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Educar para a emancipação intelectual, com futuros 

desdobramentos na prática do aprendiz, implica mostrar os limites 

do discurso dominante na sua pretensão de verdade absoluta e 

universal, a fim de possibilitar ao educando a formação de um 

pensamento autônomo e independente. Se traduzirmos educando 

por grupos subalternos, significa dar-lhes os instrumentos de 

emancipação política a partir do teor de verdade da filosofia da 

práxis enquanto teoria das contradições (SCHLESENER, 2016, p. 

167). 
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RESUMO 

O objetivo central da presente pesquisa foi investigar as principais alterações nas políticas 

de avaliação para alfabetização do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1°, 2° e 3° anos) a 

partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017). A problemática central do 

trabalho foi assim delineada: Quais alterações das políticas de avaliação para alfabetização 

do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1°, 2° e 3° anos) foram efetivadas a partir da Base 

Nacional Comum Curricular? O estudo parte da compreensão da política educacional 

como processo e produto, inserida no campo de disputas e contradições da sociedade 

capitalista. Estruturou-se o estudo em três capítulos, além da introdução e conclusão: o 

capítulo 1 contextualiza as políticas de avaliação da Educação Básica no Brasil, a partir da 

década de 1990, tendo como marco as políticas neoliberais e reforma do Estado. Apresenta 

a discussão da relação entre o Estado e as políticas educacionais, a prescrição dos 

organismos internacionais nas políticas educacionais, identificando a configuração das 

políticas avaliativas brasileiras nas décadas de 1990, 2000, até a atualidade. O capítulo 2 

verifica as principais características e alterações no Sistema de Avaliação da Educação 

Básica a partir da Base Nacional Comum Curricular. Identifica os novos/velhos 

mecanismos de controle e responsabilização nas políticas de avaliação para a Educação 

Básica a partir da BNCC, e apresenta o levantamento da produção acadêmica. Por fim, o 

capítulo 3 investiga nos novos marcos e documentos das políticas para alfabetização após a 

BNCC, os mecanismos de controle e responsabilização via políticas avaliativas. A 

pesquisa bibliográfica e documental, partindo do método materialismo histórico-dialético, 

enfatizou a análise dos documentos das referidas políticas educacionais: 1 - Base Nacional 

Comum Curricular; 2 - Programa Mais Alfabetização; 3 - Política Nacional de 

Alfabetização; 4 - Programa Tempo de Aprender. Como resultados, destacam-se: a) a 

intensificação da adoção dos princípios neoliberais e mercadológicos na educação, 

defendidos e disseminados pelos organismos internacionais, em que a educação passa a ser 

regulada e controlada por um Estado-avaliador, que intensifica o papel dos sistemas de 

avaliação; b) a intensa participação do setor privado na condução da BNCC e nos seus 

desdobramentos; c) a configuração do Novo SAEB a partir da BNCC coloca ainda mais 

em destaque esse sistema, priorizando a qualidade educacional, expressa em resultados e 

índices educacionais; d) a BNCC e as recentes políticas para alfabetização fazem parte do 

modelo gerencialista na educação, estão intimamente relacionadas com as avaliações em 

larga escala da alfabetização, e orientam a antecipação da alfabetização, apesar de haver 

discordância entre os documentos sobre essa questão; e e) o controle com a definição de 

conteúdos por meio da BNCC e métodos de alfabetização com a PNA; a precarização do 

trabalho docente, por meio do trabalho voluntário para programas de alfabetização e a 

responsabilização docente pelos resultados educacionais ainda com mais ênfase ao 

estabelecer incentivos financeiros por meio do Programa Tempo de Aprender.  

 

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular. Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica. Políticas avaliativas para alfabetização. Mecanismos de Controle. 

Responsabilização. 
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ABSTRACT 

This research had as central aim at investigating the main changes on assessment policies 

on literacy in Elementary School (1st, 2nd, and 3rd grades) from the Common Base National 

Curriculum (BNCC, 2017). Central issue in this work was designed as follows: Which 

changes in assessment policies on literacy in early years of Elementary School (1st, 2nd, and 

3rd grades) were made effective from the Common Base National Curriculum. The study 

starts by understanding the educational policy as a process and product, within a dispute 

and contradiction field of the capitalist society. It was structured in three chapters, further 

the introduction and conclusion: chapter 1 contextualizes the assessment policies of Basic 

Education in Brazil from the 1990s, with the neoliberal and reformation policies as 

landmark. It presents the discussion on the relation between state and educational policies, 

prescription of international organizations in educational policies identifying the 

configuration of Brazilian assessment policies of 1990, 2000 until current ones. Chapter 2 

verifies the main characteristics and changes on the Basic Education Assessment System 

from the Common Base National Curriculum. It identifies new/old control and 

accountability mechanisms in assessment policies for Basic Education from BNCC, and it 

also presents the academic production survey. Finally, chapter 3 investigates new 

landmarks and documents of literacy policies after BNCC, the control and accountability 

mechanisms though assessment policies. Bibliographic and documental research used 

historical-dialectical materialism and emphasizes the analysis of documents of educational 

policies mentioned: 1 - Common Base National Curriculum; 2 - Programa Mais 

Alfabetização; 3 - Política Nacional de Alfabetização; 4 - Programa Tempo de Aprender. 

As a result, there are the following highlights: a) intensifying the adoption of neoliberal 

and market principles in education, advocated and disseminated by international 

organizations, in which education become regulated and controlled by a valuer-state that 

makes the role played by the assessment systems more intense; b) intense participation of 

private sector in leading BNCC and its deployments; c) configuration of New SAEB from 

the promulgated BNCC and makes this system even more detached by prioritizing 

educational quality expressed in educational results and indexes; d) BNCC and present 

literacy policies are part of the management model in education are closely related to large-

scale assessments of literacy, also guide the anticipation of literacy, despite the 

disagreement between documents on this issue; and e) control with definition of content 

through BNCC and literacy methods with PNA; precarious teaching work by volunteer 

work for literacy programs and teachers accountability by educational results even more 

emphasized when establishing financial incentives through the Programa Tempo de 

Aprender.  

 

Keywords: Common Base National Curriculum. National Basic Education Assessment 

System. Assessment policies for literacy. Control Mechanisms. Accountability.   
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa foi pensada a partir de reflexões realizadas durante o curso de 

graduação em Pedagogia, na disciplina de Política Educacional. O interesse pelas políticas 

de avaliação ganhou espaço e destaque na trajetória formativa. O trabalho de conclusão de 

curso expressou esse interesse no que se refere à questão da avaliação em larga escala, com 

um estudo desenvolvido sobre a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). 

Pretendendo continuar o estudo sobre a avaliação em larga escala e a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) aprovada em 2017 para a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, que é uma política atual, buscou-se a participação no processo de seleção do 

mestrado que, por meio da aprovação do projeto, oportunizou o desejo desta pesquisa. 

Devido ao estudo anterior ser voltado para a alfabetização, e por atuar como assistente no 

Programa Mais Alfabetização, após orientações, priorizamos a ênfase das políticas 

avaliativas para alfabetização e a Base Nacional Comum Curricular. 

A problemática central do presente trabalho pode ser assim delineada: Quais 

alterações das políticas de avaliação para alfabetização do Ensino Fundamental - 

Anos Iniciais (1°, 2° e 3° anos) foram efetivadas a partir da Base Nacional Comum 

Curricular?  Esta questão norteadora indica a necessidade de buscar dados atuais sobre a 

educação brasileira, visando identificar a configuração da alfabetização no âmbito da 

Educação Básica no Brasil que, com a BNCC, passou a ser o processo central nos dois 

primeiros anos do Ensino Fundamental (1° e 2° anos). 

Buscamos desenvolver a pesquisa na perspectiva do materialismo histórico-

dialético, e discutimos algumas categorias próprias do método, tais como o Estado, as 

políticas educacionais e orientações internacionais. Após as leituras e análises dos 

documentos, algumas categorias que emergem do próprio objeto foram identificadas, como 

os mecanismos de controle e a responsabilização. Selecionamos essas categorias por 

entender que as políticas educacionais, que no nosso estudo são as políticas de avaliação 

para alfabetização a partir da BNCC, devem ser analisadas em um contexto amplo, que 

envolve o Estado e as orientações internacionais para a educação, uma vez que elas estão 

relacionadas e estão no campo de disputa das políticas educacionais.  

Considerando esse cenário educacional, faz-se necessária a discussão sobre as 

mudanças no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) com a aprovação da 

BNCC, entendendo que a avaliação está relacionada ao currículo e que se ele modificou 

principalmente no que se refere às competências necessárias para o processo de 
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alfabetização; logo, a avaliação também foi alterada. Nesse sentido, o objetivo geral da 

pesquisa foi investigar as principais alterações nas políticas de avaliação para alfabetização 

do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1°, 2° e 3° anos) a partir da BNCC. 

Estamos entendendo que as políticas de avaliação para alfabetização ocorrem do 1° 

ao 3° ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, porque esse período, até então com as 

orientações do Plano Nacional de Educação - PNE de 2014, era destinado à alfabetização. 

Salientamos que ocorreram alterações em relação às orientações referentes ao período 

destinado à alfabetização, porque a BNCC sinaliza os 1° e 2° anos do Ensino Fundamental 

- Anos Iniciais como aqueles destinados à alfabetização; já a Política Nacional de 

Alfabetização de 2019, prioriza o 1° ano como destinado a esse processo. Apesar dessas 

alterações, de qualquer maneira, é importante mapear os três primeiros anos do Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais, justamente devido a essas mudanças.  

A partir da problemática central delineada, novos questionamentos desdobraram-se 

no decorrer da pesquisa: Como as políticas avaliativas para a Educação Básica se 

configuraram a partir da década de 1990 até a atualidade? Quais principais alterações do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica foram efetivadas a partir da aprovação da 

BNCC em 2017? Quais mecanismos de controle podem ser delineados nas políticas de 

avaliação da Educação Básica a partir da BNCC? Quais novos/velhos mecanismos de 

controle e responsabilização podem ser identificados nas políticas de avaliação para 

alfabetização, a partir dos novos marcos e documentos destinados à alfabetização (1°, 2° e 

3° anos)? 

A partir dessas questões, foram definidos os objetivos específicos da presente 

pesquisa, delineados da seguinte maneira:  

- Contextualizar as políticas de avaliação da Educação Básica no Brasil, a partir 

da década de 1990, tendo como marco as políticas neoliberais e reforma do Estado; 

- Verificar as principais características e alterações no Sistema de Avaliação da 

Educação Básica a partir da BNCC; 

- Identificar os novos/velhos mecanismos de controle nas políticas de avaliação 

para a Educação Básica a partir da BNCC; 

- Investigar, nos novos marcos e documentos das políticas para alfabetização após 

a BNCC, os mecanismos de controle e responsabilização via políticas avaliativas. 

Considerando o método materialismo histórico-dialético, entendemos que a 

realidade ocorre pelas transformações sociais, que são contraditórias, e essas relações 

refletem-se na educação. Consequentemente, nesse movimento dialético da totalidade, 
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partindo do contexto amplo e contraditório, a pesquisa nessa perspectiva requer uma 

análise da política educacional. Na tentativa de aproximação desse método, sustentamo-nos 

nas contribuições teóricas de Antonio Gramsci1 (1968; 1999; 2001; 2007). 

Ao fazer a utilização desse método, são tomadas como pressupostos a contradição e 

a totalidade, considerando os processos históricos da sociedade para, então, compreender e 

relacionar o objeto de estudo, assumindo uma postura dialética e negando a neutralidade na 

pesquisa. Como pontua Antonio Gramsci (1999, p. 174), “toda a ciência é ligada às 

necessidades, à vida, à atividade do homem”. Destarte, a ciência está ligada ao movimento 

histórico e à necessidade humana, e por isso está em contínuo processo de transformação. 

Entendemos a política educacional como processo e como produto (SHEEN, 2007): 

processo enquanto momento de elaboração, discussão e disputa de determinada política; e 

produto como a política materializada. 

Além disso, partimos do pressuposto de que o Estado é um ordenamento jurídico e 

político que, na perspectiva de Gramsci, é formado pelo conjunto da sociedade civil 

(aparelhos privados de hegemonia) e sociedade política (aparelho de coerção), o qual 

resulta em um Estado revestido de coerção, ou seja, uma concepção de Estado em que 

prevalecem os interesses da classe hegemônica. 

Partindo dessa concepção de Estado, observamos algumas tendências em relação a 

sua configuração em diferentes momentos históricos. Uma delas foi o liberalismo, que é a 

base do Estado Moderno, que tomou diferentes formas, mas manteve sua essência no que 

diz respeito à defesa da propriedade privada, e atualmente observamos um cenário mundial 

orientado pelos princípios ideológicos da doutrina neoliberal. Essa perspectiva, no âmbito 

educacional, é aberta e rigidamente seguida pelos organismos internacionais, a exemplo do 

Banco Mundial, que cada vez mais vêm prescrevendo a política educacional dos países, 

inclusive a brasileira. Um dos aspectos defendidos pela ideologia neoliberal é a postura do 

Estado-avaliador que, por meio de mecanismos de controle e responsabilização, busca 

melhorar os índices educacionais, colocando a responsabilidade para escolas e professores. 

No âmbito da técnica, realizamos a pesquisa por meio de um amplo estudo 

bibliográfico sobre a problemática, levando em consideração a produção acadêmica por 

meio dos portais Banco de Teses e Dissertações da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e o Portal Periódicos Capes. 

 
1 “Gramsci nasceu em 1891 na Itália, foi co-fundador [sic] do Partido Comunista e grande teórico da linha 

marxista, com uma vasta produção histórica e crítica sobre a sociedade. Grande parte da sua teoria foi 

escrita durante o cárcere, inclusive uma de suas obras mais expressivas ‘Os Cadernos do Cárcere’, com 

início em 1929” (LUSTOSA, 2017, p. 13, grifo da autora). 



 

 

4 

 

Considerando o ano da aprovação da BNCC, o recorte temporal foram os anos de 2017 a 

2020, usando os descritores: Base Nacional Comum Curricular e política educacional, 

Base Nacional Comum Curricular e avaliações externas, Base Nacional Comum 

Curricular e avaliações em larga escala, Sistema de Avaliação da Educação Básica e 

Base Nacional Comum Curricular, Base Nacional Comum Curricular e alfabetização, 

Alfabetização e Política Educacional, Políticas de avaliação para alfabetização. 

Para a discussão sobre a BNCC, fundamentamo-nos em Macedo (2018), Dourado e 

Oliveira (2018), Alves (2018), Heleno (2017), D’Avila (2018) e outros. Sobre o Estado-

avaliador, Afonso (2009; 2013), Schneider e Rostirola (2015), e Schneider e Nardi (2015), 

também nos referenciamos em autores que discutem sobre a avaliação, como Fernandes 

(2009) e Afonso (2009). Especificamente sobre as avaliações nacionais brasileiras, 

utilizamos trabalhos como de Bonanimo (2013), Freitas (2013), Freitas et al. (2014), e 

alguns mais. Além destes, também foram utilizados trabalhos de outros autores que 

discutem a política educacional: Shiroma, Moraes e Evangelista (2011); Frigotto e Ciavatta 

(2003); Sheen (2007); Oliveira (2013); Sakata (2018); Hypolito e Leite (2012). Sobre a 

formação do Estado brasileiro, utilizamos textos de Bauer (2012); em relação à intervenção 

dos organismos internacionais, de Pronko (2014) e Silva (2002); e a respeito da ideologia 

neoliberal, de Lima (2005) e Torres (1996). Sobre o processo de alfabetização foram 

usados autores como Amarante e Moreira (2019), Fernandes e Colvero (2019), Triches 

(2018), Moraes (2019) e muitos outros. 

Utilizamos diferentes fontes documentais para levantar informações e dados, entre 

elas a BNCC para a Educação Infantil e Ensino Fundamental (BRASIL, 2018a)2, as 

Portarias Normativas, Decretos, Resoluções e outros documentos publicados em relação ao 

Sistema de Avaliação da Educação Básica e a alfabetização, além de dados estatísticos 

sobre a educação brasileira, avaliação e alfabetização, e os sites do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Ministério da Educação 

(MEC). Como discorrem Shiroma, Campos e Garcia (2005, p. 439), “[...] nosso interesse 

ao trabalhar com documentos não está no texto em si como objeto final de explicação, mas 

como unidade de análise que nos permite ter acesso ao discurso para compreender a 

política”.  

O percurso metodológico foi organizado em três capítulos, além desta introdução e 

das considerações finais, contemplando os objetivos específicos da pesquisa e articulando-

 
2 Utilizamos a versão de 2018, disponível no site do Ministério da Educação, que contempla as três etapas da 

Educação Básica.  
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os com o objetivo central, que é investigar as principais alterações das políticas de 

avaliação para alfabetização do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1°, 2° e 3° anos) a 

partir da BNCC. 

Inicialmente, no primeiro capítulo, a questão norteadora foi: Como as políticas 

avaliativas para a Educação Básica se configuraram a partir da década de 1990 até a 

atualidade? Discutimos a relação entre Estado e as políticas educacionais, especialmente 

as políticas avaliativas, tendo como ponto de partida a década de 1990, que representa um 

marco das políticas educacionais, devido às reformas empreendidas nesse período, 

marcado pela consolidação da ideologia neoliberal. Refletimos sobre esse momento 

histórico e a intensificação dos mecanismos de controle que, no âmbito educacional, entre 

outros aspectos, é efetivado pela consolidação do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB). Nessa perspectiva, o Estado passa a ser um Estado-avaliador que, por 

meio de mecanismos de responsabilização, mantém o controle sobre a educação, ao mesmo 

tempo em que a educação se torna um serviço não exclusivo do Estado, mas mantém seu 

controle por meio das avaliações.  

Entendendo a política como um processo influenciado pela sociedade e pelas 

relações de poder existentes, buscamos refletir sobre a formação do Estado Brasileiro e as 

influências internacionais na prescrição da política educacional, principalmente dos países 

periféricos. Para isso, foram analisados quatro documentos internacionais de diferentes 

momentos históricos: 1) Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem (UNESCO, 1990), 2) Saindo da Inércia? Boletim 

da Educação no Brasil (FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009), 3) Aprendizagem para 

Todos: Investir nos Conhecimentos e Competências das Pessoas para Promover o 

Desenvolvimento - Estratégia 2020 para a Educação do grupo Banco Mundial (BANCO 

MUNDIAL, 2011), e 4) Marco de Ação da Educação 2030 (UNESCO, 2016). Nesses 

documentos, procuramos identificar a perspectiva da avaliação relacionada à qualidade 

educacional dos sistemas de ensino. Buscamos explicar como as políticas avaliativas 

brasileiras se configuraram nas décadas de 1990, 2000, até a atualidade.  

No segundo capítulo, as questões norteadoras foram: Quais principais alterações 

do Sistema de Avaliação da Educação Básica foram efetivadas a partir da aprovação da 

BNCC em 2017? Quais mecanismos de controle podem ser delineados nas políticas de 

avaliação da Educação Básica a partir da BNCC? Para a reflexão dessas questões, 

tratamos especialmente sobre as características e aspectos referentes à BNCC e ao SAEB, 

estabelecendo relação entre essas duas políticas, a fim de entender como a política 
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curricular está relacionada e altera a configuração das avaliações nacionais, especialmente 

as voltadas para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais. 

Entendemos que a BNCC é uma política atual que recentemente foi aprovada, mas 

que já vem alterando várias outras políticas, como o SAEB, e que no âmbito da educação, 

vem delineando novos mecanismos de controle. É, também, nesse capítulo da pesquisa, 

que apresentamos o levantamento da produção acadêmica, buscando identificar como o 

tema está sendo tratado pelo meio acadêmico.  

No terceiro e último capítulo, a discussão central foi: Quais novos/velhos 

mecanismos de controle e responsabilização podem ser identificados nas políticas de 

avaliação para alfabetização, a partir dos novos marcos e documentos destinados à 

alfabetização (1°, 2° e 3° anos)? Nesse capítulo da pesquisa, foram sintetizados os 

principais aspectos dos capítulos anteriores, buscando estabelecer relação desses aspectos 

com os novos marcos das políticas de avaliação para alfabetização no Brasil. 

Nessa etapa da pesquisa, realizamos a análise de documentos que, além da BNCC, 

contemplam outras políticas destinadas à alfabetização. Selecionamos os documentos das 

referidas políticas educacionais: 1- Base Nacional Comum Curricular: Resolução 

CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017b) e documento da BNCC 

(BRASIL, 2018a); 2- Programa Mais Alfabetização: Portaria n° 142, de 22 de fevereiro 

de 2018 (BRASIL, 2018b); 3- Política Nacional de Alfabetização: Decreto nº 9.765, de 11 

de abril de 2019 (BRASIL, 2019a) e Caderno da Política Nacional de Alfabetização 

(BRASIL, 2019d); 4- Programa Tempo de Aprender: Portaria nº 280, de 19 de fevereiro 

de 2020 (BRASIL, 2020a). 

Entendendo que os documentos educacionais são uma construção histórica, “não 

tomamos o texto como ponto de partida absoluto, mas, sim, como objeto de interpretação” 

(SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2005, p. 439). Assim, tivemos como critério de seleção 

os documentos mais recentes destinados à alfabetização após a BNCC, nos quais buscamos 

identificar as próprias categorias do objeto que foram delineadas como os mecanismos de 

controle e a responsabilização, por meio da análise relacionada as políticas de avaliação. 

Preocupamo-nos em não perder de vista as categorias do método, no que se refere às 

políticas educacionais como um todo, que envolvem um contexto social e histórico 

influenciado por agentes externos, na direção da consonância de um determinado projeto 

de sociedade.  
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1. RELAÇÃO ENTRE ESTADO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: AS POLÍTICAS 

AVALIATIVAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA A PARTIR DA DÉCADA DE 1990 

Este capítulo objetiva problematizar a relação entre Estado e as políticas 

educacionais, apresentando como base específica a discussão das políticas avaliativas, 

considerando a década de 1990 como ponto de partida. Essa década marcada por diversas 

reformas no âmbito educacional e para intensificação dos mecanismos de controle e 

avaliação por parte do Estado, tanto em âmbito nacional como internacional. 

As políticas avaliativas para a educação no Brasil começaram a ser delineadas em 

1980, e cada vez mais foram ganhando espaço. Com a intensificação dos princípios 

neoliberais na década de 1990, a educação passou por diversas mudanças. O Estado passou 

avaliar e controlar os sistemas educacionais, com a implantação de avaliações externas em 

larga escala, destinadas principalmente para à Educação Básica. 

Atualmente, com as mudanças curriculares propostas pela BNCC da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental aprovada em 2017, e a do Ensino Médio aprovada em 2018, 

o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) foi reestruturado. A partir das 

mudanças, em 2019, todas etapas de ensino da Educação Básica foram avaliadas, e 

algumas das matrizes de referência das avaliações foram adequadas à BNCC. Em 2020, 

novas mudanças foram anunciadas. 

A BNCC é um documento normativo de referência nacional, que visa a orientar a 

formação dos currículos dos sistemas escolares de todos os entes federados, e se propõe a 

assegurar os direitos de aprendizagem para todos os alunos, estabelecendo competências e 

diretrizes comuns (BRASIL, 2018a). A discussão para elaboração da BNCC seguiu uma 

tendência internacional e iniciou, no Brasil, em 2013, passando por diversas fases até sua 

aprovação (D’AVILA, 2018). Ressalta-se que a elaboração da BNCC contou com a intensa 

participação de agentes privados interessados no setor educacional3. 

Para compreender a lógica das políticas educacionais, em especial as políticas 

avaliativas, faz-se necessário primeiramente conhecer o papel do Estado na configuração 

das políticas educacionais, tendo como prescrição as propostas dos organismos 

internacionais. A partir dessas discussões, podemos traçar a configuração das políticas 

avaliativas no Brasil.  

 
3 Estudos de D’Avila (2018) e Adrião e Peroni (2018) discutem a participação do setor privado na elaboração 

da BNCC. 
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Neste capítulo inicial, propomos uma discussão e compreensão da questão 

norteadora: Como as políticas avaliativas para a Educação Básica se configuraram a 

partir da década de 1990 até a atualidade? Para alcance desse objetivo, estruturamos este 

capítulo em três subseções. 

Na primeira subseção, tratamos os aspectos mais gerais da problemática, 

apresentando uma discussão conceitual e histórica sobre o conceito de Estado e as políticas 

educacionais no Brasil. Como este estudo parte de uma perspectiva do materialismo 

histórico-dialético, apesar das diferentes concepções de Estado, partimos da compreensão 

na perspectiva de Antonio Gramsci. Compreendemos o Estado como um ordenamento 

jurídico, político e social inserido na sociedade capitalista, que busca atender os preceitos 

dessa base econômica. Por assim ser, as políticas educacionais são determinadas visando a 

atender aos interesses do capital. Nessa perspectiva, buscamos identificar o conceito de 

Estado em Gramsci, estabelecendo relações com as políticas educacionais envolvidas neste 

estudo. 

Na segunda subseção deste capítulo, dedicamo-nos à identificação da influência e 

orientação dos organismos internacionais sobre as políticas avaliativas no Brasil. Para isso, 

foram elencados quatro documentos, que apresentam um panorama geral da educação 

desde a década de 1990 até o cenário mais recente, os quais serão analisados: 1) 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem (UNESCO, 1990), 2) Saindo da Inércia? Boletim da Educação no Brasil 

(FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009), 3) Aprendizagem para Todos: Investir nos 

Conhecimentos e Competências das Pessoas para Promover o Desenvolvimento - 

Estratégia 2020 para a Educação do grupo Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 2011), 4) 

Marco de Ação da Educação 2030 (UNESCO, 2016). 

Os documentos internacionais para a educação são diversos, e a seleção dos 

materiais analisados levou em consideração a perspectiva sobre a avaliação relacionada à 

qualidade educacional dos sistemas de ensino, em diferentes momentos. O primeiro 

documento apresenta um panorama geral da educação, considerando as metas fixadas na 

Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, para a década de 1990. 

Apesar de contar com o apoio de agências internacionais, assim como de instituições sem 

fins lucrativos, o segundo documento apresenta o cenário educacional especificamente no 

Brasil. O terceiro documento, Estratégia 2020 (BANCO MUNDIAL, 2011), estabelece 

metas a serem alcançadas até 2020, e como demonstra Pronko (2014), esse documento 

marca a passagem da proposta de Educação para Todos, defendida na Conferência de 
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Jomtien, para focar na Aprendizagem para Todos. O último documento analisado apresenta 

uma perspectiva mais atual em relação à educação, com objetivos específicos a serem 

alcançados até 2030.  

Na terceira subseção do capítulo, traçamos uma síntese das duas primeiras 

subseções, explicando como as políticas avaliativas foram se configurando na década de 

1990, nos anos 2000 e na atualidade, fundamentados nas contribuições de autores que 

discutem o tema, bem como as orientações documentais. Apresentamos as principais 

mudanças e perspectivas, principalmente em relação às políticas avaliativas, nos governos 

brasileiros a partir da década de 1990 até a atualidade para, enfim, compreender como 

chegamos a uma educação pautada em resultados e metas. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS AVALIATIVAS NO BRASIL: O 

ESTADO E AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

A política educacional está intimamente relacionada aos aspectos históricos e 

econômicos da sociedade, e para compreendê-la, buscamos situá-la no conceito de 

hegemonia, com fundamentação no conceito de Estado em Gramsci.   

As interpretações sobre o conceito de Estado são diversas. No entanto, optamos 

pela concepção gramsciana em razão da aproximação que estamos tendo com esse autor no 

Grupo de Pesquisa4. Ressaltamos que, para conceituação do Estado em Gramsci, foi 

necessária a leitura de suas obras. Como esse era o momento que estávamos iniciando o 

contato com esse pensador e devido ao tempo destinado à realização do mestrado, não foi 

realizada a leitura de toda obra de Gramsci, mas com as leituras iniciais5 já é possível 

delinear alguns conceitos importantes sob a perspectiva do autor.  

Na teoria do Estado, Gramsci considera a ideia central apresentada por Marx e 

Lênin, de que o todo Estado é um Estado de classe. Gramsci apresenta continuidade e 

superação das ideias apresentados pelos clássicos marxistas (COUTINHO, 2007; SHEEN, 

2007). Para Gramsci (2007, p. 41-42, grifos do autor): 

 

O Estado é certamente concebido como organismo próprio de um grupo, 

destinado a criar as condições favoráveis à expansão máxima desse grupo, mas 

 
4 Grupo de Pesquisa Estado, Política e Gestão em Educação (UNICENTRO/ IRATI- PR). 
5 Obras de Gramsci selecionadas para estudo: Maquiavel, a Política e o Estado Moderno (GRAMSCI, 1968); 

Cadernos do cárcere, v.1: Introdução ao estudo da filosofia. A filosofia de Benedetto Croce (GRAMSCI, 

1999); Cadernos do Cárcere, v. 2: Os intelectuais: O princípio educativo. Jornalismo – Caderno 12 

(GRAMSCI, 2001); Cadernos do cárcere, v. 3: Maquiavel - Notas sobre o Estado e a Política (GRAMSCI, 

2007).  
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este desenvolvimento e esta expansão são concebidos e apresentados como a 

força motriz de uma expansão universal, de um desenvolvimento de todas as 

energias ‘nacionais’, isto é, o grupo dominante é coordenado concretamente com 

os interesses gerais dos grupos subordinados e a vida estatal é concebida como 

uma contínua formação e superação de equilíbrios instáveis (no âmbito da lei) 

entre os interesses do grupo fundamental e os interesses dos grupos 

subordinados, equilíbrios em que os interesses do grupo dominante prevalecem, 

mas até um determinado ponto, ou seja, não até o estreito interesse econômico-

corporativo. 

 

 De acordo com Coutinho (2007), Antonio Gramsci pode ser considerado um 

crítico da política, e apresenta novas contribuições para o materialismo histórico-dialético, 

sendo o conceito de sociedade civil um importante aspecto para o aprofundamento do 

conceito de Estado, na teoria marxista. Gramsci (1968) apresenta o conceito de Estado 

apoiando-se na descoberta dos aparelhos privados de hegemonia.  

 

Permanecemos sempre no terreno da identificação de Estado e governo, 

identificação que não passa de uma reapresentação da forma corporativo-

econômica, isto é, da confusão entre sociedade civil e sociedade política, pois 

deve-se notar que na noção geral de Estado entram elementos que também são 

comuns à noção de sociedade civil (neste sentido, poder-se-ia dizer que Estado = 

sociedade política + sociedade civil, isto é hegemonia revestida de coerção). 

Numa doutrina que conceba o Estado como tendencialmente passível de extinção 

e de dissolução na sociedade regulada, o argumento é fundamental. O elemento 

Estado-coerção pode ser imaginado em processo de desaparecimento, à medida 

que se afirmam elementos cada vez mais conspícuos de sociedade regulada (ou 

Estado ético, ou sociedade civil) (GRAMSCI, 1968, p. 149). 

 

Portanto, Gramsci (1968) pensa o Estado não somente como aparelho de governo 

(sociedade política ou Estado-coerção), mas como aparelho privado de hegemonia 

(sociedade civil) também.  

Para o pensador, a sociedade civil não está separada da sociedade política, pois a 

sociedade civil também é sociedade política. A sociedade civil é constituída por todos os 

aparelhos que elaboram e difundem as ideologias, tais como: a igreja, a escola, a 

universidade, os meios de comunicação em massa, etc. Enquanto a sociedade política é 

formada pelos aparelhos de coerção usados pela classe dominante para manter sua 

hegemonia, tais como o aparelho legislativo e o policial-militar. A classe dominante exerce 

a dominação pela imposição, ou seja, pela supremacia, quando um grupo tem o poder 

sobre o outro. No Estado capitalista, a sociedade política acaba exercendo seu poder sobre 

a sociedade civil. 

 

[...] a distinção entre Estado e sociedade civil, isto é, entre sociedade política e 

sociedade civil, é puramente de método, não é orgânica, pois na realidade esses 

dois elementos estão fundidos. Sociedade civil e Estado, na realidade, não são 

separados (GRUPPI, 1986, p. 78). 
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A ideia de que o Estado é o conjunto da sociedade civil e a sociedade política é 

apresentada por Gramsci como hegemonia revestida de coerção (GRAMSCI, 1968). Nesse 

sentido, a hegemonia também é uma categoria gramsciana bastante importante.  

Como aponta Gruppi (1986, p. 78, grifos do autor), “a palavra ‘hegemonia’ vem de 

um verbo grego que significa dirigir, guiar, conduzir. Gramsci usa esse termo não só no 

sentido tradicional que salienta principalmente a dominação, mas no sentido originário da 

etimologia grega (‘direção’, ‘guia’)”. Ainda segundo Gruppi (1978), Antonio Gramsci foi 

o teórico marxista que mais insistiu no conceito de hegemonia, inspirado principalmente 

nas ideias de Lênin. No entanto, há uma diferença de significado para os dois pensadores, 

 

[...] porque Gramsci – quando fala de hegemonia – refere-se por vezes à 

capacidade dirigente, enquanto outras vezes pretende referir-se simultaneamente 

à direção e dominação. Lênin ao contrário, entende por hegemonia sobretudo a 

função dirigente (GRUPPI, 1978, p. 11). 

 

Como indica Gruppi (1978), para Gramsci, a concepção de mundo das classes 

dominantes é imposta para as classes sociais dominadas ou subalternas, e tais ideologias 

impostas são aquelas que interessam à função histórica das classes dominantes.  

 

Vemos assim a ideologia das classes ou da classe dominante chegar às classes 

subalternas, operária e camponesa, por vários canais, através dos quais a classe 

dominante constrói a própria influência ideal, a própria capacidade de plasmar as 

consciências de toda a coletividade, a própria hegemonia. Um desses canais é a 

escola (GRUPPI, 1978, p. 68). 

 

Além da escola, outros canais que compõem a sociedade civil contribuem para que 

a ideologia da classe dominante chegue até as classes subalternas, são eles a religião, o 

serviço militar, cinema, o rádio, ente outros (GRUPPI, 1978). Para Gramsci (2007, p. 95, 

grifo do autor),  

 

O exercício “normal” da hegemonia, no terreno tornado clássico do regime 

parlamentar, caracteriza-se pela combinação da força e do consenso, que se 

equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito o consenso, 

mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da 

maioria, expresso pelos chamados órgãos da opinião pública - jornais e 

associações-, os quais, por isso, em certas situações, são artificialmente 

multiplicados. 

 

Gramsci acredita que as classes subalternas, mesmo influenciadas por esses 

diversos canais da sociedade civil, podem organizar lutas e movimentos, e assim se rebelar 

contra a própria concepção de mundo em que elas foram ensinadas e educadas (GRUPPI, 

1978).  
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É nessa perspectiva que Gramsci (1999) entende que todo homem é filósofo, pois 

tem e assume determinada concepção de mundo, a qual é influenciada pelo processo social 

no qual está inserido historicamente. Gramsci acredita que é preciso criticar e superar a 

concepção imposta pela classe dominante, e buscar um novo modelo unificado entre teoria 

e prática, e filosofia e política, pois o que especificamente caracteriza a classe subalterna é 

a falta de unidade desses aspectos. Para essa nova concepção, parte-se do senso comum 

para chegar no bom senso, que é uma concepção cultural mais elevada.  

Explicando de outro modo, como a classe dominante molda a concepção de mundo 

da classe operária, ela detém a hegemonia. No entanto, essa constituição pode ser alterada.  

 

A hegemonia é isso: capacidade de unificar através da ideologia e de conservar 

unido um bloco social que não é homogêneo, mas sim marcado por profundas 

contradições de classe. Uma classe é hegemônica, dirigente e dominante, até o 

momento em que – através de sua ação política, ideológica, cultural – consegue 

manter articulado um grupo de forças heterogêneas, consegue impedir que o 

contraste existente entre tais forças exploda, provocando assim uma crise na 

ideologia dominante, que leve à recusa de tal ideologia, fato que irá coincidir 

com a crise política das forças no poder (GRUPPI, 1978, p. 70). 

 

A filosofia superior, por meio da mediação entre as pessoas simples e intelectuais, 

permite a superação da visão acrítica da classe subalterna por meio da filosofia da práxis, 

permitindo, assim, o processo intelectual das grandes massas (GRUPPI, 1978). O que pode 

tornar a classe operária consciente é a conquista da hegemonia, como um processo social, 

pois: 

A luta revolucionária do proletariado implica compreender e superar o projeto 

político e cultural dos dominantes para, com a formação de seus intelectuais e 

sua organização política, elaborar a sua identidade de classe e o seu projeto 

social e político alternativo (SCHLESENER, 2016, p. 44). 

 

Ainda sobre o conceito de hegemonia, Gruppi (1978, p. 78), na perspectiva de 

Gramsci, afirma que “a hegemonia tende a construir um bloco histórico, ou seja, a realizar 

uma unidade de forças sociais e políticas diferentes; e tende a conservá-las juntas através 

da concepção de mundo que ela traçou e difundiu”. 

O bloco histórico pode ser entendido como sistemas de classes sociais, forças 

políticas e sociais, e como a unidade entre a estrutura e a superestrutura, o qual, apesar de 

ser um conjunto contraditório, mantém-se unido pela ideologia da classe dominante que 

detém a hegemonia (COUTINHO, 2007; SHEEN, 2007; GRUPPI, 1978). A partir disso, 

temos outro conceito apresentado por Gramsci: a ideologia. 

Portanto, o que mantém coeso o bloco histórico é a ideologia, a qual acaba 

mantendo unidas classes sociais antagônicas com diferentes interesses. Com isso, as 
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classes populares são subordinadas, pois absorvem a cultura da classe dominante de modo 

passivo, “de forma que a maneira de pensar das classes subalternas é destituída de 

organicidade, de capacidade crítica” (GRUPPI, 1986, p. 82). 

Gramsci discute como ocorre a elaboração da hegemonia e entende que, “de fato, 

uma hegemonia se constrói quando tem os seus quadros, os seus elaboradores. Os 

intelectuais são os quadros da classe econômica e politicamente dominante; são eles que 

elaboram a ideologia” (GRUPPI, 1978, p. 80). Para Gramsci, os intelectuais são 

responsáveis por manter coeso o bloco histórico: são eles que elaboram a hegemonia da 

classe dominante que se torna classe dirigente, pois sem os intelectuais, “[...] seria apenas 

dominante e opressiva, faltar-lhe-ia a base de massas, o consenso necessário para exercer o 

seu poder” (GRUPPI, 1986, p. 84). 

A esses intelectuais, Gramsci chama de intelectuais orgânicos: “hoje – diz Gramsci 

-, o capitalismo industrial cria essencialmente os técnicos, os cientistas, ligados à produção. 

São esses os intelectuais orgânicos do capitalismo, isto é, ligados intimamente à função 

produtiva, à função da economia capitalista” (GRUPPI, 1978, p. 80, grifo do autor). 

Gramsci (2001) afirma que existe uma relação entre o mundo da produção e os 

intelectuais, que é mediatizada no conjunto das superestruturas.  

 

Por enquanto, podem-se fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que pode 

ser chamado de “sociedade civil” (isto é, o conjunto de organismos designados 

vulgarmente como “privados”) e o da “sociedade política ou Estado”, planos que 

correspondem, respectivamente, à função de “hegemonia” que o grupo 

dominante exerce em toda a sociedade e àquela de “domínio direto” ou de 

comando, que se expressa no Estado e no governo “jurídico”. Estas funções são 

precisamente organizativas e conectivas. Os intelectuais são os “prepostos” do 

grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e 

do governo político [...] (GRAMSCI, 2001, p. 20-21, grifos do autor). 

 

Schlesener (2016), na perspectiva de Gramsci, expõe que os intelectuais são os 

formadores de opinião que trabalham em favor da hegemonia com a formação do senso 

comum, acabam sendo, assim, os mantenedores da coesão, e por meio da utilização 

fragmentada de pensamentos e teorias, formam um pensamento parcial, o qual dá 

sustentação à ordem que está instituída.  

