em: 23 jun. 2018. 
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prática é diversificada tal como a realidade das escolas brasileiras. Dialogando com 

Arroio (2013) suscitamos que 

Os saberes da docência e os próprios docentes trabalhadores têm estado 
ausentes nos conhecimentos escolares. Os currículos acumulam muitos 
saberes, mas sabem pouco dos adultos que os ensinam e menos ainda das 
crianças, adolescentes e jovens que os aprendem. O curioso é que tanto os 
mestres quanto os educandos têm propiciado um acúmulo riquíssimo de 
vivencias e de estudos, de conhecimentos teses, narrativas e histórias do 
magistério, da infância, da adolescência, da juventude. Sujeitos de história, 
mas sem direito a conhecer sua história. Ricos saberes acumulados. Por que 
esse acúmulo de conhecimentos é ignorado nos currículos? (ARROIO, 2013, 
p. 71). 

Encerramos a citação intencionalmente com esse questionamento que tanto nos 

intriga em todo o decorrer dessa pesquisa. O conhecimento silenciado pelos 

documentos oficiais, no caso de nosso estudo, os conhecimentos necessários à 

alfabetização silenciados na BNCC. Trataremos dessa questão no próximo capítulo. 

É importante ressaltar que a necessidade da criação de uma base nacional curricular 

não é o foco dos questionamentos das entidades supracitadas e nem mesmo de nossa 

pesquisa, mas sim a estrutura adotada para a construção deste documento, suas 

bases teóricas, o momento histórico no qual se estabeleceu o debate e o 

obscurantismo dos interesses neoliberais que em nada favorecem a constituição da 

função social da escola que é a de ensinar os saberes historicamente produzidos pela 

humanidade. Saviani (1997) no contexto de construção dos PCN destacou que 

[...] a única alternativa que resta é o desenvolvimento de formas de 
resistência. Tem-se constatado, entretanto, que as resistências às iniciativas 
de política educacional, por parte do movimento crítico e progressista, têm se 
revestido de um caráter passivo. Quando se anuncia uma medida de política 
educacional, tendem a surgir vozes discordantes que expressam suas 
críticas, formulam objeções alertam para os riscos e apontam as 
consequências negativas que poderão advir, caso a medida proposta venha 
a ser efetivada. São, em geral, manifestações individuais que, embora em 
quantidade significativa e representativa de preocupações e anseios 
generalizados entre os profissionais que militam no campo educacional, 
acabam não ultrapassando o âmbito do exercício do direito de discordar 
(SAVIANI, 1997, p. 235). 

Vemos, então, a importância da mobilização de uma resistência ativa das “[...] 

organizações coletivas, galvanizando fortemente aqueles que são de algum modo, 

atingidos pelas medidas anunciadas” e que envolvam “[...] a formulação de 

alternativas às medidas propostas” (SAVIANI, 1997, p. 236).  



61 

 

Ainda neste contexto de disputas, em 14 de janeiro de 2018, logo após a aprovação 

da BNCC, na matéria intitulada “Um tema, duas visões: Educação avança com Base 

Nacional? ”, publicada no jornal A Gazeta, o diretor de políticas educacionais do 

“Todos Pela Educação” – Olavo Nogueira Filho, se posicionou a favor da 

implementação da Base e Carlos Eduardo Ferraço – professor associado da Ufes, 

representante da Anped e da Associação Brasileira de Currículo (ABdC) contrapôs 

opiniões com relação à BNCC. 

Apresentamos, a seguir, a matéria em questão. É importante esclarecer que optamos 

pela apresentação da matéria completa, pois ela nos permite perceber que mesmo 

após a aprovação do documento, o movimento de resistência e os embates com 

relação aos equívocos presentes na BNCC continuam intensos, mostrando sua 

relevância para este momento histórico, uma vez que a implementação do documento 

nas escolas permanece em pauta na tentativa de legitimar a perspectiva oficial 

presente neste documento. 
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Figura 2 – Entrevista: Educação avança com a base nacional (ponto e contraponto) 

 
Fonte: Jornal A Gazeta (2018)14 

Na reportagem é possível identificar que Olavo Nogueira Filho justificou a 

implementação da BNCC com base nos direitos de aprendizagem e alegando que 

com uma Base será possível o trabalho articulado e sistêmico entre as avaliações 

                                                           
14 Disponível em: < https://www.gazetaonline.com.br/>. Acesso em 23 jun. 2018 
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formativas, infraestrutura escolar, formação dos professores e materiais didáticos – o 

que, como vimos no posicionamento do Professor Dr. Carlos Eduardo Ferraço tem 

suas raízes nos interesses mercadológicos das empresas de produção destes 

materiais. Nogueira Filho alega também que o documento “[…] apresenta uma 

oportunidade ímpar para enfrentarmos alguns dos principais desafios da qualidade e 

da equidade” (NOGUEIRA FILHO, 2018, n. p.). 

Já o posicionamento de Ferraço (2017) corrobora com o que temos apresentado no 

decorrer deste capítulo, reafirmando que a BNCC está estruturada de maneira a 

consolidar a fragmentação dos conteúdos e focada em objetivos mínimos e 

detalhados na intenção de controle social, privilegiando também uma ampla abertura 

a privatização dos meios educacionais. As empresas interessadas na produção de 

livros didáticos, materiais didáticos e softwares educativos têm espaço garantido na 

implementação deste documento. E não só a formação discente e o trabalho 

pedagógico têm a atenção do mercado financeiro, as formações de professores 

também estarão sujeitas à possibilidade de “aquisição” dos “pacotes” de formação 

com o intuito de formar profissionais que atendam às demandas e necessidades 

técnicas de trabalho, desqualificando a formação política dos profissionais da 

educação pública. 

Desde 1996, quando da elaboração dos PCN e de todas as empreitadas 

governamentais na direção de tornar hegemônico este ideário nas escolas, Corinta 

Geraldi (1996) nos traz um alerta muito propício para este momento de necessárias 

lutas contra o sucateamento para privatização dos serviços públicos, em especial da 

escola pública frente a imposição de uma sociedade cada vez mais injusta e elitista: 

Parece-me que temos que tentar todos os meios, fazer circular mais rápido a 
informação e a troca entre a Universidade e a produção que os professores 
estão fazendo nas escolas. Muitos de nós aqui estamos trabalhando nas 
escolas, e nós mesmos não sabemos do outro, desvalorizando essa prática, 
esse trabalho que está sendo feito no conjunto dessas contradições. Tem 
escola que conseguiu escapar das recentes mudanças feitas pelo Governo 
do Estado de São Paulo, permanecendo como escola de primeiro grau 
completo. Conseguiu resistir. Mas a maioria não conseguiu. Pergunto: o que 
vamos fazer? A minha proposta é de resistência ativa (GERALDI, 1996, p. 
14). 

E é nesse sentido que percebemos a necessidade de organização dos movimentos 

de resistência à implementação da BNCC nas escolas brasileiras. E como estamos 
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tratando de um documento oficial já homologado e com ações direcionadas à sua 

implementação nas salas de aula, consideramos ser necessário que os professores 

tenham conhecimento de análises crítico-responsivas referentes a ele, e é nessa 

perspectiva que elaboramos também o produto educacional que referente à nossa 

pesquisa.  

No que tange à sua organização, a BNCC está dividida em quatro áreas de 

conhecimento: Ciências da Natureza; Ciências Humanas; Linguagens; Matemática e 

seus respectivos componentes curriculares para as etapas da Educação Básica. 

Como esta pesquisa está direcionada ao ensino da Língua Portuguesa na 

alfabetização de crianças nos deteremos na área de Linguagem que agrega quatro 

componentes curriculares: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e 

Educação Física. 

Especificamente o componente curricular Língua Portuguesa está estruturado em 

quatro eixos organizadores comuns ao longo do Ensino Fundamental 

[...] os eixos de integração considerados na BNCC de Língua Portuguesa são 
aqueles já consagrados nos documentos curriculares da Área, 
correspondentes às práticas de linguagem: oralidade, leitura/escuta, 
produção (escrita e multissemiótica) 15  e análise linguística/semiótica (que 
envolve conhecimentos linguísticos – sobre o sistema de escrita (BRASIL, 
2017, p. 71). 

Entendemos como Gontijo (2015, p. 180) que a BNCC não anulou as atuais DCN, 

porém definiu “[...] áreas de conhecimento como forma de organização do currículo”, 

por conseguinte, direcionou o foco do trabalho pedagógico para os objetivos de 

aprendizagem a serem alcançados pelas crianças, propiciando um ensino 

fragmentado sem a preocupação com o desenvolvimento da criticidade, da 

criatividade e da inventividade. Compartilhamos da opinião da autora, quando afirma 

que essa estrutura: 

Além de reforçar a disciplinarização, [...] rompe com a possibilidade de os 
sistemas educativos organizarem os componentes curriculares definidos nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, observando-se 
aspectos ligados exercício da cidadania e as etapas do desenvolvimento 
integral do cidadão (GONTIJO, 2015, p. 183). 

                                                           
15 Considerando que o foco de nossa pesquisa está na investigação das práticas de linguagem 

referentes ao 1º e 2º anos do Ensino fundamental, no próximo capítulo, o eixo organizador produção 
(escrita e multissemiótica) será analisado especificamente como “escrita (compartilhada e autônoma), 
que é a forma como esta prática se apresenta no documento para a dimensão da alfabetização. 
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Em cada eixo proposto no documento para o componente de Língua Portuguesa, 

podemos inferir que há a intenção de fortalecer entre os professores a ideia de que as 

habilidades e competências a serem desenvolvidas pelas crianças estão inter-

relacionados com a constituição omnilateral do ser. 

Assim como o conceito de letramento assumiu posição hegemônica na elaboração 

dos documentos oficiais nacionais anteriores à BNCC, da mesma forma os 

responsáveis pela elaboração da Base, assumem essa concepção para esta nova 

reforma curricular.  

As diversas práticas letradas em que o aluno já se inseriu na sua vida social 
mais ampla, assim como na Educação Infantil, tais como cantar cantigas e 
recitar parlendas e quadrinhas, ouvir e recontar contos, seguir regras de jogos 
e receitas, jogar games, relatar experiências e experimentos, serão 
progressivamente intensificadas e complexificadas, na direção de gêneros 
secundários com textos mais complexos. Preserva-se, nesses eventos de 
letramento, mesmo em situação escolar, sua inserção na vida, como práticas 
situadas em eventos motivados, embora se preserve também a análise de 
aspectos desses enunciados orais e escritos que viabilizam a consciência e 
o aperfeiçoamento de práticas situadas[...] (BRASIL, 2017, p. 89). 

No entanto, a BNCC apresenta uma característica que nos alerta: ela pavimentou o 

caminho para a aprovação da Política Nacional de Alfabetização (PNA)16  por meio do 

Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, que assume como perspectiva oficial de 

alfabetização, o método fônico considerando a alfabetização como o “ensino das 

habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético, a fim de que o 

alfabetizando se torne capaz de ler e escrever palavras e textos com autonomia e 

compreensão”(BRASIL, 2019, n. p.),  confirmamos nossa afirmação ao observarmos 

o conceito de alfabetização e de letramento apontados na BNCC no item que descreve 

o componente de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental – Anos Iniciais: Práticas 

de Linguagem, Objetos de Conhecimento e Habilidades, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 O Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019 referente à Política Nacional de Alfabetização encontra-

se n o ANEXO I dessa dissertação. 
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Embora, desde que nasce e na Educação Infantil, a criança esteja cercada e 
participe de diferentes práticas letradas, é nos anos iniciais (1º e 2º anos) 
do Ensino Fundamental que se espera que ela se alfabetize. Nesse 
processo, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica 
da escrita/leitura – processos que visam a que alguém (se) torne 
alfabetizado, ou seja, consiga “codificar e decodificar” os sons da 
língua (fonemas) em material gráfico (grafemas ou letras), o que envolve 
o desenvolvimento de uma consciência fonológica (dos fonemas do 
português do Brasil e de sua organização em segmentos sonoros maiores 
como sílabas e palavras) e o conhecimento do alfabeto do português do Brasil 
em seus vários formatos (letras imprensa e cursiva, maiúsculas e 
minúsculas), além do estabelecimento de relações grafofônicas entre esses 
dois sistemas de materialização da língua (BRASIL, 2017, p. 90. Grifo nosso). 

Podemos constatar que o que foi denominado de renovação no contexto da 

implementação da BNCC não se caracteriza em uma mudança efetiva na direção de 

uma educação que atenda às classes desfavorecidas. O currículo, historicamente, 

tem atendido aos interesses de determinada época e a BNCC não aparenta servir a 

um propósito diferente. A legitimação do método fônico como concepção oficial do 

MEC pode ser comprovada também quando verificamos as notícias e orientações que 

são veiculadas pelo MEC atualmente, inclusive em suas redes sociais conforme 

mostra a figura abaixo: 

Figura 3 – Legitimação do método fônico como conceito oficial do MEC 

 
Fonte: BRASIL, (2019).17 

                                                           
17 Página do Ministério da Educação no Instagran. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/mineducacao/?hl=pt-br>. Acesso em: 12 ago. 2019. 
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Ainda nessa direção, a professora Cláudia Maria Mendes Gontijo, ao desenvolver uma 

palestra na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no dia 07 de junho de 2018, 

intitulada “Alfabetização de crianças no atual contexto” reafirma que por ser uma 

exigência dos organismos internacionais, a alfabetização esteve no centro da 

elaboração de políticas públicas nacionais e internacionais nas últimas décadas. No 

entanto, o objetivo de dar centralidade ao tema ressaltado nas Conferências 

educacionais transnacionais desde Jomtien (1990) à Incheon (2015)18 não corrobora 

com a nossa concepção de educação de qualidade e de alfabetização, mas possui 

uma visão instrumental do papel da alfabetização no combate à pobreza. Para Gontijo 

(2018, p. 54), essa é uma visão neoliberal que busca a manutenção da ordem vigente, 

uma vez que “[...] o objetivo não deveria ser a erradicação da pobreza, mas sim dos 

sistemas que produzem a pobreza”. 

Os objetivos traçados na Conferência de Incheon (2015) resultaram nos novos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que se baseiam nos oito Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM). A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável possui 17 ODS e 169 metas. Conforme apresentado na Introdução do 

documento, 

Com o Objetivo 4, Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável [i] – “Assegurar a educação inclusiva e 
equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos” (aqui referido como Educação 2030) e suas metas 
associadas, o mundo estabeleceu uma agenda universal de educação mais 
ambiciosa para o período de 2015 a 2030 (CONFERÊNCIA DE INCHEON, 
2015, n. p.). 

Em relação à alfabetização, Gontijo (2018) destaca a Meta 4.6, segundo a qual é 

necessário “Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos 

adultos, tanto homens como mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido 

conhecimentos básicos em matemática” (UNESCO, 2016, p. 20). Em sua palestra, 

                                                           
18A Unesco, junto com o Unicef, o BM, o UNFPA, o PNUD, a ONU Mulheres e o ACNUR, organizou o 

Fórum Mundial de Educação 2015, em Incheon, na Coreia do Sul, entre 19 e 22 de maio de 2015. 
Mais de 1.600 participantes de 160 países, incluindo mais de 120 ministros, chefes e membros de 
delegações, líderes de agências e funcionários de organizações multilaterais e bilaterais, além de 
representantes da sociedade civil, da profissão docente, do movimento jovem e do setor privado 
adotaram a Declaração de Incheon para a Educação 2030, que estabelece uma nova visão para a 
educação para os próximos 15 anos. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-
this-office/single>. Acesso em: 25 jul. 2017. 

 

http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
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Gontijo (2018) apontou que a Declaração de Incheon dá destaque enfático ao conceito 

de alfabetização funcional que motiva o reducionismo da aprendizagem aos 

rudimentos da leitura, da escrita e da matemática e que a aprendizagem deve atender 

aos sujeitos, não para que eles possam pensar e agir criticamente sobre sua realidade 

sendo capazes de modificá-la, mas para que eles adaptem-se a ela e a aceitem da 

forma como se apresenta. De acordo com o documento, 

A alfabetização faz parte do direito à educação e é um bem público. Ela está 
no cerne da educação básica e é um alicerce indispensável da aprendizagem 
independente. Os benefícios da alfabetização, principalmente para mulheres, 
são bem documentados. Eles incluem maior participação no mercado de 
trabalho, retardamento do matrimônio, melhor saúde e melhor alimentação 
familiar e da criança (UNESCO, 2016, p. 20). 

Diante disso, Gontijo (2018) nos alerta à necessidade de uma leitura crítica desses 

documentos internacionais uma vez que este material, assim como os que o 

antecederam, exercem influência direta nas políticas públicas e nos documentos 

oficiais que orientam a educação no Brasil, e neste momento, na BNCC. Inferimos, 

assim, que a Base configura-se em mais uma proposta que se atém ao atendimento 

das expectativas neoliberais visando galgar o topo da classificação dos organismos 

internacionais de financiamento e promotores de avaliação, o que confirma a urgente 

necessidade de uma análise crítica coletiva deste documentos junto aos atores da 

escola que são diretamente afetados por essa reforma e os que, até o presente 

momento, tiveram suas vozes abafadas nesses debates. 

Compreendemos também que o governo elabora medidas e estratégias para que a 

educação no Brasil esteja cada vez mais entrelaçada à lógica do capital fortalecendo, 

as noções de competência e habilidade necessárias ao mercado. Outrora tão 

discutidos e criticados por especialistas que defendem uma educação pública de 

qualidade e para todos. 

Cabe salientar que os intelectuais da classe dominante buscam convencer as massas 

de que a manutenção de sua hegemonia nada mais é do que a decisão democrática 

e acertada que atenderá a todos os cidadãos. No caso da BNCC, o processo de 

implementação do currículo nas escolas, tem acontecido por meio de ações como o 

“Dia D” da BNCC. Desde a aprovação da Base, essa ação se deu em duas datas: 06 

de março e 02 de agosto de 2018 (sendo essa última sobre o ensino médio) e, tiveram 
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como objetivo levar os professores a conhecer o documento. Foram criados roteiros19, 

vídeos e apresentações para orientar o momento de formação dos professores sobre 

o documento. 

Vemos que é preciso desenvolver um movimento ampliado para a compreensão 

crítica-responsiva da BNCC, pois temos que vencer o desafio de fazer com que os 

alunos “[...] saiam das escolas sabendo muito mais do que codificar e decodificar” 

(ANTUNES, 2015, p. 45). Concordamos com Gontijo (2015) quando afirma que a 

estruturação de uma base nacional comum possui sua importância ao pensarmos na 

necessidade de certificar que a escola atenda sua demanda de possibilitar aos 

educandos acesso aos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, 

mas que o documento em questão não atenderá a este propósito se sua proposta 

estiver pautada somente no atendimento à lógica das avaliações em larga escala 

visando melhorar “índices de desempenho” em detrimento à oferta de uma formação 

omnilateral do indivíduo. E é frente a essa perspectiva que traçaremos nossas 

análises acerca dos conhecimentos necessários à alfabetização de crianças 

referendados na BNCC, suas vinculações com a Avaliação Nacional da 

Aprendizagem, tecendo nossas contrapalavras a essa questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1f30Ek60vje95sdDA4Tp2K06igBgH2b6s/view>. 

Acesso em: 18 dez. 2018. 
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5 OS CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS 1º E 2º ANOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL NA BNCC 

“[...] a língua só tem existência no jogo que se joga na sociedade, na 
interlocução, e é no interior de seu funcionamento que se pode procurar 
estabelecer as regras de tal jogo” (GERALDI, 1984, 43). 

Delineado o contexto de produção da Base Nacional Comum Curricular, bem como 

os conceitos de alfabetização e de letramento que ancoram a BNCC, vamos analisar, 

neste capítulo, os conhecimentos propostos no currículo de Língua Portuguesa para 

o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental materializados no referido documento. 

Conforme situamos, concebemos a BNCC como um documento oficial curricular, 

constituído por enunciados proferidos por determinados sujeitos (APÊNDICE I) que 

foi produzido num dado contexto sócio-histórico e cultural, localizado temporalmente. 