 

Os intelectuais são os “prepostos” do grupo dominante para o exercício das 

funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do 

consenso “espontâneo” dado pelas grandes massas da população à orientação 

impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que nasce 

“historicamente” do prestígio (e, portanto, da confiança) obtido pelo grupo 

dominante por causa de sua posição e de sua função no mundo da produção; 2) 

do aparelho de coerção estatal que assegura “legalmente” a disciplina dos grupos 

que não “consentem”, nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para 

toda a sociedade na previsão dos momentos de crise no comando e na direção, 
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nos quais desaparece o consenso espontâneo (GRAMSCI, 2001, p. 21, grifos do 

autor). 

 

Nesse sentido, a hegemonia da classe dominante sobre a classe subalterna pode ser 

produzida pela força, ou também pelo consenso, que é o exemplo da escola, da mídia, das 

ações culturais que se utilizam do consenso para garantir a difusão de uma determinada 

concepção de mundo que esteja de acordo com os interesses políticos, econômicos e 

sociais da classe dominante. 

Segundo Gruppi (1978, p. 108), para Gramsci, “[...] o momento ético-político, o 

momento da direção e da cultura não pode jamais ser separado da base econômica, ou seja, 

não se pode separar a superestrutura da estrutura”. Portanto, o exercício do poder e da 

hegemonia são efetivados por meio dos aparelhos da classe dominante situados na 

superestrutura. Com isso, a sociedade é conduzida a uma determinada direção política. 

Partindo do aporte teórico do conceito de Estado em Gramsci, podemos evidenciar 

que as políticas educacionais que emergem das demandas da sociedade civil 

(especialmente da classe trabalhadora) estão subordinadas à sociedade política. Em outras 

palavras, a política vai ser delineada a partir dos interesses da classe hegemônica que, por 

meio do aparato jurídico-legal e dos aparelhos de opressão, buscam manter a coesão da 

sociedade de classe. 

Nesse sentido, pensar a política educacional a partir da BNCC, do aparelho de 

avaliação nacional e das políticas para alfabetização, requer considerar a política 

educacional nas nuances que envolvem o Estado e o conflito de classes existentes na 

sociedade capitalista, pois uma política educacional pode sempre carregar os interesses da 

classe dominante. 

Nesse movimento, entendemos a política educacional em dois momentos: como 

processo e como produto (SHEEN, 2007). Um exemplo é o documento da BNCC, que 

pode ser entendido como o produto, ou seja, a lei aprovada, materializada. Mas além desse 

aspecto é necessário entender o processo em que essa política foi pensada, elaborada e está 

sendo efetivada, buscando pensar a dimensão política da BNCC no movimento pela 

conquista do exercício da hegemonia. 

Como expressão da hegemonia, as políticas educacionais são pensadas e 

implantadas no contexto de um determinado projeto societário. Elas não são neutras e 

isoladas, pois estão direcionadas e articuladas com as propostas da classe hegemônica, que 

historicamente, no Brasil, são as classes dominantes. Outro fator importante é entender que 

a política está inserida no sistema capitalista, e em nosso país, principalmente a partir da 
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década de 1990, o Estado está orientado pela ideologia neoliberal, e a educação fundada 

nessa base econômica será determinada por ela. 

Sobre essa questão, como nos indica Oliveira (2013, p. 244), “com o advento da 

sociedade capitalista e o aperfeiçoamento do instrumental de trabalho, mudam não só a 

forma de organização da sociedade, mas também as relações sociais de produção, a 

concepção de homem, de trabalho e de educação”. 

No capitalismo, o homem vende sua força de trabalho: enquanto o capitalista obtém 

a mais-valia, o trabalhador torna-se submisso. Segundo Oliveira (2013), na visão 

economista e mercadológica da atual produção capitalista, a educação, na perspectiva 

dominante, tem por finalidade a capacitação e a requalificação dos trabalhadores a fim de 

atender as demandas do sistema produtivo, também para formação de um consumidor 

exigente e sofisticado. Em resumo, a educação está voltada para a preparação de 

trabalhadores e consumidores que correspondam às características desse novo sistema. 

Portanto, a educação de qualidade, para o sistema capitalista, assume os 

pressupostos expostos por Oliveira (2013). Cabe ressaltar que grande parte das políticas 

voltadas à qualidade do ensino, principalmente nos países emergentes, é incentivada e 

financiada pelos organismos internacionais, como o Banco Mundial, favorecendo a 

dinâmica neoliberal presente nas orientações dessas organizações. Essa perspectiva 

neoliberal que vem sendo amplamente difundida nos documentos internacionais para a 

educação tem sua matriz no liberalismo, no entanto, com alguns aspectos próprios. Um 

deles é o intensivo afastamento do Estado das questões sociais, que passam a ser regidas 

pelo mercado. 

O neoliberalismo surgiu como forma de reação ao Estado de Bem-Estar Social 

implantado em alguns países depois da Segunda Guerra Mundial, o qual assumiu um 

caráter intervencionista (SANTOS, 2007; LIMA, 2005), direcionando o investimento 

público aos “[...] setores vinculados ao crescimento da produção e do consumo em massa, 

objetivando ainda a garantia do pleno emprego” (SANTOS, 2007, p.17). Assim, visava a 

garantir o emprego e os direitos aos cidadãos. 

A ideologia neoliberal teve como um dos principais pensadores e idealizadores o 

economista austríaco Friedrich V. Hayek, com a obra O caminho da Servidão, de 1944. 

Outro teórico neoliberal de destaque foi Milton Friedman, com a obra Capitalismo e 

Liberdade, de 1962.  
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Diante das necessidades do sistema capitalista, surgiu concomitantemente o 

liberalismo6, o qual tomou diferentes formas ao longo do tempo, e uma delas foi o próprio 

neoliberalismo.  

Cabe destacar que o liberalismo assume alguns princípios essenciais que são 

mantidos em suas diferentes formas, os quais são sintetizados por Lima (2005): a 

liberdade, a tolerância, a defesa da propriedade privada, a limitação do poder e o 

individualismo. Portanto, apesar de suas diferentes formas, o liberalismo, que é a ideologia 

da sociedade burguesa, abrange ideias que sempre estiveram presentes a fim de assegurar a 

propriedade privada e manter o capitalismo como modo de produção, sendo ele a base do 

Estado Moderno.  

O neoliberalismo, ao se apropriar dos princípios liberais, também critica duramente 

a intervenção do Estado na economia. O liberalismo e o neoliberalismo valorizam o 

mercado e as escolhas individuais, têm como pressuposto que cada indivíduo sabe o que é 

melhor para ele, e por isso defende a não interferência do Estado e a ideia de que o 

mercado é a opção mais justa e eficiente na prestação de serviços e bens (AFONSO, 2009). 

Segundo Torres (1996), as premissas do ajuste estrutural, característico da ideologia 

neoliberal, trazem algumas implicações diretas para a sociedade, como   

 

[...] redução do gasto público; redução dos programas que são considerados 

gasto público e não investimento; venda das empresas estatais, parestatais ou de 

participação estatal; e mecanismos de desregulamentação para evitar o 

intervencionismo estatal no mundo dos negócios. Junto com isso, propõe-se a 

diminuição da participação financeira do estado no fornecimento de serviços 

sociais (incluindo educação, saúde, pensões e aposentadorias, transporte público 

e habitação populares) e sua subsequente transferência ao setor privado 

(privatização) (TORRES, 1996, p. 115). 

 

Logo, enfatiza-se a valorização da privatização do público no Estado neoliberal, 

principalmente dos setores sociais, que são considerados gastos adicionais. Portanto, o 

Estado desresponsabiliza-se e passa a sua função para o setor privado ou para a sociedade 

civil. Torres (1996) afirma que a política de privatização também está relacionada ao 

ideário social, de eficiência, produtividade e efetividade, ao contrário do setor público, que 

é visto como ineficiente, de má qualidade, improdutivo e atrasado. 

Silva (1999, p. 15) destaca que  

 

A construção da política como manipulação do afeto e do sentimento; a 

transformação do espaço de discussão política em estratégias de convencimento 

 
6 Apesar de a origem do liberalismo não ter uma data certa, pode ser considerado que ele surgiu na transição 

do feudalismo para o sistema capitalista, e com ele, também surgiram uma nova sociedade e uma nova 

organização política, econômica, também social (LIMA, 2005). 
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publicitário; a celebração da suposta eficiência e produtividade da iniciativa 

privada em oposição à ineficiência e ao desperdício dos serviços públicos; a 

redefinição da cidadania pela qual o agente político se transforma em agente 

econômico e o cidadão em consumidor, são todos elementos centrais importantes 

do projeto neoliberal global. 

 

O autor evidencia que a mídia desempenha um papel central na política, como 

manipulação do afeto e do sentimento. Além disso, atua na representação das “[...] 

vantagens de um Estado mínimo de menos governo” (SILVA, 1999, p. 18). Na educação, 

pode-se verificar, por meio de diversos estudos, como de Sakata (2018) e D’Avila (2018) 

que, nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 1990, os processos de privatização 

têm-se intensificado e tomado diferentes formas. Por meio de diversas ações, agentes 

privados estão adentrando na educação pública, com o discurso midiático que desejam 

contribuir para melhorar a educação. 

Sobre esse cenário, podemos pensar a partir das contribuições de Gramsci (2007, p. 

351, grifos do autor), quando afirma que  

 

A massa é simplesmente de “manobra” e é “ocupada” com pregações morais, 

incentivos sentimentais, mitos messiânicos de expectativa de épocas fabulosas 

nas quais todas as contradições e misérias do presente serão automaticamente 

resolvidas e sanadas. 

 

Explicitando de outra maneira, os aparelhos ideológicos de hegemonia influenciam 

o modo de pensar das pessoas, e como esses estão a favor da classe dominante, as 

ideologias disseminadas são aquelas que visam a manter a ordem e a coesão na sociedade. 

Nesse sentido, os aparelhos ideológicos, ao disseminarem a ideia de que o setor privado é o 

mais eficiente, permite que a classe subalterna, as grandes massas, acreditem, aceitem e 

defendam os processos de privatização de setores públicos, sem sequer reconhecer que 

esse processo beneficia o setor privado e não as camadas populares. 

Para Oliveira (2013, p. 238), nas sociedades de orientação capitalista-liberal, as 

finalidades assumidas pela educação são:  

 

(a) Garantir a unidade nacional e legitimar o sistema; (b) contribuir com a coesão 

e o controle social; (c) reproduzir a sociedade e manter a divisão social; (d) 

promover a democracia da representação; (e) contribuir com a mobilidade e a 

ascensão social; (f) apoiar o processo de acumulação; (g) habilitar técnica, social 

e ideologicamente os diversos grupos de trabalhadores para servir ao mundo do 

trabalho; (h) compor a força de trabalho, preparando, qualificando, formando e 

desenvolvendo competências para o trabalho; (i) proporcionar uma força de 

trabalho capacitada e flexível para o crescimento econômico. 

 

É nessa perspectiva que o Estado, sob o legado neoliberal, implementou diversas 

reformas educacionais no Brasil, principalmente a partir da década de 1990. Segundo 
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Afonso (2009), as reformas no campo educacional acabam sendo aceitas pela opinião 

pública, criando a ideia de que a crise educacional explica a deterioração das condições 

econômicas e sociais, enfatizando, ainda, que a responsabilidade é das unidades escolares. 

 

Surge assim a linguagem da excelência como marco orientador de um novo 

consenso em torno da educação e como “ideologia organizativa da reforma 

meritocrática”. O discurso da excelência é também um discurso moral que 

culpabiliza os indivíduos pela crise e pelo fracasso das instituições, ao mesmo 

tempo em que apela a que esses mesmos indivíduos sejam mais produtivos e 

responsáveis (AFONSO, 2009, p. 87, grifos do autor). 

 

Considerando todo esse contexto que permeia a sociedade e que influencia a 

educação na sua finalidade, o paradigma que o Estado assume diante das políticas 

educacionais é de um Estado-avaliador7 e controlador, pois, ao investir em programas 

voltados para a melhoria da educação, necessita de bons dados quantitativos para 

comprovar seu investimento na área educacional. 

Afonso (2009) evidencia a expansão das políticas neoliberais e neoconservadoras, 

que incentivaram mecanismos de responsabilização que, na educação, estão atrelados aos 

testes padronizados. Esse interesse pela avaliação pode ser expresso como Estado-

avaliador. 

 

Esta expressão quer significar, em sentido amplo, que o Estado vem adoptando 

um ethos competitivo, neodarwinista, passando a admitir a lógica do mercado, 

através da importação para o domínio público de modelos de gestão privada, 

com ênfase nos resultados ou produtos dos sistemas educativos (AFONSO, 

2009, p. 49, grifos do autor). 

 

Nesse cenário, o Estado assumiu algumas mudanças, “[...] diminuir as despesas 

públicas exigiu não só a adoção de uma cultura gestionária (ou gerencialista) no setor 

público, como induziu a criação de mecanismos de controle e responsabilização mais 

sofisticados” (AFONSO, 2009, p. 49, grifos do autor). A avaliação é, por conseguinte, um 

dos fatores para a implementação desses mecanismos.  

Schneider e Rostirola (2015) afirmam que, na educação, as mudanças repercutiam 

na justificativa de maior transparência das escolas, abrindo espaço, assim, para incremento 

de processos de avaliação, de prestação de contas, também de responsabilização 

(accountability)8
. A partir desse contexto, o Estado passou a fiscalizar e avaliar por meio 

de testes externos.  

 
7 Optamos pelo uso desse termo considerando os estudos de Afonso (2013). 
8 O conceito de accountability, normalmente é traduzido como prestação de contas. No entanto, esse conceito 

tem instabilidade semântica, que representa interpretações plurais. Sendo um conceito em expansão, a 

accountability pode seguir diferentes modelos e concepções (AFONSO, 2010). 
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As mudanças no campo da educação tiveram por referência as leis que regem o 

mercado e a iniciativa privada9, tais como: “pressupostos da qualidade total, da 

competitividade, da eficiência e eficácia foram importados do sistema econômico para as 

práticas educativas e pedagógicas” (SCHNEIDER; ROSTIROLA, 2015, p. 496). Com isso, 

a educação passou a ser regida por um mecanismo de quase-mercado que, por 

consequência, permitiu maior aproximação entre o setor público e o privado.  

Portanto, o Estado-avaliador interessa-se pelos resultados, pela eficácia e eficiência, 

mas desconsidera a diversidade existente no âmbito educacional, tanto em relação à 

cultura, às condições de acesso, às condições de infraestrutura e de ensino das escolas, às 

condições financeiras dos alunos, etc. Isso tudo interfere nos resultados dos testes de 

desempenho, e responsabilizar somente o professor, que na medida das possiblidades faz 

um trabalho árduo, é no mínimo uma acusação inaceitável e de muita falta de respeito aos 

profissionais dessa área. Tal como aponta Rocha (2017, p. 404, grifo da autora), 

 

As contradições e desigualdades entranhadas nas instituições de ensino são 

silenciadas, pois busca-se “educar para o consenso” e não para o 

questionamento, para a problematização, para o conflito. Neste movimento, à 

medida que os resultados das avaliações e do IDEB apontam para a falta de 

qualidade da educação pública, as docentes são responsabilizadas, ao passo que 

sua formação e seu trabalho são desqualificados. 

 

O Estado-avaliador avança, nesse momento, com a proposta de acompanhar o 

desempenho das escolas e orientar as políticas nesse campo. 

 

A avaliação educacional, nesse sentido, representa uma estratégia de governação 

em que o Estado atua a partir dos resultados obtidos em testes organizados e 

realizados, primeiramente, pelo próprio país e, num segundo momento, por 

agências multilaterais. Tem a ver, portanto, com o fortalecimento de referenciais 

neoliberais, representados pela adesão a medidas políticas e administrativas 

ajustadas às leis do mercado e pela sofisticação dos mecanismos de controle e 

responsabilização dos resultados obtidos pelos sistemas educacionais 

(SCHNEIDER; ROSTIROLA, 2015, p. 496). 

 

Por conseguinte, o Estado-avaliador demonstra sua centralidade no controle da 

educação ao incorporar diversificadas estratégias de avaliar, “assentado no desejo de 

 
9 Os conceitos de eficiência e eficácia eram usados no contexto da administração empresarial desde Taylor e 

Fayol, e ainda estão presentes e orientam a formação de diretores nas escolas públicas. Como dispõe Kuenzer 

(1984), diante da Revolução Industrial e avanço do capitalismo industrial, buscando maior eficiência no 

processo produtivo, com a função de controle, surge a gerência, sendo Taylor e Fayol alguns dos precursores 

na delimitação dos princípios da administração, considerando a organização do trabalho pautada nessa 

perspectiva. No âmbito da educação, “os primeiros trabalhos de administração educacional surgiram a partir 

das idéias [sic] dos teóricos fundadores da teoria geral” (KUENZER, 1984, p. 40). Com isso, a teoria de 

administração escolar teve, como antecedentes históricos, a influência da teoria geral da administração, 

marca que ainda se observa na educação, visto que se mantém o foco da gestão na perspectiva burocrática e 

produtiva pautada no paradigma empresarial. 
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maximização dos lucros, o Estado-avaliador experimenta formatos que intensificam a 

expansão de políticas de mercadorização da educação em contexto que extrapola a esfera 

nacional” (SCHNEIDER; ROSTIROLA, 2015, p. 506). 

Assim, nesta primeira subseção, buscamos contextualizar conceitual e 

historicamente o Estado, apontando as principais características da atual conjuntura 

econômica, com base no sistema capitalista e fundada na ideologia neoliberal. Inserida 

nesse contexto, identificamos a posição assumida pelo Estado diante das políticas 

educacionais como um Estado-avaliador. Também visamos contextualizar aspectos mais 

gerais da sociedade que influenciam a orientação do nosso objeto de estudo. Pretendendo 

dar continuidade nessa contextualização apontamos, na próxima seção, as prescrições dos 

organismos internacionais na direção das políticas educacionais no Brasil, aspecto 

essencial para compreensão da política educacional como processo. 

1.2 A INFLUÊNCIA DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS NA DIREÇÃO DAS 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS/AVALIATIVAS NO BRASIL 

Os organismos internacionais possuem atuação hegemônica no que tange às 

políticas educacionais, e no Brasil, essa influência não é diferente. Nessa perspectiva, esta 

subseção contextualiza a influência dos organismos internacionais na direção das políticas 

educacionais/avaliativas no Brasil.  

Para o embasamento das discussões, foram selecionados quatro documentos 

elaborados por organismos internacionais. Por meio deles, buscamos identificar a 

perspectiva que apresentam sobre avaliação, relacionada à qualidade educacional dos 

sistemas de ensino. Sabemos que existe uma diversidade de documentos internacionais 

direcionados à educação, e a seleção desses documentos levou em consideração diferentes 

momentos históricos, que representam importantes marcos na política educacional. Os 

documentos selecionados foram: 1) Declaração Mundial sobre Educação para Todos: 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem (UNESCO, 1990), 2) Saindo da 

Inércia? Boletim da Educação no Brasil (FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009), 3) 

Aprendizagem para Todos: Investir nos Conhecimentos e Competências das Pessoas para 

Promover o Desenvolvimento - Estratégia 2020 para a Educação do grupo Banco Mundial 

(BANCO MUNDIAL, 2011), e 4) Marco de Ação da Educação 2030 (UNESCO, 2016). 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2011, p. 9) afirmam que as políticas não são 

estáticas: “compreender o sentido de uma política pública reclamaria transcender sua 
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esfera específica e entender o significado do projeto social do Estado como um todo e as 

contradições gerais do momento histórico em questão”. Portanto, a política educacional 

está ligada a um projeto societário histórico existente, e ela não é neutra e isolada, é 

pensada para atingir determinados interesses e sua elaboração segue um movimento 

interno, assim como externo ao país. Considerar esses aspectos é essencial para 

compreender as políticas educacionais.  

Os organismos internacionais assumiram importante papel no contexto da 

sociedade capitalista, e no campo educacional, passaram a entre os principais pensadores e 

articuladores da educação mundial, sendo atualmente protagonistas na orientação das 

políticas educacionais. A presença desses organismos faz-se tanto na organização de 

grandes eventos internacionais, como também na elaboração de documentos que orientam 

os países a assumiram determinados princípios e ideais, que se articulam com os interesses 

do capital. Isso significa que pensar a política educacional, no caso a brasileira, também 

requer uma análise de como ocorre a relação do Estado Nacional com os organismos 

internacionais, suas funções e interesses, e quais são as concepções assumidas por eles em 

relação à educação, especialmente sobre as políticas de avaliação.  

No sistema capitalista existem aspectos que são essenciais, como a divisão de 

classes sociais, a exploração do trabalho e a propriedade privada, mas em cada lugar o 

capitalismo se expressa com algumas especificidades, ou seja, na sua essência, o 

capitalismo é igual, mas existem diferentes formas de o Estado se organizar e atuar. Nesse 

sentido, faz-se necessário entender um pouco da organização do Estado brasileiro. 

Segundo Bauer (2012, p. 17), historicamente, “[...] desde o seu mais remoto 

instante inaugural, o caráter do Estado no Brasil é autoritário”, e vem se traduzindo em 

diferentes formas, onde prevaleceram mais momentos ditatoriais do que democráticos. O 

Brasil ingressou na modernidade pela via autoritária, e isso deixou marcas profundas na 

constituição nacional, pois a maioria da população foi excluída dos benefícios do 

crescimento econômico.  

O Estado Nacional, no Brasil, foi sustentado pelas velhas classes dominantes 

representadas pelas oligarquias rurais e senhores de escravos, que deram continuidade ao 

monopólio da terra. “O capital financeiro se concentra nas mãos de um pequeno grupo de 

burgueses brasileiros e estrangeiros que exerce o controle sobre todos os setores da 

economia e das mais variadas esferas da vida social” (BAUER, 2012, p. 52).  

Isso pode ser observado em dados atuais, que demonstram a concentração de 

riqueza nas mãos de poucas pessoas, as quais exercem sua hegemonia na condução política 
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do Estado brasileiro.  Notícias demonstram essa severa desigualdade brasileira entre ricos e 

pobres: “Em 2018, rendimento da fatia mais rica da população subiu 8,4%, enquanto os 

mais pobres sofreram uma redução de 3,2%. Brasileiros que estão no 1% mais rico 

ganharam 33,8 vezes mais que o total dos 50% mais pobres” (CARTA MAIOR, 2019). Os 

50% da população mais pobre brasileira, que corresponde a mais de 100 milhões de 

pessoas, tiveram uma renda mensal de 820 reais, enquanto o 1% da população mais rica, 

que corresponde a 2,1 milhões de pessoas, teve um rendimento mensal de 27.744 reais. 

Evidencia-se, assim, que os ricos estão muito mais ricos e os pobres cada vez mais pobres 

(CARTA MAIOR, 2019).  

Bauer (2012), analisando o processo histórico do país, afirma que, mesmo com a 

dependência econômica do Brasil, o projeto burguês progrediu, visto que o capitalismo 

monopolista brasileiro se originou do capital financeiro internacional, que corresponde a 

um tipo de economia no qual a grande indústria e comércio são controlados pelo poder 

econômico de bancos comerciais e por grandes instituições financeiras que detém o 

monopólio. Essa submissão absoluta do Estado burguês ao capitalismo é o domínio 

econômico dos monopólios no interior do país, e esses monopólios podem ser 

considerados os verdadeiros donos do país.  

 

Na verdade, a expansão mundial dos grupos monopolistas nacionais se apoiou e 

continua se apoiando nas diversas formas de intervenção pública do Estado-

banqueiro, legislador, reorganizador da produção, criador de infraestruturas 

viárias, aeroportuárias, energéticas e controlador de preços, bem como nos 

aspectos previdenciários, político-ideológicos e militares da gestão estatal das 

relações de classes. O caso brasileiro é típico! (BAUER, 2012, p. 56). 

 

A classe burguesa determina a economia e, assim, mantém sua hegemonia. “No 

Brasil, o capitalismo monopolista de Estado se originou sob a hegemonia inconteste do 

capital financeiro internacional, tendo, portanto, um caráter dependente” (BAUER, 2012, 

p. 31).  

Com o imperialismo expresso atualmente pela hegemonia norte-americana, 

observa-se a expansão econômica dos países capitalistas desenvolvidos com a exploração 

dos países subdesenvolvidos, permitindo o controle tanto na economia como na política 

dos países periféricos (BAUER, 2012). Essa hegemonia imperialista explica a 

industrialização brasileira dependente do capital externo. Com isso, observamos uma direta 

relação com o financiamento internacional via organismos internacionais.  

Essa economia dependente do Brasil pode ser claramente observada nos dados que 

demonstram a dívida externa do país, em que grande parte do orçamento é destinado para o 
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pagamento de juros e amortizações da dívida. Como demonstra o site da Auditoria Cidadã 

da Dívida, em 2019, do total do Orçamento Federal Executado, 38,27% foi destinado para 

o pagamento de juros e amortizações da dívida, o que representa R$ 1,038 trilhão, e apenas 

4,21% foi destinado à saúde, e 3,48% destinado a educação (AUDITORIA CIDADÃ DA 

DÍVIDA, 2020). Isso evidencia a dependência do Brasil ao capital externo, que leva a 

submissão do país à organismos internacionais e países desenvolvidos que efetivam 

empréstimos ao Brasil. 

Bauer (2012) identifica, também, uma desigualdade combinada no Brasil, 

observada na grande disparidade na formação econômica brasileira. Isso porque as etapas 

de desenvolvimento entre as regiões do país foram antagônicas, o que explica a grande 

desigualdade entre as regiões brasileiras. 

Portanto, o Brasil, apesar de sua forte produção de matéria-prima, tem seu 

desenvolvimento econômico dependente dos grandes países capitalistas. Historicamente, a 

sociedade brasileira constitui-se visando a manter e satisfazer as necessidades da classe 

burguesa nacional e internacional, mantendo a ordem burguesa. O objetivo é consolidar um 

determinado projeto societário sob interesse da classe dominante, seja pela via do consenso 

ou da coerção. Quando o convencimento não ocorre pelas ideologias, o uso da violência é 

efetivado, tudo para manter a ordem na sociedade. 

Sendo a educação um meio para difusão e manutenção da ordem burguesa, mas que 

também pode ser um espaço contraditório, isso explica os interesses e influências dos 

organismos internacionais nessa política social.  

Partindo desse pressuposto, podemos entender que a política como um todo é 

marcada por contradições e conflitos, e nem sempre as demandas apresentadas pela 

sociedade civil, especificamente a classe trabalhadora, são atendidas em sua totalidade, 

apenas em parte, para amenizar os conflitos. Em outras palavras, aquilo que fere os 

interesses da classe dominante é deixado de lado.  

Como expõem Frigotto e Ciavatta (2003, p. 97), 

 

Do ponto de vista da educação, ocorre uma disputa entre o ajuste dos sistemas 

educacionais às demandas da nova ordem do capital e as demandas por uma 

efetiva democratização do acesso ao conhecimento em todos os seus níveis. Os 

anos de 1990 registram a presença dos organismos internacionais que entram em 

cena em termos organizacionais e pedagógicos, marcados por grandes eventos, 

assessorias técnicas e farta produção documental. 

 

No âmbito educacional, os sistemas educacionais passam por ajustes, devido às 

demandas da nova ordem do capital. A década de 1990 foi um marco para as políticas 
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educacionais, tendo em vista as mudanças nesse campo, as quais foram pensadas em 

articulação com o projeto societário dominante.  

Entre as principais agências internacionais está o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Banco 

Mundial (BM), e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO). 

Ao discutir as políticas educacionais e políticas de desenvolvimento, nos anos 

1990, Silva (2002) afirma que, nessa década, observa-se um estreitamento na relação entre 

o Banco Mundial e os países latino-americanos que, por meio de políticas econômicas e 

financeiras incorporadas nas práticas nacionais alinhadas ao ideário econômico político 

baseado nos princípios neoliberais, buscava o rumo para a modernização. Isso levou os 

países a submissões contratuais de empréstimos, e acabou reduzindo a autonomia dos 

países, tornando-os dependentes do capital internacional.  

A intervenção das instituições financeiras internacionais vem crescendo cada vez 

mais nos últimos anos. Sob a aparência de políticas para a realidade nacional, elas têm o 

propósito de encaminhar o ajuste estrutural e as reformas dos países subdesenvolvidos 

como possibilidade de condição para a modernização.  

Nesse sentido, os organismos internacionais atuam na realização de eventos e 

elaboração de documentos que orientam a educação mundial. Um dos principais eventos 

que marcaram a década de 1990 foi a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

que aconteceu em Jomtien, na Tailândia, na qual se passou a pensar em um projeto 

educacional mundial. A partir da Conferência, foi aprovada a Declaração de Jomtien, em 

1990. 

A Conferência Mundial de Educação para Todos foi “[...] financiada pela 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), pelo 

UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), pelo PNUD (Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento) e pelo Banco Mundial” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2011, p. 48). No evento, 155 países comprometeram-se em assegurar 

uma Educação Básica de qualidade para todos, principal pauta do evento. 

A Conferência funcionou como um movimento de difusão de um projeto 

educacional mundial. A partir da Declaração, foram estabelecidas metas que deveriam ser 



 

 

25 

 

executadas e apresentadas na próxima reunião internacional, em Dakar10, no ano 2000, a 

qual serviu para avaliar as ações e projetos educacionais dos países.  

Shiroma, Moraes e Evangelista (2011) apontam alguns dos compromissos 

assumidos pelo Brasil na Conferência Mundial de Educação para Todos em Jomtien. Entre 

eles, estão 

 

[...] expansão do atendimento à primeira infância, especialmente para crianças 

pobres; acesso universal a educação básica até 2000; melhoria dos resultados da 

aprendizagem; redução da taxa de analfabetismo dos adultos; ampliação dos 

serviços da educação básica e de formação para outras competências necessárias 

para jovens e adultos (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 86). 

 

O documento Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem – Jomtien (UNESCO, 1990), no que diz respeito à 

questão da avaliação, no seu artigo 04, que dispõe sobre o objetivo de concentrar a atenção 

na aprendizagem, afirma que a centralidade da Educação Básica seja na aquisição e nos 

resultados efetivos da aprendizagem. Assim, defende uma educação para os indivíduos ou 

para a sociedade, baseada em “[...] conhecimentos úteis, habilidades de raciocínio, 

aptidões e valores.” (UNESCO, 1990, p. 04, grifos originais).  

O documento também expõe que “abordagens ativas e participativas são 

particularmente valiosas no que diz respeito a garantir a aprendizagem e possibilitar aos 

educandos esgotar plenamente suas potencialidades” (UNESCO, 1990, p. 04). Por meio 

desses aspectos é apontada como necessária a definição de níveis de conhecimentos e a 

implementação de sistemas de avaliação de desempenho dentro dos programas 

educacionais. Por meio dessa concepção, a cultura de avaliação foi se materializando na 

década de 1990. 

Outro documento selecionado foi Saindo da Inércia? Boletim da Educação no 

Brasil (FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009), o qual apresenta um amplo estudo sobre 

a realidade da educação no Brasil, indicando dados e fazendo recomendações. Esse 

documento foi elaborado com o apoio técnico do Programa de Produção da Reforma 

Educacional na América Latina e no Caribe (PREAL), além do patrocínio e execução pela 

Fundação Lemann (FL)11. Segundo Sakata (2018, p. 78, grifos da autora), 

 
10 Segundo Vior e Cerruti (2014), no ano 2000 aconteceu o Fórum Mundial da Educação, realizado em 

Dakar, que contou com a participação de vários organismos internacionais. O Fórum tinha o objetivo de 

avaliar os resultados alcançados pelos países em relação às metas estabelecidas em Jomtien. Como as metas 

não foram alcançadas, foram propostas novas metas de ação para o ano de 2015. 
11 A Fundação Lemann é uma organização familiar sem fins lucrativos, que atua na parceria com o governo e 

entidades da sociedade civil, que apoia e trabalha a fim de solucionar os principais desafios sociais e por 

uma educação de qualidade. Mais informações em: https://fundacaolemann.org.br. Como aponta D’Avila 

https://fundacaolemann.org.br/
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A FL, com o intuito de legitimar seu discurso, elabora materiais que discutem 

educação, com um forte apelo ao rigor científico. Eles são elaborados com base 

em parâmetros de qualidade pautados em indicadores e índices desenvolvidos 

por Organismos Internacionais, como o BM, OCDE, UNESCO e PREAL. 

 

Como expõe a autora, as parcerias da Fundação Lemann são de diversas maneiras, 

seja com o setor público ou com outros tipos de organização, tanto em nível nacional como 

internacional. Documentos analisados pela autora apontam  

 

[...] a indicação de um paradigma educacional voltado para o progresso 

econômico. Neste intento, emergem valores axiológicos, como ética, excelência, 

superação, eficiência, entre outros. A finalidade educacional é pautada em 

resultados, que são mensurados por rigorosas avaliações. (SAKATA, 2018, p. 

76, grifos da autora). 

 

Sobre a reforma da década de 1990, Shiroma, Moraes e Evangelista (2011, p. 96) 

afirmam que ela “foi se infiltrando pela mídia, minando o senso comum, cooptando 

intelectuais e formadores de opinião pública”. E de maneira oculta e progressiva, o 

processo de mercantilização da educação foi imposto. Nas conclusões sobre a política 

educacional nos anos 1990, as autoras afirmam que 

 

[...] partilhando das recomendações internacionais, o governo brasileiro procurou 

articular um grande consenso nacional envolvendo empresários e trabalhadores 

em torno de novos requisitos educacionais, demandados tanto pela produção 

quanto pela sociedade. Mais que isso, pretendia desvencilhar-se da imagem de 

Estado promotor de bem-estar social, de resto pouco realizada, da obrigação de 

ofertar o ensino compulsório para transformar-se em Estado avaliador e 

articulador de políticas. Disposto a “terceirizar” o ensino, acenou com vantagens 

para que a iniciativa privada fosse seduzida a investir no “ramo” educacional 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 97, grifos das autoras). 

 

A partir do estudo de Sakata (2018), podemos afirmar que, na atualidade, é 

crescente a expansão das parcerias público-privadas (PPP), visto que essa relação é 

influenciada e defendida pelos organismos internacionais. “Assim, a lógica empresarial no 

âmbito educacional encontra legitimidade por meio das PPP, em que o direcionamento das 

políticas públicas educacionais volta-se para o teor economicista, e não ao de direitos 

sociais” (SAKATA, 2018, p.101-102). 

Com isso, “a lógica do privado nos serviços públicos é reforçada pela ideia de que o 

Estado não precisa ser o único mantenedor dos serviços básicos, como expresso na própria 

Reforma do Estado, de 1995” (D’AVILA, 2018, p. 32). Com a Reforma do Estado, a 

educação passou a ser vista como um serviço não exclusivo do Estado, e isso acabou 

abrindo as portas para as iniciativas e parceiras com o setor privado. 

 
(2018), a Fundação Lemann foi fundada em 2002 pelo empresário Jorge Paulo Lemann, considerado um 

dos homens mais ricos do Brasil. 
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Nesse sentido, a relação entre público e privado ganha espaço a partir da década de 

1990, como pode ser observado na própria elaboração do documento Saindo da Inércia? 

Boletim da Educação no Brasil (FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009). 

O documento expõe que, apesar das conquistas na educação brasileira, a relação 

tardia do Brasil com os países mais desenvolvidos torna a situação do ensino atual 

preocupante, que pode ser observada nos baixos desempenhos dos estudantes nos exames. 

“O Brasil está entre as maiores economias do mundo, mas seus alunos têm as piores notas 

nas avaliações internacionais” (FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009, p. 16). Nesse 

aspecto, o documento afirma que um dos avanços da educação foi a “[...] consolidação de 

uma cultura de avaliação como subsídio para formular políticas públicas” (FUNDAÇÃO 

LEMANN; PREAL, 2009, p. 16).  

A perspectiva apresentada no documento é que o estabelecimento de padrões é 

necessário para quando se quer ter resultados concretos, inclusive na educação, para que se 

possa avançar na melhoria da qualidade, assim como acompanhar resultados. Para que se 

possa ter eficácia, qualidade e equidade, são propostos padrões educacionais a serem 

estabelecidos: 

- padrões curriculares, que definem claramente as habilidades e competências 

que os estudantes devem dominar em cada etapa escolar;  

- padrões de desempenho, que indicam os níveis de proficiência adequados para 

cada área de conhecimento, em cada uma das etapas;  

- padrões de oportunidades de aprendizagem, que especificam os recursos 

técnicos, financeiros e humanos necessários para que todos os alunos possam 

atingir o desempenho esperado (FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009, p. 24). 

 

Observamos, assim, como esse documento está entrelaçado com as políticas 

educacionais, como a padronização do currículo por meio da BNCC, também dos padrões 

de desempenho, com as avaliações em larga escala. O documento afirma, ainda, que apesar 

de um sistema de avaliação tecnicamente consolidado no Brasil, ele é pouco usado para 

melhorar a escola. 

No documento, o desempenho dos alunos está associado ao trabalho docente, que 

deve reformular suas práticas de ensino para melhorar o desempenho, como se outros 

fatores externos não influenciassem no aprendizado do aluno. Nesse sentido, outra 

perspectiva defendida no documento é a oferta de recursos técnicos aos professores: “[...] 

materiais didáticos, guias curriculares, cursos de formação – que estejam alinhados com as 

competências medidas pelo sistema de avaliação” (FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 

2009, p. 28). 
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Ao se pautar em padrões de qualidade baseando-se em resultados, a concepção 

educacional aproxima-se da lógica empresarial, que é norteada por princípios de eficácia e 

eficiência. Com isso, observa-se a visão mercadológica da educação expressa na década de 

1990 e 2000. Ademais, ao valorizar desempenhos escolares, desconsidera-se, muitas vezes, 

a multiplicidade de fatores que influenciam e estão diretamente relacionados aos resultados 

obtidos pelos alunos, escolas, sistemas escolares, e até mesmo países nos testes de 

desempenho.  

Segundo o documento, a maioria das escolas não tem poder de decisão e não se 

responsabiliza por seus resultados. Afirma-se a falta de autonomia para as escolas tomarem 

decisões sobre o seu funcionamento, o que influencia na qualidade do ensino, também na 

aprendizagem do aluno. Portanto, é defendida maior autonomia e preparo dos diretores. O 

documento também expõe 

 

Outro aspecto relevante para garantir o equilíbrio entre a autoridade para 

implementar mudanças e a responsabilidade para responder por elas é a 

existência de um sistema de monitoramento que forneça informações sobre cada 

escola, com o qual o Brasil já conta. Com ele, a equipe escolar pode ter um 

diagnóstico sobre seu desempenho e traçar estratégias para melhorá-lo, além de 

prestar contas de seus resultados à sociedade (FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 

2009, p. 33). 

 

É proposta a possiblidade que a transferência de recursos tenha como base os 

resultados/evolução dos indicadores de desempenho. 

Entendemos que atrelar resultados dos desempenhos nos testes educacionais ao 

bônus salarial pode gerar muitas coisas, menos a tão esperada e defendida qualidade 

educacional. A adoção dessa estratégia pode até trazer uma melhoria expressiva nos 

resultados, nos números, mas não na qualidade, visto que a preparação para os exames e o 

estreitamento curricular podem se tornar ações cotidianas no ambiente escolar. Essas ações 

são voltadas na preparação para alcance de bons índices educacionais.  

Tendo em vista o documento Saindo da Inércia? Boletim da Educação no Brasil 

(FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009), Sakata (2018) afirma que o ideário da 

Fundação Lemann (FL) está em consonância com o projeto de educação global, pautada 

nos pressupostos neoliberais, e articula-se em prol do capital, e trabalha em parceria com 

os Organismos Internacionais. Além disso propaga, em seus documentos, uma visão de 

mundo expresso pela ideologia burguesa; e na educação, a ideologia propagada pela FL 

está alinhada às reformas globais, que se iniciaram no Brasil na década de 1990. 

Outro importante documento que selecionamos para análise é do Banco Mundial, 

voltado para a educação, intitulado Estratégia 2020 para a Educação: Aprendizagem para 
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Todos. Investir nos conhecimentos e competências das pessoas para promover o 

desenvolvimento, que configurou a nova estratégia do BM, lançada em 2011. Segundo 

Pronko (2014, p. 105), essa estratégia 

 

[...] foi construída pelo organismo por intermédio de consultas com governantes, 

parceiros de desenvolvimento, estudantes, professores, pesquisadores, sociedade 

civil e representantes de negócios de mais de cem países, de acordo com a 

diretriz de participação adotada pelo BM nos últimos anos. 

 

Os processos de consulta foram sistematizados online e por meio de reuniões 

presenciais regionais e nacionais, que se iniciaram em fevereiro de 2010, estendendo-se até 

2011. Um importante aspecto apontado por Pronko (2014) é que a Estratégia 2020 marca a 

passagem da proposta de Educação para Todos, defendida na Conferência de Jomtien e no 

Fórum de Dakar para focar na Aprendizagem para Todos. 

O documento Estratégia 2020 para a Educação: Aprendizagem para Todos. 

Investir nos conhecimentos e competências das pessoas para promover o desenvolvimento 

(BANCO MUNDIAL, 2011), afirma que o investimento educacional produz crescimento 

econômico, além do desenvolvimento mais rápido e sustentável. A proposta objetiva 

alcançar a aprendizagem para todos, para que, assim, os indivíduos possam adquirir 

conhecimentos e habilidades necessárias para ter uma vida saudável e produtiva e, além 

disso, possam obter empregos significativos. Para isso, são apontados os 03 pilares da 

estratégia: investir antecipadamente, investir de forma inteligente, e investir para todos. 

 

A abordagem da nova estratégia ao sistema educacional centra-se em maior 

responsabilização e resultados como complemento de proporcionar recursos. 

Reforçar os sistemas educacionais significa alinhar a sua governação, a gestão de 

escolas e professores, regras de financiamento e mecanismos de incentivo, com o 

objectivo da aprendizagem para todos. Isto implica uma reforma das relações de 

responsabilização entre os vários actores e participantes no sistema educacional, 

para que esse relacionamento seja claro, coerente com as funções, medido, 

monitorizado e apoiado. Significa também estabelecer um claro de retorno entre 

o financiamento (incluindo a ajuda internacional) e os resultados. E porque as 

falhas de governação e responsabilização têm geralmente os seus efeitos mais 

nefastos nas escolas que servem os grupos mais desfavorecidos, este sistema de 

gestão promove equidade educacional para além da eficiência (BANCO 

MUNDIAL, 2011, p. 05-06). 

 

Nessa perspectiva, o Banco Mundial (2011), neste documento, afirma seu 

compromisso em concentrar sua ajuda financeira e técnica nas reformas do sistema 

educacional, que gerem bons resultados da aprendizagem, implementando padrões de 

qualidade e equidade, além de medir o desempenho em relação aos objetivos nacionais 

voltados à educação. O BM também afirma seu apoio ao desenvolvimento de uma base de 

conhecimento de boa qualidade sobre a reforma do sistema educacional, com o incentivo 
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para novos instrumentos de avaliação que permitam conhecer o panorama educacional de 

cada país. Assim, ajuda os países, a partir dos resultados, a delinear reformas educacionais 

e, consequentemente, melhorar o desempenho dos sistemas educacionais, além de 

identificar, por meio de comparações internacionais, os países com práticas educacionais 

bem sucedidas.  

Nota-se, assim, a ênfase que os mecanismos de avaliação continuadamente vão 

ganhando ao longo dos anos, vistos como soluções para melhorar a qualidade do ensino. 

Nessa perspectiva, Afonso (2009, p. 129) afirma que, 

 

[...] a partir do momento que as referências à falta de qualidade do ensino, 

avaliada sobretudo por provas estandardizadas em comparações internacionais, 

passou a ser um dos argumentos mais utilizados para imputar a responsabilidade 

pela crise económica aos sistemas de educação pública, transformando-os em 

bodes expiatórios (e alvos preferenciais) das reformas educativas neoliberais e 

neoconservadoras. 

 

O documento do Banco Mundial defende uma qualidade educacional pautada em 

avaliações, orientada por resultados, além de defender o desenvolvimento de pesquisas que 

verifiquem o resultado das ações e o estabelecimento de parcerias estratégicas. 

Observamos, no documento, a importância dada à educação para o crescimento 

econômico. Em relação à concepção de avaliação, o documento apresenta a ideia de que a 

qualidade educacional pode ser medida em resultados, os quais são usados para a 

realização de reformas no sistema educativo, e para a garantia da aprendizagem para todos, 

são defendidas estratégias pautadas nos resultados e na responsabilização. 

Partindo para análise mais atual que influenciou na elaboração da BNCC, trazemos 

a análise de um documento de 2016. Em 2015, na cidade de Incheon, Coreia do Sul, 

aconteceu o Fórum de Educação de 2015, organizado pela UNESCO, juntamente com 

outros organismos internacionais, entre eles o Banco Mundial. O evento contou com a 

participação de representantes dos países, organizações multilaterais e bilaterais, assim 

como representantes da sociedade civil, inclusive do setor privado. O evento culminou na 

Declaração de Incheon, que tem como base o movimento mundial da Educação Para 

Todos, reafirmando os compromissos iniciados em Jomtien em 1990, e reiterados em 2000 

em Dakar (UNESCO, 2016).  

Em 2015 também, 193 representantes de Estados-Membros da ONU reuniam-se 

para discutir medidas de desenvolvimento sustentável, culminado no documento 

Transformando o Novo Mundo: a agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A 

agenda para o Desenvolvimento Sustentável apresenta orientações para os próximos 15 
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anos, é um plano de ação com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que 

conta com 169 metas. Entre os ODS, o objetivo 4 está voltado para a educação: “Assegurar 

a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem 

ao longo da vida para todos” (UNESCO, 2020). A partir desse objetivo, foi estabelecido o 

documento Marco de Ação da Educação 2030:  

 

O Marco de Ação da Educação 2030, que oferece orientações para a 

implementação da Educação 2030, foi discutido no FME 2015 e seus elementos 

básicos foram acordados na Declaração de Incheon. Ele foi finalizado pelo 

Grupo Redator para o Marco de Ação da Educação 2030 e adotado por 184 

Estados-membros e pela comunidade educacional durante um encontro de alto-

nível na UNESCO, em Paris, em 4 de novembro de 2015. Marco de Ação aponta 

como traduzir na prática e nos âmbitos nacional, regional e global o 

compromisso firmado em Incheon (UNESCO, 2016, p. 22-23, grifos originais). 

 

A Declaração de Incheon constitui o compromisso da comunidade educacional com 

a Educação 2030 e a Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030. Para nossa análise, 

priorizamos o documento Marco de Ação da Educação 2030 (UNESCO, 2016), por ser um 

desdobramento da Agenda 2030 que, inclusive, está citada no documento da BNCC12, 

além de tratar com mais especificidade sobre a educação.  

Como disposto no documento, a Agenda da Educação 2030 é universal, tanto para 

países desenvolvidos como para países em desenvolvimento, reconhecendo a educação 

como principal elemento impulsionador do desenvolvimento e alcance de outros ODS 

propostos.  

A educação é apresentada como bem público, de responsabilidade do Estado, 

destacando que “o papel do Estado é essencial para estabelecer e regular normas e 

padrões” (UNESCO, 2016, p. 28), afirmando que a educação é uma empreitada social 

compartilhada. Com isso, o Estado abre espaço para os setores que desejam contribuir na 

melhoria da educação, inclusive o setor privado, citado no próprio documento.  

A partir desse pressuposto, podemos evidenciar que os princípios adotados no 

documento têm como base a ideologia neoliberal, visto que favorece e incentiva a 

participação de outros setores na oferta de serviços sociais. Mais uma vez, identificamos 

que a educação passa a ser um serviço não exclusivo do Estado, mas, ao mesmo tempo que 

o Estado se desresponsabiliza, continua exercendo seu papel regulador.  

 
12 “Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a ‘educação deve afirmar valores e estimular 

ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, 

também, voltada para a preservação da natureza’ (BRASIL, 2013). Assim, também se mostra alinhada à 

Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU)” (BRASIL, 2018a, p. 08). 
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O Marco de Ação da Educação 2030 (UNESCO, 2016, p. 29) afirma que é preciso 

garantir o acesso à educação e sua conclusão para crianças e jovens, de no mínimo “[...] 12 

anos de escolarização primária e secundária gratuita, pública, inclusiva, equitativa e de 

qualidade”. 

A partir do ODS 4, são estabelecidas algumas metas. Entre elas está a 4.1: “Até 

2030, garantir que todas as meninas e meninos completem uma educação primária e 

secundária gratuita, equitativa e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem 

relevantes e eficazes” (UNESCO, 2016, p. 35). Uma das estratégias indicadas para o 

alcance do ODS 4 é o estabelecimento de parcerias eficazes entre o setor público e o 

privado, que pode colaborar com a educação de qualidade; e o uso de ferramentas de 

monitoramento, avaliação e responsabilização, vistos como importantes para alcançar as 

propostas da Educação 2030. A partir dessa orientação, os países são incentivados a 

construir mecanismos de monitoramento e responsabilização adaptados à realidade 

nacional.  

 

Na implementação da nova agenda, o foco deve ser voltado à eficiência, à 

eficácia e à equidade dos sistemas educacionais. Os sistemas educacionais 

devem alcançar, atrair e reter os que estão atualmente excluídos ou sob risco de 

serem marginalizados. Além disso, para garantir uma educação de qualidade e 

condições para resultados educacionais eficazes, os governos deveriam 

fortalecer os sistemas educacionais instituindo e aprimorando mecanismos 

apropriados e eficazes de responsabilização e governança; garantia de 

qualidade; sistemas de informação para gerenciamento educacional; 

procedimentos e mecanismos de financiamento transparentes e eficazes; e 

dispositivos de gerenciamento institucional, além de garantir a disponibilização 

de informações confiáveis, atuais e acessíveis (UNESCO, 2016, p. 31-32, grifos 

nossos). 

 

Ainda sobre o trabalho docente, o documento enfatiza que professores devem ser 

 

[...] empoderados, contratados e remunerados adequadamente, bem treinados, 

qualificados profissionalmente, motivados, distribuídos de forma equitativa e 

eficiente em todo o sistema educacional e apoiados por sistemas bem financiados 

e governados com eficiência (UNESCO, 2016, p. 33). 

 

Podemos observar, assim, a valorização do trabalho técnico do professor, que 

atenda aos padrões estabelecidos e seja eficiente no alcance de bons resultados 

educacionais.  

Com a leitura do documento, pudemos observar claramente a ênfase dada aos 

mecanismos de avaliação, que são vistos como ferramentas eficazes para a melhoria da 

educação. Essa perspectiva está intimamente ligada ao paradigma neoliberal que, no Brasil, 
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vêm influenciando a política educacional desde os anos de 1980 – 1990, e que culminaram 

em inciativas de avaliações nacionais.  

 

Esta cultura de testes, enraizada nas representações sociais da escola no Brasil, 

tende a convencer o estudante desde a tenra idade que não existe a igualdade, 

nem a solidariedade, nem o respeito à diferença, mas a concorrência e o mérito 

individual. Cada um é responsável por si mesmo, ninguém é responsável pelos 

outros e não há lugar na escola para todos (AKKARI, 2017, p. 953). 

 

Além disso, a responsabilização docente é vista como um dos melhores meios para 

garantir a eficiência dos serviços prestados e dos objetivos propostos pela agenda. Essa 

percepção “[...] marca o triunfo de uma cultura global de testes e prestação de contas 

(accountability) em nível internacional [...]” (AKKARI, 2017, p. 945).  

Como dispõe Afonso (2009, p. 43), “de facto, a imputação de responsabilidades aos 

professores tem sido, em diferentes propostas de reforma, a estratégia mais frequente para 

justificar o que se considera ser a má situação do ensino e das escolas”. 

Concordamos com Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), quando afirmam que 

muitos intelectuais, empresários e organismos multilaterais, com suas abundantes 

produções documentais, tornaram-se arautos das reformas educacionais que se efetivaram 

nos anos finais do século XX, como podemos observar nas análises feitas. 

Além disso, identificamos que a qualidade defendida pelos Organismos 

Internacionais é a qualidade pautada em resultados. Assumem-se os princípios da lógica do 

mercado, pautada no modelo gerencialista para a educação, e cada vez mais uma cultura 

avaliativa vai se concretizando, atrelando resultados com a responsabilização docente e 

distribuição de recursos financeiros. 

Observamos que as políticas neoliberais fazem parte de um processo global que, no 

campo educacional, deu ênfase a alguns aspectos. Entre eles está a implantação de 

avaliações em larga escala, indicadores educacionais e políticas curriculares voltadas para 

competências e parâmetros, diretamente relacionados às avaliações, constituindo-se em 

modelos gerenciais que se baseiam na qualidade e na meritocracia. 

Partindo das perspectivas apresentadas nesta subseção, observamos que as práticas 

de gestão empresarial passaram a ser adotadas na gestão educacional como pretexto pela 

busca de maior eficiência e produtividade. Nesse cenário, a lógica dos exames em larga 

escala ganha espaço, sob o legado neoliberal, influenciado pelos organismos internacionais 

evidentemente expressos nos documentos internacionais para a educação.  

Para entender como essa lógica se efetivou e continua a ser executada no contexto 

brasileiro, na próxima subseção, apresentamos um breve levantamento histórico das 
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políticas educacionais nos governos brasileiros a partir do governo Fernando Henrique 

Cardoso, que representa um marco no credo neoliberal das políticas brasileiras. A partir 

disso, discutimos como essas orientações internacionais se efetivaram na educação, 

enfatizando os desdobramentos das políticas avaliativas.  

1.3 CONFIGURAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NOS GOVERNOS 

BRASILEIROS: DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1995-2002) A JAIR 

BOLSONARO (2019-2020) 

Nesta subseção, traçamos alguns dos principais marcos dos governos no Brasil 

desde a década de 1990 até a atualidade, em especial a partir do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, no que tange às políticas educacionais, sobretudo as políticas 

avaliativas. 

É importante pontuar que o Brasil está inserido no sistema capitalista de produção, 

que sempre manteve aspectos essenciais do Estado enquanto forma, marcado por esse 

sistema, ou seja, a exploração do trabalho, a propriedade privada, a mais-valia, enfim, 

esses aspectos sempre existiram nesse sistema. No entanto, observamos, na atuação dos 

diferentes governos, ora aspectos mais autoritários, ora aspectos mais democráticos. 

Destarte, o Estado tem elementos próprios de sua contradição, assumindo diferentes 

feições, mas sempre mantendo a sua essência. 

Nesse sentido, apresentamos brevemente a atuação dos governos para entender 

essas contradições, sem deixar de considerar que não é possível uma reforma por dentro, 

pois, para isso, seria necessária a destruição do Estado capitalista. 

Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), o ideário proposto pelos 

Organismos Internacionais teve início, no Brasil, no governo de Itamar Franco (1992-

1994), por meio do Plano Decenal. No entanto, foi no governo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) que a reforma educacional se concretizou. Posteriormente ao impeachment do 

presidente Fernando Collor (1992), no governo de Itamar Franco, que assumiu a 

presidência, a educação foi pensada a partir dos pressupostos políticos e ideológicos 

apresentados na Conferência de Jomtien, que inspirou a elaboração do Plano Decenal de 

Educação para Todos (1993). “Com esse plano, o Brasil traçava as metas locais a partir do 

acordo firmado em Jomtien e acenava aos organismos multilaterais que o projeto 

educacional por eles prescrito seria aqui implantado” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2011, p. 52). 
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Dando continuidade ao projeto neoliberal, a Reforma do Estado empreendida no 

governo de FHC (1995- 2002), iniciada em 1995 pelo ministro Luiz Carlos Bresser 

Pereira, impulsionou a criação do Ministério da Administração e da Reforma do Estado 

(MARE), que assumiu uma postura de administração pública gerencial, a qual entendia que 

os problemas do setor público só seriam solucionados com uma ampla reforma do Estado, 

que envolvia aspectos políticos, econômicos e administrativos.  

Com essa reforma, o papel do Estado foi reduzido em relação às políticas sociais, e 

abriu-se espaço para o setor privado, inclusive na educação, que passou a ser entendida 

como um serviço não exclusivo do Estado. Em um dos trabalhos elaborados pelo ministro 

Bresser Pereira (2000), podemos identificar alguns pressupostos da reforma. 

 

Entre as estratégias gerenciais utilizadas pela reforma está a competição 

administrada, ou a criação de quase-mercados, para controlar as atividades 

descentralizadas do Estado. Competição administrada, entretanto, não significa 

que as organizações estatais e aquelas transformadas em organizações públicas 

não-estatais (organizações sociais) passem a ser julgadas pela quantidade de 

recursos que logrem obter da venda de seus serviços. Muitas dessas organizações 

não vendem nem devem vender serviços. Significa apenas que os parâmetros que 

são utilizados pelas agências e organizações sociais para avaliar seus resultados 

não são definidos apenas nos contratos de gestão: são também comparados com 

os de outras agências ou organizações similares que “competem” entre si 

(BRESSER-PEREIRA, 2000, p. 24, grifo do autor). 

 

Nesse momento, passam a ser defendidos os processos de publicização, 

terceirização, desregulamentação, privatizações, e essa reforma envolveu tanto aspectos 

políticos e econômicos quanto administrativos, voltados para o processo de privatização de 

empresas estatais. 

Ao realizar uma análise do Governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

Frigotto e Ciavatta (2003) pontuam que esse período foi de mediocridade e retrocesso, 

tanto em relação ao aspecto econômico como no social. Foi um governo de centro-direita, 

que assumiu os pressupostos do projeto econômico-social neoliberal apresentado pelo 

Consenso de Washington.  

 

[...] se trata de um governo que conduziu as diferentes políticas de forma 

associada e subordinada aos organismos internacionais, gestores da 

mundialização do capital e dentro da ortodoxia da cartilha do credo neoliberal, 

cujo núcleo central é a ideia do livre mercado e da irreversibilidade de suas leis 

(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 103).  

 

Para os autores, as reformas na estrutura do Estado marcaram o governo de FHC e 

efetivaram-se para tornar o Brasil seguro para o capital. Entre os principais pressupostos 

orientadores do governo FHC está o ajuste fiscal que, segundo os autores, se efetiva em 
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três estratégias que se articulam e complementam: a desregulamentação, a descentralização 

e a autonomia, e a privatização. Os autores explicam cada uma das estratégias: 

 

A desregulamentação significa sustar todas as leis: normas, regulamentos, 

direitos adquiridos (confundidos mormente com privilégios) para não inibir as 

leis de tipo natural do mercado. [...] A descentralização e a autonomia 

constituem um mecanismo de transferir aos agentes econômicos, sociais e 

educacionais a responsabilidade de disputar no mercado a venda de seus 

produtos ou serviços. Por fim, a privatização fecha o circuito do ajuste. O 

máximo de mercado e o mínimo de Estado (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 

106). 

 

Frigotto e Ciavatta (2003) afirmam que o projeto educacional do governo FHC 

aproximou-se da lógica do mercado, tanto no âmbito organizativo como no pensamento 

pedagógico. Além da adoção do pensamento pedagógico empresarial, também houve 

maior aproximação das diretrizes educacionais postas pelos organismos internacionais.  

 

Trata-se de uma perspectiva pedagógica individualista, dualista e fragmentária 

coerente com o ideário da desregulamentação, flexibilização e privatização e 

com o desmonte dos direitos sociais ordenados por uma perspectiva de 

compromisso social coletivo. Não é casual que a ideologia das competências e da 

empregabilidade esteja no centro dos parâmetros e das diretrizes educacionais e 

dos mecanismos de avaliação (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 108).  

 

Como aponta Ferreira (2013, p.256), a política educacional no governo FHC foi 

marcada “[...] por práticas descentralizadoras de controle e privatização”. As reformas 

empreendidas almejaram a consolidação de um Estado gerencial, o qual avalia as políticas 

públicas, mesmo que essas sejam transferidas para outros setores/instituições que passam a 

se responsabilizar pela oferta de serviços sociais. “A gestão dos sistemas educacionais e 

das instituições de ensino foi reconhecida como central para a melhoria da qualidade do 

ensino, entendida aí nos limites dos princípios da eficiência e eficácia econômica” 

(FERREIRA, 2013, p. 256). 

Segundo Ferreira (2013), o governo FHC, por meio de seus programas e projetos, 

preocupou-se em diminuir o chamado custo Brasil. Para isso, tomou medidas como a 

privatização e regulação de serviços sociais. Na educação, a centralidade foi a formação 

básica dos 07 aos 14 anos, com atenção especial para o Ensino Fundamental. Isso pode ser 

observado pela criação do FUNDEF (Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério). 

Outra estratégia para atender as metas do governo foi a lógica da descentralização 

dos serviços educacionais, a exemplo da municipalização do Ensino Fundamental. Mais 

um programa criado nesse governo foi o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), 
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partindo da ideia da autonomia das escolas, em que elas passaram a ser responsáveis 

parcialmente pela sua gestão financeira. 

Com a descentralização do ensino por meio da municipalização do Ensino 

Fundamental, aumentaram as desigualdades educacionais, tendo em vista a disparidade 

econômica entre os municípios. Além disso, esse processo “[...] criou a necessidade de 

controle dos resultados, medida adotada com a institucionalização do sistema de 

avaliação em larga escala” (FERREIRA, 2013, p. 257, grifos nossos). 

Oliveira (2009) observa que o processo de descentralização transfere 

responsabilidades para o nível local. Sendo assim, a gestão escolar ganha relevância. Esse 

processo incorporou “[...] novas formas de controle e vigilância, de auto verificação, 

muitas vezes com base na cobrança dos resultados que foram prometidos por meio da 

fixação de objetivos e metas pelos próprios envolvidos” (OLIVEIRA, 2009, p. 202). Nesse 

contexto de regulação, a noção de accountability ganhou espaço, assim como as parcerias 

com o setor privado, que vendem soluções para a melhoria da qualidade educacional. 

Alguns aspectos merecem destaque no governo de FHC: 

 

No plano pedagógico duas políticas do governo federal no ensino fundamental – 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a avaliação (SAEB) – 

explicitam, ao mesmo tempo, o caráter dedutivo e, pelo alto das propostas 

educacionais do Governo Cardoso [...] (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p.116). 

 

Segundo os autores, essas políticas pautaram-se em uma perspectiva economicista e 

mercantilista. A criação dos PCNs (1997-1999), assim como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais são aspectos importantes para entender a questão curricular da época e, 

consequentemente, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, os quais serão analisados 

com maior ênfase no próximo capítulo. 

Destacamos que o SAEB teve sua primeira aplicação em 1990. No entanto, um 

aspecto importante que inovou o sistema no governo de FHC foi a adoção de uma nova 

metodologia de construção do teste e análise de resultados por meio da Teoria de Resposta 

ao Item (TRI), a qual permitiu a comparabilidade dos resultados dos testes no decorrer dos 

anos, também passam a ser realizados levantamentos de dados contextuais. 

Ao analisar a primeira década do século XXI, especialmente nos oito anos do 

governo Luiz Inácio Lula da Silva, Frigotto (2011, p. 239) aponta que a década, “[...] no 

plano social e educacional é, ao mesmo tempo, continuidade e descontinuidade”.  Apesar 

dos avanços nas políticas assistencialistas, o ideário produtivista e mercantilista foi o que 
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permaneceu no sistema educativo, pois a entrada de um partido de esquerda não 

representou uma mudança estrutural da sociedade. 

 

A continuidade da década presente em relação ao passado incide no erro da 

geração perdida – a opção por conciliar uma minoria prepotente a uma maioria 

desvalida – mediante o combate à desigualdade dentro da ordem de uma 

sociedade capitalista onde sua classe dominante é das mais violentas e despóticas 

do mundo (FRIGOTTO, 2011, p. 239, grifos do autor). 

 

No mesmo sentido, Oliveira (2009) aponta que o primeiro mandato de Lula é 

identificado como uma continuidade do anterior, marcado por mais permanências do que 

por rupturas. Como expõe a autora, o primeiro mandato de Lula foi marcado por 

programas sociais de caráter assistencialistas e compensatórios, que tiveram como público-

alvo a população mais pobre, o que acabou melhorando as condições de vida de muitas 

pessoas. No entanto, não acabou com a desigualdade social que historicamente marca o 

contexto do Brasil.  

Esse pressuposto nos leva a entender que não é possível destruir a divisão de 

classes e a exploração do trabalhador dentro de uma ordem capitalista, pois, para isso, é 

preciso uma mudança na ordem da sociedade, e isso não aconteceu no governo Lula. 

Apesar de investir em programas voltados para a melhoria de vida da classe majoritária/ 

trabalhadora, a minoria detentora do capital continuou sendo a privilegiada. Frigotto 

(2011) ressalta que, apesar de haver continuidade de um mesmo projeto estrutural, isso não 

significa que não houve mudanças. Apesar da continuidade da política macroeconômica, a 

conjuntura se diferencia por essas características:  

 

[..] retomada, ainda que de forma problemática, da agenda do desenvolvimento; 

alteração substantiva da política externa e da postura face às privatizações; 

recuperação, mesmo que relativa, do Estado na sua face social; diminuição do 

desemprego aberto, mesmo que tanto os dados quanto o conceito de emprego 

possam ser questionados; aumento real do salário mínimo (ainda que permaneça 

mínimo); relação distinta com os movimentos sociais, não mais demonizados 

nem tomados como caso de polícia; e ampliação intensa de políticas e programas 

direcionados à grande massa não organizada que vivia abaixo da linha da 

pobreza ou num nível elementar de sobrevivência e consumo (FRIGOTTO, 

2011, p. 240). 

 

Frigotto (2011) afirma que o governo Lula pode ser avaliado em duas visões 

diferentes: a primeira, de um furor da classe dominante contra as políticas sociais, por 

retirarem migalhas da reprodução ampliada do capital; e a segunda visão da população, 

com o comportamento de gratidão pela melhoria da qualidade de vida, mesmo em 

condições básicas. 
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Em relação ao governo Lula, Ferreira (2013) afirma que, no âmbito educacional, 

uma nova performance de regulação foi adotada. A autora pontua que  

 

[...] predominou uma multiplicidade de projetos, com perspectivas opostas no 

campo da formação de professores, educação profissional, currículo, ensino 

superior, financiamento etc., que revelaram a desistência, pelo governo, do seu 

compromisso eleitoral “Uma escola do tamanho do Brasil” (FERREIRA, 2013, 

p. 261, grifo da autora). 

 

Uma das principais políticas de financiamento adotadas no governo Lula foi a 

criação do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação), por meio da Emenda Constitucional n° 53, de 

19 de dezembro de 2006, a qual foi convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. O 

FUNDEB substituiu o FUNDEF, e passou a contemplar a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, sendo o principal mecanismo de financiamento da 

Educação Básica (OLIVEIRA, 2009). 

Em 2006 houve a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, com matrícula 

obrigatória a partir dos seis anos de idade. Também, por meio da Emenda Constitucional 

(EC) nº 59, de 11 de novembro de 2009 (BRASIL, 2009), que alterou os artigos 208, 211, 

212 e 214 da Constituição Federal, houve a ampliação da obrigatoriedade escolar na 

Educação Básica, aos estudantes de quatro a dezessete anos. 

Um dos destaques para a educação no governo Lula foi o lançamento do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) em 2007. 

 

O PDE compreende mais de quarenta programas (avaliação de rendimento dos 

alunos – Prova Brasil (IDEB) -, capacitação de docentes, adoção de piso salarial 

para professores, FUNDEB, o Planejamento de Ações Articuladas (PAR), 

melhoria das condições de infraestrutura das unidades de ensino e outros) com o 

objetivo de melhorar a qualidade da educação no País (FERREIRA, 2013, p. 

261). 

 

O PDE buscava superar a fragmentação das políticas educacionais, promovendo 

maior articulação e diálogo entre a União, Estados e municípios. Um aspecto importante 

para as políticas avaliativas foi a criação da Prova Brasil e do IDEB, a partir do PDE. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador 

calculado a partir dos resultados: do fluxo escolar, por meio dos dados da aprovação/ 

reprovação, demonstrada no Censo Escolar, e as médias de desempenho nas avaliações do 

SAEB para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil para escolas e 

municípios. 



 

 

40 

 

Também no governo Lula foi proposto um regime de colaboração entre os entes 

federados. Por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR), o governo federal passou a 

prestar assistência técnica e apoio aos municípios. 

 

A fim de participarem do PAR, os municípios assinaram um termo de adesão – 

“Compromisso Todos pela Educação” – dentro dos parâmetros estabelecidos 

pelo Decreto n° 6.094/2007, que dispõem sobre a implementação do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de 

colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das 

famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e 

financeira, visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da educação 

básica (FERREIRA, 2013, p. 262, grifo da autora). 

 

Entre as metas fixadas no Termo está o compromisso com a alfabetização das 

crianças até os oito anos de idade, e a melhoria da qualidade educacional. “[...] o IDEB é o 

indicador para a verificação do cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao 

compromisso” (FERREIRA, 2013, p. 262). Por meio do IDEB, o MEC traçou metas de 

desempenho bianuais para cada escola e para cada rede, com o objetivo de alcançar a meta 

nacional para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais de 6,0 pontos até 2022.  

 

A fixação da média seis a ser alcançada considerou o resultado obtido pelos 

países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), quando aplicada a metodologia do IDEB em seus resultados 

educacionais. Seis foi a nota obtida pelos países desenvolvidos que ficaram entre 

os 20 melhores colocados [sic] do mundo (OLIVEIRA, 2009, p. 205). 

 

Nesse sentido, todos entes federados passaram a ter metas de qualidade para serem 

atingidas, por meio do IDEB e por meio do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, que promoveu uma mobilização social tanto dos entes federados como das 

famílias e da comunidade para a melhoria da qualidade da educação. 

Para Oliveira (2009, p. 206, grifo da autora), o argumento de que a educação é um 

compromisso de todos é comum nas políticas educacionais desde a década de 1990, e 

evoca a responsabilidade social no compromisso de melhorar a educação, “[...] como se 

estivesse nas mãos de cada indivíduo, em particular, melhorar o mundo, melhorando a 

educação – quando se sabe que fatores estruturais intra e extraescolares são determinantes 

do baixo desempenho obtido nos exames de ‘medição’ de qualidade”. Em outras palavras, 

os baixos índices de desempenho educacional são vistos como resultantes da falta de 

compromisso, desconsiderando as carências do sistema educacional.  

Frigotto (2011, p. 241), ainda sobre o governo Lula, afirma que “[...] o governo 

também não disputou um projeto educacional antagônico, no conteúdo, no método e na 
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forma”. Isto porque a Educação Básica ficou “subvertida pela lógica mercantil”, assim 

como na década de 1990 (FRIGOTTO, 2011, p. 241).  

Nesse sentido, o autor aponta três mecanismos em expansão nas secretarias 

estaduais e municipais de educação: 1- visão de que a esfera pública é ineficiente, e por 

isso as parcerias público-privadas, por meio da oferta de materiais como apostilas, acabam 

definindo conteúdos e métodos, e critérios de avaliação e controle; 2- ataque à natureza da 

formação docente nas universidades públicas, com o argumento de que os professores não 

estão preparados tecnicamente para bem-ensinar; e 3- desmonte da carreira docente por 

meio de políticas de prêmio às escolas, renumerando os que têm mais produtividade em 

termos quantitativos.  

Ao concluir sua análise da primeira década do século XXI, Frigotto (2011, p. 242, 

grifo do autor) afirma ainda que 

 

A junção da fragmentação ao abandono do campo crítico na disputa pelo projeto 

educativo e o foco de atendimento da grande massa desorganizada e 

despolitizada resultou naquilo que foi dominante na educação durante a década – 

a política da melhoria mediante as parcerias do público e privado. 

 

Essa íntima relação entre o público e o privado pode ser observada com intensidade 

nos governos posteriores, principalmente no âmbito educacional.  

O governo de Dilma Roussef (2011- 2016) foi marcado pelo prosseguimento do 

governo Lula, com investimentos em políticas assistencialistas, com ações que 

contemplassem as camadas menos favorecidas, mas que continuou atendendo aos 

interesses dominantes, orientados pelas políticas neoliberais. Segundo Heleno (2017, p. 

69), o governo Dilma 

 

[...] realizou cortes nas áreas da Educação e Saúde, aumentou a transferência do 

fundo público para empresas privadas através das privatizações sob o comando 

das Organizações Sociais, iniciou o processo de descentralização e reorganização 

dos sistemas educacionais. Essas políticas beneficiam somente a burguesia, 

contradizendo a agenda apresentada em campanha eleitoral. 

 

Na educação, as grandes frentes da política educacional são evidenciadas por Silva 

(2018, p. 88) em três questões relevantes nesse governo:  

 

[...] a aprovação do novo PNE, o fortalecimento e expansão da educação 

profissional através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao 

Emprego (PRONATEC) e a criação do PNAIC, que vinha a complementar as 

políticas públicas de formação docente do PARFOR junto com o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 
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Considerando nosso objeto de pesquisa destacamos, na alfabetização, a criação, em 

2012, do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que tinha o objetivo 

de alfabetizar todas as crianças da escola pública até os oito anos de idade, no final do 3° 

ano do Ensino Fundamental. O PNAIC tinha como eixo central a formação continuada dos 

professores, e a partir do programa, surgiu uma importante avaliação para a alfabetização, 

a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), em 2013. 

Outro importante marco nesse governo foi a aprovação, em 2014, da Lei n° 13.005, 

que estabeleceu o Plano Nacional de Educação (PNE), o qual apresenta diretrizes, metas e 

estratégias que devem ser alcançadas no período de vigência de dez anos (2014-2024). O 

PNE é um dos principais direcionadores das políticas educacionais no Brasil.  

Com o impeachment em 31 de agosto de 2016 da presidente Dilma Rousseff, quem 

assume a presidência é o vice, Michel Temer (2016-2018). Segundo Orso (2017), esse 

governo, usando do discurso midiático de que o país estava em uma profunda crise, 

promoveu ações buscando salvar o país. No entanto, como afirma o autor, o que estava 

realmente em crise era o capital, e não a sociedade. 

 

Quem estava em crise era o capital, que, com o “crescimento do Estado”, acabou 

perdendo um pouco do espaço, ficando estrangulado e sem poder ocupar uma 

fatia maior do mercado “ocupado pelo Estado”. Com isso, como dizem, “o 

mercado ficou nervoso”. Diante disso, o capital / as elites, o que dá no mesmo, 

resolveram atacar os trabalhadores e, em especial, o funcionalismo para 

restabelecer “a ordem e o progresso”, ou seja, para empurrar de volta os 

trabalhadores para o seu estrito quadrado. É essa a forma do capital e das elites 

resolverem sua crise – criar e espalhar conflitos para depois se apresentar como 

salvadores, mas transferindo a conta para os trabalhadores (ORSO, 2017, p. 59, 

grifos do autor). 

 

Uma das mais marcantes ações de ataque aos trabalhadores e ao sistema público foi 

“[...] a Proposta de Emenda Constitucional – PEC 241/55 - 2016, que estabeleceu o 

congelamento dos gastos para os próximos 20 anos, tendo como base o Orçamento de 

2016, apenas acrescido da inflação de cada ano” (ORSO, 2017, p. 55). Para que não 

houvesse organização e resistência por parte dos trabalhadores, a PEC 241 teve sua 

tramitação rápida e sem discussão, resultando na Emenda Constitucional 95.  

Como destacam Dourado e Oliveira (2018), a educação brasileira passou por 

consideráveis retrocessos, tanto nas políticas sociais como educacionais, principalmente a 

partir do impeachment da presidente eleita Dilma Rousseff. Essas ações foram pautadas 

por concepções privatistas, tomadas de forma centralizada, sem a participação efetiva da 

sociedade civil, e que impactam notavelmente nas políticas sociais. Entre elas, os autores 
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destacam a Reforma do teto de gastos - EC 95/2016, a trabalhista Lei nº 13.467 de 2017, a 

Reforma do Ensino Médio, e a própria aprovação da BNCC. 

Ressalta-se que essas mudanças não foram aceitas pacificamente. Muitos foram os 

movimentos de resistência, nos quais tomaram frente os estudantes de escolas e 

universidades públicas, que ocuparam as instituições escolares como forma de protesto 

contra a PEC 241 (atual Emenda Constitucional 95/2016) e a Reforma do Ensino Médio.  

 

Tendo derrubado a presidente e atacados os trabalhadores, os golpistas 

acreditavam que ninguém poderia resistir às suas investidas. No entanto, 

avançaram o sinal e provocaram uma reação contrária por parte de quem menos 

esperavam, dos alunos, aos quais se somaram muitas escolas, universidades e 

núcleos de educação, que foram ocupados por estudantes, trabalhadores, 

professores, sindicatos e movimentos sociais populares (ORSO, 2017, p. 64). 

 

O governo, diante das ocupações determinou diversas ações de repressão para 

acabar com o movimento, ações incentivadas e apoiadas por instituições privadas 

representadas por ricos empresários, muitos deles envolvidos em escândalos de corrupção, 

mas quem foi criminalizado foram os estudantes e professores, tidos como partidários, 

enquanto essas instituições foram e são vistas como colaboradoras na melhoria do país e da 

educação (ORSO, 2017).  

Sobre a questão do avanço dos processos de privatização da educação, Melo e 

Sousa (2017) afirmam que, nos anos 1990, nota-se um avanço expressivo na privatização 

do Ensino Superior. Já no século presente observa-se o avanço da privatização na 

Educação Básica, com diferentes ações do setor privado na educação pública. Para os 

autores, as reformas educacionais acabaram aprofundando as tendências privatistas e 

ampliaram as ações de empresas privadas, as quais cada vez mais estão associadas aos 

interesses do capital financeiro internacional. Nessa perspectiva, os autores afirmam: 

 

Outra ação do conjunto de atitudes arbitrarias que vêm marcando o campo da 

educação pelo governo Temer está no restabelecimento do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica. A medida põe a educação à luz do apetite do mercado no 

processo de readequação dos marcos legais do MEC à nova filosofia da 

administração totalmente atrelada aos mecanismos pedagógicos da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e sua 

instrumentalização da avaliação em larga escala. O caminho que se apresenta 

será o de agregação a sistemas avaliativos consagrados pela proposta curricular 

externalizada na MP do Ensino Médio, cujo saber ler e realizar operações 

matemáticas se tornará o suficiente para a manutenção do exército industrial de 

reserva (MELO; SOUSA, 2017, p. 33). 

 

Em consonância com as reformas apresentadas, em relação à questão curricular, 

observa-se um importante marco, que é a Base Nacional Comum Curricular, homologada 

para a Educação Infantil e Ensino Fundamental em 20 de dezembro de 2017, e para o 



 

 

44 

 

Ensino Médio em 14 de dezembro de 2018, a qual apresenta inúmeros desafios. Ressalta-se 

que, assim como outras reformas educacionais desse governo, a elaboração da BNCC 

contou com forte apoio de instituições privadas, e a partir da BNCC, algumas mudanças no 

SAEB começaram a ser delineadas.   

No atual governo, do presidente Jair Bolsonaro, até o momento destaca-se a o 

Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, o qual instituiu a Política Nacional de 

Alfabetização (PNA) com o objetivo de melhorar a qualidade da alfabetização brasileira, 

assim como a divulgação de Portarias que orientam a elaboração do SAEB, que estão 

enfatizadas no próximo capítulo.  

O economista Mullinari (IELA, 2020), ao discutir a conjuntura brasileira, faz um 

balanço do governo Bolsonaro em 2019, afirmando que esse governo pode ser 

caracterizado como uma continuação daquilo que vem sendo reproduzido desde 2014 com 

o ajuste fiscal, desde o governo Dilma, que passou por Temer, e que Bolsonaro está dando 

continuidade com mais velocidade e mais apoio popular, desde a eleição. Isso justamente 

porque se apresentou como um candidato antissistêmico, que usou como discurso 

midiático o combate à corrupção. No entanto, é um governo atrelado aos interesses da 

classe dominante brasileira, que vem aprovando um pacote de ajuste da economia 

brasileira.  