Sua construção foi carregada de discursos educacionais e (mas não só) políticos, 

repletos dos princípios que subsidiam a sociedade de nossa época e que envolvem 

valores referentes à visão de mundo/sociedade e de homem/sujeito tais como os 

religiosos, ideológicos e econômicos (dentre outros possíveis) “[...] podendo 

reproduzir, contestar ou transformar o que é imposto, ditado pela sociedade” (COSTA, 

2017, p. 104). 

Partindo da perspectiva bakhtiniana de linguagem, a análise da BNCC teve por 

objetivo compreender quais os conhecimentos propostos no currículo de Língua 

Portuguesa para os dois primeiros anos do Ensino Fundamental, quais concepções 

estavam subjacentes ao trabalho com esses conhecimentos e também quais 

conhecimentos foram silenciados. Buscando responder a esse objetivo, analisamos 

cada prática de linguagem apresentada na BNCC como imprescindível no processo 

de alfabetização (leitura/escuta; escrita; oralidade; análise linguística/semiótica) e 

construímos um Quadro em cada campo com os objetos de conhecimento e 

habilidades, materializados na Base, e uma coluna específica para identificar dentro 

de cada objeto de conhecimento e habilidade qual o (s) conhecimento (s) sobre a 

Língua Portuguesa que estava sendo proposto. 

 



71 

 

5.1 PRÁTICA DE LINGUAGEM: LEITURA/ESCUTA (COMPARTILHADA E 

AUTÔNOMA) 

A leitura, seja compartilhada seja autônoma, para o 1º e 2º anos do Ensino 

Fundamental é apresentada como uma prática de linguagem intrinsecamente 

vinculada a escuta, que se desdobra em quatro campos de atuação (vida cotidiana; 

vida pública; práticas de estudo e pesquisa; e, artístico-literário), relacionando-se a 

oito objetos de conhecimentos e quatorze habilidades, conforme apresentaremos no 

Quadro 4. É nessa linha dos campos de atuação que, os autores responsáveis pela 

escrituração da Base Nacional Comum Curricular, asseguram que uma das 

competências específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental consiste 

em: 

Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam 
em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, 
fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo (BRASIL, 2017, 
p. 87). 

Partindo desta competência, podemos inferir que os autores da BNCC defendem a 

leitura como um ato individual que capacita o aluno a participar ativamente da vida em 

sociedade quando lê com compreensão e autonomia, posiciona-se criticamente ao 

expressar e partilhar informações, suas próprias experiências, ideias e sentimentos, 

além de continuar aprendendo ao longo da vida. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o documento apresenta em cada campo de 

atuação um conjunto de gêneros textuais que podem ser trabalhados no 1º e/ou 2º 

anos do Ensino Fundamental, a saber: 

a) campo da vida cotidiana: “[...] agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, 

cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras (BRASIL, 2017, p. 

103-105); 

b) campo da vida pública: “[...] notas; álbuns noticiosos; notícias; reportagens; cartas 

do leitor (revista infantil); comentários em sites para criança; textos de campanhas de 

conscientização; Estatuto da Criança e do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de 

reclamação, regras e regulamentos” (BRASIL, 2017, p. 107); 
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c) campo das práticas de estudo e pesquisa: “[...] enunciados de tarefas escolares; 

relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos; diagramas; 

entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia” (BRASIL, 2017, 

p. 109-111); 

d) campo artístico-literário: “[...] lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, 

poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, dentre outros” 

(BRASIL, 2017, p. 111). 

Nesta parte do documento, pode-se visualizar, de certo modo, a proposta de trabalho 

com uma diversidade de gêneros textuais que são escritos por sujeitos integrantes de 

diversos campos da atividade humana, em situações e contextos de produção 

diferentes uns dos outros. No entanto, quando os autores – autorizados pelo MEC, 

escrevem para os professores brasileiros sobre “o processo de alfabetização” 

(BRASIL, 2017) afirmam que 

Em que pese a leitura e a produção compartilhadas com o docente e os 
colegas, ainda assim, os gêneros propostos para leitura/escuta e produção 
oral, escrita e multissemiótica, nos primeiros anos iniciais, serão mais 
simples, tais como listas (de chamada, de ingredientes, de compras), 
bilhetes, convites, fotolegenda, manchetes e lides, listas de regras da 
turma etc., pois favorecem um foco maior na grafia, complexificando-se 
conforme se avança nos anos iniciais. Nesse sentido, ganha destaque o 
campo da vida cotidiana, em que circulam gêneros mais familiares aos 
alunos, como as cantigas de roda, as receitas, as regras de jogo etc 
(BRASIL, 2017, p. 93. Grifo nosso). 

Constatamos, assim, uma contradição no documento ao apresentar no Quadro de 

“Língua Portuguesa no Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 2º ano): práticas de 

linguagem, objetos de conhecimento e habilidade” (BRASIL, 2017, p. 98-111) uma 

variedade de, pelo menos, 46 gêneros textuais a serem trabalhados com as crianças, 

e ao enunciar sobre a leitura no processo de alfabetização afirmar que “nos primeiros 

anos iniciais” os gêneros propostos “serão mais simples” porque “favorecem um foco 

maior na grafia” (BRASIL, 2017, p. 93). 

Entende-se por “gêneros mais simples”: listas, bilhetes, convites, fotolegenda, 

manchetes e lides, listas de regras da turma, cantigas de roda, receitas, regras de 

jogo. De igual modo, Becalli (2007, p. 167) pontua que o Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores (Profa), implementado pelo MEC para colocar em prática 
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os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), também considerava que “[...] os textos 

‘mais adequados’ para o trabalho com a leitura, nas classes de alfabetização, são 

aqueles que mantêm certa proximidade com o cotidiano da criança”. A defesa em 

favor do trabalho com “gêneros mais simples” se justifica pelo fato de os autores da 

BNCC defenderem que no processo de alfabetização 

[...] é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da 
escrita/leitura – processos que visam a que alguém (se) torne alfabetizado, 
ou seja, consiga “codificar e decodificar” os sons da língua (fonemas) em 
material gráfico (grafemas ou letras), o que envolve o desenvolvimento de 
uma consciência fonológica (dos fonemas do português do Brasil e de sua 
organização em segmentos sonoros maiores como sílabas e palavras) e o 
conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus vários formatos 
(letras imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas), além do 
estabelecimento de relações grafofônicas entre esses dois sistemas de 
materialização da língua (BRASIL, 2017, p. 89-90). 

Como se pode verificar nesta enunciação, para que o aluno seja considerado 

alfabetizado basta saber decodificar os fonemas em grafemas, reduzindo a 

alfabetização ao processo de representação de registrar os fonemas (unidades 

menores da língua) em grafemas (unidades que grafam os fonemas). Portanto, o foco 

está na faceta linguística e fundamenta-se na orientação do pensamento filosófico-

linguístico que Bakhtin (2004) denominou de objetivismo abstrato (estruturalismo). 

Nessa orientação, que tem como principal representante Saussure, 

1. A língua é um sistema estável, imutável, de formas linguísticas submetidas 
a uma norma fornecida tal qual a consciência individual e peremptória para 
esta.  
2. As leis da língua são essencialmente leis linguísticas específicas, que 
estabelecem ligações entre os signos linguísticos no interior de um sistema 
fechado. Estas leis são objetivas relativamente a toda consciência objetiva.  
3. As ligações lingüísticas específicas nada têm a ver com valores ideológicos 
(artísticos, cognitivos ou outros). Não se encontra, na base dos fatos 
linguísticos, nenhum motor ideológico. Entre a palavra e seu sentido não 
existe vínculo natural e compreensível para a consciência, nem vínculo 
artístico.  
4. Os atos individuais de fala constituem, do ponto de vista da língua, simples 
refrações ou variações fortuitas ou mesmo deformações das formas 
normativas. Mas são justamente estes atos individuais de fala que explicam 
a mudança histórica das formas da língua; enquanto tal, a mudança é, do 
ponto de vista do sistema, irracional e mesmo desprovida de sentido. Entre 
o sistema da língua e sua história não existe nem vinculo nem afinidade 
de motivos. Eles são estranhos entre si (BAKHTIN, 2004, p. 82-83. Grifo 
do original). 

Assim, a língua é compreendida como um produto acabado, separado do seu caráter 

ideológico e vivencial, que é transmitido através das gerações e o sujeito registra 

passivamente. De modo contrário, entendemos como Bakhtin que a língua não é “[...] 
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constituída por sistema abstrato de formas lingüísticas e nem pela enunciação 

monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico da sua produção, mas pelo 

fenômeno social da interação verbal” (BAKHTIN, 2004, p. 123), não sendo possível 

separá-la do fluxo da comunicação verbal porque a língua não é um produto fechado 

e sim um produto das atividades sociais heterogêneas, multifacetadas e contraditórias 

que expressa a natureza humana que é social, histórica, política, cultural e ideológica. 

Contudo, ancorados na concepção estruturalista da língua, os autores da BNCC 

defendem que no processo inicial de aprendizagem da leitura e da escrita  

[...] conhecer a “mecânica” ou o funcionamento da escrita alfabética para ler 
e escrever significa, principalmente, perceber as relações bastante 
complexas que se estabelecem entre os sons da fala (fonemas) e as letras 
da escrita (grafemas), o que envolve consciência fonológica da linguagem: 
perceber seus sons, como se separam e se juntam em novas palavras etc. 
Ocorre que essas relações não são tão simples quanto as cartilhas ou livros 
de alfabetização fazem parecer. Não há uma regularidade nessas relações e 
elas são construídas por convenção. Não há, como diria Saussure, 
“motivação” nessas relações, ou seja, diferente dos desenhos, as letras da 
escrita não representam propriedades concretas desses sons (BRASIL, 
2017, p. 90). 

No diálogo com os enunciados materializados na BNCC, vimos a força das ideias dos 

defensores do método fônico que, assim como no Programa Pró-Letramento, 

fundamentados em Magda Soares (2001), defendem a indissociabilidade entre a 

alfabetização (um processo que possibilita a aprendizagem do código escrito, o que 

afirma a natureza linguística nos aspectos fonéticos e fonológicos) e o letramento 

(estado, condição de quem interage com diferentes portadores de leitura e escrita, 

com diferentes gêneros e tipos de leitura e escrita com diferentes funções que a leitura 

e a escrita desempenham em nossa vida). 

A respeito da indissociabilidade defendida pelo Programa Pró-Letramento e também 

pela BNCC, Antunes (2015), ao analisar o Programa Pró-Letramento, conclui que 
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[...] o Programa Pró-Letramento traz como elemento norteador a 
indissociabilidade entre alfabetização e letramento, pois “[...] a ação 
pedagógica mais adequada e produtiva é aquela que contempla, de maneira 
articulada e simultânea, a alfabetização e o letramento” (BATISTA et al., 
2012, fasc, 1, p. 13). Verificamos, ao longo das análises do currículo 
estabelecido (quadros com capacidades propostas) e também da avaliação 
diagnóstica sugerida, a comprovação da nossa tese de que, mesmo que os 
processos de alfabetização e de letramento tenham sido compreendidos 
como processos indissociáveis, o Programa Pró-Letramento enfatiza com 
mais intensidade os aspectos relacionados com a apropriação do sistema de 
escrita, ou seja, a ênfase do trabalho recai sobre a alfabetização (ensino de 
letras e sons e sons e letras), deixando, contraditoriamente, o letramento em 
segundo plano, apesar de o programa apregoar a indissociabilidade entre os 
dois processos (ANTUNES, 2015, p. 216. Grifo nosso). 

Para Stieg (2014) essa defesa da indissociabilidade entre a alfabetização e letramento 

serve para conciliar as ideias dos defensores do método fônico e dos defensores da 

teoria construtivista que tem a palavra como unidade de ensino. Assim, podemos 

compreender porque ao final do texto da BNCC que versa, especificamente, sobre o 

processo de alfabetização, os autores são explícitos ao fazer a seguinte afirmação: 

“Em resumo, podemos definir as capacidades/habilidades envolvidas na 

alfabetização/ como sendo capacidades de (de) codificação, que envolvem: [...] Saber 

ler, reconhecendo globalmente as palavras (BRASIL, 2017, p. 93). Ainda, de acordo 

com os enunciados materializados no documento, “[...] no eixo Leitura/Escuta, amplia-

se o letramento, por meio da progressiva incorporação de estratégias de leitura em 

textos de nível de complexidade crescente” (BRASIL, 2017, p. 89). 

Conforme afirmamos anteriormente, a perspectiva do letramento “[...] não rompe com 

a concepção de linguagem presente nas propostas dos defensores do construtivismo 

e do método fônico” (GONTIJO; SCHWARTZ, 2011, p. 41), mas fortalece a conciliação 

das teorias que estavam em disputa à época (defensores do método fônico e o 

construtivismo). Nesse sentido, as autoras afirmam que 

[...] a redução da alfabetização ao processo de codificação/decodificação, 
portanto, à “alfabetização linguística”, é um retrocesso que precisa ser 
questionado e criticado. Em termos práticos, a redução da alfabetização à 
dimensão linguística serve para respaldar/fundamentar o uso e a proposição 
de métodos já suficientemente criticados por não propiciarem a 
aprendizagem da leitura e da escrita (métodos silábicos, fônicos e outros) 
(GONTIJO; SCHWARTZ, 2011, p. 48). 

Cabe ressaltar que na perspectiva discursiva da alfabetização que ancora a nossa 

pesquisa, também consideramos imprescindível o trabalho com os conhecimentos 

sobre o sistema de escrita da Língua Portuguesa, particularmente, com as relações 
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entre sons e letras e letras e sons, tendo o texto como unidade de ensino na 

alfabetização. Contudo, defendemos um trabalho em que o texto seja o ponto de 

partida e de chegada e uma prática alfabetizadora que trabalhe as unidades menores 

da língua articuladas aos seus contextos de produção. Isso porque as crianças fazem 

uso da linguagem, portanto, de enunciados, de textos, mesmo antes de entrarem na 

instituição escolar, e não se comunicam consigo mesma nem com os outros sujeitos, 

por meio de letras, sílabas, palavras e frases descontextualizadas. 

É esse tipo de ensino, reafirmado pelos diferentes programas de formação continuada 

de professores alfabetizadores e analisado por Becalli (2007, 2013), Ferreira (2014), 

Antunes (2015), Loose (2016) e Costa (2017), que não considera a criança como 

produtora de textos que “[...] tem sido considerado ineficaz e favorece para que a cada 

ano haja um aumento do número de crianças que passam pelas classes de 

alfabetização e não conseguem produzir e compreender textos” (GONTIJO; 

SCHWARTZ, 2009, p. 83). Por essa razão que defendemos, como Gontijo e Schwartz 

(2009), a alfabetização como uma prática sócio-cultural que abrange diferentes 

dimensões e não necessita da criação de um novo termo – letramento, que serve 

apenas para designar uma dimensão pragmática e funcional do processo de leitura e 

escrita. 

De acordo com a BNCC, as habilidades sobre “leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) ” que devem ser desenvolvidas no 1º e 2º anos do Ensino Fundamental 

são apresentadas no Quadro abaixo. Pelo fato de o documento enfatizar as 

habilidades e não explicitar os conteúdos escolares que construímos a última coluna 

descrevendo os conhecimentos necessários à aprendizagem da Língua Portuguesa, 

nesse caso específico da dimensão leitura, com a finalidade de clarificar para os 

professores alfabetizadores os que foram considerados essenciais pelo MEC e 

também apontar outros que foram excluídos. 
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Quadro 4 – Leitura/Escuta (compartilhada e autônoma) 

BNCC CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS À 
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

PORTUGUESA PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

1º ANO 2º ANO 1º ANO 2º ANO 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

Protocolos de leitura 

(EF01LP01) Reconhecer 
que textos são lidos e 
escritos da esquerda para a 
direita e de cima para baixo 
da página. 

  

Direção dos 
movimentos ao 
escrever as 
letras. 

  

Decodificação/Fluência de 
leitura 

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização. 

Relação entre letras e sons. 
Leitura de palavras. 

Formação de leitor 

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do 
professor (leitura compartilhada), textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, de acordo com as 
necessidades e interesses. 

Leitura de textos. 

CAMPO DA VIDA COTIDIANA                                                                                                                                                                                                                                                                               
Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo: agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, 

convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras. 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
Compreensão em leitura 

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor ou já com certa 
autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos), 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto e relacionando sua forma de organização à sua 
finalidade. 

Leitura e compreensão de textos: listas, 
agendas, calendários, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem, 
dentre outros. 

(EF01LP16) Ler e 
compreender, em 
colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, 
quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, 
dentre outros gêneros do 

(EF02LP12) Ler e 
compreender com certa 
autonomia cantigas, letras 
de canção, dentre outros 
gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o 

Leitura e 
compreensão 
de textos: 
quadras, 
quadrinhas, 
parlendas, 

Leitura e 
compreensão de 
textos: cantigas, 
letras de canção, 
dentre outros.                                                                                       
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campo da vida cotidiana, 
considerando a situação 
comunicativa e o 
tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de 
organização à sua 
finalidade. 

tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de 
organização à sua 
finalidade. 

trava-línguas, 
dentre outros. 
 

CAMPO DA VIDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                      
Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e escrita, especialmente de textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e 
reivindicatória, contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros textuais deste campo: notas; álbuns noticiosos; 

notícias; reportagens; cartas do leitor (revista infantil); comentários em sites para criança; textos de campanhas de conscientização; Estatuto da Criança e 
do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de reclamação, regras e regulamentos. 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
Compreensão em leitura 

(EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em 
notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos 
digital noticioso e notícias curtas para público infantil, dentre 
outros gêneros do campo jornalístico, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Leitura e compreensão de textos: 
fotolegendas em notícias, manchetes e 
lides em notícias, álbum de fotos digital 
noticioso e notícias curtas, dentre 
outros.  

(EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios 
publicitários e textos de campanhas de conscientização 
destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do 
campo publicitário, considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto. 

Leitura e compreensão de textos: 
slogans, anúncios publicitários e textos 
de campanhas de conscientização, 
dentre outros.                                                                                                        

(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, cartazes, avisos, 
folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida na 
comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da 
atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

Leitura e compreensão de textos: 
cartazes, avisos, folhetos, regras e 
regulamentos, dentre outros.                                                                                                        

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                     
Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura/escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem e 

as práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste 
campo em mídia impressa ou digital: enunciados de tarefas escolares; relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos; diagramas; 

entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia. 
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Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas 
escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de 
experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, 
entre outros gêneros do campo investigativo, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Leitura e compreensão de textos: 
enunciados de tarefas escolares, 
diagramas, curiosidades, pequenos 
relatos de experimentos, entrevistas, 
verbetes de enciclopédia infantil, entre 
outros.                                                         

Imagens analíticas em 
textos 

  

(EF02LP20) Reconhecer a 
função de textos utilizados 
para apresentar 
informações coletadas em 
atividades de pesquisa 
(enquetes, pequenas 
entrevistas, registros de 
experimentações). 

  Finalidade do texto. 

Pesquisa   

(EF02LP21) Explorar, com a 
mediação do professor, 
textos informativos de 
diferentes ambientes digitais 
de pesquisa, conhecendo 
suas possibilidades. 

  
Leitura de textos em 
ambientes digitais.                                                         

                    CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade 
cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, 

poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, dentre outros. 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor literário   

(EF02LP26) Ler e 
compreender, com certa 
autonomia, textos literários, 
de gêneros variados, 
desenvolvendo o gosto pela 
leitura. 

  
Leitura e 
compreensão de 
textos literários. 

Apreciação estética/Estilo 

(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, 
observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, 
reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e 
sua dimensão de encantamento, jogo e fruição. 

Escuta de poemas e textos em versos. 
Rimas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Conforme se pode visualizar no Quadro acima, os conhecimentos necessários à 

aprendizagem da “leitura/escuta”, nos dois anos iniciais do Ensino Fundamental, se 

referem a: 

 direção dos movimentos ao escrever as letras; 

 relações entre letras e sons; 

 leitura global de palavras; 

 leitura (com a colaboração do professor ou de um colega mais experiente); 

 leitura (com certa autonomia); 

 reconhecimento da finalidade de determinados textos; 

 escuta de poemas e outros textos em versos.  