Considerando as informações levantadas, concordamos com Oliveira (2013), que 

afirma que as reformas e políticas educacionais no Brasil, nas últimas décadas, estão 

voltadas para a elevação da escolaridade e da qualidade no ensino “[...] com o objetivo de 

garantir as condições de promoção da competitividade, de eficiência e de produtividade 

demandadas e exigidas pelo mercado e pelo capital produtivo” (OLIVEIRA, 2013, p. 241). 

Contudo, como afirma o autor, o conceito de qualidade de ensino aceito nesses 

pressupostos está relacionado como um critério mercadológico. 

Nos sistemas de ensino reproduz-se a lógica da competição e as regras do mercado, 

incentivando, assim, a eficiência pedagógica através da instauração da pedagogia da 

concorrência que, através de uma série de medidas, valoriza os resultados e estimula a 

competição entre as escolas (OLIVEIRA, 2013).  

De maneira geral, essa subseção complementa os demais momentos deste capítulo, 

que buscou contextualizar a década de 1990, considerando as políticas neoliberais e a 

reforma do Estado.  

 

Essas diretrizes, nos governos de Lula (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-

2016), do Partido dos Trabalhadores (PT), aprofundaram-se e conheceram graus 
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inauditos de agravamento em alguns aspectos nos Governos de Temer (2016-

2018), do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e de Bolsonaro, em curso, 

do Partido Social Liberal (PSL). As mudanças sublinhadas obedeceram às 

determinações materiais resultantes das crises capitalistas e do fortalecimento do 

imperialismo em nível nacional e internacional. Lastreadas em inúmeras 

estratégias econômicas, políticas e culturais geraram a hegemonia do 

neoliberalismo [...] (PEREIRA; EVANGELISTA, 2019, p. 67). 

 

Considerando que este capítulo teve por objetivo contextualizar as políticas de 

avaliação da Educação Básica no Brasil a partir da década de 1990, tendo como marco as 

políticas neoliberais e reforma do Estado, observamos que a década de 1990 foi marcada 

por políticas voltadas para a elaboração do Sistema de Avaliação da Educação Básica e 

currículos, além da ênfase para o financiamento. Nos anos 2000, observamos ações 

voltadas para a gestão escolar, baseadas nos princípios de eficiência e gerencialismo. 

Notamos, no período analisado, uma intensificação da adoção dos princípios neoliberais e 

mercadológicos na educação, defendidos e disseminados pelos organismos internacionais. 

A educação passou a ser regulada e controlada por um Estado-avaliador, que intensifica o 

papel dos sistemas de avaliação e, consequentemente, de responsabilização. Todos esses 

aspectos estão em consonância com um modelo de sociedade defendido pela classe 

hegemônica, detentora do capital. 

Após uma visão panorâmica da concepção de Estado e sua atuação em favor da 

classe hegemônica, observamos, atualmente, o predomínio do legado neoliberal. Inclusive, 

ele está presente nas prescrições dos organismos internacionais, que vêm influenciando a 

política educacional que, entre outros aspectos, incentiva o estabelecimento de mecanismos 

de avaliação. Partindo dessa concepção, no capítulo a seguir estão levantadas informações 

sobre a BNCC e o SAEB. Também realizamos uma reflexão de como essa política 

curricular está relacionada com as avaliações nacionais, principalmente no Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais, e quais são seus delineamentos para a educação brasileira. 
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2. O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SAEB) E A BASE 

NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC): NOVOS (VELHOS) 

MECANISMOS DE CONTROLE? 

Neste capítulo levantamos informações sobre o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB). A partir da aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

também buscamos realizar uma reflexão de como essa política curricular está relacionada 

com as avaliações nacionais, principalmente no Ensino Fundamental - Anos Iniciais, e os 

delineamentos para a educação brasileira, no que diz respeito aos novos mecanismos de 

controle e responsabilização que passaram a existir com a BNCC. 

A BNCC é uma política que está em processo, mas que já vêm impactando 

concretamente o sistema educacional brasileiro. Ela altera várias políticas, seja na própria 

organização do currículo, na formação inicial e continuada dos professores, e na 

elaboração de materiais didáticos, mas o nosso foco é a avaliação para a alfabetização 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental13. Entendemos que há uma relação direta entre 

currículo e avaliação.  

Diante da proposta deste capítulo, as perguntas norteadoras são: Quais principais 

alterações do Sistema de Avaliação da Educação Básica foram efetivadas a partir da 

aprovação da BNCC em 2017? Quais mecanismos de controle podem ser delineados nas 

políticas de avaliação da Educação Básica a partir da BNCC? Para o alcance dessa 

proposta, organizamos o presente capítulo em três subseções.  

Inicialmente, apresentamos as principais características da BNCC, no que diz 

respeito aos marcos legais que orientaram a efetivação da política curricular; o próprio 

processo de elaboração da BNCC, caracterizado pela forte atuação do setor privado; e a 

organização estrutural do documento da BNCC, com foco no Ensino Fundamental - Anos 

Iniciais. A partir desses aspectos, traçamos algumas reflexões em torno dos delineamentos 

da educação com a aprovação da BNCC.  

Na segunda subseção do capítulo, buscamos entender como se constitui o Sistema 

de Avaliação da Educação Básica a partir da aprovação da BNCC, visando a compreender 

o que altera e em que medida altera. Para isso, apresentamos as características do SAEB, e 

as novas mudanças já delineadas nesse sistema nos anos de 2019 e 2020.  

 
13 Compreendendo que, com as orientações normativas mais recentes, são consideradas turmas de 

alfabetização os 1° e 2° anos do Ensino Fundamental.  
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Para finalizar, na terceira subseção é apresentado um levantamento de produções 

acadêmicas em torno da questão da relação da BNCC com as avaliações em larga escala e 

com a alfabetização.  

2.1 BNCC: PROCESSO DE ELABORAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

Nesta subseção, buscamos apresentar as características da BNCC em relação a sua 

formulação, características e alterações na política educacional. Considerando o momento 

histórico de recente aprovação da BNCC, a reestruturação do Novo Sistema de Avaliação 

da Educação Básica, e a grande ênfase nos últimos anos dada ao processo de alfabetização. 

No documento do MEC, a BNCC é apresentada como 

 

[...] documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a 

que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em 

conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este 

documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a 

define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos, políticos e 

estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN) (BRASIL, 2018a, p. 07, grifos originais). 

 

A BNCC busca balizar a qualidade educacional e promover a superação da 

fragmentação das políticas educacionais por meio do fortalecimento do regime de 

colaboração entre a União, Estados e Munícipios, visto que ela é uma referência nacional 

para a formulação de todos os currículos de todas as instituições escolares, assim como de 

suas propostas pedagógicas (BRASIL, 2018a). 

A questão da elaboração de uma base curricular comum não é nova, visto que 

existe todo um aparato em documentos legais anteriores que trazem essa orientação de 

definição de diretrizes curriculares comuns para todos os alunos. Por meio dessa 

perspectiva, apresentamos os principais documentos que nortearam a elaboração da BNCC 

no Brasil.  

Com o processo de redemocratização política brasileira, após a ditadura militar, 

sobreveio a aprovação da Constituição Federal em 1988 que, entre outros aspectos, dispõe 

sobre os princípios norteadores para a educação brasileira. A Constituição Federal dispõe, 

em seu “Art. 210. Serão fixados 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). 
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Com base no preceito constitucional, a Lei n° 9394/96, que define as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), reafirma a necessidade de definição de conteúdos 

mínimos.  

 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema 

de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos (BRASIL, 1996, grifos nossos).  

 

Em articulação com a Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996, o Plano 

Nacional de Educação (PNE), Lei 13.005 de 25 de julho de 2014, também prevê a 

necessidade de uma base comum curricular.  

O PNE tem vigência de 10 anos e apresenta 20 metas para a educação, que devem 

ser cumpridas até o final de sua vigência. Ressaltamos que o PNE (BRASIL, 2014) foi um 

dos principais impulsionadores para a elaboração da BNCC, justamente porque entre as 

metas e as estratégias para o alcance dessas metas, está prevista a definição de diretrizes 

curriculares comuns, entre as quais podemos destacar as Metas 2, 3, 7 e 15. Nos 

desdobramentos dessas metas, também identificamos algumas estratégias, como a 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3, 7.1 e 15.6, as quais estão sistematizadas no Quadro 2.1, a seguir.  

Quadro 2.1 - Metas e Estratégias do Plano Nacional de Educação (2014) relacionadas à Base 

Nacional Comum Curricular 
META ESTRATÉGIA 

META 2: universalizar o ensino 

fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) 

anos e garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos alunos 

concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de 

vigência deste PNE. 

 

2.1) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração 

com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, deverá, 

até o final do 2o (segundo) ano de vigência deste PNE, 

elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, 

precedida de consulta pública nacional, proposta de direitos 

e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os 

(as) alunos (as) do Ensino Fundamental. 

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. 

META 3: Universalizar, até 2016, o 

atendimento escolar para toda a 

população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos e elevar, até o final do 

período de vigência deste PNE, a taxa 

líquida de matrículas no Ensino Médio 

para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 

3.2) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração 

com os entes federados e ouvida a sociedade mediante 

consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao 

Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2o (segundo) 

ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) de 

Ensino Médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de 

organização deste nível de ensino, com vistas a garantir 

formação básica comum. 

Continua na página seguinte 

  

http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014#art7%C2%A75
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Continuação da página anterior 

META ESTRATÉGIA 

META 3: Universalizar, até 2016, o 

atendimento escolar para toda a 

população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos e elevar, até o final do 

período de vigência deste PNE, a taxa 

líquida de matrículas no Ensino Médio 

para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 

3.3) 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 Médio. 

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 em 2021: 6,0 nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental; 5,5 nos 

Anos Finais do Ensino Fundamental; e 

5,2 no Ensino Médio. 

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. 

META 15 - Garantir, em regime de 

colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, no 

prazo de 1 (um) ano de vigência deste 

PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam 

os incisos I, II e III do caput do art. 61 da 

Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

assegurado que todos os professores e as 

professoras da Educação Básica possuam 

formação específica de nível superior, 

obtida em curso de licenciatura na área 

de conhecimento em que atuam. 

15.6) promover a reforma curricular dos cursos de 

licenciatura e estimular a renovação pedagógica, de forma 

a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), 

dividindo a carga horária em formação geral, formação na 

área do saber e didática específica, e incorporando as 

modernas tecnologias de informação e comunicação, em 

articulação com a base nacional comum dos currículos 

da educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 

3.2 e 3.3 deste PNE. 

 

Fonte: elaborado pela autora com base no PNE (BRASIL, 2014, grifos nossos). 

 

Segundo Santos e Diniz-Pereira (2016), a primeira tentativa de padronização de um 

currículo nacional no Brasil ocorreu com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

adotados a partir de 1997. “Eles se destinaram a orientar as propostas curriculares das 

escolas e à elaboração de livros e materiais didáticos, e ao sistema nacional de avaliação” 

(SANTOS; DINIZ-PEREIRA, 2016, p. 285). Apesar de não serem obrigatórios, eles 

traziam orientações mais específicas para cada disciplina.  

Como aponta Marques (2016), o desenvolvimento curricular dos anos de 1990 teve 

por finalidade trazer a existência de uma base nacional comum, ou seja, conteúdos e 

diretrizes que fossem iguais e servissem de orientação para todo o território nacional, seja 

da Educação Infantil ou do Ensino Fundamental.  

 

Por meio da organização, publicação e maciça divulgação de documentos 

curriculares nacionais (Parâmetros, Referenciais e Diretrizes), o 

desenvolvimento curricular em finais dos anos de 1990 foi desenhado e, por sua 

http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014#art7%C2%A75
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vez, consubstanciou as discussões de Base Comum Nacional (MARQUES, 2016, 

p. 139). 

 

Ainda sobre a questão curricular, nos anos de 1998 e 2000 também foram 

aprovadas as 

 

[...] Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, para o Ensino 

Fundamental, para o Ensino Médio, a Educação de Jovens e Adultos, a 

Formação de Professores na Modalidade Normal, em nível médio, a Educação 

Profissional de Nível Técnico e a Educação Indígena (SANTOS; DINIZ-

PEREIRA, 2016, p. 283). 

 

Como apontam Santos e Diniz-Pereira (2016), as diretrizes foram elaboradas a 

partir da demanda da LDB, que determinou que, em colaboração os entes federados, dever-

se-iam estabelecer diretrizes para cada etapa da Educação Básica. 

No site do Ministério da Educação (BRASIL [não datado]e), que trata sobre a Base 

Nacional Comum Curricular, é apresentada uma linha do tempo que traça os marcos que 

desencadearam a elaboração dessa política. Brevemente apresentamos essas informações 

no Quadro 2.2, visando à contextualização para entender como houve sua consolidação. 

   

Quadro 2.2 - Marcos históricos que antecederam a Base Nacional Comum Curricular (1988-2014) 
Ano Documentos/ Programas 

1988 Constituição Federal  

1996 Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional 

1997 Consolidação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental do 1° ao 5° 

ano, materializados em 10 volumes 

1998 Consolidação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental do 6° ao 9° 

ano, materializados em 10 volumes 

2000 Lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

2008 Instituído o Programa Currículo em Movimento, que se realizou até 2010 

2010 
Realizada a Conferência Nacional de Educação (CONAE). Lançado o documento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e são definidas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

2011 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 anos 

2012 Instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e são definidas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

2013 Instituído o Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio (PNFEM) 

2014 

Lei n° 13.005 de 25 de junho de 2014, regulamenta o Plano Nacional da Educação.  É 

realizada a 2° Conferência Nacional pela Educação (CONAE) organizada pelo Fórum 

Nacional de Educação (FNE) que deu os primeiros passos para a mobilização do processo de 

discussão da BNCC 

Fonte: elaborado pela autora a partir das informações do site do MEC (BRASIL [não datado]e). 

Segundo D’Avila (2018), a discussão sobre uma base curricular comum no Brasil 

seguiu uma tendência internacional, considerando a experiência de outros países. Esse 

processo foi amplamente defendido por agentes públicos e privados:  
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Os principais agentes da discussão pela Base Nacional, inicialmente foram: a 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), o Conselho 

Nacional de Secretários em Educação (CONSED) e o Conselho Nacional de 

Educação (CNE). Desse modo, foram organizados eventos em três momentos 

centrais da conjuntura política da educação brasileira que culminaram na 

elaboração da Base Nacional. O primeiro evento foi realizado pelo CONSED e 

pela Fundação Lemann em outubro de 2013, na cidade de São Paulo. O segundo 

evento aconteceu em Maio de 2014, sendo organizado pela UNDIME e por 

terceiro foi realizado o “Seminário Internacional do Centro Lemann para o 

Empreendedorismo e Inovação da Educação Brasileira” em agosto do mesmo 

ano (D’AVILA, 2018, p. 83-84, grifo da autora). 

 

Como demonstra a autora, os principais articuladores da elaboração da BNCC 

foram o Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED)14, a União Nacional 

dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME)15 e a Fundação Lemann (FL). 

Segundo o MEC (BRASIL [não datado]e), o ano de 2015 foi marcado pela 

disponibilização da 1° versão da BNCC, em 15 de setembro. Nesse ano também aconteceu 

o I Seminário Interinstitucional para a elaboração da Base, entre os dias 17 e 19 de junho, 

que reuniu assessores e especialistas envolvidos na elaboração do documento. Também foi 

estabelecida a Portaria n° 592, de 17 de junho de 2015, a qual Instituiu a Comissão de 

Especialistas para a elaboração da proposta da BNCC, que culminou na apresentação da 1° 

versão do documento. Também nesse ano, entre os dias 02 a 15 de dezembro, ocorreram 

mobilizações em todas as escolas brasileiras a fim de discutir o documento preliminar da 

BNCC. 

Como expõe D’Avila (2018), a primeira versão da BNCC foi elaborada por 116 

especialistas indicados pelo MEC, vinculados a Universidades Estaduais e Federais, e 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, contando com a participação de 

consulta pública via internet, por meio do site Movimento pela Base. Aguiar (2018, p. 11, 

grifo da autora) informa que  

 

Essa versão foi colocada em consulta pública, por meio de internet, entre outubro 

de 2015 e março de 2016. Segundo dados do MEC, houve mais de 12 milhões de 

contribuições ao texto, com a participação de cerca de 300 mil pessoas e 

instituições. Contou, também, com pareceres de especialistas brasileiros e 

estrangeiros, associações científicas e membros da comunidade acadêmica. As 

contribuições foram sistematizadas por profissionais da Universidade de Brasília 

 
14 CONSED - é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 1986, que congrega os 

titulares das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal. O CONSED busca integrar as 

secretarias com o objetivo do desenvolvimento de uma educação de qualidade. Mais informações em: 

http://www.consed.org.br/.  
15 UNDIME - fundada em 1986, é uma associação civil sem fins lucrativos que integra os dirigentes 

municipais de educação, e tem por finalidade construir e defender a educação pública com qualidade 

social. A Undime estabelece, também, relações com entidades da sociedade civil, como organizações 

não governamentais, movimentos sociais, associações, sindicatos e confederações. Ela conta com 

parceria institucional da UNICEF, Itaú Social, Instituto Natura, Fundação Lemann, Alana, Vivo, 

Fundação Santillana, além de outras. Mais informações em: https://undime.org.br.  

http://www.consed.org.br/
https://undime.org.br/
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(UnB) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), e 

subsidiaram o MEC na elaboração da “segunda versão”. 

 

No ano de 2016 foi disponibilizada, no dia 03 de maio, a 2° versão da BNCC. 

Aconteceram, nesse ano, entre os dias 23 de junho e 10 de agosto, 27 seminários estaduais, 

os quais foram promovidos pela CONSED e UNDIME, e envolveram professores, gestores 

e especialistas que discutiram a 2° versão da BNCC. Foi iniciada, também em 2016, a 

escrita da 3° versão (BRASIL [não datado]e).  

No ano de 2017, no mês de abril, foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, a 

3° versão. No dia 20 de dezembro foi homologada a Base Nacional Comum Curricular 

pelo ministro da educação Mendonça Filho. Posteriormente, o Conselho Nacional de 

Educação apresentou a Resolução CNE/CP n° 2, de 22 de dezembro de 2017 (BRASIL, 

2017b) que instituí e orienta a implantação da BNCC. O documento afirma que  

 

Art. 15. As instituições ou redes de ensino podem, de imediato, alinhar seus 

currículos e propostas pedagógicas à BNCC. 

Parágrafo único. A adequação dos currículos à BNCC deve ser efetivada 

preferencialmente até 2019 e no máximo, até início do ano letivo de 2020 

(BRASIL, 2017b, p. 43). 

 

A última versão da BNCC, formulada para a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, foi aprovada com 20 votos favoráveis e 03 contrários de três conselheiras do 

Conselho Nacional de Educação (CNE): Aurina Oliveira Santana; Malvina Tania Tuttman; 

e Márcia Angela da Silva Aguiar. Entre os principais argumentos contrários apresentados 

pelas conselheiras estão a incompletude e limitações do documento, além de ser criticada a 

exclusão da etapa do Ensino Médio da BNCC. As conselheiras também alegam a 

necessidade de um diálogo mais democrático e abrangente para que seja assegurada a 

qualidade social da Educação Básica brasileira (AGUIAR, 2018). Apesar dos votos 

contrários das conselheiras, a BNCC foi homologada.  

Ressalta-se que, em 2018, foi entregue ao CNE, pelo Ministério da Educação, a 3° 

versão da BNCC do Ensino Médio, e no dia 05 de abril foi instituído o Programa de Apoio 

a implementação da BNCC (ProBNCC)16. Novamente, no dia 02 de agosto, as escolas 

foram mobilizadas para discutir a BNCC do Ensino Médio e sugerir melhorias. No dia 14 

de dezembro foi homologado o documento da BNCC para o Ensino Médio pelo Ministro 

da Educação Rossieli Soares (BRASIL [não datado]e).  

 
16 O ProBNCC é o programa do MEC que apoia o avanço da implementação da Base em regime de 

colaboração entre estados e municípios. Ele tem dois focos: a (re) elaboração dos currículos de referência 

alinhados à BNCC e a formação continuada dos profissionais das redes para sua implementação 

(MOVIMENTO PELA BASE, [não datado]b). Mais informações em: 

http://movimentopelabase.org.br/acontece/programa-de-apoio-implementacao-da-bncc-e-retomado/. 

http://movimentopelabase.org.br/acontece/programa-de-apoio-implementacao-da-bncc-e-retomado/
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Observando a metodologia de construção da BNCC, Aguiar (2018) evidencia que o 

documento não contou com um marco de referência, ou seja, não houve unidade no 

trabalho, visto que o marco de referência é essencial. Isso porque representa “[...] as 

concepções, utopias, os sonhos, os princípios educacionais desejados e definidos 

coletivamente” (AGUIAR, 2018, p. 14). Por meio dessa perspectiva, a autora questiona: 

qual o projeto de sociedade que embasa a BNCC? Segundo a autora, o marco de referência 

promove a reflexão sobre qual educação está sendo realizada, o que é o ideal e o que é 

necessário fazer. Nesse aspecto, o marco deve ser discutido coletivamente. No entanto, 

como evidenciam muitos autores17, o processo de elaboração da BNCC não foi bem assim, 

e o discurso de debate democrático é uma falácia. 

Como afirma D’Avila (2018), a terceira versão da BNCC da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental desconsiderou as contribuições e críticas de diversas organizações e 

profissionais da educação18. Ressalta-se que essa política educacional foi elaborada por 

diferentes forças sociais, que buscavam representar seus interesses. Destarte, por mais que 

seja uma política do Estado, a BNCC contou com o financiamento de agentes privados, 

que se acharam no direito de contribuir na formulação da BNCC, e seus interesses 

acabaram prevalecendo. 

A partir do estudo de D’Avila (2018), observamos que a elaboração da BNCC, que 

se apresenta como um documento democrático que contou com a participação de todos foi, 

na verdade, um processo aligeirado e antidemocrático que silenciou muitas vozes. Os 

objetivos e competências que prevaleceram foram aqueles voltados para a formação do 

trabalhador; portanto, a hegemonia dos agentes privados prevaleceu. 

Ao analisar as tentativas de padronização do currículo e da formação de professores 

no Brasil, após a aprovação da LDB, Santos e Diniz-Pereira (2016, p. 282) evidenciam que 

 

As tentativas de padronização dos currículos, dentro de um processo crescente de 

controle sobre o trabalho docente, relacionam-se a crescente penetração, na 

educação, de um ideário produzido no campo empresarial, tributarias de uma 

visão economicista e voltada apenas à produtividade e a eficiência dos sistemas 

de ensino. 

 

 
17 Podemos citar Aguiar (2018), D’Avila (2018) e Heleno (2017). 
18 Como exemplo, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (ANDES) e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE) (D’VILA, 2018). 
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Na visão dos autores, nesse contexto, a educação é vista em uma perspectiva 

economicista que, como citado anteriormente, visa à eficiência e produtividade, 

assemelhando-se, assim, à visão neoliberal que vem influenciando o campo educacional. 

Macedo (2018) afirma que uma das intenções que levaram à aprovação da BNCC 

foi o forte interesse comercial. 

 

Ela cria um mercado homogêneo para livros didáticos, ambientes instrucionais 

informatizados, cursos para capacitação de professores, operado por empresas 

nacionais, mas também por conglomerados internacionais. Exemplos que 

sustentam essa ilação são diversos: as consultorias na formulação dos “currículos 

em ação” nos municípios; os seminários envolvendo instituições estrangeiras 

com vistas à formação de professores; os movimentos das diversas fundações no 

sentido de produção de material e capacitação (MACEDO, 2018, p. 31, grifo da 

autora). 

 

Com isso evidenciamos que, com a aprovação da BNCC, a educação tornou-se 

ainda mais um campo de negócios. É nesse ambiente que acabam surgindo as parcerias 

entre público e privado, nas quais empresas privadas ofertam os mais diferentes tipos de 

serviços educacionais. Sobre esse movimento, Macedo (2018, p. 31, grifo da autora) 

evidencia que “Estamos jogando fora uma experiência de formação de professores e de 

pesquisa das Universidades brasileiras para ‘comprar’ parcerias internacionais contestadas 

em seus cenários nacionais e que pouco conhecem da nossa tradição”.  

Ao ter um ambiente educacional propício para o predomínio da atuação de agentes 

privados, o trabalho desenvolvido pelas universidades públicas em escolas, por meio de 

projetos, formação e pesquisa acaba sendo deixado de lado. As empresas privadas 

oferecem soluções rápidas e práticas, e que estão voltadas para a melhoria dos resultados 

educacionais aferidos em avaliações em larga escala.  

Considerando a dimensão do currículo da BNCC como estratégia de privatização 

na educação, Adrião e Peroni (2018) discutem o seu desdobramento na própria elaboração 

e nos conteúdos da BNCC. As autoras apontam que é 

 

Importante frisar que essa política nacional de reforma curricular resultou de 

uma ação coordenada pelo setor empresarial, ainda que associado diretamente a 

agentes governamentais. Esta é a primeira e mais ampla dimensão da 

privatização, um “movimento” de base empresarial que, “por fora” do Estado, é 

investido de prerrogativas de governo. Mesmo que o texto tenha sido objeto de 

“consultas” pulverizadas e online, a participação organizada de educadores e 

universidades foi insuficientemente considerada (ADRIÃO; PERONI, 2018, p. 

51, grifos das autoras). 

 

Tendo em vista o processo de participação, Heleno (2017) apresenta uma dura 

crítica ao discurso governamental, que admite que aconteceu uma ampla participação da 

sociedade civil no processo de construção da BNCC. Como evidencia a autora, 
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A simples demonstração de um número, 12 milhões, satisfaz o governo e as 

agências multilaterais para a “validação científica” de democracia ao processo, 

ficam na aparência quantitativa do instrumento utilizado, configurando-se como 

outro elemento que aproxima tanto o governo atual como as associações civis a 

tendência fundamentada pelo BM de busca pelo desempenho. Não importa a 

qualidade desses acessos (HELENO, 2017, p. 117, grifo da autora). 

 

Nesse sentido, Heleno (2017) afirma que a participação coletiva da sociedade no 

processo de elaboração da BNCC, anunciada pelo governo, é mais um recurso discursivo 

ou modismo. Considerando a participação via consulta online, a autora expõe dados e 

afirma que a participação virtual ainda é muito restrita, pois muitas pessoas não têm acesso 

à internet. Concordamos com Heleno (2017), quando afirma que a participação popular 

está em consonância e a serviço da formação de um consenso:  

 

A inserção nos processos decisórios da vida pública é apenas permitida quando 

se mostra satisfatória aos interesses do Estado e da sociedade civil, sendo assim, 

não diz respeito a processos decisórios, mas sim a processos de consultas de 

opinião visando o consenso (HELENO, 2017, p. 126). 

 

Nesse aspecto, como vimos no capítulo anterior, podemos entender que, na 

perspectiva do Estado em Gramsci, o consenso entre as classes é um fator importante que 

mantém coeso o bloco histórico, ou seja, favorece a perpetuação da classe dominante como 

classe hegemônica, dirigente. Na perspectiva de Gramsci, 

 

A hegemonia se consolida na medida em que se forma o imaginário social 

baseado nas expectativas criadas por seu ideário ideológico, que oculta a real 

função do grupo dirigente em relação à consolidação e manutenção das 

atividades econômicas capitalistas (SCHLESENER, 2016, p. 40). 

 

Por mais que as políticas possam ser criadas a partir das necessidades e demandas 

da população trabalhadora, da sociedade civil, essas políticas estão sob o controle e 

domínio da burguesia. Isso porque a classe dominante, que também é a dirigente, atua para 

manter a ordem social ao mesmo tempo em que busca atingir seus interesses. Nessa 

perspectiva, o Estado ameniza os problemas sociais; no entanto, não os elimina, já que isso 

significaria a sua própria destruição, pois implicaria a eliminação das contradições de 

classe. 

Tendo em vista o CONSED e a UNDIME, duas das principais influenciadoras no 

processo de elaboração da BNCC, Heleno (2017, p. 113) sinaliza que 

 

Ambas associações apresentam vínculo com o papel de disputa pela hegemonia 

de direção intelectual e moral desempenhado pelo BM. São elas que estão 

operando as modificações superestruturais e estruturais na educação brasileira 

com vistas a manter a agenda neoliberal que as agências multilaterais 

desenvolvem e aplicam em conjunto com o governo brasileiro. Respeitando a 
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renovação do conceito de pobreza desenvolvido pelo BM, Consed e Undime e 

outras associações promovem uma contrarreforma educacional fundamentada na 

eficácia para melhorar a produtividade da próxima geração, apostam na teoria do 

capital social sob o manto da solidariedade entre diferentes. 

 

Para a autora, o CONSED e a UNDIME colaboram para manter a coesão social tão 

almejada, tanto pelo Banco Mundial como pela burguesia, sendo, assim, expressão da 

aplicação da teoria do capital social. Heleno (2017) destaca, ainda, que uma das principais 

parcerias das duas associações é com o Movimento Todos pela Educação (TPE), que atuou 

expressivamente no processo de elaboração da BNCC.   

O Movimento TPE foi criado em 2006, é organizado por um conjunto de grandes 

empresas capitaneadas do setor industrial, do agronegócio, também bancos. Esse 

Movimento foi parceiro na realização dos eventos de discussão da base. Como informa o 

site do Movimento Todos Pela Educação19, ele é uma organização da sociedade civil, 

plural, suprapartidária, independente e sem fins lucrativos, e seu principal objetivo é 

contribuir com a melhoria da qualidade e equidade da Educação Básica brasileira. 

Destacamos os mantenedores do TPE: Família Kiskimoto, Fundação Bradesco, 

SCHEFFER, Instituto Unibanco, Itaú BBA, Itaú Social, FLUPP, Fundação telefônica 

Vivo, Instituto Natura, MILÚ VILLELA, Instituto Península, Fundação Lemann, 

Associação Crescer Sempre, Daniel Goldberg, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, 

Fundação Vale, GOL, Instituto MRV e Prisma Capital; além dos mantenedores, outros 

agentes privados contribuem com seu apoio ao Movimento.  

Outro movimento que surgiu foi o Movimento Pela Base20, em 2013. Ele é 

composto por organizações da sociedade civil, pesquisadores, acadêmicos, também por 

fundações, empresas e instituições. O Movimento defende a Base com o argumento de que 

ela vai amenizar as desigualdades sociais sentidas na educação, promovendo, assim, uma 

educação de qualidade. O site do Movimento Pela Base informa que ele trabalha na 

produção de estudos e pesquisas, e investiga experiências de sucesso educacionais em 

vários países. O Movimento conta com o seguinte apoio institucional: Abave, Cenpec, 

Comunidade Educacional 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 e Undime.  

Como apontam Adrião e Peroni (2018), o texto da BNCC está alinhado às 

orientações internacionais do Banco Mundial, presentes no documento Estratégia 2020 

 
19Mais informações no site do movimento: https://www.todospelaeducacao.org.br. 
20 Mais informações no site do movimento: http://movimentopelabase.org.br/.  

https://www.todospelaeducacao.org.br/
http://movimentopelabase.org.br/
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Aprendizagem para Todos Investir nos Conhecimentos e Competências das Pessoas para 

Promover o Desenvolvimento21.  

 

[...] os sistemas educacionais deveriam ser resignificados e entendidos como o 

conjunto de situações e estratégias de aprendizagem ofertadas pelo setor público 

ou privado (Klees et al., 2012). Tais situações, para percebimento de 

financiamento do Grupo BM necessariamente deverão ser monitoras por 

indicadores de desempenho e de impacto (ADRIÃO; PERONI, 2018, p. 51). 

 

Considerando a abertura educacional para o setor privado, inclusive indicada pelo 

BM, Alves (2018) alerta para um processo que ela chama de apostilagem dos processos 

pedagógicos, no qual fundações privadas oferecem soluções rápidas e fáceis diante dos 

problemas educacionais, e para garantir melhor desempenho nas avaliações nacionais, o 

que permite retorno financeiro para estados e municípios. Com isso, muitos gestores 

públicos procuram essas fundações privadas para buscar solucionar seus problemas que, 

diante da oferta de cursos de formação docente, material didático, oferecem soluções 

indispensáveis. Nas palavras da autora,  

 

[...] executa-se um movimento que gasta dinheiro público, pagando entidades 

privadas, para ter um orçamento que, ilusoriamente, poderá ser elevado, se... Em 

resumo, este tipo de processo é assim pensado: tudo estará resolvido, se os 

docentes forem obedientes, aplicando em seus estudantes estas fórmulas mágicas 

(ALVES, 2018, p. 45). 

 

Lopes (2018) pontua que, atualmente, a política curricular, sob o discurso 

universalista pensado a partir da BNCC, acaba operando uma visão de homogeneidade das 

escolas, como se todas fossem iguais. Além disso, há uma visão negativa dessas escolas, 

desqualificando o ensino que é realizado.  

 

Nessa lógica, a BNCC é concebida para suprir o que falta à escola. E quanto 

mais se deseja afirmar o valor da BNCC, mais se significa a escola (e os 

docentes que nela trabalham) como carentes de algo, mais se realiza uma 

homogeneização das escolas como lugares onde não se ensina (LOPES, 2018, p. 

25). 

 

Para a autora, a BNCC, ao estabelecer parâmetros de aprendizagem com uma 

proposta curricular e uma orientação pedagógica, tende a ocultar o problema da 

desigualdade social que existe, e os muitos fatores externos à escola. Nesse sentido 

concordamos que  

 

Padronizar o currículo é reduzir as oportunidades educacionais dos estudantes e a 

autonomia docente. Padronizar o currículo é negar o direito à diferença e 

desrespeitar as diversidades culturais. Padronizar o currículo é buscar um 

caminho fácil para um processo complexo e que não se resolve com medidas 

 
21 Analisado brevemente no nosso capítulo 01. 
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simplistas. Padronizar o currículo é uma solução barata para substituir a soma de 

investimentos que a educação necessita. Padronizar o currículo é, pois, mais uma 

solução inócua para os graves problemas que desafiam o campo educacional 

(SANTOS; DINIZ-PEREIRA, 2018, p. 295). 

 

Entendemos que não são apenas os documentos normativos e legais que orientam o 

currículo: a própria formação do professor, o material didático, as avaliações externas, 

como tantos outros fatores influenciam. Estabelecer padrões buscando a homogeneidade 

entre as escolas é desconsiderar os diversos aspectos envoltos no desdobramento do 

currículo da sala de aula. Assistimos um movimento em que predomina o paradigma do 

estabelecimento de igualdade entre as escolas. A BNCC visa a forjar uma padronização, 

aspecto preponderante dessa política, assim como o sistema de avaliação em larga escala, 

pensado para todo território nacional. E as especificidades de cada escola? Sua autonomia? 

Seu projeto político pedagógico?  

Na perspectiva de Alves (2018), entendemos que a BNCC, ao apresentar-se como 

uma solução para as desigualdades educacionais por meio do estabelecimento de uma 

proposta curricular nacional, evitando a diversidade de propostas curriculares, acaba 

mascarando todo um contexto social, econômico e histórico marcado pela desigualdade. 

É como se a BNCC pudesse, agora, sanar todas as necessidades e carências das 

escolas, dos professores e dos alunos, seja a infraestrutura precária da escola, falta de 

materiais didáticos e de higiene, desvalorização docente, a falta de acesso e permanência 

dos alunos na escola, enfim, uma série de questões que assolam o contexto educacional 

brasileiro. É como se, de repente, todos os problemas pudessem ser solucionados com a 

BNCC, ou seja, ela tende a mascarar problemas que estão na escola, mas que pertencem a 

uma dimensão muito além da escolar. 

Considerando os documentos curriculares que foram elaborados a partir da década 

de 1990, Marques (2016) afirma que o movimento de reforma curricular foi influenciado 

pelo paradigma político e econômico neoliberal, pois a reorganização curricular não 

buscava apenas construir economias neoliberais, também culturas de sociedades 

neoliberais.  

 

Sob a Lógica da promoção de formar sujeitos flexíveis para a empregabilidade, 

as orientações, diretrizes e parâmetros curriculares houve a incorporação das 

teses da Teoria do Capital Humano e da Teoria do Modelo de Competências no 

campo educativo (MARQUES, 2016, p. 147). 

 

Nesse contexto, a educação foi pensada para formar um trabalhador capaz de 

atender um rol de competências delineado por capacidades e habilidades, flexível e 
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qualificado para as exigências do mercado. Como afirma Marques (2016), o tripé escola-

conhecimento-avaliação foi orientado pelos pressupostos de equidade/igualdade, eficiência 

e excelência na renovação curricular. 

 

[...] a partir da reforma curricular dos anos de 1990, a reorientação da avaliação 

passou a ser uma das expressões máximas da incorporação da Teoria das 

Competências. Se ela foi a expressão máxima da Teoria das Competências, ela 

também foi um conteúdo do Capital Humano. Isso porque nesse novo processo 

de apropriação de conhecimento o homem também precisou aprender a ser 

avaliado (MARQUES, 2016, p.133). 

  

Assim como Marques (2016) evidenciou a presença da Teoria das Competências 

nos documentos curriculares e no próprio sistema de avaliação nacional, buscamos mostrar 

como essa perspectiva se faz presente atualmente na BNCC. Para isso, debruçamo-nos 

mais especificamente no documento da BNCC para a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, buscando sinalizar as principais caraterísticas organizacionais e estruturais 

do documento perscrutado. 

No documento são apresentadas dez competências gerais que devem orientar as três 

etapas da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, que 

estão atreladas aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Essas dez 

competências gerais da Educação Básica devem ser desenvolvidas pelos alunos, e “[...] 

pretendem assegurar, como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, 

uma formação humana integral que vise à construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva” (BRASIL, 2018a, p. 25). O conceito competência é apresentado no documento 

da seguinte forma: 

 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 

2018a, p. 08, grifo original). 

 

O documento, ao tratar dos fundamentos pedagógicos da BNCC, coloca em 

evidência o foco no desenvolvimento de competências, e um dos argumentos apresentados 

para a utilização desse enfoque é justamente porque ele é utilizado 

 

[...] nas avaliações internacionais da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), que coordena o Programa Internacional 

de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês), e da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), que 

instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade da 

Educação para a América Latina (LLECE, na sigla em espanhol) (BRASIL, 

2018a, p. 13). 
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Nesse sentido, as decisões pedagógicas devem se orientar para o desenvolvimento 

de competências, assim como elas são utilizadas por agências internacionais. Observamos, 

desta forma, a íntima relação da política educacional brasileira com a prescrição das 

orientações dos organismos internacionais na defesa de sistemas de avaliação, tanto em 

âmbito nacional como internacional, a fim de promover mecanismos de controle e 

responsabilização.  

Em relação à estrutura da BNCC, cada etapa da Educação Básica tem sua estrutura 

específica. Como nosso enfoque é o processo de alfabetização, apresentamos a estrutura da 

BNCC para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais. Como pontua a BNCC, 

 

Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do conhecimento 

ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das 

práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, 

considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda 

precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de 

normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas 

mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a 

natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente 

(BRASIL, 2018a, p. 59, grifos originais). 

 

Na BNCC, o Ensino Fundamental está organizado não em disciplinas, mas por 

áreas de conhecimentos que, para os Anos Iniciais (1° ao 5° ano), estão organizadas em 05 

grandes áreas: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas e Ensino 

Religioso. Todas as áreas de conhecimento contemplam as 10 competências gerais, mas 

cada área tem, ainda, suas competências específicas, e são formadas por componentes 

curriculares, que também têm suas competências específicas. 