Esses conteúdos são coerentes com a concepção restrita de leitura defendida pela 

BNCC (decodificação) e com o conceito de letramento que implica trabalhar com 

diferentes gêneros textuais que circulam na sociedade. Apesar de pontuar que a 

leitura de textos deve possibilitar a “criticidade” (BRASIL, 2017, p. 87), as finalidades 

listadas são apenas de reconhecimento e não de produção de sentidos no diálogo 

com outros sujeitos por meio dos textos de circulação social.  

Dessa maneira, entendemos que a BNCC é prescritiva porque já define os gêneros 

que irão para cada ano ser trabalhados nas salas de aula (é um esquadrinhamento 

dos gêneros que ficarão esgotados nele mesmos) e estes mesmos gêneros que vão 

para as avaliações em larga escala. 

Nesse sentido, questionamos: como o ensino da leitura possibilitará o 

desenvolvimento da criticidade, da criatividade e da inventividade se restringir ao 

processo de representação de decodificar grafemas em fonemas ou, no máximo, 

reconhecer a situação de comunicação, o assunto e relacionar a forma a finalidade do 

texto? Coadunamos com Becalli (2007) quando afirma que 

[...] a atividade da leitura exige dos sujeitos o exercício do diálogo, ou seja, 
da produção de sentidos e, para que as crianças aprendam a dialogar com o 
texto, a oferecer suas contrapalavras, a assumir uma posição responsiva 
diante do texto, faz-se necessário que o ensino da leitura se efetive em um 
contexto em que o professor alfabetizador assuma o papel de ensinar as 
crianças a se relacionar com os escritos de forma a construírem diálogos com 
diferentes gêneros (BECALLI, 2007, p. 163). 
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As crianças não aprendem a construir sentidos, a dialogar criticamente com outros 

sujeitos sozinhas, apenas sendo submetidas ao contato com textos variados. 

Importante ratificar que em um processo ensino aprendizagem que tem por objetivo 

formar crianças leitoras, responsivas em relação com os outros, faz-se necessário 

conduzi-las a assumirem uma posição crítica-responsiva diante dos textos que 

circulam de circulação social e que são utilizados no ensino da língua materna. Nessa 

perspectiva, 

Ler é, portanto, produzir sentidos que não se encontram estabelecidos a 
priori no texto, pois se constituem no processo de interação que se efetiva 
entre autores, leitores e outros sujeitos que se fazem presentes nos textos. 
Nesse processo, é necessário levar em conta que autores e leitores são 
sujeitos concretamente determinados por contextos sócio-histórico-
ideológicos específicos e que ao dialogarem por meio da produção escrita se 
constituem como interlocutores no processo de produção de sentidos 
(BECALLI, 2007, p. 71. Grifo nosso). 

O desafio que se coloca, portanto, é de propor, com base no posicionamento teórico 

aqui discutido, o trabalho com a leitura que possibilite as crianças explorarem as 

condições de produção dos textos, a relação do tema abordado e dos enunciados 

materializados em outros textos, as dimensões éticas, estéticas, políticas, as imagens 

que contribuem para a produção de sentidos, além da discussão crítica-responsiva.  

Dessa maneira, daremos continuidade a nossas análises voltando nosso olhar para a 

prática de linguagem “escrita”, também proposta na BNCC. 

5.2 PRÁTICA DE LINGUAGEM: ESCRITA (COMPARTILHADA E AUTÔNOMA) 

Esta prática de linguagem para o 1º e 2º anos foi denominada de “escrita 

(compartilhada e autônoma) ”, já do 3º aos 5º anos chama-se “produção de textos 

(escrita compartilhada e autônoma) ”. Essa distinção terminológica nos instigou a 

compreender o que os autores da BNCC conceberam por escrita e por produção de 

textos. Contudo, sem explicitar porque foram escolhidos termos diferentes para 

designar essa prática de linguagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o 

documento afirma que para a construção da língua escrita é necessário que as 

crianças sejam capazes de: 

 
 
 



82 

• diferenciar desenhos/grafismos (símbolos) de grafemas/letras (signos); 
• desenvolver a capacidade de reconhecimento global de palavras (que 
chamamos de leitura “incidental”, como é o caso da leitura de logomarcas em 
rótulos), que será depois responsável pela fluência na leitura;  
• construir o conhecimento do alfabeto da língua em questão;  
• perceber quais sons se deve representar na escrita e como;  
• construir a relação fonema-grafema: a percepção de que as letras estão 
representando certos sons da fala em contextos precisos;  
• perceber a sílaba em sua variedade como contexto fonológico desta 
representação;  
• até, finalmente, compreender o modo de relação entre fonemas e grafemas, 
em uma língua específica (BRASIL, 2017, p. 91). 

Esse enunciado nos permite inferir que no componente curricular Língua Portuguesa, 

na fase inicial de alfabetização escolar, o foco deve estar na distinção entre desenho 

e escrita; na leitura global de palavras; nas letras do nosso alfabeto; na relação entre 

sons e letras em diferentes contextos; na estrutura silábica. Desse modo, podemos 

entender porque no 1º e 2º anos essa prática de linguagem foi denominada de “escrita 

(compartilhada e autônoma) ”, pois, coerente com o conceito de alfabetização e 

letramento que sustenta a BNCC, primeiro as crianças devem aprender a codificar e 

decodificar para progressivamente serem inseridas em práticas de leitura e escrita, 

onde se insere a produção de textos. Como destaca o documento, nesse período da 

vida escolar, 

Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e 
dos processos de percepção, compreensão e representação, elementos 
importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de outros 
sistemas de representação, como os signos matemáticos, os registros 
artísticos, midiáticos e científicos e as formas de representação do tempo e 
do espaço (BRASIL, 2017, p. 58). 

Verifica-se a ênfase na apropriação do sistema de escrita alfabética e na concepção 

de língua como representação do pensamento em que a criança compreendida como 

“[...] um sujeito psicológico e interativo, ou seja, um sujeito-leitor que, no ato da leitura, 

interage com o autor tão somente para capturar as suas intenções psicológicas, que 

já preexistem a essa interação e se materializam no texto” (BECALLI, 2007, p. 74). 

Nessa concepção de língua, a escrita “[...] é entendida como uma atividade por meio 

da qual aquele que escreve expressa seu pensamento, suas intenções” (KOCH; 

ELIAS, 2010, p. 33). A leitura, assim, consiste em uma atividade de compreensão de 

informações presentes no texto em que o leitor desenvolve capacidades como ativar 

conhecimentos de mundo, antecipar informações, construir hipóteses, comparar 
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informações, produzir inferências, considerando os elementos linguísticos presentes 

no texto. 

Conforme aponta Koch (2003, p. 13), este sujeito não se encontra isolado no mundo, 

mas está situado socio-historicamente, “[...] na medida em que se constrói em 

sociedade e com isto adquire a habilidade de interagir. Daí decorre a noção de um 

sujeito social, interativo, mas que detém o domínio de suas ações”. Embora propicie 

uma participação ativa do sujeito, “[...] o texto ainda é visto como o único caminho que 

o leitor deve perseguir para construir sentidos (GONTIJO; SCHWARTZ, 2009, p. 93). 

De modo contrário, lê-se na BNCC: 

Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já 
assumida em outros documentos, como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), para os quais a linguagem é “uma forma de ação 
interindividual orientada para uma finalidade específica; um processo de 
interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, 
nos distintos momentos de sua história” (BRASIL, 1998, p. 20). 

E ainda,  

Tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as 
perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a sempre 
relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de 
habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta 
e produção de textos em várias mídias e semioses (BRASIL, 2017, p. 67). 

Pelo fato de os autores da BNCC assegurarem que o componente de Língua 

Portuguesa se ancora na perspectiva enunciativo-discursiva da linguagem que, por 

sua vez, sustenta-se nos pressupostos bakhtinianos, cabe esclarecer aos professores 

alfabetizadores que para Bakhtin, conforme pontuado por Becalli (2007), 

[...] a linguagem/signo é uma atividade constitutiva dos seres humanos 
realizada num processo dinâmico de caráter social e dialógico que se 
constitui numa corrente evolutiva ininterrupta na e pela interação verbal 
dos interlocutores, podendo ser compreendida apenas num dado contexto 
concreto de enunciação, que se materializa por meio da palavra. Isso significa 
que o evento social da interação verbal constitui-se na categoria básica da 
concepção de linguagem bakhtiniana, cuja realidade fundamental é seu 
caráter dialógico (BECALLI, 2007, p. 81. Grifo nosso). 

Portanto, a linguagem é uma atividade discursiva que se efetiva na interação verbal 

ao criar diálogos entre os interlocutores. Sendo assim, a “[...] língua vai se constituindo 

nesses atos de linguagem, nesses processos de interlocução, na medida em que os 

sujeitos [...] lançam mão dos conhecimentos linguísticos e extralinguísticos de que 
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necessitam para produzir sentidos” e, por conseguinte, “[...] selecionam formas 

morfológicas, sintáticas, semânticas e estilísticas que lhes servem para produzi-los” 

(GONTIJO; SCHWARTZ, 2009, p. 78). Nessa perspectiva, 

[...] o texto é compreendido como uma unidade de significação produzida em 
uma situação de enunciação. Nesse sentido, os sentidos que participam da 
enunciação, o lugar que eles ocupam na enunciação, as intencionalidades 
desses sujeitos, o contexto do qual fazem parte, as escolhas linguísticas e 
extralinguísticas por eles operadas para a construção de significação são 
aspectos que interferem na produção de sentidos (GONTIJO; SCHWARTZ, 
2009, p. 79). 

Como se pode verificar, a compreensão de um texto não se encerra nele mesmo, nem 

somente nas capacidades cognitivas do leitor porque não existe passividade em 

nenhuma das partes – leitor, autor, texto, contexto de produção, 

[...] visto que o autor, ao elaborar o seu enunciado, em determinado contexto 
de produção, fez uso de outros enunciados para consubstanciar-se com o 
seu e espera uma compreensão ativa do seu enunciado que, por sua vez, é 
oferecida pelas contrapalavras do leitor, com as quais são produzidos os 
sentidos do texto (BECALLI, 2007, p. 81). 

Ao enunciar que se fundamentam na “perspectiva enunciativo-discursiva de 

linguagem”, os autores da BNCC asseguram que “[...] o texto ganha centralidade na 

definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, considerado a partir de seu 

pertencimento a um gênero discursivo que circula em diferentes esferas/campos 

sociais de atividade/comunicação/uso da linguagem” (BRASIL, 2017, p. 67). 

Nessa enunciação, é possível depreender que existe uma tentativa de tomar o texto 

como eixo central no componente curricular Língua Portuguesa, o que, na história da 

alfabetização de crianças, não se constitui como uma inovação porque, conforme 

aponta Becalli (2007), 

[...] a necessidade de superar práticas de ensino da leitura sustentadas na 
memorização e na repetição de palavras não se constitui num esforço recente 
[...] desde o limiar do século XX, havia uma proposta de trabalho com textos 
significativos para a alfabetização de crianças, tal é o caso do “método natural 
Freinet”, criado pelo educador francês Celestin Freinet, para alfabetizar a 
partir do texto (BECALLI, 2007, p. 186). 

Como vimos na prática de linguagem “leitura/escuta (compartilhada e autônoma) ”, o 

texto foi considerado na BNCC a partir da situação comunicativa, do tema/assunto e 

sua forma de organização quanto a sua finalidade. Ao ater-se na estrutura do gênero, 

desconsidera o que é primordial para a abordagem discursiva, isto é, “[...] as 
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condições de produção textual, a relação do tema abordado e dos discursos 

materializados em outros textos, as dimensões éticas, estéticas, políticas, as imagens 

que contribuem para a constituição dos sentidos do texto e a discussão crítica” 

(GONTIJO; SCHWARTZ, 2009, p. 78). 

Concernente à “escrita (compartilhada e autônoma) ”, a BNCC apresenta os seguintes 

objetos de conhecimento e habilidades a serem trabalhados no 1º e 2º anos do Ensino 

Fundamental: 

 



86 

Quadro 5 – Escrita (compartilhada e autônoma) 

BNCC CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS À 
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

PORTUGUESA PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

1º ANO 2º ANO 1º ANO 2º ANO 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

Escrita (compartilhada e 
autônoma) 

Correspondência fonema-
grafema 

(EF01LP02) Escrever, 
espontaneamente ou por 
ditado, palavras e frases de 
forma alfabética – usando 
letras/grafemas que 
representem fonemas. 

  

Relações entre letras 
e sons.                                                  
Escrita de palavras e 
frases.  

  

Construção do sistema 
alfabético/Convenções 

(regras) da escrita 

(EF01LP03) Observar 
escritas convencionais, 
comparando-as às suas 
produções escritas, 
percebendo semelhanças e 
diferenças. 

(EF02LP01) Utilizar, 
ao produzir o texto, 
grafia correta de 
palavras conhecidas 
ou com estruturas 
silábicas já 
dominadas, letras 
maiúsculas em início 
de frases e em 
substantivos 
próprios, 
segmentação entre 
as palavras, ponto 
final, ponto de 
interrogação e ponto 
de exclamação. 

Categorização 
gráfica e funcional 
das letras.                                                                                                                                                        

Direção dos 
movimentos ao 
escrever as letras 
Escrita de palavras                                                        
Relações entre 
letras e sons;                            
Segmentação dos 
espaços em branco                       
Símbolos (de 
pontuação) 
utilizados na escrita                                             
Uso da letra 
maiúscula no início 
de palavras 

Construção do sistema 
alfabético/Estabelecimento 
de relações anafóricas na 
referenciação e construção 
da coesão 

(EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas 
características e voltando para o texto sempre que 
tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, 
espaçamento entre as palavras, escrita das 
palavras e pontuação. 

Cópia de textos    

CAMPO DA VIDA COTIDIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Escrita (compartilhada e 
autônoma) 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

(EF01LP17) Planejar e 
produzir, em colaboração 
com os colegas e com a 
ajuda do professor, listas, 
agendas, calendários, avisos, 
convites, receitas, instruções 
de montagem e legendas 
para álbuns, fotos ou 
ilustrações (digitais ou 
impressos), dentre outros 
gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do 
texto. 

(EF02LP13) Planejar 
e produzir bilhetes e 
cartas, em meio 
impresso e/ou digital, 
dentre outros 
gêneros do campo da 
vida cotidiana, 
considerando a 
situação 
comunicativa e o 
tema/assunto/finalida
de do texto. 

Produção 
(compartilhada) de 
textos, listas, 
agendas, 
calendários, avisos, 
convites, receitas, 
instruções de 
montagem e 
legendas para 
álbuns, fotos ou 
ilustrações (digitais 
ou impressos), dentre 
outros.  . 

Produção autônoma 
de textos: bilhetes e 
cartas.  

(EF01LP18) Registrar, em 
colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, 
cantigas, quadras, 
quadrinhas, parlendas, trava-
línguas, dentre outros 
gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do 
texto. 

(EF02LP14) Planejar 
e produzir pequenos 
relatos de 
observação de 
processos, de fatos, 
de experiências 
pessoais, mantendo 
as características do 
gênero, considerando 
a situação 
comunicativa e o 
tema/assunto do 
texto. 

Cópia de textos 
cantigas, quadras, 
quadrinhas, 
parlendas, trava-
línguas, dentre 
outros).                                                                 

Produção de textos 
curtos: relatos de 
observação de 
processos, de fatos, 
de experiências 
pessoais 

Escrita compartilhada 

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor, 
(re)contagens de histórias, poemas e outros textos 
versificados (letras de canção, quadrinhas, cordel), 
poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, 
dentre outros gêneros do campo artístico-literário, 
considerando a situação comunicativa e a finalidade 
do texto. 

Reescrita de textos; histórias, poemas, 
letras de canção, quadrinhas, cordel, 
poemas visuais, tiras e histórias em 
quadrinhos, dentre outros.                                                               

    CAMPO DA VIDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                       
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Escrita (compartilhada e 
autônoma) 

Escrita compartilhada 

(EF12LP11) Escrever, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em 
notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de 
fotos digital noticioso e notícias curtas para público 
infantil, digitais ou impressos, dentre outros gêneros 
do campo jornalístico, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Produção compartilhada de textos curtos. 

(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, slogans, 
anúncios publicitários e textos de campanhas de 
conscientização destinados ao público infantil, dentre 
outros gêneros do campo publicitário, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade 
do texto. 

Produção compartilhada de textos curtos 

(EF01LP21) Escrever, 
em colaboração com 
os colegas e com a 
ajuda do professor, 
listas de regras e 
regulamentos que 
organizam a vida na 
comunidade escolar, 
dentre outros gêneros 
do campo da atuação 
cidadã, considerando a 
situação comunicativa 
e o tema/assunto do 
texto. 

(EF02LP18) Planejar e 
produzir cartazes e folhetos 
para divulgar eventos da 
escola ou da comunidade, 
utilizando linguagem 
persuasiva e elementos 
textuais e visuais (tamanho 
da letra, leiaute, imagens) 
adequados ao gênero, 
considerando a situação 
comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

Produção 
compartilhada de 
textos curtos. 

Produção 
compartilhada de 
textos curtos. 

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                      
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Escrita (compartilhada e 
autônoma) 

Produção de textos 

EF01LP22) Planejar e 
produzir, em 
colaboração com os 
colegas e com a ajuda 
do professor, 
diagramas, entrevistas, 
curiosidades, dentre 
outros gêneros do 
campo investigativo, 
digitais ou impressos, 
considerando a 
situação comunicativa e 
o 
tema/assunto/finalidade 
do texto. 

(EF02LP22) Planejar e 
produzir, em colaboração 
com os colegas e com a 
ajuda do professor, 
pequenos relatos de 
experimentos, entrevistas, 
verbetes de enciclopédia 
infantil, dentre outros 
gêneros do campo 
investigativo, digitais ou 
impressos, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do 
texto. 

Produção 
compartilhada de 
textos curtos 

Produção 
compartilhada de 
textos curtos 

Escrita autônoma   

(EF02LP23) Planejar e 
produzir, com certa 
autonomia, pequenos 
registros de observação de 
resultados de pesquisa, 
coerentes com um tema 
investigado. 

  
Produção, com 
certa autonomia, de 
textos curtos. 

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Escrita (compartilhada e 
autônoma) 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

(EF01LP25) Produzir, 
tendo o professor como 
escriba, recontagens de 
histórias lidas pelo 
professor, histórias 
imaginadas ou 
baseadas em livros de 
imagens, observando a 
forma de composição 
de textos narrativos 
(personagens, enredo, 
tempo e espaço). 

(EF02LP27) Reescrever 
textos narrativos literários 
lidos pelo professor. 

Reescrita de textos. Reescrita de textos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018)
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Como podemos verificar no Quadro acima, os conhecimentos necessários à 

aprendizagem da “escrita”, nos dois anos iniciais do Ensino Fundamental, se referem 

a: 

 categorização gráfica e funcional das letras;       

 compreensão da direção convencional da escrita;                                                                                                               

 direção dos movimentos ao escrever as letras; 

 segmentação dos espaços em branco;                                                                                                                                                                             

 símbolos de pontuação utilizados na escrita (ponto final, ponto de interrogação 

e ponto de exclamação);                                              

 letra maiúscula no início de palavras; 

 relação entre letras e sons; 

 escrita de palavras e frases; 

 cópia de textos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 reescrita de textos; 

 produção de textos curtos. 

O Quadro da BNCC, juntamente com a descrição que fizemos dos conhecimentos 

necessários à aprendizagem da língua portuguesa, por um lado, nos permite visualizar 

quais os conhecimentos privilegiados para o trabalho com a escrita no 1º e 2º ano do 

Ensino Fundamental. Com Gontijo e Schwartz (2009) entendemos que 

[...] os conhecimentos que devem ser ensinados na fase inicial da 
alfabetização são: os sistemas de escrita, a história dos alfabetos, a distinção 
entre desenho e escrita, o nosso alfabeto, as letras nosso alfabeto 
(categorização gráfica e funcional das letras, direção dos movimentos da 
escrita ao escrever as letras), a organização das páginas nos diversos 
gêneros textuais, os símbolos utilizados na escrita, os espaços em branco na 
escrita, as relações entre sons e letras e letras entre e sons (GONTIJO; 
SCHWARTZ, 2009, p. 16). 

Por outro lado, o referido Quadro, também nos permite compreender que na BNCC o 

texto não foi concebido como unidade de ensino da Língua Portuguesa, isto é, como 

ponto de partida e de chegada de todo o processo ensino aprendizagem. O que se 

visualiza é uma proposta de trabalho que parte do texto para o ensino de palavras, 

sílabas e letras, desconsiderando que as crianças, antes mesmo de entrarem para a 

escola, se comunicam produzindo textos. 
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Partimos da premissa de que do mesmo modo como as crianças fazem tentativas de 

escrever palavras, elas podem fazer tentativas de escrever textos, tendo em vista que 

desde as primeiras tentativas os textos das crianças constituem momentos de 

interlocução. O texto é uma produção de um sujeito que busca estabelecer relações 

com os interlocutores do texto, logo, é constitutivo do dizer. Para Smolka (1989), 

[...] a alfabetização não implica, obviamente, apenas a aprendizagem da 
escrita de letras, palavras e orações. Nem tampouco envolve apenas uma 
relação da criança com a escrita. A alfabetização implica, desde a sua 
gênese, a constituição de sentido. Desse modo, implica, mais 
profundamente, uma forma de interação com o outro pelo trabalho de 
escritura – para quem eu escrevo o que escrevo e por quê? (SMOLKA, 1989, 
p. 69. Grifo do original). 

Mas, quando os autores da BNCC listam como habilidades a produção de 

determinados textos, há uma relação direta com a adequação ao gênero textual, a 

situação comunicativa e ao assunto abordado. O que também é importante, no 

entanto, não leva o professor alfabetizador a pensar como as crianças estão 

produzindo textos; o que elas dizem em seus textos; o que os textos produzidos pelas 

crianças nos indicam sobre as suas aprendizagens; o que eles anunciam em relação 

às suas necessidades de aprendizagem; o que as crianças contam; como contam; o 

que elas querem nos ensinar; quais conhecimentos sobre o sistema de escrita, 

incluindo, as relações entre sons e letras e letras e sons as crianças dominam; quais 

ainda precisam aprender; o que os textos escritos nos dizem sobre isso. 

Dentro da concepção enunciativo-discursiva da linguagem, fundamentada nos 

pressupostos bakhtinianos, entendemos que na alfabetização as crianças somente 

conseguem compreender sobre a história dos alfabetos, a categorização gráfica e 

funcional das letras, a organização da página escrita nos diversos gêneros 

discursivos, os símbolos utilizados na escrita, os espaços em branco, quando são 

oportunizados trabalhos com textos. Concernente as relações entre sons e letras e 

letras e sons, não é um processo que resulta de repetição ou memorização, mas de 

uma atividade discursiva das crianças na busca de compreensão dessas relações e 

ao buscar compreendê-las, no processo de produção de textos, mobilizam 

conhecimentos, portanto, elaboram relações variadas. Todavia, para Smolka (1989) 
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[...] a escola tem ensinado as crianças a escrever, mas não a dizer – e sim, 
repetir – palavras e fresas pela escritura; não convém que elas digam o que 
pensam, que elas escrevam o que dizem, que elas escrevam como dizem 
(porque o “como dizem” revela as diferenças); a escola tem ensinado as 
crianças a ler um sentido supostamente unívoco e literal das palavras e dos 
textos e a escola tem banido aqueles que não conseguem aprender o que ela 
ensina, culpando-os pela incapacidade de entendimento e de compreensão. 
O que a escola, como instituição, não percebe; é que a incompreensão não 
é fruto de uma incapacidade do indivíduo, mas é resultado de uma forma de 
interação (SMOLKA, 2012, p. 153). 

Infelizmente, decorridos 30 anos após esta análise de Smolka, vemos no diálogo com 

os enunciados materializados na BNCC que as discussões se deslocaram de uma 

preocupação circunscrita aos métodos de alfabetização para as práticas de 

letramento, sem contudo compreender a alfabetização como processo discursivo que 

tem o texto como ponto de partida e ponto de chegada para o ensino da língua 

portuguesa, porque é na produção discursiva que o sujeito manifesta seus pontos de 

vista, dialoga com outras vozes, comprometendo-se com sua palavra; e, é no texto 

que a língua se revela como forma (aspectos linguístico) e como discurso (GERALDI, 

2003).  

E é na continuidade de nossa busca por respostas e/ou por suscitar novas questões 

que analisaremos a outra das práticas de linguagem, postas na BNCC, a “oralidade”, 

constituindo no próximo subcapítulo uma análise a partir de nosso olhar e da 

perspectiva teórica que nos ampara. 

5.3 PRÁTICA DE LINGUAGEM: ORALIDADE 

A oralidade, na BNCC, é concebida como uma prática de linguagem, na qual “[...] 

aprofundam-se o conhecimento e o uso da língua oral, as características de interações 

discursivas e as estratégias de fala e escuta em intercâmbios orais” (BRASIL, 2017, 

p. 89). Propõe-se que seja desenvolvida em apenas três campos de atuação: da vida 

cotidiana; da vida pública; das práticas de estudo e pesquisa, relacionando-se a três 

objetos de conhecimentos e sete habilidades, conforme apresentamos no Quadro 6. 

Vale ressaltar que na planilha da BNCC, que apresenta as práticas de linguagem e 

objetos de conhecimento do 1º aos 5º anos do Ensino Fundamental (BRASIL, 2017, 

p. 94-97), há propostas de trabalho com a oralidade em todos os campos de atuação, 

inclusive no campo artístico-literário). No entanto, ao especificar as práticas de 
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linguagem, objetos de conhecimento e habilidades para o 1º e 2º anos, que são o 

período escolar que delimitamos as análises de nossa pesquisa, não há propostas 

apresentadas no referido campo de atuação (BRASIL, 2017, p. 98-111).
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Quadro 6 – Oralidade  

BNCC CONHECIMENTOS 
NECESSÁRIOS À 

APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 
PORTUGUESA 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES 

1º ANO 2º ANO 1º ANO 2º ANO 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

NÃO APRESENTA PROPOSTAS PARA A PRÁTICA DE LINGUAGEM ORALIDADE, ESPECIFICAMENTE PARA O 1º E 2º ANOS 

CAMPO DA VIDA COTIDIANA                                                                                                                                                                                                                                                                               
Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo: agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, 

convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras 

Oralidade Produção de texto oral 

(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, recados, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, que possam ser repassados oralmente por meio de 
ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

Produção de texto oral: bilhetes, 
cartas, recados, avisos, convites, 
receitas, instruções de 
montagem, dentre outros. 

(EF01LP19) Recitar parlendas, 
quadras, quadrinhas, trava-
línguas, com entonação 
adequada e observando as 
rimas. 

(EF02LP15) Cantar cantigas e 
canções, obedecendo ao ritmo e 
à melodia. 

Ler textos da 
cultura popular 

Cantar 
canções da 
cultura 
popular 

CAMPO DA VIDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                      
Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e escrita, especialmente de textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e 
reivindicatória, contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros textuais deste campo: notas; álbuns noticiosos; 

notícias; reportagens; cartas do leitor (revista infantil); comentários em sites para criança; textos de campanhas de conscientização; Estatuto da Criança e 
do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de reclamação, regras e regulamentos. 

Oralidade Produção de texto oral   

(EF02LP19) Planejar e produzir, 
em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, 
notícias curtas para público 
infantil, para compor jornal falado 
que possa ser repassado 
oralmente ou em meio digital, em 
áudio ou vídeo, dentre outros 
gêneros do campo jornalístico, 
considerando a situação 

  
Produção de 
textos orais 
curtos.                                                                          
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comunicativa e o tema/assunto 
do texto. 

(EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, slogans e peça de campanha de 
conscientização destinada ao público infantil que possam ser 
repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio 
ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

Produção de textos curtos 
(slogans, textos de campanhas 
de conscientização destinados 
ao público infantil).    

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                     
Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura/escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem e 

as práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste 
campo em mídia impressa ou digital: enunciados de tarefas escolares; relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos; diagramas; 

entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia. 

Oralidade 
Planejamento de texto 

oral Exposição oral 

(EF01LP23) Planejar e 
produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do 
professor, entrevistas, 
curiosidades, dentre outros 
gêneros do campo 
investigativo, que possam ser 
repassados oralmente por 
meio de ferramentas digitais, 
em áudio ou vídeo, 
considerando a situação 
comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do 
texto. 

(EF02LP24) Planejar e produzir, 
em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, relatos 
de experimentos, registros de 
observação, entrevistas, dentre 
outros gêneros do campo 
investigativo, que possam ser 
repassados oralmente por meio 
de ferramentas digitais, em áudio 
ou vídeo, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

Produção de 
textos 
(diagramas, 
entrevistas, 
curiosidades). 

Produção de 
textos (relatos 
de 
experimentos, 
registros de 
observação, 
entrevistas).      

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade 
cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, 

poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, dentre outros. 

NÃO APRESENTA PROPOSTAS PARA A PRÁTICA DE LINGUAGEM ORALIDADE ESPECIFICAMENTE PARA O 1º E 2º ANOS 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Como vemos, o texto da BNCC, orienta o professor alfabetizador desenvolver 

habilidades nas crianças que as permitam, juntamente com os colegas ou com o 

docente, planejar e produzir diversos gêneros dos campos da vida cotidiana, da vida 

pública e das práticas de estudo e pesquisa que “[...] possam ser repassados 

oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo” (BRASIL, 2017, p. 

103-109). 

Portanto, numa época em que os computadores, os smartphones, são parte integrante 

da vida em sociedade, o professor é quem terá para fundamental para ensinar as 

crianças a produzirem áudios e/ou vídeos nos celulares ou aprenderão em casa? Mas, 

basta produzir um texto oral, em áudio ou vídeo, para ser disponibilizado em 

ambientes digitais? Também caberá ao professor ensinar as crianças a lidar com 

esses ambientes, além de ensiná-las, por exemplo, a colocar sons, cores, fontes 

diferentes e animações em seus textos orais. Nesse contexto, não podemos esquecer 

que muitas escolas públicas brasileiras não contam com as condições técnicas para 

essas produções e compartilhamentos, uma vez que faltam computadores, não há 

acesso a internet ou a rede é muita lenta para a quantidade de usuários, os 

laboratórios bloqueiam muitos programas, sites e ambiente digitais, entre outros 

aspectos. 

Outro quesito a considerar são os gêneros propostos para o trabalho com a oralidade 

que são os mesmos propostos para as demais práticas de linguagens (leitura e 

escrita) e o foco permanece na “[...] situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade 

do texto” (BRASIL, 2017, p. 103). Não há compreensão da sala de aula de 

alfabetização como um espaço para as crianças e a professora dialogarem, contarem 

suas experiências e vivências, em situações de interações verbais. Entendemos como 

Geraldi (2003) que 

[...] a produção de textos (orais e escritos) [deve ser] o ponto de partida (e 
ponto de chegada) de todo o processo ensino/aprendizagem. E isto não 
apenas por inspiração ideológica da devolução do direito à palavra às classes 
populares desprivilegiadas, para delas ouvirmos a história contida e não 
contada, da grande maioria que hoje ocupa os bancos escolares. Sobretudo, 
é porque no texto que a língua – objeto de estudo – se revela em sua 
totalidade quer enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento, quer 
enquanto discurso que remete a uma relação intersubjetiva constituída no 
próprio processo de enunciação marcada pela temporalidade e suas 
dimensões (GERALDI, 2003, p. 135). 
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Nesse sentido que compreendemos a sala de aula como um, 

[...] espaço público e, por isso, pode contribuir efetivamente para que os 
alunos possam desenvolver formas de participação na sociedade. Para isso 
acontecer, será importante que o professor promova o desenvolvimento da 
capacidade de interagir verbalmente nos mais diversos ambientes e 
instituições (ANTUNES, 2015, p. 156). 

Nessa perspectiva, o professor alfabetizador deve “[...] oportunizar aos seus alunos o 

domínio de outra forma de falar, o dialeto padrão, sem que signifique a depreciação 

de forma de falar predominante em sua família, em seu grupo social, etc.” (GERALDI, 

2006, p. 44). Isso porque quando as crianças usam a fala, por meio de atividade de 

produção de textos orais, elas estão produzindo enunciados que devem ser sempre 

contextualizados, circunscritos a situações específicas e repletos de 

intencionalidades. Portanto, um texto oral não se constitui como um conjunto de 

palavras justapostas umas às outras e sim como uma unidade linguística de 

significação, localizada a um contexto social, ideológico e dialógico que é perpassado 

por todos os outros enunciados que o compõem. 

Os autores da BNCC também compreendem que desenvolver nos alunos habilidades 

de “Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com entonação adequada 

e observando as rimas. Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e à melodia 

(BRASIL, 2017, p.103), constitui-se como trabalho com a oralidade, sendo que o foco 

direciona-se para rimas, ritmo, melodia e entonação. O documento silencia que os 

gêneros mencionados são do campo discursivo do entretenimento, isto é, são textos 

que foram produzidos para brincar com a linguagem, para divertir, para acompanhar 

um jogo, uma brincadeira. Inferimos que esse silenciamento se deve ao fato de a 

BNCC permanecer tomando o texto apenas como ponto de partida para o trabalho 

com as unidades menores da língua (assim como nos métodos tradicionais, no 

construtivismo) e não para dizer o que se pensa, instaurar a conversa, o diálogo, a 

interação com o outro, se posicionar sobre diferentes assuntos. Para Geraldi (1997),  

[...] o trabalho com a produção de textos orais e escritos possibilita aos 
alunos, principalmente aqueles pertencentes às classes populares, o direito 
(historicamente negado) de contar suas histórias. Assim, [...] ao se propor 
produção de textos como devolução da palavra ao sujeito, aposta-se no 
diálogo (que não exclui a polêmica e a luta pelos sentidos) e na possibilidade 
de recuperar na „história contida e não contada‟ elementos indicativos do 
novo que se imiscui nas diferentes formas de retomar o vivido, de inventar o 
cotidiano (GERALDI, 1997, p. 20). 
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Nesse sentido, Alcantara e Stieg (2016) chamaram atenção para as intenções de a 

BNCC suprimir a produção de textos orais de diversos gêneros em função do trabalho 

repetitivo com gêneros específicos como listas, textos curtos e prescrições. Segundo 

os autores, 

Ao correlacionarmos os eixos explicitados nos PCNs-LP (1998) com os 
trazidos pela/na BNCC, percebemos, principalmente, a retirada do termo 
“produção de textos orais e escritos” (articulados ao eixo USO) para 
“oralidade” e “escrita”. Essa supressão e/ou mudança traz questionamentos 
basilares no que se refere à concepção de linguagem trazida pelo documento, 
bem como ao que se entende por escrita e não produção de textos escritos: 
volta-se, assim, com a BNCC, a uma concepção de escrita como uma 
tecnologia, como uma aquisição/apropriação que, simplesmente, serve de 
base/instrumento para, posteriormente, habilitar práticas de leitura e escrita 
em sociedade? A resposta a tal questionamento se faz imprescindível no que 
tange ao que a BNCC entende e pretende com o ensinoaprendizagem da 
Língua Portuguesa (ALCANTARA; STIEG, 2016, p. 39). 

Motivar o aluno, como sujeito falante, contribui “[...] efetivamente para que os alunos 

possam desenvolver formas de participação na sociedade” (ANTUNES, 2015, p. 156), 

e a escola, que tem o papel social de possibilitar às crianças o domínio efetivo dos 

conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, deve fomentar a 

capacidade de “[...] interagir verbalmente nos mais diversos ambientes e instituições” 

(ANTUNES, 2015, p. 156), formando cidadãos capazes de participar na sociedade de 

maneira irrestrita. 

Daremos assim continuidade a nossa investigação, com foco em mais uma das 

práticas de linguagem propostas para a alfabetização de crianças na BNCC, a “análise 

linguística/semiótica”, buscando compreender o que nos dá a ler a BNCC sobre esta 

proposta. 

5.4 PRÁTICA DE LINGUAGEM: ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

(ALFABETIZAÇÃO) 

É interessante observar que, inicialmente, no texto da BNCC que trata da “Língua 

Portuguesa no Ensino Fundamental – anos iniciais: práticas de linguagem, objetos de 

conhecimento e habilidades” (BRASIL, 2017, p. 89-93), o eixo denominado “análise 

linguística/semiótica” não se mostra junto do termo “alfabetização”. Porém, quando 

apresenta o Quadro com as “práticas de linguagem, objetos de conhecimento e 
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habilidades”, especificamente, para o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, entre 

parênteses vem o termo “alfabetização”. 

Não é por acaso que há essa junção quando se oferece o Quadro (BRASIL, 2017, p. 

98-111) a leitura dos professores alfabetizadores. Inferimos que há uma estreita 

relação com a concepção de alfabetização que fundamenta a BNCC, uma vez que os 

autores deste documento oficial afirmam que há pesquisas sobre a construção da 

língua escrita pela criança que mostram ser necessário, no processo inicial de 

aprendizagem da leitura e da escrita, que as crianças saibam  

[...] perceber quais sons se deve representar na escrita e como; construir a 
relação fonema-grafema: a percepção de que as letras estão representando 
certos sons da fala em contextos precisos; perceber a sílaba em sua 
variedade como contexto fonológico desta representação (BRASIL, 2017, p. 
91). 

Apesar de o texto da Base não apresentar quais são essas pesquisas sobre a 

construção da língua escrita pela criança que fundamentam o enunciado acima, 

implicitamente, há vestígios de que são pesquisas dos defensores do método fônico, 

pois a preocupação centra-se no trabalho com sílabas e fonemas. Nas palavras dos 

autores da BNCC, 

[...] alfabetizar é trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do 
português do Brasil escrito, compreendendo como se dá este processo 
(longo) de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o 
funcionamento fonológico da língua pelo estudante. Para isso, é preciso 
conhecer as relações fono-ortográficas, isto é, as relações entre sons 
(fonemas) do português oral do Brasil em suas variedades e as letras 
(grafemas) do português brasileiro escrito (BRASIL, 2017, p. 90). 

Esse foco no trabalho com as relações entre sons e letras não altera o conceito de 

alfabetização dos defensores do método fônico que, por conseguinte, também é 

defendido pela BNCC ao tratar da alfabetização e do letramento. Nessa conciliação, 

[...] a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas 
sociais de leitura e escrita, isto é, por atividades de letramento, e este, por 
sua vez, só pode se desenvolver no contexto da aprendizagem das relações 
fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização (STIEG, 2012, p. 
143). 

Desse modo, os autores da BNCC afirmam que nessa prática de linguagem – análise 

linguística/semiótica, a alfabetização deve ser sistematizada nos dois primeiros anos 

do Ensino Fundamental e, ao longo dos três anos, desenvolver “[...] a observação das 
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regularidades e a análise do funcionamento da língua e de outras linguagens e seus 

efeitos nos discursos” (BRASIL, 2017, p. 89). 

Conforme mostra o Quadro abaixo, por sistematizada no 1º e 2º anos entende-se que: 

 

 



101 

Quadro 7 – Análise Linguística/Semiótica (Alfabetização) 

BNCC CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS À 
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

PORTUGUESA PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

1º ANO 2º ANO 1º ANO 2º ANO 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

(EF01LP04) Disting
uir as letras do 
alfabeto de outros 
sinais gráficos. 

  

Distinção entre as 
letras e outros 
símbolos utilizados 
na escrita.                                

  

 

Construção do sistema alfabético 

(EF01LP05) Reconh
ecer o sistema de 
escrita alfabética 
como representação 
dos sons da fala. 

  

O nome das letras 
do alfabeto; 
Categorização 
funcional das letras.                        

  

Construção do sistema alfabético e da 
ortografia 

(EF01LP06) Segme
ntar oralmente 
palavras em sílabas. 