A área de conhecimento Linguagem contempla os seguintes componentes 

curriculares: Língua Portuguesa, Arte e Educação Física. A área de conhecimento 

Matemática contempla a Matemática; a de Ciências da Natureza contempla as Ciências; a 

área de conhecimento Ciências Humanas contempla os componentes curriculares de 

História e Geografia; e a Área de conhecimento Ensino religioso contempla o Ensino 

religioso. “Cada área do conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo 

desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos nove anos. Essas competências 

explicitam como as dez competências gerais se expressam nessas áreas” (BRASIL, 2018a, 

p. 28). Para exemplificar essa estrutura, elaboramos a Figura 2.1, a seguir. 
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Figura 2.1 - Estrutura da BNCC do Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Documento da BNCC (BRASIL, 2018a). 

 

O documento ressalta, ainda, que 

 

Nas áreas que abrigam mais de um componente curricular (Linguagens e 

Ciências Humanas), também são definidas competências específicas do 

componente (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, 

Geografia e História) a ser desenvolvidas pelos alunos ao longo dessa etapa de 

escolarização (BRASIL, 2018a, p. 28, grifos originais). 

 

A partir dessas competências específicas do componente, são definidas unidades 

temáticas, que são organizadas por meio de diferentes objetos de conhecimento, os quais 

contemplam os conteúdos, conceitos e processos, e estão relacionados ao conjunto de 

habilidades que fazem parte de cada componente curricular. No Ensino Fundamental, a 

identificação de cada habilidade ocorre por meio de um código alfanumérico (BRASIL, 

2018a). 

Considerando a estrutura organizacional da BNCC, observamos que a noção de 

competências se faz presente tal como nos documentos curriculares da década de 1990, 

como observado no estudo de Marques (2016). Nesse sentido, Dourado e Oliveira (2018, 

p. 40) apontam que, na BNCC aprovada, “[...] foi reforçada a lógica de uma aprendizagem 

com base em competências, com concepção curricular restritiva e fortemente articulada a 

avaliação de tipo padronizada e estandardizada”. 

Para os autores, a BNCC prescreve um currículo mínimo, que leva à padronização e 

ao reducionismo curricular, dando centralidade nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática, com foco nas habilidades e competências. Isso acaba prendendo ainda mais a 

BNCC às avaliações externas.  

Por meio desta subseção, observamos como a BNCC foi elaborada, quais os marcos 

que influenciaram na sua elaboração, como está estruturada e como está relacionada a 

outras políticas educacionais, inclusive nas políticas de avaliação da Educação Básica, 
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principalmente via SAEB. Nessa perspectiva, na próxima subseção buscamos verificar as 

caraterísticas do SAEB, relacionando-o com a política curricular da BNCC, dada a 

centralidade assumida pelas avaliações atualmente. 

2.2 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E O SISTEMA DE 

AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SAEB): NOVOS MECANISMOS DE 

CONTROLE 

Nesta subseção do capítulo, apresentamos informações e características do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB), sobrepondo a análise das avaliações voltadas 

para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais, considerando as diferentes fases do Estado-

avaliador evidenciadas por Afonso (2013). Haja vista que a BNCC influencia na política de 

avaliação, busca-se captar essa relação, as mudanças e novos delineamentos do SAEB a 

partir da aprovação da BNCC, que estão voltados para implantação de novos mecanismos 

de controle e responsabilização.  

A avaliação educacional é uma prática social que, como apresenta Barbosa (2019), 

pode ser identificada em diferentes abordagens e perspectivas, com destaque para alguns 

domínios desse campo:  

 

a) avaliação da aprendizagem, que ocorre durante o processo de ensino e 

aprendizagem, no interior das salas de aula; b) as avaliações externas, que são 

uma das políticas educacionais do Estado, para que haja um determinado 

controle e mensuração da qualidade do ensino de cada escola e sistema 

educativo, mas que podem auxiliar no processo de análise do trabalho escolar; c) 

as avaliações institucionais, que podem ser externas ou internas; d) avaliação de 

políticas programas e projetos educacionais (BARBOSA, 2019, p. 48).  

 

Como evidenciado por Freitas et al. (2014), a avaliação de aprendizagem na sala de 

aula é a mais conhecida, mas assim como estamos demonstrando, existem outros níveis de 

avaliação que, como apontam os autores, devem estar articulados e podem ser postulados 

em três níveis: avaliação em larga escala em redes de ensino; avaliação institucional da 

escola; e avaliação da aprendizagem em sala de aula. A avaliação de redes de ensino pode 

ser assim configurada: 

 

A avaliação em larga escala, do tipo Saeb, é instrumento de acompanhamento 

global de redes de ensino com o objetivo de traçar séries históricas do 

desempenho de sistemas, que permitam verificar tendências ao longo do tempo, 

com a finalidade de reorientar políticas públicas (FREITAS et al., 2014, p. 47).  
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Esse tipo de avaliação pode ser realizada no âmbito do país, estado ou município. 

Como apontam os autores, quando conduzidas adequadamente, podem trazer importantes 

informações. 

Assim, é importante enfatizar que a avaliação externa é aquela aplicada na escola, 

mas que é elaborada fora dela, por agentes externos, normalmente pelos órgãos 

governamentais ou até mesmo instituições especializadas. Avaliação em larga escala 

refere-se à abrangência dessa avaliação, que pode ser desenvolvida em diferentes escalas. 

“Ela ainda pode ser chamada de amostral – caso avalie somente alguns alunos deste 

sistema – ou censitária – caso avalie todos os alunos matriculados numa mesma série de 

determinado sistema de ensino” (SANTANA, 2018, p. 38, grifos da autora). 

A partir das experiências em avaliação desenvolvidas a partir da década de 1980, 

como o EDURURAL22 e o Sistema de Avaliação do Ensino Público de 1º Grau (SAEP)23, 

o SAEB passou a ser engendrado e, no ano de 1990, teve seu primeiro levantamento em 

iniciativa nacional. Em 1992 passou a ser coordenado e administrado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e com a Portaria 

1.795, o SAEB foi institucionalizado como uma avaliação nacional em 1994 

(BONANIMO, 2013; FREITAS, 2013; GATTI, 2013). Hodiernamente, o SAEB é o 

principal sistema de avaliação, que influencia e direciona as políticas educacionais para a 

Educação Básica. 

Segundo Freitas (2013), o aparelho de avaliação da Educação Básica foi 

impulsionado tanto por fatores internos como externos. Os fatores internos pontuados pela 

autora foram: 

 

[...] quadro crítico da expansão acelerada e improvisada do ensino nos anos 

1970, que colocou em tela o problema da “baixa qualidade” do ensino 

fundamental; intensificação da demanda social pela democratização da educação 

no processo de redemocratização da sociedade brasileira; desenvolvimento de 

projetos educacionais com financiamento externo; formação de especialistas em 

avaliação educacional e de pesquisadores em educação (FREITAS, 2013, p. 71, 

grifo da autora). 

 
22 “[...] Projeto EDURURAL – um projeto de educação desenvolvido em todos os estados do nordeste 

brasileiro. Foi realizado em parceria entre a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a FCC. A avaliação 

acompanhou a implementação e desenvolvimento do projeto, sob vários aspectos, de 1982 a 1986. 

Avaliaram-se as formas de gerenciamento geral do projeto e, por amostra, o gerenciamento local, 

analisando-se o sistema de monitoria, os professores, as Organizações Municipais de Ensino (OME), os 

alunos e as famílias. Desenvolveram-se testes para avaliar crianças em nível de segundas e quartas séries do 

ensino fundamental, considerando sua pertinência à zona rural em classes, em geral, multisseriadas” 

(GATTI, 2013, p. 52).  
23 “Outra experiência percussora do SAEB foi a Avaliação do Rendimento de Alunos de Escolas de 1° Grau 

da Rede Pública (SAEP), um estudo realizado em 15 capitais e 24 cidades, resultado de um convênio 

assinado entre as secretarias estaduais de educação e o MEC, que contou também com a participação da 

Fundação Carlos Chagas” (BONAMINO, 2013, p. 41).  
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Já os fatores externos são evidenciados como as experiências de avaliação em 

outros países; recomendações de agências internacionais; e avanço em pesquisas sobre 

eficiência escolar e eficácia escolar. 

Não vamos nos deter na apresentação do histórico do SAEB, visto que outros 

estudos24 já realizam essa abordagem. Contudo, é vultoso ressaltar algumas das principais 

alterações do SAEB desde a sua implementação. 

Um aspecto importante é que, a partir do ano de 1995, o SAEB passou por uma 

importante evolução em relação à elaboração de itens, passando da Teoria Clássica para a 

Teoria de Resposta ao Item (TRI), o que permitiu a comparabilidade dos resultados. Como 

pontua Bonamino (2013, p. 44), a TRI  

 

[...] permite colocar os itens dos testes e os alunos em uma mesma escala, o que 

possibilita a comparação dos resultados dos alunos entre as diferentes séries e 

áreas de conhecimento, em diferentes edições do SAEB. Os dados dessas 

avaliações são comparáveis ao longo do tempo, podendo-se, assim, acompanhar 

a evolução do desempenho das escolas, das redes e do sistema como um todo. 

 

Em 2005, passou a compor o SAEB a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(ANRESC), também conhecida como Prova Brasil, a qual buscava avaliar os níveis de 

aprendizagem em Língua Portuguesa e em Matemática de estudantes matriculados no 5° e 

9° ano do Ensino Fundamental.  

Outro marco importante no desenvolvimento do aparelho avaliativo nacional foi a 

criação, em 2007, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que pode 

ser considerado o termômetro da educação. Em outras palavras, ele é o índice que busca 

medir a qualidade do sistema educacional brasileiro por meio da combinação do 

desempenho em avaliações com o indicador do fluxo escolar, fornecido pelo Censo 

Escolar.  

 

O IDEB possibilitou a projeção e o monitoramento de metas de progresso nos 

resultados do ensino fundamental e médio, tornando-se uma das principais 

ferramentas da política educacional brasileira na esteira da racionalidade 

econômica e gerencial que se impôs com as transformações sociais das últimas 

décadas (FREITAS, 2013, p. 77). 

 

Por meio do IDEB, foram estabelecidas metas educacionais para cada instituição de 

ensino, e a meta nacional para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais a ser alcançada é de 

6,0 pontos até o ano de 2022, média dos países mais desenvolvidos.  

 
24 A exemplo dos estudos de Freitas (2013) e Bonamino (2013). 
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A partir de 2013, passou a compor o SAEB a Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA), uma avaliação aplicada aos estudantes do 3° ano do Ensino Fundamental que 

buscava, além de levantar informações sobre as condições de ensino, aferir os níveis de 

alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, e alfabetização em Matemática. Por ser 

uma avaliação voltada para a alfabetização, vamos nos deter com mais ênfase nela 

posteriormente.  

Vale ressaltar que, além do SAEB, existem outros exames nacionais, como o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)25, o Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA)26, e o Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (ENADE)27, que também fazem parte do aparelho avaliativo brasileiro. 

Além da iniciativa nacional de avaliação, podemos identificar importantes e 

abrangentes iniciativas internacionais de avaliação educacional comparada, como o 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) ou Programme for International 

Student Assessment (INEP [não datado]c)28, que é coordenado pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em parceria com uma coordenação 

nacional de cada país que, no caso brasileiro, ocorre por meio do INEP.  

O Pisa é uma avaliação aplicada aos estudantes na faixa etária de 15 anos de idade, 

para a qual se pressupõe o fim da escolarização básica na maioria dos países. As provas 

são realizadas a cada três anos e contemplam os seguintes domínios: Leitura, Matemática e 

Ciências, e a cada edição a ênfase é dada a um desses domínios. Desde a sua primeira 

aplicação, em 2000, o Brasil participa do programa, que busca produzir indicadores sobre a 

qualidade educacional dos países participantes para que, assim, possam ser subsidiadas 

políticas de melhoria da educação (INEP [não datado]c). 

O SAEB estimulou a implantação de avaliações estaduais que, em sua maioria, 

reproduzem a lógica do SAEB (FREITAS, 2013). Um exemplo é a iniciativa do Estado do 

 
25 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998, ele busca avaliar alunos no fim da 

escolaridade básica. O Enem também é usado como critério de seleção para o ensino superior em 

universidades públicas, e em universidades privadas por meio do Pro-Uni (Programa Universidade para 

Todos) (BRASIL, [não datado]c). Mais informações em: http://portal.mec.gov.br/enem-sp-2094708791.  
26 O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) foi introduzido em 

2002, e tem como objetivo avaliar as competências, habilidades e saberes adquiridos de estudantes que não 

concluíram a escolaridade básica. A participação no exame é voluntária, e ele pode ser usado como 

certificação de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio (BRASIL, [não datado]d). Mais 

informações em: http://portal.mec.gov.br/encceja.  
27 O Enade é aplicado pelo INEP desde 2004, tem por objetivo avaliar o desempenho dos estudantes com 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação. O Enade 

integra vários instrumentos, que buscam avaliar a qualidade do ensino superior (INEP [não datado]b). Mais 

informações em: http://portal.inep.gov.br/enade.  
28 Mais informações em: http://portal.inep.gov.br/pisa. 

http://portal.mec.gov.br/enem-sp-2094708791
http://portal.mec.gov.br/encceja
http://portal.inep.gov.br/enade
http://portal.inep.gov.br/pisa
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Paraná que, em 2019 passou a adotar a Prova Paraná, uma avaliação diagnóstica que 

abrange o 5°, 6°, 7°, 8° e 9° anos do Ensino Fundamental, assim como as 1°, 2° e 3° séries 

do Ensino Médio. A prova tem o objetivo de identificar as dificuldades dos alunos e 

apontar as habilidades já apropriadas por eles no processo ensino aprendizagem, com foco 

nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática (PARANÁ [não datado]). 

Considerando toda essa tendência avaliativa no campo educacional, podemos situar 

a atuação do Estado-avaliador. Afonso (2013) aponta três fases distintas e complementares 

do Estado-avaliador, que coexistem e podem ser identificadas atualmente. A primeira fase 

pode ser identificada a partir da década de 1980. Nesse estágio, o controle social era 

prioritário para o Estado, que definiu suas próprias políticas públicas considerando sua 

realidade nacional. Essa fase ficou marcada pela implantação de avaliações externas em 

larga escala, principalmente nos níveis de ensino básico e secundário. Também o autor 

observa uma vinculação entre a ideologia neoliberal e neoconservadora com as políticas de 

avaliação. Nesse momento também foram introduzidos “[...] mecanismos de accountability 

baseados em testes estandardizados de alto impacto e em rankings escolares, indutores de 

formas autoritárias de prestação de contas e de responsabilização das instituições, 

organizações e indivíduos [...]” (AFONSO, 2013, p. 272, grifos do autor). 

Ao fazer uma análise das fases do Estado-avaliador apontadas por Afonso (2013), 

Schneider e Rostirola (2015) buscam indícios do desenvolvimento dessas fases nas 

políticas de avaliação no Brasil. Como afirmam as autoras, muitas reformas educacionais 

em diversos países estão sendo marcadas por novos e sofisticados mecanismos de 

desempenho educacional, que vão desde mecanismos em âmbito local até transnacionais. 

Assim se mostram as diferentes fases do Estado-avaliador, que traz em suas 

reconfigurações a garantia da continuidade do projeto capitalista diante do contexto 

globalizado.  

Como vimos anteriormente, a partir da década de 1980, com o objetivo de 

promover a modernização do Estado, diversas reformas foram ganhando espaço, tornando 

o Estado mais interessado nas questões relacionadas ao mercado, deixando as políticas 

sociais à margem.  

Ao discutir o desenvolvimento do Estado-avaliador no Brasil, as autoras pontuam 

que a primeira experiência de avaliação em larga escala com testes padronizados no Brasil 

ocorreu em 1976, sob a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior 

(Capes), que tinha o objetivo de monitorar os docentes das instituições de Ensino Superior 

do país (SCHNEIDER; ROSTIROLA, 2015). Posteriormente, com a adesão dos princípios 
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neoliberais no Brasil, deu-se início ao delineamento do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica. Com isso “começava-se, assim, uma nova fase na gestão dos serviços públicos no 

Brasil voltada especialmente ao controle das instituições, à redução dos custos e ao 

aumento da eficiência dos serviços prestados” (SCHNEIDER; ROSTIROLA, 2015, p. 

500). 

Em 1995 e 2005, o SAEB passou por reformulações, como vimos anteriormente, 

abrindo espaço para avaliações censitárias com dados das escolas e redes de ensino, 

aprimorando os instrumentos sobre os modelos usados em países mais desenvolvidos. 

As autoras, na perspectiva de Fernandes e Gremaud (2009), apontam a implantação 

do SAEB como a primeira fase do Estado-avaliador, apesar de não vir acompanhada, 

inicialmente, pelo processo de accountability (SCHNEIDER; ROSTIROLA, 2015). Com a 

criação da ANRESC (Prova Brasil), em 2005, passou-se a ter um programa de 

accountability restrito ao Ensino Fundamental. Contudo, o que determinou a introdução de 

processos de accountability na Educação Básica foi a criação do IDEB em 2007. Como 

expõem as autoras, 

 

A atribuição de metas por escola, projetadas a partir das aferições bianuais da 

Prova Brasil, evidencia o esforço empreendido pelo país na implantação de 

políticas educacionais com finalidades de accountability permitindo conformar o 

primeiro estágio do Estado-avaliador. Com as mudanças operadas no sistema de 

avaliação a partir de 2005, o papel do Estado passou a ser o de regulação e 

controle, associado, contraditoriamente, ao discurso da descentralização, 

democratização da gestão pública e autonomia das escolas e dos sistemas 

educativos (SCHNEIDER; ROSTIROLA, 2015, p. 502, grifo das autoras). 

 

A segunda fase do Estado-avaliador apontada por Afonso (2013) pode ser 

identificada com início dos anos 1990. Nessa fase são observados, com mais intensidade, 

os efeitos externos em relação às transformações socioeconômicas nas políticas 

educacionais, que intensificam a relação dos países com o contexto global. Portanto, nessa 

fase há maior presença de Organismos Internacionais e transnacionais na orientação das 

políticas, a exemplo da OCDE. Consequentemente, há maior participação nas avaliações 

comparativas internacionais, como é o caso do PISA. Nessa fase, segundo o autor, existe 

um estabelecimento de indicadores e políticas educacionais baseadas em resultados, bem 

como um consenso transideológico em relação à necessidade de avaliar. 

Segundo Hypolito e Jorge (2020), o PISA também é um instrumento de regulação 

da OCDE, que incentiva a comparação entre países sem considerar a diversidade entre 

eles, sendo usado para problematização e legitimação de soluções no âmbito educacional, 

como um direcionador das políticas educacionais dos países.  
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Como instrumento de regulação, o PISA acaba por direcionar as expectativas 

sobre que tipo de força de trabalho deve existir e para que realidades do mercado 

de trabalho deve ser preparada. Outro aspecto que demonstra esse poder de 

regulação baseado nos resultados do PISA é a tendência crescente de uma 

justificativa externa para as políticas adotadas. Busca-se uma autoridade externa, 

a quem se recorra quando a competência interna não se mostrar suficiente para 

alcançar os objetivos (HYPOLITO; JORGE, 2020, p. 18). 

 

A OCDE, por meio dos rankings estabelecidos pelos resultados do PISA, torna-se 

um dispositivo de orientação das ações governamentais dos países. A escola vive em um 

emaranhado de testes e avaliações. O que se ensina e o que se avalia projeta-se não apenas 

no âmbito nacional, mas internacional, tendo como um dos idealizadores a OCDE 

(HYPOLITO; JORGE, 2020).  

A segunda fase do Estado-avaliador é marcada pela aderência dos países a 

avaliações internacionais. No Brasil, como apontam Schneider e Rostirola (2015), essa fase 

teve características específicas, pois se desenvolveu confundindo-se ou antecipando-se 

com a primeira fase.   

 

Isso porque, enquanto na Europa e nos Estados Unidos as avaliações comparadas 

internacionais ganharam vulto somente após a consolidação dos sistemas 

nacionais, no Brasil ocorreu o contrário: foram as avaliações internacionais e, em 

alguns casos, em perspectiva comparada, que serviram de referência para a 

criação de um sistema próprio de avaliação (SCHNEIDER; ROSTIROLA, 2015, 

p. 502). 

 

O Pisa desenvolvido pela OCDE em 2000 serviu de inspiração para criação do 

IDEB e para a reformulação do SAEB, pois a partir de 2005, com avaliações censitárias, os 

resultados puderam servir como meio de responsabilização das instituições escolares 

(SCHNEIDER; ROSTIROLA, 2015). 

Além do PISA, o Brasil também ingressou, em 1997, no Projeto World Education 

Indicator (WEI)29. Promovido pela UNESCO com parceira da OCDE, também nesse ano o 

país aderiu ao programa comparado de avaliação desenvolvido pelo Laboratório Latino-

Americano de Avaliação de Qualidade da Educação (LLECE)30. 

As autoras afirmam, ainda, que está em construção uma referência de qualidade 

educacional, considerando as análises na perspectiva comparada com outros países com 

 
29 “Trata-se de programa destinado à produção de dados estatísticos com vistas à formulação de políticas 

públicas para o desenvolvimento dos países membros na área da educação e à realização periódica de 

estudos comparativos internacionais” (SCHNEIDER; ROSTIROLA, 2015, p. 503). 
30 “O laboratório é coordenado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura 

(Unesco), em conjunto com a Oficina Regional de Educação para a América Latina e Caribe (Orealc) e 

desenvolve estudos comparativos sobre a aprendizagem de alunos de países da América Latina em séries 

específicas. Por seu caráter regional e por avaliar séries específicas, os estudos desenvolvidos pelo LLECE 

têm sido bem aceitos pelos países latino-americanos” (SCHNEIDER; ROSTIROLA, 2015, p. 503-504). 
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condições educacionais próximas geograficamente. Essa relação mostra evidências da 2° 

fase do Estado-avaliador, mas pode também antever características da 3° fase do pós-

Estado-avaliador. 

 

Apesar de ainda com contornos difusos, algumas características de um terceiro 

estágio também são possíveis de se verificar mais contemporaneamente no 

Brasil. Dentre algumas evidências, destacamos a tendência ao afunilamento e 

modularização do currículo pela adoção de matrizes de referência e escalas de 

proficiência para os testes de largo espectro, à padronização curricular para fins 

de comparabilidade e à ampliação de práticas avaliativas conexas a agências 

regionais (SCHNEIDER; ROSTIROLA, 2015, p. 507). 

 

Afonso (2013) expõe hipóteses do pós-Estado-avaliador, identificado também 

como a terceira fase do Estado-avaliador, porque ainda tem contornos pouco definidos. 

Para o autor, a avaliação nessa fase estará cada vez mais distante do âmbito do Estado 

Nacional, com relativa expansão das políticas de mercadorização e privatização, assim 

como das formas de avaliação comparada.  

A partir dessas colocações, observamos a existência de mecanismos de controle 

desde o início da implementação do SAEB com as próprias avaliações, e por meio das 

reformulações e adequações a esse sistema, como um exemplo a adoção da TRI e do 

IDEB. Além disso, observamos como, ao longo do tempo, a cultura avaliativa vai se 

materializando e cada vez mais ganhando espaço e centralidade, não só no âmbito 

nacional, também estadual e municipal. Essa cultura avaliativa organizando-se na 

elaboração de sistemas próprios de avaliação e, é claro, as avaliações internacionais estão 

entre os principais marcos na orientação da educação mundial. Com isso, o Estado-

avaliador vai se concretizando, e a partir de uma importante política curricular, como a 

BNCC, que também interfere no sistema de avaliação, questionamos: Surgem novos 

mecanismos de controle? Vamos tentar responder essa questão apresentando as principais 

mudanças no Sistema de Avaliação da Educação Básica a partir da BNCC.  

Com a aprovação da BNCC, novos delineamentos começaram a serem adotados no 

SAEB, precipuamente no que se refere a sua organização. “Um dos pilares que sustentam a 

defesa da BNCC é um tipo de conhecimento convertido em conteúdo que pode ser 

apreendido, medido e avaliado [...]” (DOURADO; SIQUEIRA, 2019, p. 298). Já no ano de 

2018 foram anunciadas, em coletiva de imprensa em Brasília no dia 28 de junho de 2018, 

pelo então Ministro da Educação Rossieli Soares, mudanças no SAEB. Também foi 

divulgada a Portaria nº 1.100, de 26 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018c), do INEP, na 

qual foram estabelecidas as diretrizes para a realização do SAEB no ano de 2019. 
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Esses novos delineamentos estavam previstos na Resolução CNE/CP n° 2, de 22 de 

dezembro de 2017. Conforme seu “Art. 16. Em relação à Educação Básica, as matrizes de 

referência das avaliações e dos exames, em larga escala, devem ser alinhadas à BNCC, no 

prazo de 1 (um) ano a partir da sua publicação” (BRASIL, 2017b, p. 43). 

As alterações do SAEB foram defendidas, em 2018, pelo Ministério da Educação 

como necessárias para que ele pudesse se adequar à BNCC, a qual passa a nortear os 

currículos escolares de todas as escolas brasileiras.  

Partindo do objetivo geral da pesquisa, que é investigar as principais alterações nas 

políticas de avaliação para alfabetização do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1°, 2° e 

3° anos) a partir da BNCC, evidenciamos, em relação à avaliação da alfabetização, a 

Portaria nº 1.100 (BRASIL, 2018c). Tal Portaria previa que, a partir de 2019, o 2° ano do 

Ensino Fundamental seria avaliado, e não mais o 3° ano, como era com a ANA. Isso 

porque, conforme estabelece a BNCC, a alfabetização deve ser a ação pedagógica nos dois 

primeiros anos do Ensino Fundamental.  

Posteriormente, já no governo do atual presidente da República Jair Bolsonaro, foi 

divulgada em Diário Oficial, no dia 25 de março, a Portaria n° 271, de 22 de março de 

2019 (BRASIL, 2019e), que estabelece diretrizes de realização do SAEB no ano de 2019. 

Uma importante mudança que gerou muita repercussão e conflito no próprio Ministério da 

Educação foi a suspensão, até 2021, da avaliação da alfabetização, conforme solicitação da 

Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação31 (INEP, 2019). Não obstante, um 

dia depois foi anunciada, no dia 26 de março, pelo Ministro Ricardo Vélez Rodríguez, a 

Portaria n° 689, de 25 de março de 2019 (BRASIL, 2019b), a qual revoga a portaria 

anterior.  

No dia 02 de maio de 2019, foi publicada em Diário Oficial a Portaria nº 366, de 29 

de abril de 2019 (BRASIL, 2019f), a qual estabelece as diretrizes de realização do SAEB 

para o mesmo ano. Conforme as orientações dessa Portaria, o SAEB deveria ser aplicado 

nas escolas no período de 21 de outubro a 01 de novembro de 2019 em todas as unidades 

da federação. A referida Portaria também revogou a Portaria nº 1.100, de 26 de dezembro 

de 2018. 

A orientação legal mais recente, referente à avaliação em larga escala no país, é a 

Portaria n° 458, de 5 de maio de 2020 (BRASIL, 2020b), que instituiu normas 

complementares necessárias ao cumprimento da Política Nacional de Avaliação da 

 
31 Mais informações em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-

aplicara-maior-edicao-do-sistema-de-avaliacao-da-educacao-basica-saeb-em-outubro/21206.  

http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-aplicara-maior-edicao-do-sistema-de-avaliacao-da-educacao-basica-saeb-em-outubro/21206
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-aplicara-maior-edicao-do-sistema-de-avaliacao-da-educacao-basica-saeb-em-outubro/21206
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Educação Básica, que passou a contemplar os exames e avaliações do SAEB, do 

ENCCEJA e do ENEM. A dita entrou em vigor em 1° de junho de 2020, e apresentou uma 

nova configuração do SAEB.  

Considerando as principais mudanças do SAEB que foram ocasionadas por um dos 

principais fatores, que foi a aprovação da BNCC, estruturamos, a seguir, um quadro 

comparativo (Quadro 2.3, na página seguinte) com as principais mudanças mais recentes 

observadas, considerando a Portaria nº 366, de 29 de abril de 2019 (BRASIL, 2019f), a 

Portaria n° 458, de 5 de maio de 2020 (BRASIL, 2020b) e informações do INEP. 
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Quadro 2.3 - Mudanças no Sistema de Avaliação da Educação Básica em 2019 e 2020 
 

COMO ERA* COMO FICOU (2019) NOVO SAEB (2020) 
O

R
G

A
N

IZ
A

Ç
Ã

O
 

O SAEB era composto por 

três avaliações: a Avaliação 

Nacional da Educação 

Básica (ANEB), a 

Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar 

(ANRESC, conhecida como 

Prova Brasil), e a Avaliação 

Nacional da Alfabetização 

(ANA).  

As siglas ANA, ANEB e ANRESC 

deixam de existir e todas as 

avaliações passam a compor o SAEB. 

O que diferencia as avaliações é a 

indicação da etapa de ensino, das 

áreas avaliadas e dos instrumentos 

utilizados.  Outra mudança 

importante é a avaliação das 

condições de acesso e oferta das 

instituições de Educação Infantil.  

 O SAEB é um sistema composto 

por um conjunto de instrumentos 

que permite a produção e a 

disseminação de evidências, 

estatísticas, avaliações, exames e 

estudos a respeito da qualidade 

das etapas que compõem a 

Educação Básica, que são a 

Educação Infantil; o Ensino 

Fundamental; o Ensino Médio. 

 O Saeb propiciará a aplicação de 

provas e questionários que 

permitam avaliar as distintas 

dimensões de qualidade da 

Educação Básica. 

P
Ú

B
L

IC
O

-A
L

V
O

 

• ANRESC (Prova Brasil) 

- avaliação censitária, 

aplicada no 5° e 9° ano do 

Ensino Fundamental, de 

escolas públicas, urbanas 

ou rurais, com 20 ou mais 

alunos matriculados no 

ano.   

• ANEB - avaliação 

amostral, aplicada no 5° e 

9° ano do Ensino 

Fundamental de escolas 

públicas. Também na 3° 

série do Ensino Médio de 

escolas públicas com mais 

de 10 alunos. Nas escolas 

privadas, a aplicação 

ocorria nas turmas de 5° e 

9° do Ensino Fundamental 

e 3° série do Ensino Médio 

com mais de 10 alunos. 

• ANA - avaliação 

censitária aplicada aos 

alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental das escolas 

públicas, com o objetivo 

de avaliar os níveis de 

alfabetização e letramento 

em Língua Portuguesa e 

alfabetização Matemática. 

• Todas as escolas públicas 

localizadas em zonas urbanas e 

rurais que possuam 10 (dez) ou 

mais estudantes matriculados no 5º 

e 9º ano do Ensino Fundamental e 

na 3ª e 4ª série do Ensino Médio. 

• Uma amostra de escolas 

privadas localizadas em zonas 

urbanas e rurais que possuíssem 10 

(dez) ou mais estudantes 

matriculados em turmas de 5º e 9º 

ano do Ensino Fundamental e de 3ª 

e 4ª série do Ensino Médio. 

• Uma amostra de escolas 

públicas e privadas localizadas em 

zonas urbanas e rurais que 

possuíssem 10 (dez) ou mais 

estudantes matriculados em turmas 

de 9º ano do Ensino Fundamental. 

• Uma amostra de escolas 

públicas e privadas localizadas em 

zonas urbanas e rurais que 

possuíssem 10 (dez) ou mais 

estudantes matriculados em turmas 

de 2º ano do Ensino Fundamental. 

• Uma amostra de instituições 

públicas ou conveniadas com o 

setor público, localizadas em zonas 

urbanas e rurais, que possuíssem 

turmas de creche ou pré-escola da 

etapa da Educação Infantil. 

• O Saeb será realizado 

anualmente, com caráter 

censitário, tendo como objetivo 

aferir o domínio das 

competências e das habilidades 

esperadas ao longo da 

Educação Básica, de acordo 

com a BNCC e as 

correspondentes diretrizes 

curriculares nacionais. 

• O Saeb terá como público-

alvo todos os alunos de escolas 

públicas e privadas, localizadas 

em zonas urbanas e rurais, que 

possuam estudantes 

matriculados na Educação 

Básica, em todos os seus 

respectivos anos e séries. 

O Inep poderá editar 

regulamento para tratar das 

excepcionalidades da 

população-alvo. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brasil (2019f; 2020b) e INEP ([não datado]a). 

* Tem-se como referência a organização do SAEB antes das mudanças geradas pela BNCC. 

 

Com os encaminhamentos gerados pela BNCC, a estrutura do SAEB, em 2019, 

estava organizada da seguinte maneira (Figura 2.2).  
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Figura 2.2 - Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) em 2019 

 
Fonte: elaborada pela autora a partir das informações do Portal INEP ([não datado]a). 

 

É importante lembrar que, com o SAEB de 2019, a avaliação da alfabetização 

passou a ser no 2° ano do Ensino Fundamental, e não mais no 3° ano, conforme a ANA foi 

aplicada nos anos de 2013, 2014 e 2016. Essa mudança decorreu ao fato de a BNCC 

orientar que a alfabetização de crianças ocorra até o 2° ano do Ensino Fundamental. Com 

isso, observamos uma alteração muito clara, que a BNCC adequou o SAEB, mais 

especificamente o processo de alfabetização.  

Além das provas distribuídas conforme a Figura 2.2, o SAEB 2019 contemplou, 

ainda, outros instrumentos para o levantamento de informações, por meio de questionários 

aplicados aos professores, gestores e alunos, conforme a etapa de ensino.  

No andamento da nossa pesquisa, deparamo-nos com mais uma expressiva 

alteração no SAEB, por meio da Portaria n° 458, de 5 de maio de 2020 (BRASIL, 2020b), 

a qual, em nossa visão vem, assim como as orientações de 2019, intensificar ainda mais 

uma cultura avaliativa no país. Apesar de ainda não apresentar definições muito claras, a 

portaria estabelece que as avaliações do intitulado Novo SAEB passam a abranger todos os 

alunos da rede pública e privada da Educação Básica, em todos os anos e séries. Essa nova 

configuração foi apresentada32 (BRASIL, 2020c) pelo então Ministro da Educação, 

Abraham Weintraub; e pelo Presidente do INEP, Alexandre Lopes, que afirmam que o 

Novo SAEB contemplará todos os alunos das escolas públicas e privadas, do 2° ano do 

Ensino Fundamental até o 3° ano do Ensino Médio, com implementação gradual. Uma das 

 
32 Mais informações em: https://bit.ly/2SJeKFA.  

https://www.youtube.com/redirect?v=1A9ztuL9Tns&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2SJeKFA&redir_token=QUFFLUhqbnRoVkNQTFlyS1JlLXNUQUUyY3kxMUJsNzlvd3xBQ3Jtc0trMnYxZDZJYmNpbGpQZGFPVjdSZnNOVTlLTTMzVE9WTnB3Y0E2NzdOeFljSU40MUthRlVpWmlLVHVBcU9FYnB0RGlfR2hhekxTY3BKRzBrTmw0Z196dzcwSWI4UHo5NnpNX3FkNFpmdklDSEFvTXNscw%3D%3D
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novidades apresentadas é o Enem Seriado, que permitirá acesso ao Ensino Superior por 

meio da pontuação das provas realizadas pelos alunos nas três séries do Ensino Médio, mas 

o Enem tradicional não deixa de existir. Outra novidade é que o exame será cada vez mais 

digital, por meio da tecnologia interativa, também serão enviados boletins às famílias com 

as notas das avaliações (BRASIL, 2020c). 

A partir dessa configuração anual do Novo SAEB, Freitas (2020) chama esse 

movimento de insanidade meritocrática.  

 

Esta é a lógica da geocultura meritocrática em desenvolvimento pela aliança 

conservadora-liberal no governo e que tem por objetivo inserir a juventude em 

processos concorrenciais e habituá-la à disputa, perdendo cada vez mais a 

dimensão da solidariedade e do coletivo. Por outro lado, esta imersão na 

concorrência firma desde cedo nas crianças o individualismo e a ideia de que 

aquele que não acumula mérito, não tem acesso a direitos – estes passam a ser 

uma responsabilidade do indivíduo e não mais uma obrigação do Estado. E ter 

mérito é ir bem nas provas e ter nota mais alta (FREITAS, 2020, não paginada). 

 

Explicando de outro modo, essa nova configuração fortalece ainda mais os 

princípios meritocráticos e concorrenciais na educação. Observamos, ainda, que o Novo 

SAEB estabelece uma relação explícita com a BNCC: 

 

Art. 8º O Saeb será realizado anualmente, com caráter censitário, tendo como 

objetivo aferir o domínio das competências e das habilidades esperadas ao longo 

da educação básica, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC 

e as correspondentes diretrizes curriculares nacionais (BRASIL, 2020b, p. 57). 

 

Podemos identificar as mudanças efetivadas no SAEB como uma adequação às 

prescrições da BNCC. Com a nova configuração, na qual o SAEB passa a aferir o domínio 

das competências e das habilidades de acordo com a BNCC, deixa muito claro que o que 

está se configurando são novos mecanismos de controle. Isso apesar de ainda persistirem 

mecanismos de controle que perpetuam no âmbito educacional, como o IDEB, o próprio 

sistema de avaliação e a responsabilização. Talvez com características comuns que 

perpassaram ao longo do histórico do SAEB, esses novos mecanismos de controle 

apresentam uma intensificação muito mais explícita e articulada, porque existe, hoje, uma 

BNCC e uma cultura avaliativa veemente presente em toda Educação Básica.  

Isso pode ser observado nas próprias diretrizes atuais, que apresentam os objetivos 

do SAEB:  

 

I - construir uma cultura avaliativa, ao oferecer à sociedade, de forma 

transparente, informações sobre o processo de ensino-aprendizagem em cada 

escola, comparáveis em nível nacional, anualmente e com resultados em tempo 

hábil, para permitir intervenções pedagógicas de professores e demais 

integrantes da comunidade escolar; 
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II - produzir indicadores educacionais para o Brasil, suas regiões, unidades da 

federação, municípios e instituições escolares, tendo em vista a manutenção da 

comparabilidade dos dados, permitindo, assim, o incremento de séries históricas; 

III - avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação praticada no País 

em seus diversos níveis governamentais; 

IV - subsidiar a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas 

públicas em educação baseadas em evidências, com vistas ao desenvolvimento 

social e econômico do Brasil; e 

V - desenvolver competência técnica e científica na área de avaliação 

educacional, por meio de intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa, 

bem como de servidores do Inep, docentes e gestores da educação de todos os 

entes envolvidos (BRASIL, 2020b, p. 57). 

 

Considerando as diretrizes do SAEB, e por meio das leituras e reflexões realizadas, 

identificamos, a seguir, os principais aspectos discutidos por autores que estudam a 

temática em relação ao SAEB e suas nuances, que podem ser entendidas como críticas a 

esse modelo de avaliação externa em larga escala. 

• Estratégicas para alcance de bons resultados/estreitamento curricular - Como as 

escolas são colocadas em rankings educacionais, que no caso brasileiro são gerados pelo 

IDEB, para obterem bons resultados, utilizam-se de estratégias que favorecem o alcance de 

bons resultados. Fernandes (2009) chama essas ações de estratégias defensivas, como, por 

exemplo, a seleção dos alunos que vão participar das provas.  

Por meio de nossas leituras, identificamos muitas outras ações, como a ênfase nas 

disciplinas que serão cobradas nas avaliações externas, a preparação e treinamento dos 

alunos para realização das avaliações por meio de simulados, o controle e padronização por 

meio de apostilas, em sintonia com a pressão exercida pelas avaliações externas para 

melhorar o IDEB (FREITAS, 2014), assim como a própria interferência do professor nas 

respostas dos alunos, etc. Como dispõe Afonso (2009), essa preparação não significa uma 

aprendizagem efetiva. Além disso,  

 

Como é frequentemente referido pelos autores mais diversos, a aprendizagem é 

dificilmente comprovada pelos critérios e indicadores que costumam dar suporte 

a modelos de prestação de contas baseados na ideologia de mercado, ou 

baseados em estruturas burocráticas de administração (AFONSO, 2009, p. 47-48, 

grifo do autor). 