   Estrutura silábica. 

(EF01LP07) Identific
ar fonemas e sua 
representação por 
letras. 

(EF02LP03) Ler e 
escrever palavras 
com 
correspondências 
regulares diretas 
entre letras e 
fonemas (f, v, t, d, p, 
b) e 
correspondências 
regulares 
contextuais (c e q; e 
e o, em posição 
átona em final de 
palavra). 

Categorização 
funcional das letras. 

Relações entre sons 
e letras e letras e 
sons: letras e sons 
que possuem 
relação biunívoca e 
sons que 
representam 
diferentes letras 
segundo a posição. 
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(EF01LP08) Relacio
nar elementos 
sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de 
palavras) com sua 
representação 
escrita. 

(EF02LP04) Ler e 
escrever 
corretamente 
palavras com 
sílabas CV, V, CVC, 
CCV, identificando 
que existem vogais 
em todas as sílabas. 

Relações entre sons 
e letras. 

Estrutura silábica 
(uma sílaba com 
uma vogal [V], uma 
sílaba com uma 
consoante e uma 
vogal [CV], uma 
sílaba com uma 
vogal e uma 
consoante [VC], 
uma sílaba com 
duas consoantes e 
uma vogal [CCV]) . 

(EF01LP09) Compa
rar palavras, 
identificando 
semelhanças e 
diferenças entre 
sons de sílabas 
iniciais. 

(EF02LP05) Ler e 
escrever 
corretamente 
palavras com 
marcas de 
nasalidade (til, m, n). 

Aliteração 

Acentuação gráfica 
(til [~]);                                                                                                                                 
Letras (M, N) que 
representam 
diferentes sons 
segundo a posição;  

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

(EF01LP10) Nomea
r as letras do 
alfabeto e recitá-lo 
na ordem das letras. 

(EF02LP06) Perceb
er o princípio 
acrofônico que 
opera nos nomes 
das letras do 
alfabeto. 

Ordem Alfabética Relações sons e 
letras e letras e sons 

Conhecimento das diversas grafias do 
alfabeto/Acentuação 

(EF01LP11) Conhec
er, diferenciar e 
relacionar letras em 
formato imprensa e 
cursiva, maiúsculas 
e minúsculas. 

(EF02LP07) Escrev
er palavras, frases, 
textos curtos nas 
formas imprensa e 
cursiva. 

Categorização 
gráfica das letras. 

Categorização 
gráfica das letras. 
Escrita de palavras, 
frases e textos 
curtos. 

Segmentação de 
palavras/Classificação de palavras por 

número de sílabas 

(EF01LP12) Reconh
ecer a separação 
das palavras, na 
escrita, por espaços 
em branco. 

(EF02LP08) Segme
ntar corretamente as 
palavras ao 
escrever frases e 
textos. 

A finalidade da 
segmentação dos 
espaços em branco. 

Separação silábica 
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Construção do sistema alfabético 

(EF01LP13) Compa
rar palavras, 
identificando 
semelhanças e 
diferenças entre 
sons de sílabas 
mediais e finais. 

  
Valor distintivo dos 
fonemas 

  

Pontuação 

(EF01LP14) Identific
ar outros sinais no 
texto além das 
letras, como pontos 
finais, de 
interrogação e 
exclamação e seus 
efeitos na 
entonação. 

(EF02LP09) Usar 
adequadamente 
ponto final, ponto de 
interrogação e ponto 
de exclamação. 

Símbolos utilizados 
na escrita 
(pontuação [.], [?], 
[!]). 

Símbolos utilizados 
na escrita 
(pontuação [.], [?], 
[!]). 

Sinonímia e 
antonímia/Morfologia/Pontuação 

(EF01LP15) Agrupa
r palavras pelo 
critério de 
aproximação de 
significado 
(sinonímia) e 
separar palavras 
pelo critério de 
oposição de 
significado 
(0antonímia). 

(EF02LP10) Identific
ar sinônimos de 
palavras de texto 
lido, determinando a 
diferença de sentido 
entre eles, e formar 
antônimos de 
palavras 
encontradas em 
texto lido pelo 
acréscimo do prefixo 
de negação in-/im-. 

Sinônimos e 
antônimos. 

Sinônimos e 
antônimos.;                                                           
Formação das 
palavras (prefixos 
de negação). 

Morfologia   

(EF02LP11) Formar 
o aumentativo e o 
diminutivo de 
palavras com os 
sufixos -ão e -inho/-
zinho. 

  

Flexão das palavras 
(grau -  sufixos que 
representem 
aumentativo e 
diminutivo). 

CAMPO DA VIDA COTIDIANA                                                                                                                                                                                                                                                                               
Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo: agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, 

convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras 
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Análise 
linguística/semiótica 

(Alfabetização) 
Forma de composição do texto 

(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, 
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e 
canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo 
de fala relacionado ao ritmo e à melodia das 
músicas e seus efeitos de sentido. 

Rimas; 
Aliterações;  
Assonâncias.                               

(EF01LP20) Identificar e 
reproduzir, em listas, 
agendas, calendários, 
regras, avisos, convites, 
receitas, instruções de 
montagem e legendas 
para álbuns, fotos ou 
ilustrações (digitais ou 
impressos), a formatação 
e diagramação específica 
de cada um desses 
gêneros. 

(EF02LP16) Identificar 
e reproduzir, em 
bilhetes, recados, 
avisos, cartas, e-mails, 
receitas (modo de 
fazer), relatos (digitais 
ou impressos), a 
formatação e 
diagramação 
específica de cada um 
desses gêneros. 

Formatação e 
diagramação dos 
gêneros textuais 
(escritos). 

Formatação e 
diagramação dos 
gêneros textuais 
(escritos). 

  

(EF02LP17) Identificar 
e reproduzir, em 
relatos de 
experiências pessoais, 
a sequência dos fatos, 
utilizando expressões 
que marquem a 
passagem do tempo 
(“antes”, “depois”, 
“ontem”, “hoje”, 
“amanhã”, “outro dia”, 
“antigamente”, “há 
muito tempo” etc.), e o 
nível de 
informatividade 
necessário. 

     
Classe de palavras: 
advérbios de 
tempo. 

CAMPO DA VIDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                    
Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e escrita, especialmente de textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e 
reivindicatória, contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros textuais deste campo: notas; álbuns noticiosos; 

notícias; reportagens; cartas do leitor (revista infantil); comentários em sites para criança; textos de campanhas de conscientização; Estatuto da Criança e do 
Adolescente; abaixo-assinados; cartas de reclamação, regras e regulamentos 
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Análise 
linguística/semiótica 

(Alfabetização) 
Forma de composição do texto 

(EF12LP14) Identificar e reproduzir, em 
fotolegendas de notícias, álbum de fotos digital 
noticioso, cartas de leitor (revista infantil), digitais 
ou impressos, a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, inclusive 
em suas versões orais. 

Formatação e 
diagramação dos 
gêneros textuais 
(escritos e orais). 

  

(EF12LP15) Identificar a forma de composição 
de slogans publicitários. 

Formatação e diagramação do gênero 
slogans publicitários.   

(EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios 
publicitários e textos de campanhas de 
conscientização destinados ao público infantil 
(orais e escritos, digitais ou impressos), a 
formatação e diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive o uso de imagens. 

Formatação e diagramação dos 
gêneros textuais (escritos e visuais). 

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                     
Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura/escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem e as 
práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste campo em 
mídia impressa ou digital: enunciados de tarefas escolares; relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos; diagramas; entrevistas; notas de 

divulgação científica; verbetes de enciclopédia. 

Análise 
linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição dos 
textos/Adequação do texto às 

normas de escrita 

 
(EF01LP24) Identificar 
e reproduzir, em 
enunciados de tarefas 
escolares, diagramas, 
entrevistas, 
curiosidades, digitais 
ou impressos, a 
formatação e 
diagramação 
específica de cada um 
desses gêneros, 
inclusive em suas 
versões orais. 

(EF02LP25) Identificar e 
reproduzir, em relatos de 
experimentos, 
entrevistas, verbetes de 
enciclopédia infantil, 
digitais ou impressos, a 
formatação e 
diagramação específica 
de cada um desses 
gêneros, inclusive em 
suas versões orais. 

Formatação e 
diagramação dos 
gêneros textuais 
(escritos e orais). 

Formatação e 
diagramação dos 
gêneros textuais 
(escritos e orais). 

                     CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e 
linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, 

cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, dentre outros. 
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Análise 
linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Formas de composição de 
narrativas 

(EF01LP26) Identificar 
elementos de uma 
narrativa lida ou escutada, 
incluindo personagens, 
enredo, tempo e espaço. 

(EF02LP28) Reconhecer o 
conflito gerador de uma 
narrativa ficcional e sua 
resolução, além de 
palavras, expressões e 
frases que caracterizam 
personagens e ambientes. 

Identificação de 
personagens, enredo, 
tempo e espaço.                                  

Tipo textual: 
narração. 

Formas de composição de 
textos poéticos 

(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, 
rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, 
expressões, comparações, relacionando-as com 
sensações e associações. 

Rimas;                                                                                                                                                                                                                                     
Aliterações;                                                                                                                                                                                                         
Relações entre as palavras. 

Formas de composição de 
textos poéticos visuais 

  

(EF02LP29) Observar, em 
poemas visuais, o formato 
do texto na página, as 
ilustrações e outros efeitos 
visuais. 

 

Formatação 
e 
diagramação 
dos gêneros 
textuais 
(escritos, 
orais e 
visuais). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018)
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A partir da construção desse Quadro referente a prática de linguagem “Análise 

Linguística/Semiótica (Alfabetização) ”, pode-se verificar que os conhecimentos sobre 

o sistema de escrita a ser trabalhado nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental 

são: 

 distinção entre letras e outros símbolos utilizados na escrita; 

 nome das letras do alfabeto; 

 ordem alfabética; 

 categorização gráfica das letras; 

 categorização funcional das letras; 

 segmentação dos espaços em branco; 

 símbolos utilizados na escrita: pontuação e acentuação; 

 relações entre sons e letras e letras e sons: sons que possuem relação 

biunívoca, sons que representam diferentes letras segundo a posição; 

 sílaba; 

 sinônimos e antônimos; 

 advérbio de tempo; 

 aumentativo e diminutivo; 

 prefixos de negação; 

 rimas; 

 assonâncias: repetição de sons de vogais em um verso ou em uma frase, 

especialmente as sílabas tônicas; 

 aliterações: repetição consecutiva de sons consonantais idênticos ou 

parecidos; 

 formatação e diagramação de gêneros textuais; 

 tipo textual: narração; 

 escrita de palavras, frases e textos curtos. 

Cabe ainda esclarecer para o professor alfabetizador a diferença entre gêneros 

discursivos e tipos de texto. Fundamentados na perspectiva bakhtiniana de 

linguagem, compreendemos que os gêneros do discurso são criações humanas que 

se referem aos enunciados que produzimos em determinados contextos, circunscritos 

a situações específicas, com intencionalidades para atender às necessidades das 
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interações verbais e que repetem conteúdo, forma composicional e estilo de 

linguagem. Nas palavras de Bakhtin (2003), 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 
atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 
finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 
estilo de linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos 
e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua estrutura composicional. 
Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 
composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 
igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 
comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas 
cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 
de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003, 
p. 261-262). 

Sendo assim, quando utilizamos a fala ou a escrita por meio da atividade de leitura ou 

de produção de textos estamos lidando com gêneros do discurso que abarcam tanto 

uma materialidade linguística como uma dimensão discursiva. Já os tipos textuais são 

[...] sequências textuais que se definem pela natureza linguística de sua 
composição (modalidade, aspectos sintáticos, lexicais, tempos verbais, 
relações lógicas, estilo, organização do conteúdo etc.). [...] constituem-se em 
categorias como narração, argumentação, exposição, descrição, injunção 
(GONTIJO; SCHWARTZ, 2009, p. 98).  

Desse modo, os tipos de textos se realizam nos gêneros do discurso e em um mesmo 

gênero podem ocorrer diferentes tipos textuais. Essa distinção é importante para que 

o professor alfabetizador possa planejar o trabalho com a Língua Portuguesa que 

possibilite as crianças a dialogarem com a diversidade de gêneros discursivos e 

compreendam os diferentes modos de organização da textualidade. 

Nessa prática de linguagem – “análise linguística/semiótica (alfabetização), 

materializada na BNCC, também é possível observar que dentro dos gêneros textuais 

elencados nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental a preocupação permanece 

com a construção composicional do texto e não com a dimensão discursiva, pois todas 

as habilidades citadas se direcionam a identificar e (re) produzir a formatação e 

diagramação específica de cada um desses gêneros (escritos e orais). 

Vê-se, portanto, que os autores da BNCC não estão preocupados com um trabalho 

com textos nas classes de alfabetização que possibilite a construção e reconstrução 

de diálogos entre as crianças e as produções da própria cultura, que esteja articulado 
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às diferentes necessidades e interesses que fazem parte das suas condições de 

existência, permitindo que elas aprendam que os gêneros discursivos são lugares em 

que as interações verbais ocorrem e que a linguagem é uma forma de ação sócio-

histórica e cultural. Tanto que a ênfase não está na produção de textos (orais e 

escritos) e sim nas relações entre sons e letras e letras e sons, na escrita de palavras 

e frases e quando solicita a escrita de textos são de textos curtos. De acordo com a 

BNCC (BRASIL, 2017), 

Esse processo básico (alfabetização) de construção do conhecimento das 
relações fonografêmicas em uma língua específica, que pode se dar em dois 
anos, é, no entanto, complementado por outro, bem mais longo, que podemos 
chamar de ortografização, que complementará o conhecimento da ortografia 
do português do Brasil. Na construção desses conhecimentos, há três 
relações que são muito importantes: a) as relações entre a variedade de 
língua oral falada e a língua escrita (perspectiva sociolinguística); b) os tipos 
de relações fono-ortográficas do português do Brasil; e c) a estrutura da 
sílaba do português do Brasil (perspectiva fonológica) (BRASIL, 2017, p. 91). 

Nesse momento, a BNCC estabelece que o sistema alfabético deve ser ensinado no 

1º e 2º anos do Ensino Fundamental, onde  “[...] ganha destaque o campo da vida 

cotidiana, em que circulam gêneros mais familiares aos alunos, como as cantigas de 

roda, as receitas, as regras de jogo etc.” e no 3º ano ensina-se o sistema alfabético-

ortográfico, onde “[...] os conhecimentos e a análise linguística e multissemiótica 

avançarão em outros aspectos notacionais da escrita, como pontuação e acentuação 

e introdução das classes morfológicas de palavras a partir do 3º ano” (BRASIL, 2017, 

p. 93). 

Considerando que o enfoque de nossa pesquisa está ancorado num aporte teórico-

filosófico “comprometido com a emancipação do ser humano e com a superação da 

sociedade capitalista” (DANGIÓ, 2018, p. 58), entendemos, com as análises 

realizadas neste capítulo, que as concepções de mundo e de sujeito que sustentam a 

BNCC voltam-se, intencionalmente, para o fortalecimento dos processos de aceitação 

e adequação ao sistema vigente por meio de uma limitação àquilo que interessa e 

possibilita a formação de um cidadão passivo e adequado ao sistema neoliberal, ou 

seja, no máximo, ao seu aproveitamento como mão de obra controladamente útil à 

classe dominante. E é nessa perspectiva que são abordadas as habilidades propostas 

nesse documento. 
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Diante dos elementos apresentados percebemos que as habilidades privilegiadas na 

na BNCC, são aquelas que mantêm o foco nas unidades menores da língua. Gontijo 

(2014), já chamava atenção para esse fato quando de sua análise referente a Provinha 

Brasil, dessa forma, no próximo tópico, concentraremos nossas análises nessa 

questão: quais as relações entre as habilidades propostas na BNCC e as que estão 

postas na matriz de referência da ANA. 

5.5 A PROPOSTA CURRICULAR DA BNCC PARA A ALFABETIZAÇÃO DE 

CRIANÇAS E A AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO (SAEB/ANA): 

UM PROJETO DE CONTROLE DA AUTONOMIA DOCENTE  

Em nossas análises sobre a BNCC, e apresentadas em todo o capítulo 4, inferimos 

que esta proposta curricular é constituída por uma carga histórica de outros 

documentos anteriores a ela, a começar por sua nomenclatura – “Base Nacional 

Comum Curricular” que representa um movimento em favor da unificação do currículo, 

o que devido às diversidades presentes, sabemos não ser uma proposição de 

educação de qualidade para todos. Compreendemos que para nós – professoras 

alfabetizadoras, a leitura atenta e perscrutadora deste documento se faz necessária 

uma vez que sua concepção de currículo se apresenta camuflada da roupagem de 

direitos de aprendizagem que “[...] sob a ótica tecnicista e meritocrática, constituem-

se em deveres de aprendizagem” (CURY; REIS; ZANARDINI, 2018, p. 66). 

Para Freitas (2014) esta perspectiva de “direito de aprendizagem” reforça a lógica da 

exclusão social tal como promove o reducionismo do direito ao “direito de 

aprendizagem”. As reformas curriculares sustentadas por uma visão neoliberal e 

amparadas pela lógica economicista implicam na preparação de um sujeito que tenha 

acesso à aquisição de conhecimentos básicos, dos rudimentos da leitura, da escrita e 

do cálculo para que esse possa tornar-se “mão de obra aproveitável” para o mercado 

de trabalho, consolidando também a ideologia da meritocracia e das possibilidades de 

alcançar o sucesso tal como este é vislumbrado pela sociedade capitalista, de acordo 

com o esforço individual de cada um, desconsiderando as desigualdades sociais 

impostas às classes mais baixas. 

Como demonstrado nos capítulos anteriores, o documento da BNCC ancora-se nos 

conceitos de alfabetização e de letramento. Por perpetuar o que já estava posto em 
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programas anteriores do Ministério da Educação, como o “Pró-letramento” 

(ANTUNES, 2015) e o “Pacto pela Alfabetização na Idade Certa” (Pnaic) (COSTA, 

2017; LOOSE, 2016), consideramos necessário clarificar se há relações entre as 

habilidades elencadas na BNCC para os anos iniciais do Ensino Fundamental e as 

habilidades exigidas na Matriz de Referência da Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA/SAEB). 

Apresentamos no Quadro 8 um comparativo com as habilidades apresentadas na 

ANA e na BNCC. 
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Quadro 8 – Quadro comparativo entre ANA e BNCC 

HABILIDADES (ANA) HABILIDADES (BNCC) 

H1. Ler palavras com estrutura silábica 
canônica. 

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de 
palavras) com sua representação escrita. 

H2. Ler palavras com estrutura silábica não canônica. 
(EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, 
CCV, identificando que existem vogais em todas as 
sílabas. 

H3. Reconhecer a finalidade do texto. 

(EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade; 
(EF02LP12) Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de 
canção, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma 
de organização à sua finalidade. 

H4. Localizar informações explícitas em textos. (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 

H5. Compreender os sentidos de palavras e expressões em textos. 

(EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado 
(sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de significado 
(antonímia); 
(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares, diagramas, 
curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo investigativo, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

H6. Realizar inferências a partir da leitura de textos verbais. 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do 
texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse 
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências 
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. 

H7. Realizar inferências a partir da leitura de textos que articulem a 
linguagem verbal e não verbal. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

H8. Identificar o assunto de um texto. 
(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, 
avisos, convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos), 
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dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade. 

H9. Estabelecer relações entre partes de 
um texto marcadas por conectores. 

(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das letras, como pontos 
finais, de interrogação e exclamação e seus efeitos na entonação; 
(EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto 
de exclamação; 
(EF02LP17) Identificar e reproduzir, em relatos de experiências pessoais, a 
sequência dos fatos, utilizando expressões que marquem a passagem do 
tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro dia”, 
“antigamente”, “há muito tempo” etc.), e o nível de informatividade necessário. 

H10. Grafar palavras com correspondências regulares diretas. 
(EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas 
entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares 
contextuais (c e q; e e o, em posição átona em final de palavra). 