 

Considerando todas essas estratégias que são usadas para alterar os resultados das 

avaliações externas, questionamos: até que ponto esses resultados divulgados pela mídia 

são verdadeiros? Qual a confiabilidade dos resultados das avaliações externas? Números 

por si só conseguem retratar a qualidade da realidade educacional? 

Ademais, outra questão diz respeito ao estreitamento curricular, o qual enfatiza as 

disciplinas avaliadas em exames nacionais, que estão associadas a um paradigma 

produtivo. Sobre isso, Freitas (2014, p.1090, grifos do autor) aponta:  



 

 

76 

 

 

O direito à formação ampla e contextualizada que todo ser humano deve ter é 

reduzido ao direito de aprender o “básico” expresso nas matrizes de referência 

dos exames nacionais, assumido ali como o domínio que é considerado 

“adequado” para uma dada série escolar nas disciplinas avaliadas – não por 

acaso as que estão mais diretamente ligadas às necessidades dos processos 

produtivos: leitura, matemática e ciências.  

 

Em outras palavras, contempla-se o básico suficiente para ir bem nos resultados e 

índices educacionais, deixando de lado, muitas vezes, outras disciplinas que também são 

indispensáveis para a formação humana.  

• Responsabilização, prestação de contas e accountability - Como dispõe Santana 

(2018), com as políticas neoliberais, o modelo de Estado passa a ser um Estado Avaliador, 

que criou os sistemas avaliativos como forma de controlar a educação, sob a noção de 

controle e racionalidade orçamentária. Isso implica menos investimento:  

 

Pela lógica burocrática, a avaliação é um instrumento de planejamento e gestão 

de serviços públicos, responsável por guiar ações. Pela lógica mercantil, a 

avaliação é um meio de controle social sobre o serviço público, como uma 

prestação de contas (accountability) para a sociedade sobre o que está sendo 

feito na educação pública (SANTANA, 2018, p. 42, grifo da autora). 

  

Explicando de outro modo, os sistemas de avaliação estão orientados pela lógica 

mercantil, por meio do controle do que será ensinado e, consequentemente, a cobrança e 

responsabilização dos professores pela prestação de contas por meio dos resultados de 

desempenho dos alunos. Nesse contexto, o Estado cada vez mais se desresponsabiliza pela 

educação, pois, com o discurso de maior autonomia das escolas, o Estado culpabiliza a 

própria escola pelo seu sucesso ou fracasso nos exames. Além disso, 

 

Ao mesmo tempo em que consegue o apoio dos cidadãos, o Estado Avaliador 

articula a avaliação – que representa a imposição do que é ensinado – à ideologia 

do mercado educacional – que consiste na competição entre as escolas e na 

implantação da ideologia meritocrática (SANTANA, 2018, p. 44). 

 

Considerando esse contexto meritocrático, concordamos com Afonso (2009, p. 88, 

grifos do autor), que afirma: “a escola, situada no terreno do público, arca com 

responsabilidades que o campo do privado, onde se exercem as competências exclusivas 

do capital, não quer assumir”. Portanto, as empresas que operam relações de emprego e os 

processos não são culpadas pelo desemprego, pois se cria a ideia de que cada indivíduo 

tem capacidade, e se não conseguiu, é porque não estudou e se dedicou totalmente, ou seja: 

não alcançou o mérito.  

Essa divulgação midiática está muito ligada à prestação de contas e 

responsabilização do serviço público. Como nos indica Afonso (2010, p. 152, grifo do 
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autor), “a avaliação pode ser utilizada, entre muitos outros objetivos e funções, como 

condição para o desenvolvimento de processos de prestação de contas e de 

responsabilização (accountability)”. Nesse sentido, para o autor, a accountability envolve 

três pilares: avaliação, prestação de contas e responsabilização. O ato de prestar contas 

requer algum tipo de avaliação ou autoavaliação que, no âmbito da sociedade democrática, 

busca dar transparência e acesso à informação em relação aquilo que é de interesse 

público. 

Schneider e Nardi (2015, p. 61) pontuam as duas dimensões da accountability: “[...] 

a de obrigação – por parte de quem presta contas – e, a de direito – por parte de quem 

solicita determinada informação. O direito de alguém solicitar e receber informações 

implica a obrigação correspondente de disponibilizar informações”.  

Como indica Afonso (2010), nem todos os modelos de accountability apresentam 

lógicas progressistas, principalmente quando há um modelo de accountability antecedido a 

um processo de avaliação ou autoavaliação em realidades não democráticas. Isso porque 

muitas experiências de políticas de accountability em diversos países estão movidas por 

razões instrumentais, com o objetivo de controle, assegurando os interesses de um projeto 

hegemônico. 

O autor destaca que um modelo de accountability pode ser usado em uma 

perspectiva democrática, que envolve os três pilares desse processo, “[...], mas dentro de 

articulações congruentes que se referenciem ou sustentem em valores essenciais, como a 

transparência, o direito à informação, a participação e a cidadania” (AFONSO, 2010, p. 

157). E não apenas ao controle dos resultados, como observamos no Brasil.  

• Avaliações externas como mecanismo de quase-mercado - Considerando a política 

de avaliação, Perboni, Militão e Giorgi (2019) afirmam que a vertente que predomina na 

política educacional brasileira é chamada quase-mercado, definida pelos autores “[..] como 

uma estrutura institucional do setor público, projetada para colher os supostos ganhos de 

eficiência de mercados livres, mas mantendo o seu caráter de aparato estatal” (PERBONI; 

MILITÃO; GIORGI, 2019, p. 07). 

Como apontam os autores, apesar das diferentes manifestações, o quase-mercado 

tem como característica predominante a adoção de mecanismos do setor privado no 

contexto da gestão de instituições públicas, como é o caso da escola. É nesse contexto que 

o Estado passa a atuar como Estado-regulador e Estado-avaliador. “A estruturação de 

‘quase-mercados’ implica, necessariamente, uma alta regulamentação governamental, na 
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qual os sistemas de avaliação, projetados para medir e fiscalizar, são indispensáveis” 

(PERBONI; MILITÃO; GIORGI, 2019, p. 08, grifos dos autores). 

Sobre a questão do quase-mercado na educação, Afonso (2009) afirma que a 

combinação entre a regulação do Estado e elementos de mercado que adentraram o 

domínio público esclarece o controle das escolas por parte do governo. Como exemplo está 

a implantação de um currículo nacional e de sistemas de avaliação que, consequentemente, 

por meio da divulgação em publicações, cria pressões competitivas. 

Perboni, Militão e Giorgi (2019) explicam que a implementação de avaliações 

externas induziu à realização de avaliações próprias, em âmbito estadual e municipal. Em 

levantamento realizado pelos autores,33 foram identificadas 21 iniciativas de avaliações 

próprias em estados e no Distrito Federal. Com o avanço dos sistemas de avaliação, muitas 

secretarias de educação, via processos licitatórios, contratam parcerias para a prestação de 

serviços. 

 

A maioria das secretarias não possui um corpo técnico capacitado para conduzir 

o processo, comumente terceirizado para empresas e fundações, que assumem as 

diversas etapas de forma integral ou parcial, com diferentes graus de apropriação 

pelas equipes técnicas dos estados (PERBONI; MILITÃO; GIORGI, 2019, p. 

14-15). 

 

Esse processo é chamado pelos autores de mercado das avaliações que, na atual 

dimensão assumida pelas avaliações, criou um mercado atrativo para a atuação de 

empresas.  

• Padronização das escolas, estabelecimento de rankings e publicação dos resultados 

das avaliações externas - Fernandes (2009), dando ênfase à função de monitoração dos 

exames, que tem como função a prestação de contas e que está atrelada à publicação de 

rankings com os desempenhos escolares, observa que, ao estabelecer comparações, 

desconsidera-se o ponto de partida de cada escola, ou seja, os diversos fatores que 

influenciaram naquele resultado. O autor também aponta que a publicação de rankings 

educacionais acaba gerando efeitos indesejados.  

 

A elaboração e a publicação de rankings podem ter outros efeitos indesejáveis, 

como de estigmatizar escolas que eventualmente até poderão estar fazendo um 

bom percurso para melhorar, desmoralizando os professores e os demais 

colaboradores da escola e a própria comunidade em que esta se integra 

(FERNANDES, 2009, p. 124, grifo do autor).  

 

 
33 Os autores têm como referência o ano de 2002, e compreende uma pesquisa mais ampla, iniciada em 2012 

e finalizada em 2016. 
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Como argumenta Dresch (2018), além da expressiva expansão das pesquisas 

acadêmicas dedicadas à questão da avaliação, esse tema tem sido frequente nos meios de 

comunicação de massa. 

A publicação de resultados tem recebido atenção especial da mídia. “Para a mídia, 

importa mais o caráter noticioso das avaliações: sua realização e a divulgação de seus 

resultados (sejam eles quais forem)” (DRESCH, 2018, p. 89). A divulgação dos resultados 

na forma de rankings não considera os aspectos que influenciaram esses resultados, e a 

mídia acaba legitimando a ideia de prestação de contas por meio das políticas de avaliação, 

que acabam sendo incorporadas pela população. Esse discurso midiático está atrelado aos 

interesses de diversos grupos que pretendem orientar determinadas políticas públicas. 

Esses aspectos nos levam a refletir sobre o uso dos resultados das avaliações 

externas: os resultados estão sendo usados como estratégia de melhoria da aprendizagem 

dos alunos nas escolas? Os professores conhecem a metodologia de elaboração dos itens 

das avaliações? Os resultados são discutidos no interior da escola? 

• Uso dos resultados das avaliações em larga escala - Como afirma Barbosa (2019), a 

forma como as escolas vão receber e usar os resultados das avaliações depende muito de 

como ela compreende o que são essas avaliações e as ideologias na cultura escolar, própria 

de cada escola. Nesse sentido, a autora afirma que  

 

O uso dos resultados das avaliações externas realizado pela escola pode superar 

uma cultura de ranqueamento, classificação e punição muito presentes 

atualmente nos meios educacionais. Nessa direção, o interesse de utilizar as 

avaliações externas e seus resultados de maneira efetiva, precisa estar presente 

nas demandas tanto da gestão educacional quanto da gestão escolar (BARBOSA, 

2019, p. 98). 

 

O que observamos, e talvez essa seja uma das grandes críticas às avaliações em 

larga escala, é que o uso dos resultados dessas avaliações está muito mais voltado para o 

estabelecimento de rankings educacionais, que estão atrelados a uma concepção de 

educação orientada pelos organismos internacionais, que enfatizam os bons resultados 

educacionais em detrimento ao processo. Além disso, esses resultados amplamente 

divulgados estão em consonância com os ideais do sistema capitalista, orientado pela 

ideologia neoliberal, que foca a meritocracia dos alunos, a produtividade, eficácia, 

competitividade e eficiência dos sistemas educacionais.  

Compreendendo a importância da autoavaliação como um processo avaliativo 

dialógico e reflexivo, que muitas vezes é deixado de lado ou somente realizado em 

elementos isolados, sem estabelecer relação com as outras dimensões da avaliação 
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educacional, inclusive com a avaliação em larga escala, Barbosa (2019) analisa o uso dos 

resultados das avaliações externas.  

 

Quando não há um processo de autoavaliação interna no âmbito escolar, a escola 

terá dificuldades para tomar decisões de maneira reflexiva e coletiva, bem como 

não terá o suporte necessário para compreender a função da avaliação em larga 

escala, fazendo com que ela seja percebida somente como um mecanismo de 

controle e até de afronta a autonomia da escola (BARBOSA, 2019, p. 60). 

 

Nesse sentido, a autora entende que os resultados e processos da avaliação em larga 

escala podem contribuir e fazer parte de um processo de autoavaliação institucional. 

É essa perspectiva também defendida por Freitas et al. (2014, p. 48), quando 

afirmam: “Medir propicia um dado, mas medir não é avaliar. Avaliar é pensar sobre o dado 

com vistas ao futuro. Isso implica a existência de um processo interno de reflexão nas 

escolas – que chamamos de avaliação institucional [...]”. Isso porque, quando conduzidas 

adequadamente, as avaliações podem trazer importantes resultados. Os autores defendem a 

avaliação no nível municipal, pois pode ser o lugar que melhor possa combinar a 

legitimidade política e técnica. Ademais, no nível municipal se pode contar com a maior 

participação de professores e especialistas na elaboração do sistema de avaliação. Os 

autores defendem, ainda, a articulação da avaliação em larga escala com a avaliação 

institucional e a avaliação da sala de aula.  

Esse caráter, que pode ser assumido com os resultados das avaliações em larga 

escala, para ser efetivado, necessita superar algumas fragilidades no que diz respeito ao uso 

dos resultados. Como evidenciado na pesquisa de Barbosa (2019), não há, muitas vezes, 

um trabalho mais significativo com os resultados das avaliações, pela falta de compreensão 

dos gestores e professores sobre os aspectos teórico-metodológicos das avaliações, assim 

como dos dados divulgados. Além disso, o intervalo entre a aplicação das provas e a 

divulgação dos resultados é muito grande, o que dificulta práticas coerentes para a solução 

dos problemas identificados. 

Com isso, verificamos que, apesar de serem avaliações diferentes, a avaliação da 

aprendizagem e a avaliação em larga escala têm uma relação direta, visto que a nota do 

IDEB está relacionada às avaliações em larga escala. Logo, existe uma preocupação com a 

nota do índice educacional, não só das escolas, também das secretarias de educação. 

Apesar do uso inadequado dos resultados das avaliações em larga escala, como 

evidenciado nas leituras, é possível, também, usar esses resultados para ações pedagógicas 

efetivas. Concordamos com Freitas et al. (2014, p. 65, grifos dos autores), quando 

apontam: 
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Nossa opinião é que a avaliação de sistema é um instrumento importante para 

monitoração das políticas públicas e seus resultados devem ser encaminhados, 

como subsídio, à escola para que, dentro de um processo de avaliação 

institucional, ela possa consumir estes dados, validá-los e encontrar formas de 

melhoria. A avaliação institucional fará a mediação e dará, então, subsídios para 

a avaliação de sala de aula, conduzida pelo professor. 

 

Nesse sentido, é preciso que haja uma articulação dos três níveis de avaliação: da 

sala de aula, avaliação institucional e avaliação de sistemas para que, assim, se tenha uma 

mobilização em favor da construção da qualidade educacional (FREITAS et al., 2014).  

Rocha (2017, p. 252) também reconhece a importância das avaliações para o planejamento 

de ações do Estado.  

 

No entanto, o problema apresenta-se nos objetivos perseguidos pelo Estado-

avaliador ao utilizar as avaliações. É possível inferir, que se o objetivo fosse a 

emancipação dos sujeitos pela educação, os testes não seriam aplicados 

bianualmente, uma vez que não há tempo viável para os atores escolares e 

gestores apropriarem-se dos dados, para fins de traçar novas ações.  

 

Nessa perspectiva Bauer, Alavarse e Oliveira (2015, p. 1369, grifo dos autores) 

apresentam críticas às avaliações em larga escala e possíveis usos de seus resultados, 

reconhecem a utilidade dessas avaliações, e questionam alguns usos dos resultados para 

gestão  

 

[...] como critério para alocação de recursos nas escolas com melhores 

resultados, a definição de bônus para professores, o estabelecimento de rankings 

estimulando a competição entre escolas e redes de ensino entre outros, e seu 

entendimento como indicador único e principal de qualidade de ensino.  

 

Ao analisar a literatura sobre essa temática, os autores destacam alguns aspectos 

positivos em torno das avaliações em larga escala: podem orientar o trabalho desenvolvido 

na escola e no planejamento docente; os resultados podem apoiar a tomada de decisão da 

escola mediante as informações disponibilizadas; produzem informações sobre a qualidade 

educacional para a comunidade em geral; possibilitam melhor desempenho docente e 

discente mediante políticas de premiação; produzem e tornam professores e escolas 

responsáveis pela aprendizagem dos alunos.  

Em relação às críticas, de modo geral, os autores apontam: “[...] referem-se a 

influências das avaliações sobre o currículo, o trabalho realizado pela escola e, inclusive, 

sobre as abordagens metodológicas adotadas pelos professores em sala de aula” (BAUER; 

ALAVARSE; OLIVEIRA, 2015, p. 1378). Como afirmam os autores, majoritariamente, as 

críticas incidem sobre questões relativas ao uso inadequado de seus resultados.  
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Com as reflexões realizadas, por meio dessa subseção, identificamos os 

mecanismos de avaliação nacional da educação brasileira, principalmente representado 

pelo SAEB, voltado à Educação Básica. Também evidenciamos como essas avaliações se 

articulam com o projeto societário capitalista vigente, articulado com o Estado-avaliador. 

Buscamos tornar claro como essa temática está sendo tratada pela comunidade 

acadêmica, enfatizando o processo de alfabetização, sobre o qual lançamos um olhar mais 

apurado. Com isso, na próxima subseção, apresentamos a produção acadêmica.  

2.3 PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE AS POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO DA 

ALFABETIZAÇÃO A PARTIR DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

(BNCC) 

Como sinalizamos incialmente, a BNCC é uma política curricular abrangente, que 

interfere em vários outros aspectos da política educacional. Cada aspecto é um tema 

pertinente a ser analisado, não obstante o foco desse estudo seja observar como a BNCC 

está harmonizada com o SAEB, e como esse está organizado e estruturado atualmente a 

partir da aprovação da BNCC para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. Debruçamo-nos sobre esse tema por entender que, muito mais que uma mudança 

estrutural, o SAEB, a partir da BNCC, está alinhado aos novos mecanismos de controle, 

que buscamos desvendar neste estudo. 

Entendemos que o Sistema Nacional de Avaliação está presente em toda Educação 

Básica, e o nosso foco é a alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1°, 2° e 

3° anos). Com isso, nesta subseção, buscamos investigar a atividade intelectual em torno 

dessas questões, por meio do levantamento das produções acadêmicas para identificar o 

que o universo acadêmico vem discutindo recentemente sobre a temática. Para esse fim, 

usamos como ferramenta de levantamento de produção acadêmica o Banco de Teses e 

Dissertações da Capes e o Portal Periódicos Capes. Considerando o ano da aprovação da 

BNCC, usamos como recorte temporal os anos de 2017 a 2020.  

Nas duas ferramentas de levantamento de produção acadêmica foram usados os 

mesmos descritores. Estabelecemos como critério que os descritores constassem no título, 

nas palavras-chaves ou no resumo dos trabalhos. Conforme os critérios estabelecidos, de 

modo geral, os termos usados para a pesquisa e o total de trabalhos levantados estão 

dispostos na Tabela 2.1, a seguir.  
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Tabela 2.1 - Levantamento das produções acadêmicas – dissertações, teses e artigos (2017-2020) 
DESCRITORES BASE DE DADOS 

 CAPES/Dissertações CAPES/Teses Periódicos/Artigos 

Base Nacional Comum Curricular e 

política educacional 
10 - 12 

Base Nacional Comum Curricular e 

avaliações externas 
4 - 5 

Base Nacional Comum Curricular e 

avaliações em larga escala 
4 2 2 

Sistema de Avaliação da Educação 

Básica e Base Nacional Comum 

Curricular 

- - 4 

Base Nacional Comum Curricular e 

alfabetização 
19 - 17 

Alfabetização e Política Educacional 23 6 18 

Políticas de avaliação para alfabetização 2 1 2 

TOTAL DE PRODUÇÕES 62 9 60 

TOTAL GERAL DE PRODUÇÕES 131 

Fonte: Elaborada pela autora a partir do Banco de teses e dissertações da Capes e do Portal Periódicos Capes. 

 

Partindo desse levantamento inicial, localizamos o total de 131 pesquisas. 

Posteriormente, realizamos a leitura dos resumos dos trabalhos, que possibilitou a escolha 

daqueles com maior proximidade da nossa temática, sendo selecionadas 14 pesquisas para 

análise.  

Por meio do levantamento, observamos que existem poucas produções que 

discutem especificamente a relação da BNCC com o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica/avaliações em larga escala. Também evidenciamos o grande número de pesquisas 

relacionadas ao PNAIC, assim como estudos da relação da BNCC com a Reforma do 

Ensino Médio. Apesar de as pesquisas relacionadas à alfabetização serem expressivas, 

observamos que grande parte delas discute a prática pedagógica, e não especificamente as 

políticas dessa área, e quando especificadas, as pesquisas sobre políticas de avaliação para 

alfabetização são ainda mais escassas.  

Tendo em vista que nossa pesquisa foca a BNCC e como ela está relacionada ao 

SAEB, especificamente na alfabetização, após a escolha dos trabalhos relacionados, 

organizamos as produções em dois grupos. Para isso, consideramos a temática geral de 

cada um, que foram assim distribuídos: Grupo 1 - BNCC e Política Educacional/ BNCC e 

avaliações em larga escala; Grupo 2 - BNCC e alfabetização/ Políticas avaliativas para 

alfabetização. A quantidade de trabalhos analisados por grupo pode ser observada na tabela 

a seguir (Tabela 2.2).  
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Tabela 2.2 - Trabalhos selecionados para análise a partir do levantamento da produção 

acadêmica 
GRUPO TEMÁTICO TESE DISSERTAÇÃO ARTIGO 

Grupo 1 - BNCC e Política Educacional/ 

BNCC e avaliações em larga escala  
1 4 3 

Grupo 2 - BNCC e alfabetização/ Políticas 

avaliativas para alfabetização 
1 4 1 

Total de trabalhos analisados 14 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Por meio dessa organização, estruturamos os Quadros 2.4 e 2.5, com as respectivas 

pesquisas de cada grupo temático, nas quais buscamos identificar e analisar as principais 

discussões.  

Quadro 2.4 - Produções acadêmicas enquadradas no Grupo 1 - BNCC e Política Educacional/ 

BNCC e avaliações em larga escala (2017-2020) 

 

Ano 

Tipo de 

pesquisa 
Qtd. Título Autor 

Universidade/ 

Revista 

2017  

Artigo 1 
Administrando o currículo ou os efeitos da 

gestão no desenvolvimento curricular 

Lucíola 

Licínio Santos 

Educação em 

revista 

Dissertação 1 

Contribuição à crítica da Base Nacional 

Comum Curricular – a máscara do 

conformismo na educação do Banco 

Mundial 

Carolina 

Ramos Heleno 

Universidade 

Estadual de 

Feira de 

Santana 

2018  Dissertação  3  

Base Nacional Comum Curricular: uma 

análise crítica do texto da política 

Vanessa Silva 

da Silva 

Universidade 

Federal de 

Pelotas 

As influências dos agentes públicos e 

privados no processo de elaboração da Base 

Nacional Comum Curricular 

Jaqueline 

Boeno 

D’Avila 

Universidade 

Estadual do 

Centro-Oeste 

Estado, políticas de educação e ensino: em 

debate a Base Nacional Comum Curricular 

(2015-2017) 

Raquel da 

Costa 

Universidade 

Estadual do 

Paraná 

2019 

 

Artigo 2 

 

Justiça social e discurso neoliberal: 

problematizações sobre 

a Base Nacional Comum Curricular 

Simone 

Gonçalves da 

Silva; Juliana 

Mezomo 

Cantarelli 

Espaço 

Pedagógico 

Pode a política pública mentir? A Base 

Nacional Comum Curricular e a disputa da 

qualidade educacional 

Eduardo 

Donizeti 

Girotto 

Educação & 

sociedade 

Tese 1 

A construção da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental 

Tiago 

Cortinaz 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Banco de teses e dissertações da Capes e do Portal Periódicos Capes. 

 

Por meio dos trabalhos de Heleno (2017), D’Avila (2018) e Silva (2018), 

identificamos a forte influência do setor privado na elaboração do documento curricular da 

BNCC, principalmente via Movimento Todos pela Educação. No contexto brasileiro, os 



 

 

85 

 

agentes privados são apontados por D’Avila (2018) como intelectuais orgânicos do capital, 

que asseguram a direção dominante, os quais fizeram-se intensamente presentes na 

condução e elaboração da BNCC. Nessa perspectiva, a autora mostra que o discurso 

democrático da construção dessa política curricular é falso. Também Heleno (2017) e 

Costa (2018) discutem especialmente a influência dos organismos internacionais na 

elaboração da BNCC, principalmente o Banco Mundial (HELENO, 2017) e a UNESCO 

(COSTA, 2018), localizando a BNCC como política educacional voltada para os princípios 

neoliberais (SILVA; CANTARELLI, 2019), os quais estão em consonância com as 

orientações internacionais. 

Heleno (2017) caracteriza as empresas que adentram o âmbito educacional como 

agentes mistos de hegemonia, que atuam na contrarreforma da educação brasileira 

seguindo os preceitos do BM, e as políticas de desempenho defendidas por esse organismo 

são tidas como instrumentos inovadores para a qualidade educacional.  

Costa (2018), no seu estudo, afirma que as categorias que são propostas na BNCC 

estão em consonância com os fundamentos e orientações da UNESCO, pautadas na 

ideologia do capital, que também é defendida pelo Estado capitalista, e são marcadas por 

um discurso meritocrático na educação.  

 

Desse modo, é possível afirmar que a BNCC atende aos interesses do Estado 

capitalista e conforma o ideário educacional dos acordos das exigências 

internacionais para a educação do século XXI. Acordos esses que são propostos 

pelas agências multilaterais de financiamento para os países em desenvolvimento 

e que tendem a perpetuar a educação para o trabalho e a reprodução do capital, 

sobretudo a divisão de classes sociais (COSTA, 2018, p. 143).  

 

Para a autora, a sociedade capitalista tem a intenção de manter a hegemonia 

dominante que, na educação brasileira, se faz presente tanto nas políticas públicas quanto 

nos documentos que a orientam.  

Em relação à BNCC, Silva (2018, p. 136) afirma que, “ao invés de promover a 

igualdade vê-se, através de seu texto, a educação ganhar contornos cada vez mais nítidos 

de uma política monocultural e excludente, com destaque ao princípio da meritocracia”. A 

autora expõe, ainda, que a BNCC representa um retrocesso curricular pautado na 

Pedagogia das Competências, voltado para a concepção curricular tecnocrática e 

utilitarista, orientada para a formação de trabalhadores competentes para as demandas do 

mercado. Na mesma perspectiva, Heleno (2017, p.129) evidencia que “[...] a BNCC não irá 

proporcionar a construção de um currículo comum e nem um SNE voltado para a formação 

de indivíduos críticos e donos de seus destinos [...]”.  
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Cortinaz (2019), ao buscar entender como ocorreu o trabalho dos professores na 

construção da política curricular da BNCC, afirma que as duas primeiras versões contaram 

com participação popular. Já a 3° versão, ainda segundo o autor, teve como protagonistas o 

Consed e a Undime, que foram influenciados nessa etapa por fundações privadas. O autor 

também afirma que “[...] a BNCC se tornou uma prioridade na agenda governamental 

especialmente porque as avaliações em larga escala fracassaram como propulsoras da 

aprendizagem das alunas e alunos” (CORTINAZ, 2019, p. 99-100). Isso devido aos baixos 

resultados do IDEB, que foi um dos motivos que culminaram na construção da base.  

Na pesquisa de Silva e Cantarelli (2019), as autoras defendem a perspectiva de que 

a BNCC está ligada a uma dimensão do currículo neoliberal, que faz parte do projeto 

neoliberal das reformas educacionais, que atendem aos interesses do setor privado e do 

capital. Evidenciam, ainda que, apesar do discurso do MEC, que relaciona a BNCC a uma 

proposta de justiça social e curricular por meio dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento exposto no documento, “[...] a concepção de garantia dos direitos de 

aprendizagem está vinculada a um projeto educacional neoliberal, em que o enfoque 

central está em melhorar os resultados nas avaliações externas” (SILVA; CANTARELLI, 

2019, p. 787). Como o próprio documento enfatiza, a BNCC busca contribuir para alcance 

de melhores desempenhos em avaliações nacionais e internacionais.  

Santos (2017) aborda a relação entre a gestão e o processo de desenvolvimento do 

currículo, apresenta a influência do empresariado na educação, e discute a repercussão das 

avaliações externas no currículo escolar. Como aponta a autora, a BNCC vai contribuir 

para que as avaliações externas sejam  

 

[...] um poderoso instrumento da gestão do sistema de ensino e um meio de 

controle na gestão do currículo na escola. É importante destacar que a gestão que 

se baseia em testes e medidas de desempenho faz parte de uma nova lógica de 

administração do setor público e, nesse caso, do sistema de ensino (SANTOS, 

2017, p. 06).  

 

Nesse sentido, Santos (2017) afirma que as avaliações são usadas como 

instrumentos essenciais para a gestão dos sistemas de ensino, visando sua maior eficiência 

e consequente responsabilização dos gestores e professores pelos resultados. Assim, 

baseando-se em um novo modelo de gestão derivado do setor privado, a Nova Gestão 

Pública traz os princípios da gestão privada para o setor público.  

Seguindo um pensamento semelhante ao de Santos (2017), Girotto (2019) discute a 

BNCC e a qualidade educacional. A defesa do autor é que a BNCC não é suficiente para 

garantir o direito à educação pública a todos alunos. 
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[...] a BNCC pode contribuir para ampliar as desigualdades educacionais, uma 

vez que, partindo de situações tão díspares de docentes e discentes, pode 

reproduzir mecanismos perversos de responsabilização individual dos sujeitos da 

educação que têm sido postos em prática nas atuais políticas educacionais sob a 

lógica da Nova Gestão Pública (GIROTTO, 2019, p. 8-9). 

 

Em outras palavras, o argumento do MEC, assim como de grupos empresariais, que 

afirma que a BNCC possibilitará a todos alunos os mesmos conhecimentos, é combatido 

pelo autor. Por meio de dados do Censo escolar de 2017 e do SAEB de 2015 sobre a 

realidade educacional, o autor evidencia que a BNCC não é suficiente para combater a 

desigualdade educacional, pois a qualidade tão almejada envolve muitas outras questões, 

como infraestrutura escolar, formação docente e condições socioeconômicas, que devem 

ser consideradas.  

Quadro 2.5 - Produções acadêmicas enquadradas no Grupo 2 - BNCC e alfabetização/ Políticas 

avaliativas para alfabetização (2017-2020) 

Ano 
Tipo de 

pesquisa 
Qtd. Título Autor 

Universidade 

/Revista 

2017 

  

Tese 1 

Implicações da regulação pós-burocrática 

para o trabalho docente no Distrito Federal 

no âmbito do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (2013-2015) 

Ana Paula de 

Matos Oliveira 

Rocha 

Universidade 

de Brasília 

Dissertação 2 

Avaliação Nacional de Alfabetização e 

suas implicações no cotidiano da escola a 

partir da visão dos diretores do município 

de Braço do Norte 2013-2015 

Rosane 

Alberton 

Universidade 

do Sul de 

Santa 

Catarina 

Alfabetização e letramento nas políticas 

públicas: convergências e divergências com 

a BNCC 

Ieda Pertuzatti 

Universidade 

Comunitária 

da Região de 

Chapecó 

 2018 

  

 Artigo  1 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC) como política 

educacional  

Maria Alice de 

Miranda 

Aranda; Silvia 

Cristiane 

Alfonso Viédes; 

Cristina Pires 

Dias Lins 

Laplage em 

revista 

 Dissertação  1 

A formulação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e concepções em 

disputa sobre o processo alfabetizador da 

criança (2015-2017) 

Eliane de 

Fatima Triches 

Universidade 

Federal da 

Grande 

Dourados 

 2019 

  
Dissertação 1 

Desdobramentos políticos educacionais da 

Avaliação Nacional da Alfabetização na 

rede municipal de educação de Curitiba  

Raquel Angeli 

Universidade 

Tuiuti do 

Paraná 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Banco de Teses e Dissertações da Capes e do Portal Periódicos 

Capes. 

 

Pertuzatti (2017) faz a análise de documentos orientadores da educação nacional: 

Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Diretrizes Curriculares Nacionais da 
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Educação Básica de 2013, Caderno de Apresentação do PNAIC, Plano Nacional de 

Educação de 2014, e BNCC tomando a primeira e segunda versões, além de trazer algumas 

discussões sobre a terceira versão, que estava em processo de análise e aprovação durante a 

pesquisa.  

A autora mostra a divergência entre a terceira versão da BNCC, e as Diretrizes e o 

PNE, ao propor que a alfabetização deve ser consolidada nos dois primeiros anos do 

Ensino Fundamental. Além disso, a autora afirma que os documentos não dialogam entre si 

quanto à intencionalidade e finalidade, pois falta concordância dos termos no que se refere 

à alfabetização e ao letramento.   

Triches (2018) discute as concepções de disputa sobre o processo de alfabetização 

da criança e o processo de formulação da BNCC no recorte temporal de 2015 - 2017. 

Tendo em vista as versões da BNCC, a autora evidencia a ascensão dos métodos 

tecnicistas, um currículo pensado verticalmente de maneira aligeirada. Sobre o processo 

alfabetizador, a autora identifica a contradição entre a versão final da BNCC, que prevê a 

alfabetização nos dois primeiros anos; e a Resolução n° 7, de 14 de dezembro de 2010, a 

qual fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 

A Resolução traz, como orientação, que a alfabetização deve ocorrer nos três primeiros 

anos. Em relação à terceira versão da BNCC, a autora mostra que o documento curricular 

afirma valores e estimula ações voltadas para a transformação da sociedade, alinhado à 

Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas).  

Considerando a estrutura da BNCC organizada em competências, Triches (2018, p. 

133) afirma: “essa organização alija a possibilidade da construção do desenvolvimento 

pleno do ser humano, tendo em vista que estabelece itens que os alunos devem se 

apropriar”, que também está relacionada a uma formação instrumental. Para a autora, a 

organização da BNCC, orientada por competências, tem sua justificativa na estruturação de 

avaliações em larga escala nacionais e internacionais, além de uma necessidade de 

alinhamento às políticas internacionais. A autora ainda identifica que a 3° versão da BNCC 

traz uma descontinuidade das propostas anteriores, visto que antecipa a alfabetização para 

os dois primeiros anos, sendo a alfabetização o ponto central da ação pedagógica na última 

versão da BNCC.  

Aranda, Viédes e Lins (2018) discutem o PNAIC como política educacional, e 

assim como outros autores, apresentam a divergência das matrizes dos programas voltados 

à alfabetização.  
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O PNAIC abrange o processo alfabetizador até o 3º ano do ensino fundamental, 

consoante à meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 

13.005, de 25 de junho de 2014, enquanto que a “nova” política estabelece que 

deve-se alfabetizar até o 2º ano do ensino fundamental, processo cristalizado na 

BNCC [...] (ARANDA; VIÉDES; LINS, 2018, p. 49, grifo das autoras). 

 

Rocha (2017), por meio de um amplo estudo sobre o PNAIC, afirma que o 

programa integra a contrarreforma estatal da educação no Brasil, que se efetiva desde 

1990. Por meio do PNAIC, o governo aprimorou o controle das instituições e dos 

professores, articulando os eixos estruturantes do programa. “[...] o PNAIC é um 

dispositivo da regulação pós-burocrática empreendida na política educacional brasileira” 

(ROCHA, 2017, p. 36) que, diante do fortalecimento do Estado-avaliador, está centrado na 

padronização do trabalho e responsabilização docente. Isso porque a ANA e o IDEB 

tornaram-se instrumentos de vigilância e regulação do programa. 

Alberton (2017) discute a repercussão/impactos da ANA nas escolas públicas 

municipais de Braço do Norte - Santa Catarina, por meio de pesquisa realizada com 

diretores de 08 escolas. No seu trabalho, a autora observa que os resultados da ANA são 

pouco usados como instrumentos reflexivos da prática pedagógica das escolas. Fica 

evidente, assim, um grande distanciamento entre a avaliação externa e a prática pedagógica 

cotidianamente desenvolvida na escola, e em relação à ANA, essa prática volta-se para 

atender as exigências externas. A autora identifica, ainda, a centralidade nos resultados 

quantitativos, o que consequentemente pressiona escolas e professores no alcance de bons 

resultados. Além disso, pontua a dificuldade das escolas na compreensão dos objetivos da 

ANA e a falta de discussão sobre eles para a melhoria da qualidade do ensino.  

Angeli (2019), por meio de questionários e entrevistas, investigou as ações do 

sistema público municipal de Curitiba/PR a partir dos resultados da ANA na matriz de 

Língua Portuguesa. A autora apresenta, historicamente, as políticas educacionais voltadas 

para a alfabetização por meio dos programas de formação de professores e documentos 

orientadores, enfatizando o contexto educacional curitibano. Apresenta um levantamento 

da produção acadêmica no período de 2013-2018, em que situa 41 produções relacionadas 

aos termos: Avaliação Nacional da Alfabetização, Avaliação da alfabetização e Política de 

alfabetização. A partir do estudo, faz reflexões em torno da ANA e Provinha Brasil. 

Apesar de a autora situar as mudanças no SAEB devido à BNCC, não aprofunda as 

discussões em torno da temática.  

Em consonância com a produção acadêmica e as discussões realizadas nesta 

subseção, entendemos que a BNCC está alinhada às prescrições dos organismos 
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internacionais e sob a perspectiva da ideologia neoliberal. Na BNCC, a educação está 

voltada para a pedagogia das competências, visando a uma formação necessária para 

atender as demandas da sociedade capitalista.  

Observamos a expressiva participação do setor privado na elaboração e implantação 

da BNCC, que assume interesses particulares na atuação educacional, assim como a ênfase 

que as avaliações em larga escala e os resultados educacionais ganham com a aprovação da 

BNCC.  

Em relação à alfabetização, destacam-se as pesquisas voltadas à discussão do 

PNAIC. Com a análise das pesquisas, observamos a contradição entre BNCC e outros 

documentos legais, ao estabelecer a antecipação da alfabetização até o 2° ano do Ensino 

Fundamental. Apesar da existência de pesquisas que discutem as políticas de avaliação da 

alfabetização, como as de Alberton (2017) e Angeli (2019), o foco que se têm é a ANA. 

Considerando as mudanças no SAEB com a aprovação da BNCC, e a extinção da ANA, 

nosso estudo abrange as discussões atuais.  

Com a proposta de levantar informações sobre o SAEB a partir da aprovação da 

BNCC em 2017, e verificar de que forma a BNCC está relacionada com as avaliações 

nacionais, especialmente para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, neste capítulo 

traçamos as características da BNCC, sua elaboração e influência nas outras políticas 

educacionais, especificamente no SAEB. 

Observamos a intensa participação do setor privado na condução da BNCC e nos 

seus desdobramentos, visto que essa nova proposta curricular abre espaço para a venda de 

materiais didáticos, cursos de formação para professores, além de outros diferentes tipos de 

serviços pela via das parcerias público-privadas. Assim, empresas adentram o mercado 

educacional que, por meio de mecanismos de quase-mercado, tornou-se ainda mais 

rentável.  

Além disso, com o modelo gerencialista em consonância com a ideologia 

neoliberal, expressamente difundido na educação, um dos meios para sua implantação são 

os sistemas de avaliação. No Brasil, após a BNCC, observamos a restruturação do SAEB, 

colocando ainda mais em destaque esse sistema, priorizando a qualidade educacional 

expressa em resultados e índices educacionais.  Em consonância com essas perspectivas, o 

próximo capítulo discute as políticas voltadas à alfabetização, buscando entender como 

ocorrem os mecanismos de controle e responsabilização por meio de avaliações a partir da 

BNCC no processo alfabetizador.  
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3. AS POLÍTICAS NACIONAIS DE AVALIAÇÃO PARA A ALFABETIZAÇÃO: O 

QUE MUDA COM A BNCC? 

Com as leituras realizadas durante o trabalho, além das categorias que foram 

discutidas ao longo da pesquisa: Estado, políticas educacionais e orientações 

internacionais, algumas categorias emergiram do próprio objeto de pesquisa, que são as 

políticas de avaliação para a alfabetização a partir da BNCC. As categorias do objeto que 

foram definidas são duas: mecanismos de controle e a responsabilização. Essas categorias 

estão presentes na análise das novas políticas de avaliação para a alfabetização elencadas 

no estudo.  