H11. Grafar palavras com correspondências regulares contextuais entre 
letras ou grupos de letras e seu valor sonoro. 

(EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas 
entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares 
contextuais (c e q; e e o, em posição átona em final de palavra). 

H12. Produzir um texto a partir de uma situação dada. 

(EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, slogans e peça de campanha de conscientização destinada ao 
público infantil que possam ser repassados oralmente por meio de 
ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto; 
(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, slogans, anúncios publicitários e textos de campanhas de 
conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do 
campo publicitário, considerando a situação comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto; 
(EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou 
digital, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto; 
(EF02LP14) Planejar e produzir pequenos relatos de observação de 
processos, de fatos, de experiências pessoais, mantendo as características 
do gênero, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

H12. Produzir um texto a partir de uma situação dada (grafar 
convencionalmente as palavras do texto). 

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e 
cursiva. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019)
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Vale salientar que, nem no Documento Básico da Avaliação Nacional da Alfabetização 

(2013) nem na BNCC (2017), há uma conceituação específica para o termo 

habilidades. Inferimos que o conceito equipara-se a concepções já legitimadas em 

documentos oficiais anteriores a esses, como no Pnaic denominava-se “direitos de 

aprendizagem”, e refere-se às aprendizagens que as crianças devem desenvolver em 

um determinado período de sua vida escolar. Para Arroyo (2013), 

Essa concepção propedêutica de organização escolar e de currículo nos 
persegue como inquestionável. Até em propostas que apontam para o 
reconhecimento da singularidade do tempo da infância de cada tempo, 
observamos que na hora de proclamar o direito à educação nas crianças 
menores ou de incluir as crianças de 6 anos no Ensino Fundamental não 
conseguem superar a lógica sequencial. Apenas trocam a sequencias de 
séries por sequências de anos. Tratam a última infância, 6 a 10 anos, como 
anos iniciais e a adolescência 11 a 14 anos como anos finais. Iniciais e finais 
de quê?  Do Ensino Fundamental? Continuamos com a velha sequencia 
hierárquica pré-primário, ginasial? A infância de 6 a 10 anos é inicial, 
precedente, propedêutica à adolescência vista como tempo final? De quê? 
Enquanto não superarmos essas visões de infância não acertaremos com 
propostas currículos que respeitem sua singularidade. Mas ao mesmo tempo 
enquanto não questionaremos os ordenamentos e as estruturas sequenciais, 
hierárquicas do sistema escolar e dos currículos não conseguiremos superar 
essas visões. Nada fácil à pedagogia e às diretrizes curriculares libertar-se 
dessas linearidades, níveis, graus, sequencias propedêuticas, impregnadas 
de visão sequenciada e propedêutica da passagem dos tempos geracionais 
(ARROYO, 2013, p. 213). 

Seguindo esse entendimento, podemos inferir que o currículo proposto na BNCC para 

o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental não favorece o desenvolvimento integral da 

criança, suprimindo de seu processo de constituição humana os conhecimentos 

historicamente produzidos apesar de usar termos que induzam ao convencimento 

dessa possibilidade. Gontijo (2015) afirma que: 

A definição de uma base comum nacional parece importante para que a 
escola cumpra seu objetivo de garantir o acesso ao conhecimento produzido 
ao longo da história humana. Entretanto, quando essa proposição se alinha, 
exclusivamente, à lógica da avaliação com a finalidade de produzir a melhoria 
de índices de desempenho nacionais pela via do rebaixamento do que é 
ensinado e, consequentemente, aprendido, podemos imaginar que ela 
poderá ser nociva ao desenvolvimento da educação (GONTIJO, 2015, p. 
188). 

Podemos comprovar a afirmação de Gontijo (2015, p. 188), ao observarmos as 

notícias e orientações que o MEC veicula atualmente, inclusive em redes sociais, 

como vemos na figura abaixo 
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Figura 4 – Relação habilidades X índices internacionais 

 
Fonte: BRASIL, (2019).20  

Conforme podemos visualizar no Quadro comparativo entre as habilidades 

apresentadas na ANA e na BNCC, todas as habilidades requeridas na Avaliação 

estão, com outros termos, presentes no documento da Base. Portanto, há uma estreita 

relação entre a formulação da Base Nacional Comum Curricular e o que é requerido 

das crianças nas avaliações em larga escala. 

Partindo dessa premissa, apresentamos um questionamento: a BNCC propicia ao 

professor e aos alunos tempos pedagógicos que vislumbrem a possibilidade de uma 

análise crítica da realidade vivida? Momentos nos quais no aluno, frente a todas essas 

competências que na BNCC se apresentam como indispensáveis à vida em toda sua 

complexidade e às habilidades a elas relacionadas possa aflorar não o desejo de 

adaptar-se, adequar-se e fazer parte dela, mas de perceber a necessidade de lutar 

pela transformação desse sistema injusto que gera a pobreza, a manutenção das 

desigualdades e esse cotidiano cruel, por uma sociedade que seja deveras justa? 

                                                           
20 Página do Ministério da Educação no Instagram. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/mineducacao/?hl=pt-br>. Acesso em: 11 ago. 2019. 
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Inferimos assim que a maior ilusão da proposta da BNCC é que ela na verdade se 

correlaciona intencionalmente com a consolidação de um projeto que retira dos 

docentes sua autonomia, direcionando as habilidades propostas às habilidades que 

estão propostas nas avaliações em larga escala, silenciando intencionalmente muitos 

dos conhecimentos que são necessários à constituição de sujeitos em sua formação 

omnilateral. 
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6 SOBRE O MATERIAL EDUCATIVO: ENUNCIADOS SOBRE A ALFABETIZAÇÃO 

REFERENDADOS NA BNCC: PALAVRAS E CONTRAPALAVRAS 

Neste capítulo, apresentamos o produto educacional desenvolvido ao longo de nossa 

pesquisa do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades (PPGEH). 

Inicialmente, cabe clarificar que os mestrados profissionais foram instituídos pela 

Portaria Normativa nº 17, de 28 de dezembro de 2009, no âmbito da Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

Compreendendo o Mestrado Profissional como uma modalidade de formação pós-

graduada stricto sensu que, conforme a Portaria supracitada, possibilita a “[…] 

formação de profissionais qualificados pela apropriação e aplicação do conhecimento 

embasado no rigor metodológico e nos fundamentos científicos”, que empreendemos 

esforços em analisar critico-responsivamente os conceitos de alfabetização e de 

letramento que ancoram a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como o 

currículo proposto na  área de Língua Portuguesa voltada para o 1º e 2º anos do 

Ensino Fundamental. 

E a Capes ao apresentar na Portaria nº 17/2009 que o Mestrado Profissional tem como 

foco a “[…] ênfase os princípios de aplicabilidade técnica, flexibilidade operacional e 

organicidade do conhecimento técnico-científico, visando o treinamento de pessoal 

pela exposição dos alunos aos processos da utilização aplicada dos conhecimentos e 

o exercício da inovação, visando a valorização da experiência profissional”, 

entendemos que esse aprofundamento de estudos pode contribuir com os professores 

alfabetizadores regentes de classe, os pedagogos e os técnicos das Secretarias 

Estadual e Municipais de Educação, na leitura do documento oficial sobre a 

alfabetização de crianças na BNCC. 

De acordo com o artigo 7º, § 3º, da Portaria nº 17/2009 da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
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O trabalho de conclusão final do curso poderá ser apresentado em diferentes 
formatos, tais como dissertação, revisão sistemática e aprofundada da 
literatura, artigo, patente, registros de propriedade intelectual, projetos 
técnicos, publicações tecnológicas; desenvolvimento de aplicativos, de 
materiais didáticos e instrucionais e de produtos, processos e técnicas; 
produção de programas de mídia, editoria, composições, concertos, relatórios 
finais de pesquisa, softwares, estudos de caso, relatório técnico com regras 
de sigilo, manual de operação técnica, protocolo experimental ou de 
aplicação em serviços, proposta de intervenção em procedimentos clínicos 
ou de serviço pertinente, projeto de aplicação ou adequação tecnológica, 
protótipos para desenvolvimento ou produção de instrumentos, 
equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica, produção artística, 
sem prejuízo de outros formatos, de acordo com a natureza da área e a 
finalidade do curso, desde que previamente propostos e aprovados pela 
Capes (CAPES, 2009, n. p.). 

Nesse contexto, o Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades do Ifes Campus 

Vitória, instituiu em seu Projeto Pedagógico de Curso que além da dissertação, o/a 

mestrando/a deve construir um produto educacional que contribua para a aplicação 

prática dos produtos em processos educativos, vinculado às problemáticas reais da 

sua área de atuação. Sendo assim, o produto educacional deve ser apresentado em 

um dos formatos abaixo relacionados: 

- Processos educacionais em espaços de educação formal e não formal; 
- Propostas de intervenção curricular em Ensino de Humanidades; 
- História e/ou memórias de processos educacionais, disciplinas, instituição e 
eventos no contexto do Ensino de Humanidades; 
- Recursos didáticos produzidos para atender as necessidades do Ensino de 
Humanidades – estão incluídos nesse item, os manuais de ensino, guias 
didáticos, roteiros para visitas técnicas em espaços de educação não formal, 
curtas-metragens, documentários, jogos pedagógicos, entre outros; 
- Programas de informática e roteiros para uso de recursos informatizados, 
para atender as necessidades do Ensino de Humanidades (IFES, 2014, p. 
17). 

Seguindo essa normativa do Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Humanidades (PPGEH), no desenvolvimento da pesquisa, construímos um material 

educativo, que, após validado pela banca examinadora, será disponibilizado no site 

do Programa, com o objetivo de socializar a pesquisa realizada e colaborar com a 

formação de professores, pedagogos e técnicos das Secretarias Estadual e 

Municipais de Educação. O material educativo intitulado “Enunciados sobre a 

alfabetização referendados na BNCC: palavras e contrapalavras” também encontra-

se materializado no APÊNDICE II deste relatório de pesquisa e servirá tanto de 

material consultivo para os diferentes sujeitos como de alicerce para o Curso de 

Extensão que será realizado em 2020/1, conforme consta no Anexo II. 
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Desse modo, intentamos sensibilizar os professores alfabetizadores, pedagogos e 

técnicos para a importância de uma leitura critico-responsiva dos documentos oficiais 

emanados do MEC para que se possa realizar não só um movimento de resistência 

às imposições realizadas pela instância maior que regula e normatiza a educação 

brasileira, como também para que possamos realizar a ressignificação crítica deste 

documento nas salas de aula de alfabetização, sem perder de vista o objetivo principal 

que é o de formar o cidadão em seu caráter mais amplo e em sua completude. 

A seguir, apresentaremos nossas considerações finais, na qual retomamos o percurso 

de nossa pesquisa, bem como os objetivos que estabelecemos, mostrando, por meio 

dos dados produzidos, a que respostas chegamos, cientes de que estas, expressam 

a realidade social e histórica do momento na qual esta produção foi situada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

7 ENUNCIAÇÕES FINAIS, MAS NÃO ENCERRADAS 

Como apresentado nas primeiras páginas deste relatório de pesquisa, a alfabetização 

de crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental nos desperta interesse desde o 

início do trabalho com as turmas de 1º e 2º anos em escolas públicas do município de 

Cariacica (ES). E foram as dificuldades enfrentadas tanto com as crianças em sala de 

aula como na formação de professores alfabetizadores no Pnaic que nos motivaram 

a lançar nosso olhar sobre a temática da alfabetização de crianças na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Outra inquietação que nos levou a buscar respostas, foi a 

constante observação de como os documentos oficiais, em especial os que tratam 

sobre a alfabetização de crianças nos anos iniciais, são implementados nas unidades 

de ensino. 

Desse modo, buscamos tecer diálogos com os enunciados materializados no 

documento da BNCC, disponibilizado pelo MEC, para compreender os conceitos de 

alfabetização e de letramento que sustentam este documento e quais os 

conhecimentos propostos no currículo de Língua Portuguesa para o 1º e 2º anos do 

Ensino Fundamental. Para esses diálogos, nos ancorando nos seguintes conceitos 

bakhtinianos de linguagem: dialogia, enunciado, polifonia e linguagem. Como 

metodologia de pesquisa adotamos a análise documental, compreendendo a BNCC 

como um texto/enunciado/documento que se constitui em um período histórico atual 

e é composto por diversas vozes que coexistem e com diversas outras. 

A partir do referencial teórico-metodológico adotado, dialogamos com pesquisadores 

que analisaram criticamente o processo de elaboração da BNCC e a proposta de 

alfabetização apresentada no referido documento, voltando nossas análises para os 

discursos materializados nesses trabalhos que versaram sobre a proposta curricular 

de Língua Portuguesa para a de alfabetização de crianças, especificamente para o 1º 

e 2º anos do Ensino Fundamental. Em diálogo com Mortatti (2015); Gontijo (2015); 

Geraldi (2015); Alcântara e Stieg (2016); Costa (2016); Marsiglia, Pina, Machado e 

Lima (2017); construímos nossas questões de investigação. Foi também a partir da 

leitura desses trabalhos que a relevância de nossa pesquisa foi evidenciada, diante 

das lacunas identificadas. Esses autores nos ajudaram a entender como esse 

documento pode ser utilizado como ferramenta de controle dos enunciados e das 
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produções de sentidos, o que, em nossa opinião provoca o esvaziamento da 

dimensão dialógica e política da alfabetização. 

Concernente ao contexto de produção da Base Nacional Comum Curricular, pudemos 

reiterar que a BNCC se configurara como mecanismo de cerceamento do trabalho 

pedagógico, em especial nos processos de alfabetização infantil. Ao delinearmos o 

percurso histórico, a partir da década de 1990, analisamos movimentos nacionais e 

internacionais voltados para a educação de crianças (em especial no que tange à 

alfabetização), bem como acerca de seus reflexos nas propostas curriculares 

implementadas. Nesse sentido, Arroyo (2013), 

[...] compõe nosso discurso e legitima nossa voz ao tecer questões e 
afirmações acerca das disputas que se consolidam no território do currículo 
escolar, reafirmando a necessidade de movimentos de resistência a 
processos de implementação como o que ocorre com a BNCC. 
Só resta controlar a criatividade docente e se submeter ao ritualizado? Ou 
cabem ainda disputas no território do conhecimento, dos currículos e na 
profissão docente? Esses profissionais se conformarão em ser meros 
executores dos rituais previstos, das competências legitimadas, das 
avaliações impostas? Renunciarão ao seu direito a avaliar-se e avaliar os 
processos de ensino-aprendizagem? Deixarão o trabalho de sua autoria por 
conta de agências e “especialistas” em avaliação, sentenciação? Seguirão 
fiéis às apostilas que a indústria do ensino vende e que gestores públicos 
compram e impõem para elevar a média no Ideb? 
As respostas têm reorientado novas éticas profissionais. 
Ser docente não é ser fiel a rituais preestabelecidos, mas se guiar pela 
sensibilidade para o real, a vida real, sua e dos educandos e criar, inventar, 
transgredir em função de opções políticas, éticas. Aprender a dizer não 
também exige seriedade e profissionalismo, tanto mais do que para dizer um 
sim incondicionado. Resistir a toda forma de anular a capacidade de autoria 
profissional é um direito a ser mantido e disputado. Um direito que foi 
cultivado com seriedade profissional por muitos coletivos e muitas escolas e 
redes (ARROYO, 2013, p. 51-52). 

É diante dessa responsabilidade, da qual nos alerta Arroio (2013), que o aligeirado 

processo de elaboração, homologação, publicação e implementação da BNCC, nos 

provocaram um alerta e nos impulsionaram a realizar essa pesquisa, oferecendo 

algumas contrapalavras acerca do que inferimos a partir desse documento. Ao 

analisarmos os conhecimentos propostos no currículo de Língua Portuguesa para o 

1º e 2º anos do Ensino Fundamental, materializados na BNCC, constatamos que a 

Base Nacional Comum Curricular, ao contrário de toda as enunciações (inclusive 

midiática) acerca de seu caráter inovador, permaneceu direcionando o trabalho 

docente na perspectiva de alfabetização e letramento, amplamente divulgada nos 

documentos do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). 
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Concluímos que a dimensão da leitura como produção de sentidos, da produção de 

textos (orais e escritos) como ponto de partida e de chegada para o trabalho com a 

Língua Portuguesa, a história da escrita, bem como o desenvolvimento da criticidade, 

da criatividade e da inventividade foram mais uma vez silenciados nos documentos 

oriundos do Ministério da Educação (MEC) como a Base Nacional Comum Curricular. 

Isso porque não localizamos na proposição dos objetos de conhecimentos das quatro 

diferentes práticas de linguagem, leitura/escuta (compartilhada e autônoma), escrita 

(compartilhada e autônoma), oralidade e análise linguística/semiótica (alfabetização), 

indícios que propusessem essas indicações para os professores alfabetizadores na 

organização sistemática e intencional do ensino na Língua Portuguesa nos dois 

primeiros anos do Ensino Fundamental. 

Além disso, também constatamos o entrelaçamento entre as habilidades propostas 

para o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental da BNCC e as habilidades propostas na 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). Vemos também que, ao priorizar os 

processos de aquisição do código escrito, a o textos como produção de sentidos é 

desvalorizado e a alfabetização se reduz à codificação e decodificação, o que 

contraria, inclusive, a perspectiva da a indissociabilidade entre alfabetização e 

letramento.Com essa análise verificamos um empobrecimento das diretrizes 

curriculares para a alfabetização e uma induzindo do trabalho docentes com ênfase 

no treinamento das habilidades propostas, levando-os a muitas vezes, negligenciar o 

desenvolvimento de um pensamento crítico-responsivo, criativo e inventivo bem como 

da capacidade de analisar a realidade na qual os educandos estão inseridos sendo 

assim capazes de interferir nela.  Segundo Bakhtin 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 
agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um 
conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que 
compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam em 
nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. (Bakhtin, 2006, p. 96) 

Tendo como objetivo geral de nossa pesquisa compreender os conceitos de 

alfabetização e de letramento que ancoram a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), entrelaçamos nossa voz com as de pesquisadores que estudaram e 

lançaram um olhar crítico-responsivo sobre o processo de elaboração da BNCC e a 

proposta de alfabetização nela apresentada. Pudemos, diante de nossas análises. 
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Constatar que esse documento apresenta uma concepção de alfabetização que aliena 

e uma proposta curricular que se que conduz à adaptação dos alunos ao mercado. 

Foi buscando a resposta para esse objetivo que consolidamos nossa compreensão 

primeira, frente à nossa análise da BNCC, acerca do alinhamento entre as habilidades 

prescritas na BNCC e as habilidades listadas para as avaliações em larga escala 

aplicadas aos alunos da alfabetização.  

Dentre os demais objetivos traçados em nossa pesquisa, intentamos investigar o 

contexto de produção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), analisar os 

conhecimentos propostos no currículo de Língua Portuguesa para o 1º e 2º anos do 

Ensino Fundamental materializados na BNCC e analisar as vinculações entre as 

habilidades propostas para o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental materializados na 

BNCC e as habilidades propostas na Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). Na 

busca das respostas a esses questionamentos, elaboramos um percurso histórico dos 

movimentos internacionais e nacionais voltados para a educação de crianças 

(especialmente da alfabetização) a partir da década de 90, pretendendo assim 

investigar o contexto de produção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e 

analisar o conceito de alfabetização e de letramento que tem sido privilegiado pelo 

Ministério da Educação (MEC) para orientar o currículo do 1º e do 2º ano do Ensino 

Fundamental além de analisar os conhecimentos específicos da língua portuguesa 

referendados pela BNCC e analisamos as vinculações entre as habilidades propostas 

para o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental da BNCC e as habilidades propostas na 

“Avaliação Nacional da Alfabetização” (ANA).  

Inferimos com essas análises que a BNCC não se distanciou de outras propostas que 

a antecederam, o que nos leva a desmistificar, dentre outros apontamentos 

pertinentes a “tal inovação” que este documento se propôs a apresenta para a 

educação nacional. Outra ilusão acerca deste documento foi o desenho de que se 

propõe a uma educação de qualidade para todos. A BNCC se aproxima das 

expectativas da lógica capitalista, distanciando-se das possibilidades de que a 

educação esteja entrelaçada à necessidade de superação de um sistema que se 

propõe à manutenção da hegemonia da classe dominante, afastando as classes 

dominadas de seu direito a acessar os conhecimentos historicamente produzidos pela 

humanidade, voltando-se para um currículo que propõe o desenvolvimento de 
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habilidades e competências necessárias ao perfil do trabalhador que o mercado de 

trabalho espera, e que consideram, no caso da alfabetização, os rudimentos dos 

conhecimentos, no caso da alfabetização a codificação e a decodificação como 

suficientes aos mais pobres, que estão à mercê das injustas relações de poder 

estabelecidas em nossa sociedade.  

Diante das considerações tecidas durante a escrita dessa dissertação, e visando 

atender ao último, mas não menos importante objetivo ao qual nos propomos, que é 

o de propor um material educativo que contribua para que os professores, os 

pedagogos e técnicos das Secretarias Estadual e Municipais de Educação possam 

realizar uma leitura crítico-responsiva da proposta de alfabetização e de letramento 

referendados na BNCC, apresentamos um Produto Educativo voltado a possibilitar 

aos sujeitos da escola, das secretarias estaduais e municipais uma análise crítico-

responsiva desse documento que ora se coloca como a base para aquilo que será 

ensinado nas salas de aula de todo Brasil. 

Após essa retomada de nosso processo de escrita, nos foi necessário voltar a nosso 

ponto de partida, à nossa questão central, àquela que tanto nos inquietou a ponto de 

assumir um lugar de destaque em nossa dissertação, o título: “Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC): a alfabetização de crianças em diálogo? ” Propomos-

nos assim a responder a esse questionamento. 

A Construção da BNCC coloca a alfabetização de nossas crianças em diálogo com os 

atores que a constituem? Diante de nossa constatação acerca do silenciamento de 

diversas vozes na construção da BNCC, podemos agora afirmar que não. A BNCC, 

apesar dos esforços implementados pelos agentes que a construíram e por seus 

apoiadores, manifesta ressoante a voz de um sistema que pretende, à custa da das 

desigualdades e da crueldade de uma ideia meritocrática, estabelecer a hegemonia 

daqueles que se encontram no poder. A concepção de alfabetização que sustenta a 

BNCC não está aberta ao diálogo. Estrutura-se na disseminação de uma ideia que 

ensinar “o mínimo” ou “o básico” é suficiente para a superação da pobreza, como se 

fosse possível a todos a superação de uma construção historicamente estabelecida 

sem mudanças reais nas estruturas sociais. 
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Com o objetivo de não silenciar os diálogos que até aqui foram realizados que 

propomos um projeto de extensão direcionado aos professores alfabetizadores, 

gestores e técnicos das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, para uma 

leitura critico-responsiva da proposta de alfabetização e de letramento, referendados 

na BNCC, bem como para pensarmos juntos a alfabetização em uma perspectiva 

discursiva, tendo em vista que entendemos que 

[...] dizer a palavra implica romper com a cultura do silêncio imposta e 
hegemonizada pela educação bancária. Agindo contra-hegemonicamente, 
dizer a palavra é fazer história e por ela ser feito e refeito. [...] No escopo da 
luta de classes, dizer a palavra não é apensas dizer “bom dia” para o opressor 
diariamente ou seguir as prescrições dos que, com seu poder, comandam e 
nos exploram.   [...] as classes dominadas, silenciosas e esmagadas, só 
dizem sua palavra quando, tomando a história em suas mãos, desmontam o 
sistema opressor que as destrói. É na práxis revolucionária, com uma 
participação vigilante e crítica, que as classes dominadas aprendem a 
“pronunciar” seu mundo, descobrindo, assim, as verdadeiras razões de seu 
silêncio anterior (BASTOS, 2018, p. 153). 

Assim, desejamos que esta pesquisa com seus desdobramentos motive os 

professores alfabetizadores, gestores e técnicos de Secretaria dos Sistemas de 

Ensino Público, a estudar sobre a alfabetização de crianças numa perspectiva 

discursiva que possibilite a formação de crianças leitoras, produtoras de textos e em 

defesa de uma educação pública de qualidade de gestão pública. 
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APÊNDICE A – Consultores do “Movimento pela Base” 

 Nome Instituição Função 

1.  Aléssio Costa Lima Undime Presidente 

2.  
Alex Canziani (Deputado 

Federal) 
Frente Parlamentar da 

Educação 
Presidente 

3.  Ana Inoue Banco Itaú BBA Consultora 

4.  André Duarte Stábile,  
Ex-secretário municipal de 
Educação de São Caetano 

do Sul (SP) 

5.  Angela Dannemann Fundação Itaú Social21 Superintendente 

6.  Anna Helena Altenfelder, 

Cenpec22 (Centro de 
Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação 
Comunitária) 

Presidente do Conselho 
Administrativo 

7.  Anna Penido Instituto Inspirare23 Diretora Executiva 

8.  Antonio Augusto Batista Cenpec 
Coordenador de 

Desenvolvimento de 
Pesquisas 

9.  Antônio Ibañez Ruiz  
Ex-membro do Conselho 
Nacional de Educação 

10.  Antonio Neto Instituto Ayrton Senna24 Consultor 

11.  Artur Bruno 
Secretaria Municipal de 

Educação do Ceará 

Professor de História e 
Geografia e Secretário do 
Meio Ambiente do Ceará 

12.  Beatriz Cardoso Laboratório de Educação25 Diretora executiva 

13.  Beatriz Ferraz 
Escola de Educadores 

Itaú BBA 
Banco Mundial 

Diretora da Escola de 
Educadores, Consultora de 
educação do Itaú BBA e do 

Banco Mundial 

14.  Camila Pereira Fundação Lemann26 
Diretora de Políticas 

Educacionais 

15.  Carmen Neves MEC 
Diretora de Formação de 

Educadores 

16.  Claudia Costin CEIPE/FGV27 Diretora 

17.  Cleuza Repulho  Ex-presidente da Undime 

18.  David Saad Instituto Natura28 Diretor-presidente 

19.  Denis Mizne Fundação Lemann Diretor 

20.  
Dorinha Seabra 

Rezende 
 

Deputada Federal e 
integrante da Comissão de 

Educação da Câmara 

21.  
Eduardo de Campos 

Queiroz 
Fundação Maria Cecilia 

Souto Vidigal29 
Diretor Presidente 

22.  Egon Rangel PUC-SP 
Professor do departamento 

de linguística 

                                                           
21 Para conhecer a instituição, acessar <https://itausocial.org.br/pt>. 
22 Para conhecer a instituição, acessar <https://www.cenpec.org.br/>. 
23 Para conhecer a instituição, acessar <http://inspirare.org.br/instituto/>. 
24 Para conhecer a instituição, acessar <http://www.institutoayrtonsenna.org.br/pt-br.html>. 
25 Para conhecer a instituição, acessar <http://labedu.org.br/sobre/>. 
26 Para conhecer a instituição, acessar <https://fundacaolemann.org.br/>. 
27 Para conhecer a instituição, acessar <https://ceipe.fgv.br/>. 
28 Para conhecer a instituição, acessar <http://www.institutonatura.org.br/>. 
29 Para conhecer a instituição, acessar <http://www.fmcsv.org.br/pt-

br/SitePages/LandingPage.aspx>. 
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23.  Fernando Almeida SESC 
Diretor Nacional de 
Educação e Cultura 

24.  
Francisco Aparecido 

Cordão 
Academia Paulista de 

Educação 

Ex-membro do CNE e titular 
da Academia Paulista de 

Educação 

25.  Frederico Amancio 

Conselho Nacional de 
Secretários 

Secretaria Estadual de 
Educação de Pernambuco 

Presidente do Consed 
(Conselho Nacional de 

Secretários de Educação) e 
Secretário Estadual de 

Educação de Pernambuco 

26.  Guiomar Namo de Mello 

SEE- SP 
MEC 

Conselho Estadual de 
Educação de SP 

Consultora de projetos 
educacionais e de formação 
de professores na SEE- SP 

e no MEC e membro do 
Conselho Estadual de 

Educação de SP 

27.  Joane Vilela  

Ex-Secretária de Educação 
de Foz do Iguaçu, ex- 
Secretária Adjunta de 
Educação de SP e ex-
Diretor de Orientação 

Técnica de SP 

28.  
João Roberto da Costa 

de Souza 
 

Ex-secretário de Educação 
e vereador eleito de Jacareí 

(SP) 

29.  José Fernandes de Lima  
Ex-membro do Conselho 
Nacional de Educação 

30.  Kátia Stocco Smole Mathema30 Diretora 

31.  Lúcia Couto  
Ex-Secretária de Educação 

de Embu das Artes/SP 

32.  Luís Carlos de Menezes, 
USP 

CEE de São Paulo 

Professor Sênior do 
Instituto de Física da USP. 
Membro do CEE de São 

Paulo e do Conselho 
Técnico Científico da 

Capes/MEC para Educação 
Básica. Integrou o grupo de 
especialistas do MEC para 

a elaboração da versão 
preliminar da Base 

33.  
Magda Soares, 

Faculdade 
UFMG 

Professora Titular Emérita 
da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal de 

Minas Gerais 

34.  Maria do Pilar Lacerda Fundação SM31 Diretora 

35.  
Maria Helena Guimarães 

de Castro 
MEC Secretária-executiva 

36.  Maria Inês Fini INEP Presidente 

37.  Mário Jorge Carneiro UFMG 
Chefe do Departamento de 

Matemática 

38.  Mariza Abreu, da 
CNM (Conselho Monetário 

Nacional) 
Consultora em educação 

39.  Miguel Thompson Instituto Singularidades32 Presidente 

40.  Mozart Neves Ramos Instituto Ayrton Senna 
Diretor de articulação e 

Inovação 

                                                           
30 Para conhecer a instituição, acessar <http://mathema.com.br/>. 
31 Para conhecer a instituição, acessar <http://fundacaosmbrasil.org/fundacao/>. 
32 Para conhecer a instituição, acessar <http://institutosingularidades.edu.br/novoportal/>. 



134 

41.  
Naércio Aquino Menezes 

Filho 
Insper33 

Coordenador do Centro de 
Políticas Públicas 

42.  Natacha Costa Cidade Escola Aprendiz34 Diretora 

43.  Osvaldo Tietê da 

Rede Integrada de Escolas 
Públicas do Rio Grande do 

Sul 
Associação de diretores de 
escolas públicas que busca 
uma educação pública de 

qualidade 

Presidente da Rede 
Integrada de Escolas 

Públicas do Rio Grande do 
Sul 

 

44.  Patrícia Mota Guedes Fundação Itaú Social35 Gerente de Educação 

45.  Paula Louzano Universidade Stanford Pesquisadora visitante 

46.  Paulo Schmidt 
Secretaria de Educação do 

Estado do Paraná 
 

47.  Pedro Villares Instituto Natura Presidente do Conselho 

48.  Priscila Cruz Todos Pela Educação36 Presidente executiva 

49.  Raimundo Feitosa 
Secretaria Municipal de 
Educação de São Luis 

(MA) 

Secretário Municipal de 
Educação 

50.  Raph Gomes 

Rede Estadual de 
Educação de Goiás 

Conselho Estadual de 
Educação de Goiás 

 

Professor de química da 
Rede Estadual de 

Educação de Goiás, 
Membro do Conselho 

Estadual de Educação de 
Goiás 

Consultor independente 

51.  Raul Henry, 

CNE (Conselho Nacional 
de Educação) 

Governo do Estado de 
Pernambuco 

Membro do CNE 
Vice-governador de 

Pernambuco 

52.  
Ricardo Chaves de 
Rezende Martins 

 
Consultor Legislativo da 

Câmara dos Deputados na 
área de Educação 

53.  Ricardo Henriques Instituto Unibanco 
Superintendente do Instituto 

Unibanco 

54.  Ricardo Paes de Barros Instituto Ayrton Senna 

Economista-chefe do 
Instituto Ayrton Senna e 
professor da Cátedra37 

Instituto Ayrton Senna do 
Insper 

55.  Rodrigo Hübner Mendes Instituto Rodrigo Mendes38 Superintendente 

56.  Rossieli Soares da Silva MEC 
Secretário de Educação 

Básica 

57.  Ruben Klein Fundação Cesgranrio Consultor 

58.  Simone André Instituto Ayrton Senna 
Gerente executiva da área 

de Educação 

59.  Suely Menezes, 

Fórum Nacional dos 
Conselhos Estaduais de 

Educação 
CNE 

Presidente do Fórum 
Nacional dos Conselhos 
Estaduais de Educação e 

conselheira do CNE 

                                                           
33 Para conhecer a instituição, acessar <https://www.insper.edu.br/>. 
34 Para conhecer a instituição, acessar <http://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/>. 
35 Para conhecer a instituição, acessar <https://www.itau.com.br/crianca/a-fundacao/>. 
36 Para conhecer a instituição, acessar <https://www.todospelaeducacao.org.br/>. 
37 Para conhecer a instituição, acessar <https://www.insper.edu.br/catedras/instituto-ayrton-

senna/>. 
38 Para conhecer a instituição, acessar <https://institutorodrigomendes.org.br/>. 
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60.  Teresa Pontual MEC 
Diretora de currículos e 

educação Integral 

61.  Tereza Perez 
Comunidade Educativa 

Cedac39 
Diretora 

62.  Thiago Peixoto  
Deputado Federal 

(PSD/GO) 

63.  Vera Cabral, da Abrelivros40 Diretora Executiva 

Fonte: Mapa elaborado por Peroni e Caetano (2015) e adaptado pela autora (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Para conhecer a instituição, acessar <http://www.comunidadeeducativa.org.br/>. 
40 Para conhecer a instituição, acessar <http://www.abrelivros.org.br/home/>. 
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APÊNDICE B – Enunciados sobre a alfabetização referendados na BNCC: palavras 

e contrapalavras 

O Produto Educativo estará disponível no site41 do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Humanidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Disponível em: <https://ppgeh.vitoria.ifes.edu.br/>.  
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ANEXO A – Política Nacional de Alfabetização 

 

Diário Oficial da União 

Publicado em: 11/04/2019 | Edição: 70-A | Seção: 1 - Extra | Página: 15 

Órgão: Atos do Poder Executivo 

DECRETO Nº 9.765, DE 11 DE ABRIL DE 2019 

Institui a Política Nacional de Alfabetização. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,caput, 

inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, e no art. 2º,caput,inciso I, da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, 

D E C R E T A: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Alfabetização, por meio da qual a União, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, implementará programas e 

ações voltados à promoção da alfabetização baseada em evidências científicas, com a finalidade 

de melhorar a qualidade da alfabetização no território nacional e de combater o analfabetismo 

absoluto e o analfabetismo funcional, no âmbito das diferentes etapas e modalidades da 

educação básica e da educação não formal. 

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - alfabetização - ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético, a fim 

de que o alfabetizando se torne capaz de ler e escrever palavras e textos com autonomia e 

compreensão; 

II - analfabetismo absoluto - condição daquele que não sabe ler nem escrever; 

III - analfabetismo funcional - condição daquele que possui habilidades limitadas de leitura e 

de compreensão de texto; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.Htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.Htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394compilado.htm
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IV - consciência fonêmica - conhecimento consciente das menores unidades fonológicas da fala 

e a habilidade de manipulá-las intencionalmente; 

V - instrução fônica sistemática - ensino explícito e organizado das relações entre os grafemas 

da linguagem escrita e os fonemas da linguagem falada; 

VI - fluência em leitura oral - capacidade de ler com precisão, velocidade e prosódia; 

VII - literacia - conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a leitura e 

a escrita e sua prática produtiva; 

VIII - literacia familiar - conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem, a 

leitura e a escrita, as quais a criança vivencia com seus pais ou cuidadores; 

IX - literacia emergente - conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com 

a leitura e a escrita, desenvolvidos antes da alfabetização; 

X - numeracia - conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a 

matemática; e 

XI - educação não formal - designação dos processos de ensino e aprendizagem que ocorrem 

fora dos sistemas regulares de ensino. 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

Art. 3º São princípios da Política Nacional de Alfabetização: 

I - integração e cooperação entre os entes federativos, respeitado o disposto no § 1º do art. 211 

da Constitução; 

II - adesão voluntária dos entes federativos, por meio das redes públicas de ensino, a programas 

e ações do Ministério da Educação; 

III - fundamentação de programas e ações em evidências provenientes das ciências cognitivas; 

IV - ênfase no ensino de seis componentes essenciais para a alfabetização: 

a) consciência fonêmica; 

b) instrução fônica sistemática; 

c) fluência em leitura oral; 

d) desenvolvimento de vocabulário; 

e) compreensão de textos; e 

f) produção de escrita; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.Htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.Htm
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V - adoção de referenciais de políticas públicas exitosas, nacionais e estrangeiras, baseadas em 

evidências científicas; 

VI - integração entre as práticas pedagógicas de linguagem, literacia e numeracia; 

VII - reconhecimento de que o desenvolvimento integral da criança pressupõe a inter-relação e 

a interdependência dos domínios físico, socioemocional, cognitivo, da linguagem, da literacia 

e da numeracia; 

VIII - aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática básica como instrumento de 

superação de vulnerabilidades sociais e condição para o exercício pleno da cidadania; 

IX - igualdade de oportunidades educacionais; e 

X - reconhecimento da família como um dos agentes do processo de alfabetização. 

Art. 4º São objetivos da Política Nacional de Alfabetização: 

I - elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literacia e da 

numeracia, sobretudo nos primeiros anos do ensino fundamental, por meio de abordagens 

cientificamente fundamentadas; 

II - contribuir para a consecução das Metas 5 e 9 do Plano Nacional de Educação de que trata 

o Anexo à Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014; 

III - assegurar o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico do País; 

IV - impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória educacional, em 

suas diferentes etapas e níveis; e 

V - promover o estudo, a divulgação e a aplicação do conhecimento científico sobre literacia, 

alfabetização e numeracia. 

CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES 

Art. 5º Constituem diretrizes para a implementação da Política Nacional de Alfabetização: 

I - priorização da alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental; 

II - incentivo a práticas de ensino para o desenvolvimento da linguagem oral e da literacia 

emergente na educação infantil; 

III - integração de práticas motoras, musicalização, expressão dramática e outras formas 

artísticas ao desenvolvimento de habilidades fundamentais para a alfabetização; 

IV - participação das famílias no processo de alfabetização por meio de ações de cooperação e 

integração entre famílias e comunidade escolar; 
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V - estímulo aos hábitos de leitura e escrita e à apreciação literária por meio de ações que os 

integrem à prática cotidiana das famílias, escolas, bibliotecas e de outras instituições 

educacionais, com vistas à formação de uma educação literária; 

VI - respeito e suporte às particularidades da alfabetização nas diferentes modalidades 

especializadas de educação; 

VII - incentivo à identificação precoce de dificuldades de aprendizagem de leitura, de escrita e 

de matemática, inclusive dos transtornos específicos de aprendizagem; e 

VIII - valorização do professor da educação infantil e do professor alfabetizador. 

CAPÍTULO IV 

DO PÚBLICO-ALVO 

Art. 6º A Política Nacional de Alfabetização tem por público-alvo: 

I - crianças na primeira infância; 

II - alunos dos anos iniciais do ensino fundamental; 

III - alunos da educação básica regular que apresentam níveis insatisfatórios de alfabetização; 

IV - alunos da educação de jovens e adultos; 

V - jovens e adultos sem matrícula no ensino formal; e 

VI - alunos das modalidades especializadas de educação. 

Parágrafo único. São beneficiários prioritários da Política Nacional de Alfabetização os grupos 

a que se referem os incisos I e II do caput. 

Art. 7º São agentes envolvidos na Política Nacional de Alfabetização: 

I - professores da educação infantil; 

II - professores alfabetizadores; 

III - professores das diferentes modalidades especializadas de educação; 

IV - demais professores da educação básica; 

V - gestores escolares; 

VI - dirigentes de redes públicas de ensino; 

VII - instituições de ensino; 

VIII - famílias; e 
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IX - organizações da sociedade civil. 