Chegamos até os mecanismos de controle por meio do estudo dos capítulos 1 e 2, 

percorrendo o histórico das políticas, evidenciando a atuação do Estado, a interferência dos 

organismos internacionais, o processo de elaboração e características da BNCC e situando 

o quadro das políticas educacionais. A partir das reflexões, entendemos que os mecanismos 

de controle estão presentes na política educacional e perguntamos: Com a BNCC, eles são 

novos ou são velhos? Ao nosso olhar, esses mecanismos de controle existiram ao longo da 

história das políticas educacionais de diferentes formas, e com a BNCC, não só surgem 

novos, como muitos permanecem e ganham novas formas e contornos.   

Os velhos mecanismos de controle podem ser identificados como aqueles que já 

existiam antes da BNCC, que evidenciamos no capítulo anterior, como a introdução de 

mecanismos de quase-mercado na educação, o SAEB, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, a introdução da TRI ao SAEB, o PDE, o IDEB, a responsabilização docente, o 

PNAIC,  e outros programas que surgem a fim de garantir maior padronização, eficiência e 

produtividade dos sistemas de ensino, direcionando e controlando o trabalho das escolas.  

Para esse estudo, priorizamos a análise dos mecanismos de controle e 

responsabilização nos documentos referentes à alfabetização a partir da BNCC, via 

políticas avaliativas. Isso não significa que esses mecanismos não estejam presentes em 

outras etapas da escolarização e em outros aspectos, tais como currículo, formação inicial e 

continuada de professores, elaboração de materiais didáticos, orientação de programas 

educacionais, etc. No entanto, para este trabalho não temos condições temporais para fazer 

toda essa análise, sinalizando como uma indicação para pesquisas futuras.  

Quando falamos em mecanismos de controle e responsabilização, que podem ser 

identificados nos documentos referentes às políticas para alfabetização no Brasil a partir da 

BNCC, é importante salientar que não vamos apontar um documento específico que trata 
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disso. Os documentos versam sobre a alfabetização de modo geral, mas, na análise, 

buscamos identificar as categorias propostas do nosso objeto de pesquisa, pois partimos de 

uma análise documental ampla. 

 

O estudo aprofundado sobre que conceitos e argumentos são privilegiados e 

quais os intencionalmente “desprezados” nos aproxima da lógica ou 

racionalidade que sustenta os documentos. Essa tarefa exige um olhar 

investigativo sobre os textos oficiais – legislação, relatório, documento – para ler 

o que dizem, mas também para captar o que “não dizem” (SHIROMA; 

CAMPOS; GARCIA, 2005, p. 439, grifos das autoras).  

 

Considerando esses critérios para análise, inicialmente faz-se necessário 

compreender o sentido etimológico dos termos mecanismos de controle e 

responsabilização, para entender seu significado e como estão atrelados ao campo 

educacional.  

 
Quadro 3.1 – Sentido etimológico dos termos: mecanismo, controle, responsabilização e 

responsabilizar  

PALAVRA SIGNIFICADO 

Mecanismo 

01. Disposição das partes constitutivas de uma máquina; maquinismo. 

02. Mecânica 

03. Fig. Funcionamento orgânico; processo de funcionamento 

04. Fig. Mecânica 

05. Fig. Parte material ou externa da linguagem, independente do sentido das 

palavras. 

06. Mús. Estudo prático de qualquer instrumento, mediante exercícios com que se 

obtém igualdade na movimentação dos dedos, flexibilidade, velocidade, 

resistência, força, domínio da sonoridade, etc.; técnica.  

Controle 

 

01. Ato, efeito ou poder de controlar; domínio, governo. 

02. Fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, departamentos, 

ou sobre produtos, etc., para que tais atividades, ou produtos, não se desviem das 

normas preestabelecidas. 

03. Restr. Fiscalização financeira. 

04. Botão, chave, circuito ou parafuso destinado a ajustar ou fazer variar as 

características de um elemento elétrico.  

05. Autodomínio físico e psíquico. 

06. V. equilíbrio 

Responsabilização 
____________ 

Responsabilizar 

01. Imputar responsabilidade a  

02. Tornar ou considerar responsável 

03. Considerar, qualificar, reputar, tachar 

04. Tornar-se responsável por seus atos ou pelos de outrem; responder 

Fonte: Aurélio (2010)34. 

 

Depois dessa visão geral, podemos observar como esses conceitos estão presentes 

na educação. O controle como ato de poder, domínio e fiscalização sobre algo ou alguém, 

pode ser expressado na educação por elementos como a padronização, a regulação e a 

 
34 Citação direta não paginada por se tratar de Aplicativo eletrônico. 
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avaliação, impostos por mecanismos próprios, ou seja, por meio de um conjunto de ações, 

efetiva-se o controle na educação. 

A responsabilização implica em responsabilizar alguém sobre algo. Na educação, 

essa responsabilização está atrelada principalmente aos dados e resultados estatísticos da 

qualidade da educação. O problema dessa responsabilização é que, na educação pública, 

esses dados não dependem somente de um ator, mas muitos outros elementos que não 

podem ser imputados somente à escola e ao professor, como acaba acontecendo. 

Segundo Schneider e Nardi (2015), diante do discurso pela necessidade da 

qualidade dos serviços públicos e sob os princípios da Nova Gestão Pública, vêm 

ganhando consistência uma política de accountability na educação.  

 

[...] neste setor, tem sido privilegiada a associação entre accountability e os 

procedimentos de avaliação vincados em testes padronizados, com ampla 

divulgação dos resultados. Nesses casos, como parte de um ascendente processo 

de responsabilização das escolas e professores pelos resultados produzidos, é 

tendente o estabelecimento de padrões de desempenho e a aplicação de sanções 

ou recompensas (SCHNEIDER; NARDI, 2015, p. 63, grifo dos autores).  

 

Diante das reformas educacionais, aspectos do setor econômico, do mercado e 

iniciativa privada foram incorporados ao campo educacional, que passou a ser regido por 

mecanismos de quase-mercado.  

 

É nesse contexto que o Estado passa a assumir novas funções, associadas 

especialmente a mecanismos e estratégias de avaliação dos serviços públicos. 

Por esse motivo, passa a caracterizar-se como um Estado-avaliador por adotar 

formas diversas de avaliação como estratégia para legitimar mudanças no setor 

educacional. A expressão Estado-avaliador tem a ver, portanto, com o 

fortalecimento de referenciais neoliberais, representados pela adesão de medidas 

políticas e administrativas ajustadas às leis do mercado e pela sofisticação dos 

mecanismos de controle e responsabilização dos resultados obtidos pelos 

sistemas educacionais (SCHNEIDER; NARDI, 2015, p. 63-64). 

 

Partindo do estudo dos capítulos anteriores, podemos identificar que os 

mecanismos de controle e a responsabilização estiveram presentes no conjunto das 

políticas educacionais, especificamente de avaliação, antes da aprovação da BNCC. Agora 

pretendemos identificar quais são e como esses novos e velhos mecanismos de controle e a 

responsabilização estão sendo delineados a partir da BNCC, no âmbito da alfabetização. 

Em relação às categorias de análise do objeto, é importante salientar que não 

identificamos os termos mecanismos de controle e responsabilização. Isso porque eles não 

estão explícitos literalmente nos documentos, e nosso critério foi identificar, em excertos 

dos documentos, aspetos ligados a essas categorias, levando em consideração seu 

significado no âmbito educacional.  
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Entendemos que os mecanismos de controle e a responsabilização que nos 

propomos a discutir estão presentes em um determinado modelo societário, fundado no 

sistema capitalista. Nesse modelo, predominam os interesses da classe hegemônica/ 

dominante. Isso porque “[...] Estado é todo o complexo de atividades práticas e teóricas 

com as quais a classe dirigente justifica e mantém não só o seu domínio, mas consegue 

obter o consentimento ativo dos governados [...]” (GRAMSCI, 1968, p. 87). Nesse 

contexto, a educação é direcionada a assumir determinada concepção, que mantenha a 

ordem vigente. É nesse cenário que o conjunto de políticas delineadas para a educação no 

Brasil são pensadas.  

Concordamos com Afonso (2009, p. 19), quando afirma que a avaliação é também 

uma atividade política: “as funções da avaliação têm que ser, por isso, compreendidas no 

contexto das mudanças económicas e políticas mais amplas”.  

Como vimos anteriormente, o Estado é um ordenamento jurídico e político que, na 

abordagem de Antonio Gramsci, é um Estado formado pela sociedade civil e sociedade 

política. Portanto, esses dois elementos resultam no Estado revestido de coerção, no qual 

há a predominância dos interesses hegemônicos.  

O Estado, em uma sociedade capitalista, pautado nos ideais liberais, assume como 

pressupostos essenciais a defesa da propriedade privada, a divisão de classes sociais e a 

exploração do trabalho. Esses aspectos são inerentes e sempre estiveram presentes nesse 

tipo de conjuntura. No entanto, o liberalismo assumiu diferentes formas ao longo do 

tempo, como o neoliberalismo, mas sempre mantendo seus aspectos essenciais. 

Como evidenciamos, a atuação dos diferentes governos pode se apresentar com 

características mais democráticas, menos democráticas ou mais autoritárias, mas a sua base 

e sua essência de Estado burguês permanece, visto que a democracia não ocorre 

plenamente na sociedade capitalista. No Brasil, a atual sociedade capitalista pautada pelos 

ideais neoliberais, que começaram a vigorar principalmente nos anos de 1980 e ganharam 

intensidade nos anos de 1990, perpassaram e ampliaram-se seguidamente com a postura e 

políticas dos governos federais que assumiram a presidência.  

Esses princípios neoliberais são abertamente defendidos por organismos 

internacionais, como BM, OCDE e UNESCO, que atuam fortemente na elaboração de 

grandes eventos e produção documental para a educação. Consequentemente, tais eventos 

e documentos têm influência sobre as políticas educacionais, principalmente dos países 

periféricos, visto que o compromisso com a efetivação de suas prescrições é um dos 

elementos necessários para a concessão de empréstimos.  
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Com essas orientações internacionais pautadas na ideologia neoliberal, observamos 

no Brasil, nas décadas de 1980 – 1990, a implementação de mecanismos de avaliação em 

larga escala, que ganharam maior expressividade com o SAEB.  

A implementação de avaliações em larga escala está em consonância com a 

educação pensada para o projeto capitalista. Uma educação que deve formar pessoas 

habilitadas e competentes para as demandas do mercado. Nessa perspectiva, a educação é 

tomada e baseada no modelo gerencialista, o qual busca, entre outros aspetos, a eficácia e a 

eficiência das unidades escolares.  

Segundo Hypolito e Jorge (2020), a grande ênfase dada às políticas avaliativas está 

relacionada com o movimento de reformas educacionais e a criação de uma agenda global. 

As avaliações vêm como forma de monitorar currículos, padronizando e reforçando, assim, 

a responsabilização. Sob o princípio da Nova Gestão Pública,  

 

O desenvolvimento das políticas públicas de educação com grande ênfase nos 

sistemas de avaliação, principalmente a avaliação de desempenho dos alunos 

como critério de avaliação das escolas e docentes, além de introduzir fatores de 

mercado no sistema educativo por meio da criação de rankings de escolas e 

utilização dos resultados dos testes padronizados como critério para a alocação 

diferenciada de recursos, traz em seu bojo um alto grau de responsabilização dos 

professores pelos resultados alcançados nos sistemas escolares (HYPOLITO; 

JORGE, 2020, p. 15, grifo dos autores). 

 

Um dos fatores que deram maior visibilidade à avaliação foi a aprovação da BNCC. 

Durante sua elaboração, houve predomínio da atuação de agentes privados. Essa atuação 

empresarial na educação faz-se muito presente atualmente. Com o discurso da necessidade 

de contribuir para a melhoria da educação, os agentes privados passaram a enxergar a 

educação como um negócio, orientada por mecanismos de quase-mercado.  

Ao mesmo tempo, a educação torna-se um serviço não exclusivo do Estado. Por 

meio dos processos de privatização, como as parcerias público-privadas, a avaliação 

continua sendo um mecanismo de controle dos governos, que assumem uma postura de 

Estado-avaliador. Observamos, assim, que o Estado muda de configuração, e o sistema de 

avaliação que é um critério inclusive para efetivação de empréstimos internacionais 

permanece. Como nos explica Afonso (2009, p. 122, grifos do autor),  

 

[...] o Estado quer controlar mais de perto os resultados escolares e educacionais 

(tornando-se assim mais Estado, Estado-avaliador) mas, por outro lado, tem que 

partilhar esse escrutínio com os pais e outros “clientes” ou “consumidores” 

(diluindo também por aí algumas fronteiras tradicionais, e tornando-se mais 

mercado e menos Estado). Produz-se assim um mecanismo de quase-mercado 

em que o Estado, não abrindo mão da imposição de determinados conteúdos e 

objectivos educacionais (de que a criação de um currículo nacional é apenas um 
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exemplo), permite, ao mesmo tempo, que os resultados/produtos do sistema 

educativo sejam também controlados pelo mercado. 

 

É essa perspectiva, entre os dois lados do Estado, que o autor chama de paradoxo 

do Estado neoliberal. Enquanto isso, mecanismos de avaliação, controle e 

responsabilização abalam o trabalho docente, que passa a ser muito mais controlado e 

direcionado para o alcance de bons resultados, em detrimento de uma educação efetiva de 

qualidade. Com as novas orientações da BNCC, a ênfase que recai sobre o professor 

alfabetizador é muito grande.  

Não queremos dizer, com isso, que o professor não é parte fundamental do ensino-

aprendizagem, e do processo de alfabetização. Porém, ele não é o único responsável. 

Entendemos que um processo de aprendizagem, para se efetivar, necessita de elementos 

fundamentais, tais como: espaço adequado; profissionais da educação com salários 

adequados e dignos, e funções condizentes com a sua formação; uma escola que tenha 

apoio pedagógico; e materiais disponíveis e condições mínimas estruturais.  

Pode-se pensar que esse direcionamento e controle educacional é uma função legal 

do Estado, enquanto ordenamento jurídico e político. No entanto, nossa crítica é que esses 

mecanismos de controle e a responsabilização partem de uma perspectiva neoliberal, na 

qual prevalece o produto em detrimento do processo. Assim, os resultados educacionais 

acabam se tornando mais importantes do que uma efetiva qualidade educacional, que 

considere as condições e diversidade do contexto societário.  

Com isso, as avaliações externas em larga escala podem ser entendidas como um 

dos principais mecanismos de controle. Com a restruturação do SAEB, em 2019 e 2020, 

que é o principal sistema de avaliação da Educação Básica, alinhando-se com as 

competências e habilidades da BNCC, podemos afirmar que surgem novas formas e novos 

mecanismos de controle e responsabilização. Controle sobre o que se deve e como ensinar, 

sobre o que se deve aprender e o tipo de formação, e para comprovar se as orientações 

estão sendo seguidas, as avaliações em larga escala estão como mecanismos de controle, 

testando, estabelecendo rankings e responsabilizando professores. 

A partir das categorias do método, podemos entender as políticas educacionais 

brasileiras no âmbito de uma sociedade capitalista, que têm determinado projeto de 

educação. Entendido isso, refletimos como ficam os processos de avaliação nacional, e o 

que acontece no cenário brasileiro a partir da aprovação da BNCC, que tem implicações 

diretas, também, em outras políticas educacionais.  
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Alicerçados nesse cenário, buscamos desvendar as categorias do objeto nos 

próprios documentos educacionais, pois entendemos que eles são uma construção histórica. 

Foram analisados os seguintes documentos das referidas políticas educacionais:  

1- Base Nacional Comum Curricular: Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 

2017 (2017b) e documento da BNCC (2018a);  

2- Programa Mais Alfabetização: Portaria n° 142, de 22 de fevereiro de 2018 (2018b); 

3- Política Nacional de Alfabetização: Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019 (2019a) e 

Caderno da Política Nacional de Alfabetização (2019d); 

4- Programa Tempo de Aprender: Portaria nº 280, de 19 de fevereiro de 2020 (2020a).  

Partindo desses documentos selecionados tivemos, como questão central a ser 

discutida: Quais novos/velhos mecanismos de controle e responsabilização podem ser 

identificados nas políticas de avaliação da alfabetização a partir dos novos marcos e 

documentos destinados a alfabetização (1°, 2° e 3° anos)? 

Com isso, objetivamos estabelecer relação dos capítulos anteriores com os novos 

marcos das políticas voltadas à alfabetização no Brasil, principalmente na questão da 

avaliação, tendo como marco a aprovação da BNCC. Para isso, este capítulo subdivide-se 

em duas subseções.  

A princípio foram levantadas as principais políticas educacionais de alfabetização 

no Brasil, com base nos documentos voltados para essa etapa, priorizando as políticas mais 

recentes após a aprovação da BNCC. Nessa subseção, identificamos como a alfabetização 

é concebida nos diferentes documentos, qual a perspectiva de diversos autores da área, 

assim como os novos desdobramentos das políticas para a alfabetização, que vêm 

ganhando centralidade na agenda política educacional brasileira.  

Na segunda subseção foram elencados os documentos citados anteriormente para 

análise. Esses documentos foram selecionados por representarem a mais atual orientação 

legal para a etapa da alfabetização. A partir desses documentos, buscamos desvendar os 

novos mecanismos de controle e responsabilização.  

3.1 OS NOVOS MARCOS DAS POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL: EM 

DESTAQUE OS DOCUMENTOS 

Nesta subseção, buscamos discutir as políticas voltadas para a alfabetização e os 

novos delineamentos para essa etapa de ensino, após a aprovação da BNCC. Por meio da 

identificação das políticas mais recentes, observamos que a alfabetização se tornou algo 
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imprescindível na agenda política da atualidade, e que os esforços para a melhoria da 

qualidade da alfabetização são aqueles direcionados para o alcance de bons índices e 

resultados, buscando reverter os baixos desempenhos e os grandes índices de 

analfabetismo no país.  

Pensando no contexto brasileiro, como demonstrado nos dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio Contínua Anual - PNAD Contínua (IBGE [não 

datado])35, em 2019, a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade36 

era de 6,6% no Brasil, e os maiores índices estão nas regiões norte e nordeste, 7,6% e 

13,9%, respectivamente. Ressalta-se, ainda que, no Brasil, 82,0% dos estudantes em 2019 

frequentaram o Ensino Fundamental na rede pública (IBGE [não datado]). A partir desses 

dados, questionamos por que o analfabetismo ainda se faz tão presente na sociedade 

brasileira. 

Em relação à etapa de escolarização que compreende a alfabetização, observamos 

vários marcos importantes nos últimos anos, visto que essa etapa vem gradativamente 

ganhando destaque no cenário educacional. Para identificar os principais marcos das 

políticas educacionais, elaboramos uma linha do tempo (Figura 3.1) com os principais 

documentos e programas que nortearam a alfabetização no Brasil nos últimos anos. 

 

Figura 3.1 - Linha do tempo das políticas de alfabetização em âmbito federal (2000- 2020) 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Observamos que a formação continuada dos professores alfabetizadores foi 

efetivada por vários programas, como o Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (PROFA)37, o Programa de Apoio a Leitura e Escrita (PRALER)38, a Rede 

 
35 Mais informações em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao.html.  Acesso em: 06 ago. 

2020.  
36 Taxa de analfabetismo é o percentual de pessoas de determinada faixa etária que não sabe ler e escrever um 

recado ou bilhete simples no idioma que conhece, configurando o total de pessoas dessa mesma faixa etária 

(IBGE, [não datado]).   
37 “A Secretaria de Educação do Ensino Fundamental do Ministério da Educação lançou, em dezembro de 

2000, o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), com o objetivo de proporcionar 

aos professores novas técnicas de alfabetização, em modalidade presencial. Os estudos da leitura e escrita 

foram embasados na obra Psicogênese da Língua Escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, e a 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao.html
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de Formação Continuada de Professores39, e o Pró-letramento - Mobilização pela 

Qualidade da Educação40. Além desses, o Programa de Alfabetização na Idade Certa- 

PAIC, desenvolvido no estado do Ceará, assumido em todo estado em 2007, serviu de 

inspiração para o PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, em âmbito 

federal, devido aos resultados acelerados na alfabetização. Assim, “a instituição do PNAIC 

amplia para o território nacional a prática que estava sendo construída no PAIC. Pode-se 

dizer que o PAIC foi uma experiência piloto para o PNAIC” (ROCHA, 2017, p. 39). 

Além dos programas voltados à formação continuada de professores, também 

surgiram políticas específicas voltadas para a melhoria da qualidade da alfabetização, 

algumas das quais estão elencadas posteriormente.  

Devido aos baixos resultados do SAEB em relação ao desempenho dos alunos em 

leitura, o governo tomou a iniciativa de reverter a situação por meio da implantação do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (que apresenta a necessidade de 

alfabetizar as crianças até os oito anos de idade), a criação do PNAIC, bem como a 

aferição do desempenho dos estudantes por meio da Provinha Brasil, cuja primeira 

aplicação ocorreu em 2008. 

Em 2007 foi criada a Provinha Brasil, uma avaliação diagnóstica composta por 

questões de Língua Portuguesa e Matemática, com a proposta de investigar as habilidades 

e deficiências dos estudantes do 2° ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais. Ela foi 

uma das ações articuladas para interferir no processo alfabetizador, a fim de garantir a 

alfabetização até os oito anos de idade, em consonância com a proposta do PDE. Gerando 

informações a professores e gestores, a avaliação era aplicada no início e término do ano 

letivo, na maioria das vezes pelas próprias escolas, diferenciando-se, portanto, das 

 
formação acontecia por meio de material impresso e em vídeo, com atividades presenciais e a distância” 

(ANGELI, 2019, p. 75-76, grifo da autora). 
38 Programa lançado em 2003, que tem como objetivo a formação continuada dos professores do Ensino 

Fundamental Séries Iniciais, visando a contribuir para o processo de aquisição e aprendizagem da leitura e 

escrita da língua materna, organizado na modalidade de ensino semipresencial, como proposta de 

investimento na alfabetização.  
39 “Em 2004, o MEC cria a Rede de Formação Continuada de Professores, com o apoio das instituições de 

ensino superior públicas, federais e estaduais para a elaboração de materiais de orientação para cursos a 

distância e semipresenciais. A Rede teve o objetivo de contribuir para a melhoria da formação prioritária 

dos professores de educação básica dos sistemas públicos de educação” (ANGELI, 2019, p. 76). 
40 Lançado em 2005, é um programa de formação continuada de professores que visa a melhorar a 

aprendizagem nos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental em leitura/escrita e matemática, realizado 

pelo Ministério da Educação em parceria com universidades que integraram a Rede Nacional de Formação 

Continuada, tendo adesão dos estados e municípios. 
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avaliações externas (BRASIL [não datado]b)41. A Provinha Brasil estava vinculada ao 

PNAIC, e em 2016 foi anunciado o seu cancelamento. Como aponta Rocha (2017, p. 259), 

 

A justificativa apresentada pelo governo para o término foi a redução 

orçamentária e o fato de esta não ser uma avaliação em larga escala; em outras 

palavras, não é uma avaliação a qual gera resultados que possibilitem a 

responsabilização das redes e docentes. Além disso, ela já cumpriu o seu papel 

de mobilizar as docentes e comunidade escolar em torno das avaliações 

padronizadas. Sendo assim, aos moldes de uma regulação pós-burocrática, se não 

é para fins de controle e possível apontamento de culpados, para assim justificar 

a privatização do ensino, não há porque realizar esta avaliação. 

 

Um dos principais programas para alfabetização foi o PNAIC, instituído em 2012 

com a proposta de melhorar o processo de alfabetização. Seu eixo central foi a formação 

continuada de professores alfabetizadores, também envolveu ações, materiais e referências 

pedagógicas e curriculares disponibilizadas pelo MEC. A Portaria que então tinha 

instituído o programa foi revogada pela Portaria n° 826, de 7 de julho de 2017 (BRASIL, 

2017a), a qual dispõe sobre o PNAIC, suas ações, diretrizes gerais, e a ação de formação 

no âmbito do Programa Novo Mais Educação – PNME. A partir dessa Portaria, o PNAIC 

passou a abranger:  

 

I - a alfabetização em língua portuguesa e em matemática; 

II - a realização de avaliações com foco na alfabetização, pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP; e 

III - o apoio gerencial, técnico e financeiro aos entes que tenham aderido às 

ações do PNAIC, para sua efetiva implementação (BRASIL, 2017a, p. 20). 

 

Além disso, como dispõe o Artigo 03 da Portaria, ficou instituída a ação de 

formação no âmbito do PNME para melhorar a aprendizagem dos alunos em Língua 

Portuguesa e Matemática.  

 

Art. 5° As ações de formação do PNAIC e do PNME têm por objetivos: 

I - garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam 

alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3° ano do 

ensino fundamental; 

II - reduzir a distorção idade-série na Educação Básica; 

III - melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB; e 

IV - contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho dos professores 

(BRASIL, 2017a, p. 20). 

 

A partir de tais pressupostos, podemos observar a direta ligação entre esses 

programas e as avaliações em larga escala, pois são elas que geram os índices educacionais 

e acabam responsabilizando os professores pelo desempenho da escola e dos alunos. Como 

 
41 Mais informações em: http://portal.mec.gov.br/provinha-brasil-sp-1596279807.  

http://portal.mec.gov.br/provinha-brasil-sp-1596279807
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consequência, cria-se a ideia de que o bom professor é aquele cujos alunos tiveram bons 

desempenhos nos índices. Segundo Rocha (2017, p. 404) 

 

[...] o governo federal aprimora a gestão por resultados e o controle do trabalho 

docente via política educacional. Isso fica explícito já em um dos objetivos do 

PNAIC, a melhoria dos resultados do IDEB, evidenciando que todas os eixos de 

sua composição concorrem para este fim.  

 

Com isso, entendemos que o PNAIC, assim como a ANA, também podem ser 

considerados mecanismos de controle e responsabilização direcionados à alfabetização. 

Para evidenciar essa perspectiva, basta observar que, a partir do PNAIC instituído em 

2012, surgiu uma avaliação em larga escala específica para a alfabetização. 

A ANA foi criada em 2013, destinada aos alunos do 3° ano do Ensino 

Fundamental, considerado, até então, o ano final do ciclo de alfabetização. Por estar 

articulada com o PNAIC, Rocha (2017) entende que a ANA é uma forma de 

responsabilização de gestores e professores. Isso porque “[...] é possível dizer que aos 

moldes de uma gestão gerencial, a ANA tende a informar de um lado o custo-benefício do 

programa implementado e, por outro, a própria reorganização e indução do ‘quê’ as 

docentes ensinam em sala de aula” (ROCHA, 2017, p. 352, grifo da autora).  

A aplicação da ANA foi realizada nos anos de 2013, 2014 e 2016, e com os novos 

delineamentos do SAEB, depois da aprovação da BNCC, ela deixou de existir. No entanto, 

as alterações do SAEB de 2019 previam a realização de uma avaliação para a alfabetização 

para o 2° ano do Ensino Fundamental, pois com a aprovação da BNCC, a alfabetização 

passou a ser até o 2°, e não mais até o 3° ano. O documento da BNCC dispõe, 

 

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. Isso significa que a 

alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. 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, 2018a, p. 89-90, grifo original). 

 

Nesse sentido, a alfabetização está articulada a fim de que os estudantes possam se 

apropriar do sistema de escrita alfabética, bem como de habilidades de leitura e escrita 

(BRASIL, 2018a). 
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Essa antecipação da alfabetização, com a BNCC, vem sendo discutida e criticada 

por diversos autores, que afirmam que a concepção de currículo na BNCC, principalmente 

na questão da alfabetização, é reduzida a uma tendência tecnicista.  

 

A concepção de currículo na BNCC traz uma perspectiva tecnicista e redutora 

dos conhecimentos sobre a alfabetização, aparentemente articulados, que 

escamoteiam os interesses do capital neoliberal que toma qualidade como 

competência. Nessa perspectiva está distante de uma escola como lugar de 

constituição humana de seus alunos por meio de uma educação transformadora 

em que o processo de apropriação da cultura escrita pelos alfabetizandos tem um 

papel fundamental (BORTOLANZA; GOULART; CABRAL, 2018, p. 978-979). 

 

A alfabetização é uma das metas mais importantes a serem atingidas pela educação, 

visto que ela abre as portas para os direitos e deveres dos cidadãos. O conceito de 

alfabetização foi construído por diferentes abordagens, técnicas, métodos e tendências 

teóricas. Nos PCNs, verifica-se a perspectiva construtivista, enquanto a BNCC renega o 

construtivismo e apresenta um viés voltado para o método fônico (FERNANDES; 

COLVERO, 2019). Nessa mesma perspectiva, Amarante e Moreira (2019) afirmam que, 

além de prever a alfabetização até o 2° ano do Ensino Fundamental, a BNCC 

 

[...] propõe um trabalho sistemático apenas com a mecânica da alfabetização, a 

qual delimita o processo de apropriação da escrita apenas à decifração do código. 

Dessa forma, analisa-se que a aquisição do sistema de escrita é reduzida apenas 

aos conhecimentos dos sons das letras, das sílabas e das palavras, priorizando as 

propriedades fonológicas da língua [...] (AMARANTE; MOREIRA, 2019, p. 

14). 

 

Para as autoras, no que diz respeito à alfabetização, a BNCC é reduzida à leitura e a 

escrita, e há predominância da técnica da escrita. Como discorrem Fernandes e Colvero 

(2019, p. 288), a BNCC, além de ser contrária ao PNE no que diz respeito à alfabetização,  

 

[...] desconsidera o que especialistas nas áreas da linguística, da neuropediatria, 

da pedagogia e da psicopedagogia afirmam em relação à idade ideal ou adequada 

para inserir as crianças em um contexto de alfabetização, isto é, a partir dos seis 

anos de idade. Isso sugere que pode ser um tempo muito curto entre o inserir a 

criança em um contexto de alfabetização (a partir dos seis anos) e ela se tornar 

alfabetizada (aos sete anos), uma vez que cada criança desenvolve sua 

aprendizagem de forma individualizada.  

 

Como expõem Bortolanza, Goulart e Cabral (2018, p. 969), “escrever requer muito 

mais que habilidade cognitiva e motora de registrar grafemas relacionando-os a fonemas 

como expõe a BNCC”. As autoras defendem a perspectiva histórico-cultural, na qual a 

aprendizagem da leitura e da escrita é um processo que atribui significado e sentido ao ato 

de ler e escrever, na proposta de uma educação transformadora.  
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A BNCC prevê, ainda, uma articulação da etapa da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental.  

A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as situações 

lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as 

experiências vivenciadas na Educação Infantil. Tal articulação precisa prever 

tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o 

desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo, 

novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, 

de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de 

conhecimentos (BRASIL, 2018a, p. 57-58, grifos originais).  

 

Entretanto, apesar de prever um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens, 

as estruturas apresentadas no documento são diferentes nessas duas etapas. Isso porque a 

Educação Infantil está organizada por campos de experiências; e o Ensino Fundamental, 

por áreas do conhecimento. “Essa diferença na apresentação das estruturas normativas para 

as etapas da educação básica pode gerar uma dificuldade no reconhecimento da progressão 

das aprendizagens entre elas” (BORTOLANZA; GOULART; CABRAL, 2018, p. 973). 

Além disso, como destacam Amarante e Moreira (2019, p. 11-12), 

 

[...] corre-se o risco dos novos currículos tornarem as práticas pedagógicas na 

educação infantil mais escolarizantes e menos lúdicas, isto é, preparar o aluno 

para o ensino fundamental, uma vez que a BNCC (2017) conduz o trabalho com 

a alfabetização desde a educação infantil [...]. 

 

Com a BNCC aprovada para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, 

identificamos novos delineamentos para a alfabetização. Posteriormente à aprovação da 

BNCC surgiu o Programa Mais Alfabetização (PMALFA), criado pela Portaria n° 142, de 

22 de fevereiro de 2018 (BRASIL, 2018b). Tal Portaria expõe que o Programa tem como 

objetivo fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização, com os 

alunos regularmente matriculados no 1° e no 2° ano do Ensino Fundamental. 

 

Art. 2º O Programa tem por finalidade contribuir para: 

I - a alfabetização (leitura, escrita e matemática) dos estudantes regularmente 

matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental, por meio de 

acompanhamento pedagógico específico; e 

II - a prevenção ao abandono, à reprovação, à distorção idade/ano, mediante a 

intensificação de ações pedagógicas voltadas ao apoio e fortalecimento do 

processo de alfabetização (BRASIL, 2018b, p. 54). 

 

O programa conta com a participação de um assistente de alfabetização como apoio 

adicional, no período de cinco horas semanais nas unidades escolares não vulneráveis, ou 

de dez horas semanais nas unidades escolares vulneráveis, sendo a participação do 

assistente voluntária, realizada por meio da assinatura do termo de compromisso. 
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O Programa Mais Alfabetização, juntamente com o PNAIC, integra a Política 

Nacional de Alfabetização brasileira. Um aspecto importante é que algumas das 

justificativas para a implantação do PMALFA foram a aprovação da BNCC e os baixos 

resultados na ANA em 201642. 

Considerando as incumbências dos envolvidos no programa, destaca-se que a 

União é responsável por implementar mecanismos de monitoramento, com avaliações 

diagnósticas e formativas. A implantação do PMALFA é um dos aspectos que podem ser 

observados nas mudanças educacionais realizadas a partir da BNCC. 

No atual governo, do presidente Jair Messias Bolsonaro, foi aprovado o Decreto nº 

9.765, de 11 de abril de 2019 (BRASIL, 2019a), que instituiu a Política Nacional de 

Alfabetização (PNA), com a finalidade de melhorar a qualidade da alfabetização no Brasil. 

Também visa a combater o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional. 

A PNA está pautada em seis componentes essenciais para a alfabetização: 

consciência fonêmica, instrução fônica sistemática, fluência em leitura oral, 

desenvolvimento de vocabulário, compreensão de textos, e produção de escrita (BRASIL, 

2019a). Como apresentado no Decreto no Art. 4, os objetivos da PNA são: 

 

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 

[...] 

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 (BRASIL, 2019a, p.16). 

 

A adesão à PNA é voluntária aos entes federados, na colaboração da política que 

será implementada por meio de programas, ações e instrumentos. O documento afirma, 

ainda, que a prioridade será dada à alfabetização no 1° ano do Ensino Fundamental.  

Ressalta-se que “A PNA, com base na ciência cognitiva da leitura, define 

alfabetização como o ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema 

alfabético” (BRASIL, 2019d, p. 18, grifo original). Sobre a atual PNA, Amarante e 

 
42 Matemática: a porcentagem de estudantes nos níveis 3 e 4 ficou em 45,5% em 2016. Assim, mais da 

metade dos estudantes brasileiros, 54,4%, ainda está nos níveis 1 e 2, portanto abaixo do desempenho 

desejável. Leitura: 45,2% dos estudantes avaliados obtiveram níveis satisfatórios em Leitura, com 

desempenho nos níveis 3 e 4; e 54,7% dos estudantes estão nos níveis 1 e 2.  Escrita: 66,15% dos 

estudantes estão nos níveis 4 e 5. No entanto, 33,95% dos estudantes ainda estão nos níveis insuficientes: 1, 

2 e 3 (INEP, 2017). 
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Moreira (2019) afirmam que essa política prioriza o método fônico, ao referirem-se à 

consciência fonêmica e instrução fônica. 

 

Acreditamos que atribuir o insucesso da alfabetização unicamente ao método 

utilizado nas salas de aula culpabiliza somente os professores, sem considerar, na 

atual conjuntura, a necessidade da elaboração de políticas públicas em nível de 

Estado que favoreçam a equidade dos estudantes ao acesso à cultura escrita 

(AMARANTE; MOREIRA, 2019, p. 17). 

 

A partir desses pressupostos, observamos a ênfase que é dada à alfabetização e ao 

trabalho do professor alfabetizador, que vem sendo cada vez mais cobrado. Ressalta-se, 

ainda, que a partir da Política Nacional de Alfabetização lançada em 2019, surgiram novos 

desdobramentos na política educacional. 

Em entrevista ao Portal MEC em 2019 (BRASIL, 2019c), intitulada Programa de 

alfabetização será prioridade em 2020, o Secretário Carlos Nadalim43, responsável pela 

Secretaria de Alfabetização (SEALF), afirmou que as perspectivas para 2020 são continuar 

com as ações já desenvolvidas e a criação de um programa específico de alfabetização. 

Segundo o secretário, a primeira ação da PNA foi a adesão ao Progress in International 

Reading Literacy Study (PIRLS), que é uma avaliação internacional de leitura aplicada ao 

4° ano do Ensino Fundamental. Outro desdobramento da PNA foi a Conferência Nacional 

de Alfabetização Baseada em Evidências, a Conabe, realizada em 2019. Sobre as ações 

desta Conferência, o Secretário dispõe: 

 

Ainda no primeiro semestre de 2020, a Sealf apresentará o fruto desses debates, 

o Relatório Nacional da Alfabetização Baseada em Evidências (Renabe). O 

documento apresentará sugestões para as políticas nacionais relacionadas à 

alfabetização, com as evidências científicas mais robustas e atualizadas que 

nortearão as ações da secretaria de alfabetização (BRASIL, 2019c). 

 

Outra novidade que está intimamente relacionada à PNA foi o lançamento do 

programa Conta pra Mim, o qual valoriza e incentiva a participação da família no processo 

alfabetizador.  

Em entrevista disponível na página eletrônica do MEC (BRASIL, 2019c), o 

Secretário de Alfabetização, Carlos Nadalim, explica as perspectivas do programa Conta 

pra Mim, conforme excerto abaixo:  

 

No primeiro semestre de 2020, abriremos o processo de adesão para que os entes 

federados participem, voluntariamente, do programa. Eles receberão assistência 

 
43 Carlos Nadalim é formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), possui 

especialização em História e Teorias da Arte, especialização em Filosofia Moderna e Contemporânea e 

mestrado em Educação pela mesma instituição. Assumiu a Secretaria de Alfabetização em 2019, no 

governo de Jair Messias Bolsonaro.  
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técnica e financeira. Vamos capacitar tutores que conduzirão sessões de literacia 

familiar nos espaços Conta pra Mim. Nossa expectativa é alcançar 1 milhão de 

famílias e criar 5 mil cantinhos Conta pra Mim. O orçamento disponível para o 

programa é de R$ 45 milhões (BRASIL, 2019c). 

 

O MEC44 (BRASIL [não datado]a), por meio do programa Conta pra Mim, 

disponibiliza materiais para orientação de práticas de Literacia Familiar, por meio de 

vídeos e um Guia de Literacia Familiar que pode ser baixado, além de disponibilizar 

orientações do Programa de Promoção de Literacia Familiar. Conforme exposto pelo MEC 

na apresentação do programa, a participação dos pais é fundamental para a aprendizagem 

da leitura e da escrita, e afirma: “Reconhecendo a importância da família, o Ministério da 

Educação criou o programa Conta pra Mim, que ajudará você a ser o herói de seu filho” 

(BRASIL [não datado]a).  

A participação da família no contexto alfabetizador é defendida pela PNA que, em 

seu caderno, dispõe:  

 

O êxito das crianças na aprendizagem da leitura e da escrita está fortemente 

vinculado ao ambiente familiar e às práticas e experiências relacionadas à 

linguagem, à leitura e à escrita que elas vivenciam com seus pais, familiares ou 

cuidadores, mesmo antes do ingresso no ensino formal (BRASIL, 2019d, p. 23). 

 

Essa perspectiva também é amplamente defendida por Carlos Nadalim, responsável 

pela SEALF, criada em 2019, a qual é responsável pelo planejamento, orientação e 

coordenação de ações voltadas à alfabetização. Em seu Blog intitulado Como Educar seus 

Filhos45, Carlos Nadalim publica vídeos defendendo a alfabetização pelo método fônico, 

afirmando que, no Brasil, o letramento é o vilão da alfabetização.   