CAPÍTULO V 

DA IMPLEMENTAÇÃO 

Art. 8º A Política Nacional de Alfabetização será implementada por meio de programas, ações 

e instrumentos que incluam: 

I - orientações curriculares e metas claras e objetivas para a educação infantil e para os anos 

iniciais do ensino fundamental; 

II - desenvolvimento de materiais didático-pedagógicos cientificamente fundamentados para a 

literacia emergente, a alfabetização e a numeracia, e de ações de capacitação de professores 

para o uso desses materiais na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; 

III - recuperação e remediação para alunos que não tenham sido plenamente alfabetizados nos 

anos iniciais do ensino fundamental ou que apresentem dificuldades de aprendizagem de leitura, 

escrita e matemática básica; 

IV - promoção de práticas de literacia familiar; 

V - desenvolvimento de materiais didático-pedagógicos específicos para a alfabetização de 

jovens e adultos da educação formal e da educação não formal; 

VI - produção e disseminação de sínteses de evidências científicas e de boas práticas de 

alfabetização, de literacia e de numeracia; 

VII - estímulo para que as etapas de formação inicial e continuada de professores da educação 

infantil e de professores dos anos iniciais do ensino fundamental contemplem o ensino de 

ciências cognitivas e suas aplicações nos processos de ensino e de aprendizagem; 

VIII - ênfase no ensino de conhecimentos linguísticos e de metodologia de ensino de língua 

portuguesa e matemática nos currículos de formação de professores da educação infantil e de 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental; 

IX - promoção de mecanismos de certificação de professores alfabetizadores e de livros e 

materiais didáticos de alfabetização e de matemática básica; 

X - difusão de recursos educacionais, preferencialmente com licenças autorais abertas, para 

ensino e aprendizagem de leitura, de escrita e de matemática básica; 

XI - incentivo à produção e à edição de livros de literatura para diferentes níveis de literacia; 

XII - incentivo à formação de gestores educacionais para dar suporte adequado aos professores 

da educação infantil, aos professores do ensino fundamental e aos alunos; e 

XIII - incentivo à elaboração e à validação de instrumentos de avaliação e diagnóstico. 
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CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

Art. 9º Constituem mecanismos de avaliação e monitoramento da Política Nacional de 

Alfabetização: 

I - avaliação de eficiência, eficácia e efetividade de programas e ações implementados; 

II - incentivo à difusão tempestiva de análises devolutivas de avaliações externas e ao seu uso 

nos processos de ensino e de aprendizagem; 

III - desenvolvimento de indicadores para avaliar a eficácia escolar na alfabetização; 

IV - desenvolvimento de indicadores de fluência em leitura oral e proficiência em escrita; e 

V - incentivo ao desenvolvimento de pesquisas acadêmicas para avaliar programas e ações desta 

Política. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10. Compete ao Ministério da Educação a coordenação estratégica dos programas e das 

ações decorrentes desta Política Nacional de Alfabetização. 

Art. 11. A colaboração dos entes federativos na Política Nacional de Alfabetização se dará por 

meio de adesão voluntária, na forma a ser definida em instrumentos específicos dos respectivos 

programas e ações do Ministério da Educação e de suas entidades vinculadas. 

Art. 12. Para fins de implementação da Política Nacional de Alfabetização, a União poderá 

prestar assistência técnica e financeira aos entes federativos, que será definida em ato próprio 

de cada programa ou ação. 

Art. 13. A assistência financeira da União, de que trata o art. 12, correrá por conta das dotações 

consignadas na Lei Orçamentária Anual ao Ministério da Educação e às suas entidades 

vinculadas, de acordo com a sua área de atuação, observados a disponibilidade e os limites 

estipulados na legislação orçamentária e financeira. 

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília, 11 de abril de 2019; 198º da Independência e 131º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 
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ANEXO B – Formulário de Cadastro de Curso de Extensão 

Orientação Normativa Caex 01-2018 – Institucionalização de Ações de Extensão 

 

I. DADOS CADASTRAIS 

Identificação 

Nome do Curso: 

(Apresentar coerência com a 
proposta de curso) 

ENUNCIADOS SOBRE A ALFABETIZAÇÃO REFERENDADOS NA BNCC: 
PALAVRAS E CONTRAPALAVRAS 

Dados do 

Coordenador 

Nome: FERNANDA ZANETTI BECALLI 

Data de nascimento:  

CPF: 078.160.947-01 

Siape:  

E-mail: fernanda.becalli@ifes.edu.br 

 

Telefone:  

Cargo: DIRETORA DE ENSINO 

Setor:  

Campus: VILA VELHA 

Dados da chefia imediata 
do Coordenador 

Nome:  

E-mail:  

Telefone:  

Período de realização 
Início previsto: 2020/1 

Término previsto: 2020/1 

 

 

Número do Processo 

(campo a ser preenchido 
pelo(a) Gestor(a) de 

Extensão do Campus do(a) 
proponente) 

 

 

 

II. CARACTERIZAÇÃO 

Informações gerais 

Abrangência 

Localização atendida 

(Municípios, Estados, 
Regiões): 

 

 

Está relacionado com  curso 
regular do Ifes? 

 

 

( X ) Não. 

(   ) Sim, do(s) curso(s) e campus(i) abaixo: 

Curso(s) e campus(i): 

(para cada curso listado, 
identificar o campus) 

 

 

mailto:fernanda.becalli@ifes.edu.br


144 

Está vinculado a Programa ou 
Projeto de Extensão, ou à ação 

do âmbito do ensino, da 
pesquisa, da pós-graduação ou 

do desenvolvimento 
institucional? 

(   ) Não. 

( X ) Sim, identificado abaixo: 

Modalidade: (   ) Programa de extensão em Rede 

(   ) Programa de extensão 

(   ) Projeto de extensão 

(   ) Projeto de pesquisa 

(   ) Programa de pesquisa 

( X ) Programa de pós-graduação 

(   ) Outro: ________________________ 

Título: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENSINO DE HUMANIDADES 

Número do Processo de 
Cadastramento: 

 

 

Classificação do Curso FIC de 
Extensão 

(item 2 do Anexo I - Normatização e 
Procedimentos Específicos para 

Cursos de Extensão) 

Formação Inicial (   ) Tenho ciência de que, ao escolher 
essa opção, o curso terá carga horária 
igual ou superior a 160 horas. 

Formação Continuada: (   ) Iniciação 

( X ) Atualização 

(   ) Aperfeiçoamento (mínimo de 180 
horas e graduação como requisito de 
ingresso) 

(   ) Especialização Profissional em Nível 
Técnico (regulamentação específica) 

Modalidade: (    ) Presencial (aceita-se até 20% da 
carga horária do curso, a distância) 

(    ) A distância 

 

Fontes de recursos financeiros 
(estimativa): 

Ifes: R$ -  

Agências oficiais de fomento: R$ -  

Contrapartidas de parceiros: R$ -  

Arrecadação própria: R$ -  

Outro: R$ -  

Total R$ -  

 

 

Áreas de atuação/interesse 

Área temática de 
Extensão principal: 

(assinale apenas uma) 

(   ) Comunicação         (   )  Cultura 

(   ) Direitos Humanos e Justiça                    ( X )  Educação 

(   ) Meio Ambiente          (   )  Saúde 

(   ) Tecnologia e Produção         (   )  Trabalho 

Área temática de 
Extensão secundária: 

(assinale apenas uma) 

(   ) Comunicação           (   ) Cultura 

(   ) Direitos Humanos e Justiça                     (   ) Educação 

(   ) Meio Ambiente           (   ) Saúde 

(   ) Tecnologia e Produção          (   ) Trabalho 
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Código do Cadastro 
Brasileiro de 
Ocupações: 

(se houver) 

 

 

III. PÚBLICO-ALVO E PARCERIAS 

Público-Alvo 

Descrição do público-alvo: 

 

Professores alfabetizadores, pedagogos, gestores e técnicos de 
secretarias municipais e estaduais da rede pública de ensino (Grande 
Vitória) 

Requisitos para 
ingresso/acesso do público-

alvo ao curso: 

(Inserir se há pré-requisitos para 
ingresso no curso, como a idade, 
competências e/ou habilidades). 

Ser professores alfabetizadores, pedagogos, gestores e técnicos de 
secretarias municipais e estaduais da rede pública de ensino (Grande 
Vitória) 

Escolaridade 

 

 (   ) Educação Infantil ( até 5 anos) 

 (   ) Fundamental I (1º a 5º) - Completo 

 (   ) Fundamental I (1º a 5º) - Incompleto 

 (   ) Fundamental II (6º ao 9º ano) - Completo 

 (   ) Fundamental II (6º ao 9º ano) - Incompleto 

 (   ) Médio Completo 

 (   ) Médio Incompleto 

 (   ) Graduação 

 (   ) Pós-graduação 

 (   ) Sem escolaridade 

Discriminação do público-alvo 
(número estimado de pessoas) 

A B C D E F Total 

Público interno do Ifes: - - - - - - - 

Público de outras instituições educacionais: 05 - - - - 05 10 

Público de outras instituições públicas: - 

Público de empresas: - 

Público de organizações não-governamentais: - 

Público de grupos comunitários: - 

Outro tipo de público: 10 

 

Número total estimado de pessoas do público-alvo do curso: 

 

 10 

O público-alvo compreende grupos sociais em situação de vulnerabilidade? 
(     ) Sim               
( x ) Não 

Legenda: A) Docentes; B) Servidores Técnico-administrativos; C) Discentes de Curso Técnico; 
   D) Discentes de Graduação; E) Discentes de Pós-Graduação; F) Outros. 

Parcerias externas 

Caso seja necessário, inserir mais linhas na tabela, mantendo o formato da terceira coluna. 

Nome da instituição Sigla 
Vai aportar recursos 
e/ou contrapartida? 

Descrição da participação 

  (   ) Sim   (   ) Não  

  (   ) Sim   (   ) Não  
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  (   ) Sim   (   ) Não  

 

 

 

 

IV. DETALHAMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

Resumo 

NBR6028 – ABNT: deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados esperados. 
Observar o limite máximo de 500 palavras. 
Após cadastramento, este resumo será publicado no portal institucional do Ifes na Internet. 

O presente trabalho integra estudos desenvolvidos na linha de pesquisa Formação de Professores, do 

Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades, do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Espírito Santo Campus Vitória e do grupo de pesquisa Formação de Professores e 

Ensino de Ciências (Fopec). Investiga os conceitos de alfabetização e de letramento que ancoram a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). Para isso, examina, critico-responsivamente, o referido documento, 

especificamente a área de Língua Portuguesa voltada para o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, por 

meio da análise documental como metodologia de pesquisa e da perspectiva bakhtiniana de linguagem 

como aporte teórico-metodológico. Conclui que o currículo proposto pela BNCC para o ensino de língua 

portuguesa nos dois primeiros anos do ensino fundamental se alinha à lógica da avaliação em larga 

escala com a finalidade de produzir a melhoria de índices de desempenho nacionais, indicando um 

empobrecimento das diretrizes curriculares para a alfabetização e induzindo os docentes a enfatizar os 

tempos escolares ao treinamento dessas habilidades, negligenciando, o desenvolvimento de um 

pensamento crítico, responsivo, criativo e inventivo e a capacidade de analisar a realidade na qual os 

educandos estão inseridos.  

Desse modo, intentamos sensibilizar os professores alfabetizadores, pedagogos e técnicos para a 

importância de uma leitura critico-responsiva dos documentos oficiais emanados do MEC para que se 

possa realizar não só um movimento de resistência às imposições realizadas pela instância maior que 

regula e normatiza a educação brasileira, como também para que possamos realizar a ressignificação 

crítica deste documento nas salas de aula de alfabetização, sem perder de vista o objetivo principal que 

é o de formar o cidadão em seu caráter mais amplo e em sua completude. 

 

 

Palavras-chave 

Observar o limite máximo de cinco palavras-chave. Após cadastramento, as palavras-chave serão publicadas no 
portal institucional do Ifes na Internet junto com o resumo. 

Alfabetização. Letramento. Avaliação. Base Nacional Comum Curricular. Currículo 

 

Características da oferta do curso 

Caso seja necessário, inserir mais linhas na tabela. 
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Número de 
turmas: 

01 Número total 
de vagas: 

10 

Turma Carga 
horária 

Número de 
vagas 

Número de 
Vagas por Polo 

(Se for Curso 
EaD) 

Data de início Data de 
término 

Turno 

01 40h 10 - 2020/1 2020/1 Noturno 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

 

Objetivos geral e específicos 

Objetivo Geral: analisar que conceitos de alfabetização e letramento que balizam 

Objetivos Específicos:  

a) compreender os conceitos de alfabetização e de letramento que ancoram a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC); 

b) analisar os conhecimentos propostos no currículo de Língua Portuguesa para o 1º e 2º anos do 

Ensino Fundamental materializados na BNCC;  

c) analisar as vinculações entre as habilidades propostas para o 1º e 2º anos do Ensino 

Fundamental materializados na BNCC e as habilidades propostas na Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA); 

 

 

Justificativa 

Contribuir para que os professores, os pedagogos, os gestores e técnicos das Secretarias Estadual e 

Municipais de Educação possam realizar uma leitura crítico-responsiva da proposta de alfabetização e 

de letramento referendados na BNCC.  

 

 

 

Metodologia 

As inscrições serão realizadas via abertura de edital  publicado e divulgado pelo Ifes Campus Vila Velha 

As estratégias pedagógicas adotadas para o desenvolvimento da aprendizagem da turma incluem: aulas expositivas 
e dialogadas, análise das Habilidades apresentadas na BNCC para o 1º e o 2º anos do Ensino Fundamental, 
elaboração de atividades práticas (para uso em sala de aula) referentes à temática e ancoradas no referencial teórico 
do Curso de Aperfeiçoamento proposto. 

Os encontros serão realizados no turno noturno no Ifes Campus Vila Velha. 

 

Perfil do egresso 

Professores, os pedagogos, os gestores e técnicos das Secretarias Estadual e Municipais de Educação  
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Matriz curricular 
M

ó
d
u

lo
/P

e
rí

o
d
o

 
Disciplinas 

(Inserir quantas disciplinas terá o curso) 

P
re

s
e
n
c
ia

l 
(T

e
ó
ri

c
a
/P

rá
ti
c
a
)

 

A
 D

is
ta

n
c
ia

 (
T
e
ó
ri
c
a

/P
rá

ti
c
a

)

 
Professor 

Responsável/Tutor 

C
a
rg

a
 H

o
rá

ri
a

 

 

01 

Leituras da BNCC: uma necessidade de crítica 

Urgente 

X  Camila de Oliveira 
Fonseca Ribeiro 

 

Fernanda Zanetti 
Becalli 

 

4h 

 

02 

Alfabetização: Movimentos Internacionais e 
Nacionais que influenciaram as reformulações 
curriculares brasileiras – Uma linha do tempo... 

X  Camila de Oliveira 
Fonseca Ribeiro 

 

Fernanda Zanetti 
Becalli 

 

4h 

 

03 

 

O processo de implementação da BNCC 

 

X  Camila de Oliveira 
Fonseca Ribeiro 

 

Fernanda Zanetti 
Becalli 

 

4h 

04 As controversas opiniões X  Camila de Oliveira 
Fonseca Ribeiro 

 

Fernanda Zanetti 
Becalli 

4h 

05 Habemus resistência X  Camila de Oliveira 
Fonseca Ribeiro 

 

Fernanda Zanetti 
Becalli 

4h 

06 Campanha Aqui já tem currículo!  

 

X  Camila de Oliveira 
Fonseca Ribeiro 

 

Fernanda Zanetti 
Becalli 

4h 

07 Notícias nada populares: o que diz a mídia sobre a 
BNCC 

 

Especial: @mineducacao -  As “verdades” de uma 
rede social...   

X  Camila de Oliveira 
Fonseca Ribeiro 

 

Fernanda Zanetti 
Becalli 

 

4h 



149 

08 

 a  

10 

ANA & BNCC X  Camila de Oliveira 
Fonseca Ribeiro 

 

Fernanda Zanetti 
Becalli 

 

12h 

Ementário das Disciplinas 

Apresentar as disciplinas de modo que visem a possibilitar o desenvolvimento do perfil profissional do egresso e 
coerência com objetivos do curso, necessidades local/regionais; adequação de carga horária; adequação da 
bibliografia básica e complementar; abordagem, sempre que possível e necessário, de conteúdos pertinentes às 
políticas educacionais (ambiental, direitos humanos, relações étnico-raciais). 

Disciplina:  

Carga Horária diária: Nº de dias da semana:  

Ementa 
 

A definir 

Metodologia e Recursos que serão utilizados 

A definir 

Bibliografia Básica 

RIBEIRO, Camila de Oliveira Fonseca; BECALLI, Fernanda Zanetti. Enunciados sobre a alfabetização 

referendados na BNCC: palavras e contrapalavras. Vitória: Ifes, 2019. 69 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 

A definir 
 

 

Critérios para avaliação da aprendizagem 

A definir 

 

Instalações, equipamentos e materiais necessários para execução 

A definir 

 

Critérios para emissão de certificados aos participantes 

Apresentar coerência com os critérios de avaliação da aprendizagem, descritos acima. Especificar a(s) 
condição(ões) para que o participante seja certificado. Se for o caso, citar a portaria, legislação que 
respalda a certificação (para cursos de aperfeiçoamento e especialização técnica), título do aluno 
formado na certificação. Se haverá declaração parcial, por disciplina ou certificação por módulo/período. 
Informar se a certificação será emitida somente pelo Ifes ou em conjunto com instituição parceira. 

A definir 

 

V. AVALIAÇÃO DA AÇÃO 

Metodologia de avaliação da ação de extensão 

(Curso com atividades ou total na modalidade EaD, detalhar nos instrumentos de avaliação, suas formas de 
aplicação e seus indicadores. Considerar os indicadores no caso da EaD: de orientação docente e tutoria, 

infraestrutura de suporte tecnológico e científico, material didático: impresso, audiovisual e virtual). 
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Da execução da ação pelo público 
participante 

(Detalhar os instrumentos de avaliação e 
suas formas de aplicação. Como o 

participante avaliará o curso.) 

 

A definir 

Da execução da ação pela equipe de 
execução 

(Detalhar os instrumentos de avaliação e 
suas formas de aplicação. Como a equipe de 

execução avaliará o curso.) 

 

A definir 

Dos estudantes do Ifes que 
protagonizaram atividades sob 

orientação 

(Detalhar os instrumentos de avaliação e 
suas formas de aplicação. Como será 

avaliado o desempenho do estudante que 
participa da execução de atividades no curso) 

 

- 

 

VI. DIVULGAÇÃO 

Outros produtos acadêmicos 

Gera publicações ou outros produtos 
acadêmicos?                                                                                         

 (    ) Sim, descritos abaixo. 

 ( x ) Não 

 

 

Divulgação 

Meios de 
Divulgação: 

(    ) Cartaz             (    ) Folder            (    ) Mala Direta        ( x  ) Internet 

(    ) Imprensa         (    ) Outdoor         (    ) Outro 

Contato: 

(endereço de e-
mail, endereço 

postal, endereço de 
página na internet, 
identificação em 

mídias sociais, etc) 

 

 

Observações 

 

- 

 

Equipe de Execução – Membros 

Caso seja necessário, inserir mais linhas na tabela. 

Nome Vínculo 

Instituição 

(se for do Ifes, 
especificar o 

Campus) 

Função 

Fernanda Zanetti Becalli ( x ) Docente Vila Velha Coordenador 
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(   ) Servidor TA 

(   ) Estudante 

(   ) Externo 

(obrigatório) 

 

Camila de Oliveira Fonseca 
Ribeiro 

(   ) Docente 

(   ) Servidor TA 

( x  ) Estudante 

(   ) Externo 

Vila Velha - 

 

V. ANEXOS 
Descrever abaixo quais são os anexos deste formulário de cadastro. Caso seja necessário, insira 
mais linhas na tabela abaixo. 

 

Número do Anexo Descrição do Anexo 

  

  

  

  

  

 

 