Magda Soares, uma das professoras mais conceituadas no Brasil, no que diz 

respeito à alfabetização, em entrevista à revista Carta Educação46, afirma que defender o 

método fônico para a alfabetização é uma atitude “simplista e ignorante”. Para a 

professora, 

 

O que ocorre nesse país inteiro é a predominância de escolas públicas com 

infraestrutura muito insatisfatória, com professores mal formados, salários 

miseráveis. Pensar que se resolve a alfabetização com o método fônico, é um 

simplismo, uma ingenuidade, uma ignorância, que me deixa indignada (CARTA 

EDUCAÇÃO, 2019, p. 01).  

 

 
44 Mais informações em: http://alfabetizacao.mec.gov.br (BRASIL, [não datado]a).   
45 Mais informações em: [Blog] http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/. 
46 Para consultar a entrevista na íntegra, acessar: https://www.cartacapital.com.br/educacao/pensar-que-se-

resolve-a-alfabetizacao-com-o-metodo-fonico-e-uma-ignorancia/.  

 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/#para-pais
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A professora afirma, ainda, que o método fônico é um procedimento necessário e 

indispensável, que deve ser usado quando a criança está cognitivamente e linguisticamente 

pronta para estabelecer relação entre o fonema e a letra. Para ela, o método fônico sozinho 

não dá conta do processo de alfabetização.  

Soares (CARTA EDUCAÇÃO, 2019) também afirma, na entrevista, a necessidade 

de a alfabetização estar atrelada ao processo de letramento, pois são componentes 

indispensáveis para aprendizagem da língua escrita. Para a professora, é possível reverter o 

quadro de grande número de analfabetos funcionais. Para isso é preciso, primeiramente, 

investir na formação de professores, sendo uma das providências apontadas a mudança no 

formato dos cursos de Pedagogia ou a criação de cursos de formação docente para Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. Assim, os docentes poderão conhecer a psicogênese da 

língua escrita, os processos cognitivos, linguísticos e culturais que se fazem presentes no 

processo de alfabetização. Desta forma, poderão intervir positivamente no processo de 

alfabetização das crianças (CARTA EDUCAÇÃO, 2019).  

Como podemos identificar, existem vários documentos e programas que norteiam a 

alfabetização no Brasil. Contudo, observando os documentos, notamos discordância e 

contradição entre eles no que diz respeito aos anos destinados à alfabetização. Fernandes e 

Colvero (2019, p. 292) sintetizam didaticamente, em um quadro (Quadro 3.2), a correlação 

entre normas jurídicas e objetivos inerentes à alfabetização, desde a Constituição Federal 

até o Programa Mais Alfabetização, demonstrando como a alfabetização é tratada nas 

diferentes normas. 

Quadro 3.2 - Correlação entre normas jurídicas e objetivos inerentes à alfabetização  

Normas Jurídicas / Políticas Públicas Objetivos inerentes à alfabetização 

Constituição da República Federativa do Brasil 

(1988) 

- erradicar o analfabetismo (Art. 214) 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB (1996) 

- 

Parâmetros Curriculares Nacionais: língua 

portuguesa (1997-2017) 

- A alfabetização, considerada em seu sentido 

restrito de aquisição da escrita alfabética, ocorre 

dentro de um processo mais amplo de 

aprendizagem da Língua Portuguesa (BRASIL, 

1997, p. 28). 

Parâmetros em Ação: Alfabetização (1999) - formação continuada de professores 

alfabetizadores 

Documento Alfabetizar com textos (1999) - formação continuada de professores 

alfabetizadores. 

Plano Nacional de Educação I (2001-2010) Lei nº 

10.172, de 9 de janeiro de 2001. 

- alfabetizar 10 milhões de jovens e adultos, em 

cinco anos [até 2006] e, até o final da década 

[2011], erradicar o analfabetismo. 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

Normas Jurídicas / Políticas Públicas Objetivos inerentes à alfabetização 

Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores – PROFA (2001-2003) 

- formação continuada de professores 

alfabetizadores. 

Pró-letramento (2006-2012) - formação continuada de professores 

alfabetizadores. 

Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007 

- alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito 

anos de idade. (Inciso II, do Art. 2º). 

Programa de Desenvolvimento da Educação – 

PDE (2007) 

- alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito 

anos de idade. 

Programa Mais Educação (2007-2016) Portaria nº 

17, de 24 de abril de 2007 

-  

Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa 

– PNAIC (2012-2017) Portaria nº 867, de 4 de 

julho de 2012. (revogada) 

- alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito 

anos de idade, ao final do 3º ano do ensino 

fundamental. 

Plano Nacional de Educação II – PNE (2014-

2024) Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 

- alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do EF. - 

erradicar o analfabetismo até o fim de 2024. 

Programa Novo Mais Educação (2016-atual) 

Portaria nº 1.144, de 10 de outubro de 2016 

- contribuir para a alfabetização das crianças por 

meio de acompanhamento pedagógico específico. 

Pacto Nacional para Alfabetização na Idade 

Certa – PNAIC (2017-atual) 

Portaria nº 826, de 7 de julho de 2017 

- garantir que todos os estudantes dos sistemas 

públicos de ensino estejam alfabetizados, em 

Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 

3º ano do ensino fundamental (Art. 5º). 

Base Nacional Comum Curricular– BNCC 

Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 

2017 

- a alfabetização deve ser o foco da ação 

pedagógica nos dois primeiros anos do EF. 

Programa Mais Alfabetização 

Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018 

contribuir para a alfabetização (leitura, escrita e 

matemática) dos estudantes regularmente 

matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino 

fundamental [...]. 

Fonte: Fernandes e Colvero (2019, p. 292, grifos dos autores). 

  

O PMALFA estabelece orientações contraditórias e desconexas em relação ao 

PNAIC. Apesar das contradições, os dois programas, como disposto na Portaria n° 142, de 

22 de fevereiro de 2018 (BRASIL, 2018b), fazem parte da Política Nacional de 

Alfabetização. Além disso, a PNA, que tem como um dos objetivos contribuir para o 

alcance das Metas do PNE, também apresenta contradições. Como dispõe o PNE na Meta 

5, é preciso “[...] alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano 

do ensino fundamental” (BRASIL, 2014). No entanto, o Decreto que instituiu a PNA 

dispõe, em seu Art. 5°, as diretrizes para implementação da PNA, e a primeira diretriz 

apresentada é “I - priorização da alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental” 

(BRASIL, 2019a, p. 16). Já na BNCC, a alfabetização deve ocorrer nos dois primeiros 

anos do Ensino Fundamental. Com isso, observamos a discordância entre as diretrizes que 

regem a alfabetização. A justificativa da PNA para essa antecipação é apresentada como: 

 

[...] priorização da alfabetização no 1º ano do ensino fundamental é uma diretriz 

de implementação da PNA que beneficia sobretudo as crianças mais pobres, 

visto que estas, diferentemente das crianças de nível socioeconômico mais 

elevado, muitas vezes não encontram em casa o estímulo a práticas de literacia e 
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por isso costumam ter mais dificuldades em aprender a ler e a escrever 

(BRASIL, 2019d, p. 42). 

 

Diante dessa contradição entre os documentos, Fernandes e Colvero (2019) 

questionam qual das orientações e normas devem ser seguidas pelos gestores e professores; 

em termos de legislação, qual é a norma superior; e o que deve ser levado em consideração 

quando, para uma mesma etapa de ensino, são apresentadas divergências nas 

normatizações. Considerando a Pirâmide de Kelsen47, os autores evidenciam que a 

Constituição Federal está acima de todas as leis; em seguida está o PNE, que é uma lei; e 

posteriormente a BNCC, que é uma Resolução; logo após estão as Portarias dos programas 

do PNAIC e PMALFA.  

 

Assim, pode-se afirmar que a BNCC, no que se refere à alfabetização, não é 

válida dentro do ordenamento jurídico o qual é abrangido pelo PNE. Nesse 

contexto, pode-se inferir que há uma tentativa de imposição de uma política 

pública de governo (a BNCC, quanto à alfabetização) sobre uma política pública 

de Estado (o PNE, quanto à meta 5) (FERNANDES; COLVERO, 2019, p. 301). 

 

Considerando todo esse aparato legal, podemos observar que as políticas 

curriculares orientam os projetos formativos do homem, e estão diretamente articuladas 

com um modelo societário. Neste viés, a BNCC pode ser considerada uma lista que 

compreende determinadas habilidades e competências vistas como uma formação ideal 

para o modelo societário capitalista, pois entendemos que o que vai ser ensinado sempre é 

uma escolha política. 

Sobre a BNCC, Bortolanza, Goulart e Cabral (2018, p. 962) evidenciam que, “nesse 

cenário neoliberal, em que tudo se transforma em lucro e mercadoria, a concepção de 

currículo na BNCC apresenta uma visão estreita e tecnicista trazendo os conhecimentos 

fragmentados sob a aparência de uma suposta neutralidade”. 

A alfabetização mantém-se na agenda política devido à necessidade histórica de 

superar os grandes índices de analfabetismo no país. No entanto, muitas políticas não têm 

continuidade devido à alteração de governos, e por isso a necessidade de uma política de 

Estado efetiva para a alfabetização.  Amarante e Moreira (2019), assim como Fernandes e 

Colvero (2019), defendem uma Política Nacional de Estado no que tange à alfabetização 

que a curto, médio e longo prazo, todos os entes federados se comprometam com essa 

política efetiva para a melhoria da alfabetização. Isso porque 

 

 
47 “A Pirâmide de Kelsen é uma abstração que apresenta a ideia de ordenamento jurídico, por meio da 

hierarquização das normas jurídicas estruturadas. A norma mais importante ocupa o topo da Pirâmide e 

subordina as demais normas jurídicas de hierarquia inferior” (FERNANDES; COLVERO, 2019, p. 300). 
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Decretar que a alfabetização se dê até o 1º, o 2º ou o 3º ano não resolve o 

problema, apenas pressiona os envolvidos nesse processo, particularmente 

crianças, para atingir as metas estipuladas e responsabiliza professores quando 

essas metas não são atingidas (FERNANDES; COLVERO, 2019, p. 294). 

 

A BNCC, ao padronizar uma base curricular mínima, tanto para escolas públicas 

como privadas, permite maior controle sobre os sistemas de ensino, sobre o que as escolas 

ensinam e como ensinam, e esse controle está intimamente relacionado com os processos 

de avaliação.  

Outro marco para a alfabetização foi a recente aprovação do Programa Tempo de 

Aprender, o qual está orientado pela Portaria n° 280, de 19 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 

2020a), que institui o referido Programa e dispõe sobre a alfabetização escolar no âmbito 

do Governo Federal. O Programa foi desenvolvido a partir das diretrizes da PNA, e é 

destinado para a pré-escola e ao 1° e 2° ano do Ensino Fundamental das redes públicas 

estaduais, distrital e municipais. Os objetivos do programa são: 

 

I - elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, 

da literacia e da numeracia, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental, 

por meio de abordagens cientificamente fundamentadas; 

II - contribuir para a consecução da Meta 5 do Plano Nacional de Educação, de 

que trata o Anexo à Lei nº 13.005, de 2014; 

III - assegurar o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e 

contribuir para o desenvolvimento social e econômico do País; e 

IV - impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória 

educacional, em seus diferentes níveis e etapas (BRASIL, 2020a, p. 69) 

 

O Programa Tempo de Aprender está organizando em quatro eixos: Eixo I – 

Formação continuada de profissionais da alfabetização, que se efetivará por meio de cursos 

presenciais e a distância aos professores alfabetizadores; curso de capacitação em gestão 

educacional para diretores e coordenadores; e intercâmbio de professores alfabetizadores; 

Eixo II - Apoio pedagógico para a alfabetização, que se efetivará por meio da utilização da 

ferramenta do Sistema On-line de Recursos para Alfabetização – Sora; apoio financeiro à 

assistente de alfabetização e custeio para escolas; além de reformulação do Programa 

Nacional do Livro Didático - PNLD para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental; Eixo III - aprimoramento das avaliações da alfabetização, do qual tratamos 

posteriormente com mais ênfase; e Eixo IV - valorização dos profissionais da alfabetização 

por meio da instituição de premiação para professores alfabetizadores (BRASIL [não 

datado]a). 

A partir das políticas voltadas à alfabetização observamos, nesta subseção, a 

discordância entre a legislação no que tange ao tempo destinado à alfabetização. Além 
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disso, percebemos a centralidade que a alfabetização ganhou a partir da BNCC, 

principalmente por meio do Programa Mais Alfabetização e a PNA.  

Com a restruturação do SAEB, a avaliação da alfabetização foi antecipada para o 2° 

ano do Ensino Fundamental, justamente por estar em consonância com a BNCC. Com isso, 

constatamos a pressão e o controle cada vez mais acirrados com os alfabetizandos, assim 

como com os professores alfabetizadores. 

As leituras realizadas apontam para uma questão presente no âmbito da 

alfabetização: nem todas as crianças têm acesso a um amplo meio letrado, nem todas têm 

famílias com tempo e condições de escolaridade que possam ajudar nas tarefas escolares; e 

o mais grave, nem todas têm os meios de subsistência necessários para viver, como roupa e 

comida. Então, por que pressionar tanto as crianças para que saiam do 1° ano lendo e 

escrevendo? Será que o que mais importa são os índices? Precisamos considerar o tempo 

de aprendizagem de cada criança, e buscar proporcionar os mais diversos e necessários 

meios para a alfabetização e o letramento, principalmente daquelas crianças que mais 

necessitam da escola.  

Desconsidera-se, portanto, o tempo da criança, suas necessidades individuais para 

compreender a complexidade da leitura e da escrita, e o professor acaba sofrendo com a 

pressão para a alfabetização cada vez mais precoce. A partir dessas colocações, buscamos 

observar, na próxima subseção, como os documentos posteriores à BNCC, mais 

recentemente aprovados, que orientam a alfabetização, contemplam a avaliação em larga 

escala por meio dos novos (velhos) mecanismos de controle e responsabilização.  

3.2 NOVOS (VELHOS) MECANISMOS DE CONTROLE E RESPONSABILIZAÇÃO: 

A BNCC E AS POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO PARA A ALFABETIZAÇÃO NO 

BRASIL 

Nesta subseção da pesquisa, pretendemos evidenciar, nos documentos mais 

recentes voltados para a alfabetização, os mecanismos de controle e responsabilização via 

políticas avaliativas. A partir dessa identificação, buscamos relacionar as discussões já 

realizadas durante o trabalho com o conteúdo analisado, levando em consideração a 

contribuição de autores que discutem a temática.  

Assim como discorrem Zanotto e Sandri (2018), entendemos que as políticas 

avaliativas baseadas no modelo gerencialista são os mecanismos de controle do 

desempenho educacional, que entre outros meios têm garantindo a efetivação da educação 
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burguesa, diante da função formativa da escola voltada para formação de trabalhadores a 

serviço da exploração, sem questionamento.  

Com as políticas neoliberais, muitas estratégias foram voltadas para o 

gerencialismo e controle na administração pública, e um dos instrumentos que 

potencializaram a lógica do mercado no campo educacional foi a avaliação. Como 

evidenciam Zanotto e Sandri (2018, p. 132), “através dela [avaliação], é possível inserir na 

educação, componentes que fazem parte do mundo do capital: ranqueamento, competição e 

responsabilização. Esses componentes fazem emergir uma relevante categoria na educação 

capitalista: o gerencialismo”. 

Hypolito (2019) destaca um movimento global que desde 2001 vem influenciando 

reformas educacionais com a proposta de garantir maior eficácia dos sistemas de ensino, o 

chamado Global Education Reform Moviment - Movimento Global de Reforma da 

Educação (GERM). Esse movimento está articulado em três princípios essenciais: padrões, 

prestação de contas e descentralização. 

 

Em termos de padronização, basicamente está prescrito um currículo nacional 

que estabeleça padrões de qualidade, a partir de avaliações nacionais com metas 

e padrões de aprendizagem alcançáveis. Em termos de descentralização, advoga-

se a transferência de competências e de responsabilidades para os níveis locais 

de administração do sistema escolar, de modo que as avaliações nacionais sirvam 

para responsabilizar e controlar as autoridades em seus diferentes níveis de 

competência. Esta descentralização tem por meta responsabilizar as equipes 

diretivas e as escolas pelo desempenho nas avaliações e, assim, os sistemas de 

avaliação são utilizados como um governo a distância, por meio de uma gestão 

de resultados. Em termos de accountability, tanto no sentido de 

responsabilização como de prestação de contas, os atores educacionais são 

responsabilizados pelo desempenho/performance por intermédio de avaliações 

com consequências, o que pretende ser alcançado tanto por uma accountability 

administrativa, em que os resultados dos exames são vinculados a prêmios ou 

sanções, na forma de incentivos salariais ou de recursos financeiros ou materiais 

para as escolas, e/ou por uma accountability de mercado, em que os resultados 

são utilizados tanto para políticas de escolha escolar como para incentivar a 

competição entre escolas (HYPOLITO, 2019, p. 189, grifos do autor). 

 

É nessa perspectiva que Hypolito (2019) afirma que, atualmente, políticas 

ultraliberais e neoconservadoras expressam-se sobre a Educação Básica e Educação 

Superior, e criam a ideia de que, com o modelo gerencialista, a qualidade educacional será 

muito melhor, e assim os melhores índices educacionais serão alcançados. A partir dessas 

colocações do autor, conseguimos identificar exatamente esse movimento no contexto 

brasileiro, considerando os três princípios apresentados. Sobre o modelo de gerencialismo 

defendido pelo GERM e pelas políticas neoliberais, o autor evidencia que 
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Este modelo, que implica em parcerias público-privadas, com a terceirização da 

produção de materiais didáticos e venda de sistemas apostilados, com a inclusão 

de sistemas de gestão educacional, na forma de aplicativos ou plataformas 

digitais, que monitoram todo o sistema administrativo e pedagógico, retira das 

escolas e do professorado o controle sobre o que deve ser ensinado e como deve 

ser ensinado (HYPOLITO, 2019, p. 194). 

 

É nesse sentido que ações de responsabilização de escolas, gestores e docentes são 

desencadeadas com o propósito de mostrar para a sociedade, prestar contas de como a 

educação está sendo efetivada, e por isso a necessidade de um sistema de avaliação em 

larga escala. Nessa perspectiva, a proposta de uma padronização como a BNCC é 

imprescindível. Esse delineamento está intimamente ligado a um modelo de accountability, 

associado à avaliação positivista e burocrática, em que prevalece o resultado em 

detrimento do processo. Assim, 

 

[...] a crítica recai sobre a forma autoritária com a qual se tem conduzido este 

accountability, visto que todas as definições sobre os parâmetros para a 

realização da avaliação e construção de índices estão fortemente centralizado no 

Estado e acabam por não considerar a pluralidade de objetivos e missões das 

instituições de ensino e tampouco dão voz às docentes (ROCHA, 2017, p. 254, 

grifo da autora). 

 

Afonso (2010) destaca que um modelo fundamentado e consistente de prestação de 

contas e responsabilização, de modo geral accountability, não pode ser reduzido apenas à 

divulgação de resultados de testes ou outros tipos de avaliação. Se adotada em contexto, 

pautada em princípios democráticos, a accountability pode possibilitar “[...] novas 

experiências no campo da gestão pública [...]” (SCHNEIDER; NARDI, 2015, p. 62). 

Como nos lembra Afonso (2010, p. 168), a construção de modelo de accountability implica 

também outras ações:  

 

[...] a construção de modelos democráticos e transparentes de avaliação, 

prestação de contas e responsabilização implica igualmente a valorização social, 

cultural e política dos processos de participação, negociação e justificação, e a 

adoção de modelos explícitos de justiça e equidade (social, educacional e 

avaliativa).  

 

Portanto, em um modelo democrático de accountability, a responsabilização não 

tem necessariamente consequências negativas. Isso porque, como explica Afonso (2010, p. 

157), esse modelo não deve ser 

 

[...] reduzido a uma prestação de contas ritualística ou simbólica, nem deve ser 

associado a perspectiva instrumentais, hierárquico-burocráticas, gestionárias ou 

de mero controle, para as quais parecem remeter, muitas vezes, alguns discursos 

político-ideológicos e práticas vulgares.  
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Essas práticas são observadas no contexto brasileiro, que estão longe de ser um 

modelo de accountability democrático, como percebemos ao longo do estudo. 

Diante desse contexto, buscamos identificar, nos documentos, excertos que revelam 

as novas formas e novos mecanismos de controle e responsabilização, que propusemos 

discutir neste trabalho. Controle de conteúdos a serem trabalhados, controle na formação 

dos alunos, controle sobre os materiais didáticos, controle na formação inicial e continuada 

dos professores, e especialmente o controle via processos avaliativos em larga escala. Para 

isso levantamos, além do documento da BNCC, os documentos mais atuais que estão 

relacionados à alfabetização, os quais foram sistematizados no Quadro 3.3. 

 
Quadro 3.3 - BNCC e documentos referentes à política educacional para a alfabetização 

selecionados para análise (2017-2020) 
Política Educacional Documentos 

Base Nacional Comum Curricular 

Foram analisados alguns itens do documento da BNCC (BRASIL, 

2018a): Apresentação, Introdução, e a BNCC para a etapa do 

Ensino Fundamental, considerando que o foco do nosso estudo é 

o processo de alfabetização.  

Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017 - Institui e 

orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser 

respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas 

modalidades no âmbito da Educação Básica (BRASIL, 2017b). 

Programa Mais Alfabetização 

Portaria n° 142, de 22 de fevereiro de 2018 - Institui o Programa 

Mais Alfabetização, que visa a fortalecer e apoiar as unidades 

escolares no processo de alfabetização dos estudantes 

regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2018b). 

Política Nacional de Alfabetização 

Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, o qual instituiu a 

Política Nacional de Alfabetização (PNA) (BRASIL, 2019a). 

Caderno da Política Nacional de Alfabetização (BRASIL, 2019d). 

Programa Tempo de Aprender 

Portaria nº 280, de 19 de fevereiro de 2020 - Institui o Programa 

Tempo de Aprender, que dispõe sobre a alfabetização escolar no 

âmbito do Governo Federal (BRASIL, 2020a). 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos seguintes documentos de Brasil (2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 

2019d; 2020a). 

 

A partir desses documentos, sistematizamos os quadros (3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9) 

com excertos dos documentos analisados.  

Quadro 3.4 - Mecanismos de controle e responsabilização na Base Nacional Comum Curricular 

(2018) 

Excertos do documento 
Item que 

pertence e página 

A BNCC por si só não alterará o quadro de desigualdade ainda presente na 

Educação Básica do Brasil, mas é essencial para que a mudança tenha início 

porque, além dos currículos, influenciará a formação inicial e continuada dos 

educadores, a produção de materiais didáticos, as matrizes de avaliações e os 

exames nacionais que serão revistos à luz do texto homologado da Base. 

Apresentação do 

Ministro da 

Educação, Rossieli 

Soares da Silva (p. 

05) 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

Excertos do documento 
Item que pertence 

e página 

Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a 

constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do 

que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, 

do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das 

competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as 

aprendizagens essenciais definidas na BNCC. 

Os fundamentos 

pedagógicos da 

BNCC - Foco no 

desenvolvimento 

de competências 

(p. 13) 

A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões 

centrais do processo educativo: o que aprender, para que aprender, como ensinar, 

como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. 

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, 

comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, 

colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o 

acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para 

aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, 

atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, 

aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, 

ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e 

aprender com as diferenças e as diversidades. 

Os fundamentos 

pedagógicos da 

BNCC - O 

compromisso com 

a educação 

integral (p. 14) 

Além disso, BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as 

aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, uma vez 

que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que 

caracterizam o currículo em ação [...] Essas decisões, que resultam de um processo 

de envolvimento e participação das famílias e da comunidade, referem-se, entre 

outras ações, a:[...]  

• construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de 

resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, 

tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, 

dos professores e dos alunos; 

O pacto 

interfederativo e a 

implementação da 

BNCC - Base 

Nacional Comum 

Curricular e 

currículos (p. 16-

17) 

Muitas escolas públicas e particulares também acumularam experiências de 

desenvolvimento curricular e de criação de materiais de apoio ao currículo, assim 

como instituições de ensino superior construíram experiências de consultoria e de 

apoio técnico ao desenvolvimento curricular. Inventariar e avaliar toda essa 

experiência pode contribuir para aprender com acertos e erros e incorporar 

práticas que propiciaram bons resultados. 

O pacto 

interfederativo e a 

implementação da 

BNCC - Base 

Nacional Comum 

Curricular e 

currículos (p. 18) 

Com a homologação da BNCC, as redes de ensino e escolas particulares terão 

diante de si a tarefa de construir currículos, com base nas aprendizagens essenciais 

estabelecidas na BNCC, passando, assim, do plano normativo propositivo para o 

plano da ação e da gestão curricular que envolve todo o conjunto de decisões e 

ações definidoras do currículo e de sua dinâmica. 

O pacto 

interfederativo e a 

implementação da 

BNCC - Base 

Nacional Comum 

Curricular e 

regime de 

colaboração (p. 20) 

A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da formação 

inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. A ação nacional 

será crucial nessa iniciativa, já que se trata da esfera que responde pela regulação 

do ensino superior, nível no qual se prepara grande parte desses profissionais. 

Diante das evidências sobre a relevância dos professores e demais membros da 

equipe escolar para o sucesso dos alunos, essa é uma ação fundamental para a 

implementação eficaz da BNCC. 

Compete ainda à União, como anteriormente anunciado, promover e coordenar 

ações e políticas em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à avaliação, 

à elaboração de materiais pedagógicos e aos critérios para a oferta de 

infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. 

O pacto 

interfederativo e a 

implementação da 

BNCC - Base 

Nacional Comum 

Curricular e 

regime de 

colaboração (p. 21) 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

Excertos do documento 
Item que 

pertence e página 

Ao longo da Educação Básica – na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio –, os alunos devem desenvolver as dez competências gerais da 

Educação Básica, que pretendem assegurar, como resultado do seu processo de 

aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana integral. 

Estrutura da 

BNCC (p. 25) 

Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter 

como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os 

alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao 

desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento 

em práticas diversificadas de letramentos. 

A etapa do Ensino 

Fundamental - O 

Ensino 

Fundamental no 

contexto da 

Educação Básica 

(p. 57) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do documento da BNCC (BRASIL, 2018a, grifos nossos). 

 

Dando continuidade à análise da política curricular da BNCC, selecionamos, no 

quadro a seguir (Quadro 3.5), excertos da Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 

2017 para análise dos dois documentos referentes à BNCC.  

 

Quadro 3.5 - Mecanismos de controle e responsabilização na Resolução CNE/CP Nº 2, de 

22 de dezembro de 2017 

Excertos do documento 
Item que pertence 

e página 

Art. 5º A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as 

instituições ou redes escolares públicas e privadas da Educação Básica, dos 

sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, para construírem ou revisarem os 

seus currículos. 

Capítulo II do 

Planejamento e 

Organização (p. 42) 

Art. 7º Os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica devem ter a BNCC como referência obrigatória e incluir uma 

parte diversificada, definida pelas instituições ou redes escolares de acordo com a 

LDB, as diretrizes curriculares nacionais e o atendimento das características 

regionais e locais, segundo normas complementares estabelecidas pelos órgãos 

normativos dos respectivos Sistemas de Ensino. 

Capítulo III da 

BNCC, do 

Currículo e da 

Proposta 

Pedagógica (p. 42) 

Art. 16. Em relação à Educação Básica, as matrizes de referência das avaliações 

e dos exames, em larga escala, devem ser alinhadas à BNCC, no prazo de 1 

(um) ano a partir da sua publicação. 

Capítulo V 

das Disposições 

Finais e 

Transitórias (p. 43) 

Art. 19. Os programas e projetos pertinentes ao MEC devem ser alinhados à 

BNCC, em até 1 (um) ano após sua publicação. 

Capítulo V 

das Disposições 

Finais e 

Transitórias (p. 43) 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017 (BRASIL, 

2017b, grifos nossos). 

 

Tanto na Resolução CNE/ CP n° 2, de 22 de dezembro de 2017, como no próprio 

documento da BNCC, observamos a defesa de um alinhamento de várias políticas 

educacionais em conformidade com a política curricular, ao que se refere à formação 

inicial e continuada de professores, programas e projetos, materiais didáticos, assim como 

o próprio alinhamento das avaliações e exames. Cabe ressaltar que a BNCC já vem 
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alterando várias políticas, e essas mudanças já estão sendo efetivadas, como vimos no 

capítulo anterior, o que se refere à avaliação. 

Por meio desses excertos selecionados, evidenciamos o caráter obrigatório da 

BNCC, a qual deve ser incorporada pelas escolas e que, por meio de habilidades e 

competências, define a formação dos alunos. Os conceitos usados no documento da BNCC 

(BRASIL, 2018a), como sucesso escolar, bons resultados, melhor desempenho, nos 

remetem àquilo que é justamente a proposta das avaliações em larga escala. No contexto 

da BNCC, as avaliações assumem um carácter de controle, na verificação se os 

conhecimentos previstos estão sendo trabalhados. Isso porque “a intencionalidade da atual 

base consiste em padronizar para cobrar da escola” (SILVA, 2018, p. 143). 

Como salientam Zanotto e Sandri (2018), atualmente existe uma intensificação da 

função de controle do Estado, que foca os resultados obtidos em avaliações em larga 

escala. “A criação da BNCC, portanto, se justifica pela necessidade de ajustar ainda mais o 

currículo escolar aos indicadores cobrados nas avaliações em larga escala como o PISA e a 

Prova Brasil” (ZANOTTO; SANDRI, 2018, p. 136). Isso justifica, segundo as autoras, a 

organização curricular da BNCC por competências, visto que avaliações internacionais, 

como o PISA, são organizadas dessa maneira. Nesse sentido, entendemos que a BNCC, 

juntamente com as avaliações em larga escala, são aspectos determinantes da organização 

curricular.  

Como sinalizam Cury, Reis e Zanardi (2018), com o PISA, a OCDE passou a 

pressionar os países por um currículo que pudesse validar essa avaliação internacional, 

além de outras determinações. Com isso, passou a ocupar o lugar de Ministro da Educação 

Mundial na prescrição de suas orientações aos países. Como expõem os autores, 

 

Seguir as determinações da OCDE se constitui em referência para a qualidade da 

educação mundial, trazendo um fenômeno de “ranqueamento” de países que 

acabou por estabelecer os padrões curriculares necessários para o alcance de um 

desempenho comparativamente satisfatório sob essa perspectiva globalizante e 

mensurável da educação (CURY; REIS; ZANARDI, 2018, p. 79, grifo dos 

autores). 

 

Nesse sentido, o documento da BNCC pode ser considerado de controle de 

conteúdos e práticas pedagógicas. “A BNCC traz uma concepção de currículo travestida de 

direitos de aprendizagem que, sob a ótica tecnicista e meritocrática, constituem-se em 

deveres de aprendizagens” (CURY; REIS; ZANARDI, 2018, p. 66), que está alinhado às 

prescrições internacionais. 
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Segundo Dourado e Oliveira (2019), a perspectiva em torno da defesa da pedagogia 

das competências é amplamente defendida por Organismos Internacionais, pois está 

ancorada na teoria do capital humano, na qual a educação ganha centralidade. Nesse 

aspecto, a pedagogia das competências vem reafirmando o modelo gerencialista na 

educação que, ao se pautar no conhecimento prático, passa a ser “[...] marcado pela lógica 

pragmática, utilitarista e reducionista” (DOURADO; SIQUEIRA, 2019, p. 298). 

Como evidenciam os autores, tendo as habilidades e competências como 

fundamentos pedagógicos, a BNCC está ancorada nas Necessidades Básicas de 

Aprendizagem, ou seja, há um processo reducionista, no qual o básico é simplificado como 

mínimo.  

O gerencialismo na educação é identificado na própria organização do currículo 

pautado no modelo de competências. Esse modelo de currículo escolar foi inspirado no 

modelo fabril, e marcou as políticas curriculares brasileiras nos anos de 1990, por meio dos 

DCNs e PCNs, e é retomado com a BNCC, voltado para uma formação humana 

pragmática (ZANOTTO; SANDRI, 2018). Com isso, são intensificadas as avaliações de 

larga escala por meio de um conjunto de competências, representadas em descritores. 

Ao referir à gestão do ensino, novamente Zanotto e Sandri (2018) evidenciam 

aproximação da BNCC com o gerencialismo, pois essa orientação pressupõe controle sobre 

os conhecimentos a serem adquiridos pelos alunos, além de ser um controle do trabalho 

docente, voltado para prescrição de um currículo padronizado. A BNCC é considerada 

pelas autoras como produto e como fomento do gerencialismo na educação, voltada para o 

controle e para os resultados educacionais.   

É importante salientar que “a tradição de reformas educacionais tem se esmerado 

em atribuir ao currículo os problemas de qualidade da educação e, da mesma forma, seria 

ele o responsável pela superação das mazelas e desigualdades educacionais” (CURY; 

REIS; ZANARDI, 2018, p. 54). Em outras palavras, cria-se a ideia de que um dos fatores 

que comprometem a educação brasileira é a não existência de um conteúdo básico comum. 

Assim, as avaliações em larga escala são usadas para desqualificar a educação e justificar 

reformas, tal como a BNCC, que se apresenta como uma solução salvacionista e necessária 

para melhorar a educação. 

Além disso, a BNCC vem como demanda do Estado para fortalecer ainda mais o 

controle sobre a educação, via avaliações em larga escala que tem papel centralizador. 

 

Na luta pelo controle do processo pedagógico das escolas, o Estado é cada vez 

mais disputado por forças sociais liberal-conservadoras que procuram assumir, 
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por meio de avaliações externas, o controle e o fortalecimento dos processos de 

avaliação internos da escola (formais e informais) e a partir destes subordinar as 

categorias do processo pedagógico a seus interesses, vale dizer, preservar e 

aumentar o controle sobre os objetivos, o conteúdo e até sobre os métodos da 

escola (FREITAS, 2014, p. 1092, grifos do autor). 

 

Dessa forma, inibe práticas pedagógicas mais progressistas e induz a uma 

padronização do trabalho docente, visando atender as necessidades produtivas do 

capitalismo, no qual o básico é o suficiente para o trabalhador (FREITAS, 2014). Essa 

perspectiva apresentada pelo autor fica clara quando lembramos que a elaboração da 

BNCC contou com a intensa participação de agentes privados, que tiveram seus interesses 

predominando.  

Segundo Freitas (2014), historicamente, o conhecimento foi negado para as 

camadas populares.  

 

Ao longo de décadas o empresariado conviveu muito bem com o analfabetismo e 

com a baixa qualidade da educação, até que a complexificação das redes 

produtivas e do próprio consumo demandou mais conhecimento e a mão de obra 

barata ficou mais difícil de ser encontrada, derrubando as taxas de acumulação 

de riqueza (FREITAS, 2014, p. 1089). 

 

Nesse cenário, o capital depara-se com a necessidade de dar mais conhecimento, 

formando as camadas populares, ao mesmo tempo que mantém um controle ideológico sob 

a escola, para inibir teorias pedagógicas mais progressistas. É essa contradição “[...] que 

move os reformadores a disputarem 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). Com isso, os empresários passam a defender que a escola deve garantir o 

conhecimento básico, a fim de compensar as desigualdades educacionais. “Com isso, tiram 

o foco da pobreza que eles mesmos geram e colocam os holofotes, primeiramente, sobre a 

escola” (FREITAS, 2014, p. 1090).  

Nesse contexto, como apresenta o autor, há um aumento do controle sobre a escola, 

justamente para interferir na formação do trabalhador e na quantidade de trabalhadores 

disponíveis. Diante das escalas de classificação estabelecidas pelas avaliações, ir além do 

nível básico representa um mérito individual, desconsiderando, assim, toda a desvantagem 

social que muitos alunos têm. 

É nessa perspectiva que Dourado e Siqueira (2019) afirmam que a BNCC passa a 

retornar princípios da Teoria do Capital Humano. Como pontuam os autores, a própria 

BNCC apresenta seu caráter regulatório, determinando os conhecimentos que serão 
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ofertados. “Importante ressaltar que a BNCC se restringe a um tipo de aprendizagem: 

aquela parametrizada e instrumentalizada com ênfase nas operações básicas e na leitura” 

(DOURADO; SIQUEIRA, 2019, p. 299). 

A partir das pontuações dos autores, entendemos que a BNCC está alinhada à 

demanda do capital, pois visa à formação do trabalhador, para o qual uma formação básica 

é necessária, afinal, essa é uma das artimanhas para manter a sociedade coesa, pois uma 

formação crítica do sujeito representa uma ameaça ao capital. 

Há, ainda, em torno da BNCC, um discurso de mudança e de responsabilização, 

principalmente docente, como nos sinalizam Dourado e Siqueira (2019, p. 296): “Portanto, 

por dentro do movimento de constituição da BNCC está a configuração de um projeto de 

governo e de poder que toma, pelo conhecimento, novas formas de conhecer, organizar, 

regular, avaliar e controlar os processos formativos na escola”. Uma das formas de ter esse 

controle é justamente pela avaliação. Isso justifica as mudanças no âmbito do SAEB, que 

já ocorreram a fim de se articular com a BNCC. 

 

Os processos que orientam a política do currículo na BNCC alinham outra 

dimensão que lhe é constitutiva: a articulação entre ‘regulação e avaliação’. Essa 

dimensão ganha centralidade quando se regula o que vai ser ensinado, regula-se 

como vai ser implementado e acompanhado, regula-se a formação de 

professores, regulam-se os livros didáticos que serão distribuídos a partir da 

Base, avaliam-se os cursos de formação de professores e seus currículos e 

Diretrizes, avaliam-se os professores, avaliam-se os estudantes [...] 

(DOURADO; SIQUEIRA, 2019, p. 301, grifo dos autores). 

   

Por meio dessas reflexões, entendemos que, quando existe um controle, há uma 

responsabilização concomitante, pois o controle exige regulação, no caso, as avaliações em 

larga escala, por meio das quais são gerados índices e resultados, que revelam como o 

ensino está sendo efetivado. Destarte, por meio da mídia e dos diferentes aparelhos de 

hegemonia, cria-se o imaginário que, se a escola segue as orientações previstas, seus 

resultados são bons; caso contrário, são ruins, recaindo assim a culpa sobre professores e 

escolas. Afinal, é muito mais fácil o Estado jogar a culpa e responsabilizar os trabalhadores 

da educação do que assumir sua responsabilidade com políticas públicas para o combate à 

desigualdade social e educacional.  

Tal como observamos nos excertos dos documentos selecionados acima, existe um 

explícito alinhamento da avaliação com a BNCC. “Esse alinhamento objetiva garantir 

condições para que se implemente no país um processo de avaliação estandardizado 

marcado pelo reducionismo, pelo controle e pela ênfase no controle dos resultados” 

(DOURADO; SIQUEIRA, 2019, p. 301).  Por isso o alinhamento do SAEB à BNCC.  
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Como uma das iniciativas para a alfabetização, tomadas após a aprovação da 

BNCC, foi instituído o Programa Mais Alfabetização, que surgiu tendo como uma das 

justificativas a melhoria dos resultados educacionais dessa etapa. Com isso, no próximo 

quadro (Quadro 3.6), selecionamos alguns excertos da Portaria n° 142, de 22 de fevereiro 

de 2018, que institui o referido Programa.  

 

Quadro 3.6 - Mecanismos de controle e responsabilização na Portaria n° 142, de 22 de fevereiro 

de 2018 

Excertos do documento 
Item que 

pertence e página 

Art. 3º São diretrizes do Programa Mais Alfabetização: [...] 

V - estipular metas do Programa entre o Ministério da Educação - MEC, os entes 

federados e as unidades escolares participantes no que se refere à alfabetização das 

crianças do 1º ano e do 2º ano do ensino fundamental, considerando o disposto na 

BNCC; 

VI - assegurar o monitoramento e a avaliação periódica da execução e dos resultados 

do Programa; 

Capítulo II 

Das Diretrizes Do 

Programa (p. 54) 

Art. 6º Compete ao MEC: [...] III - criar e implementar mecanismos de 

monitoramento a serem incorporados à rotina das secretarias e gestão escolar, por 

meio de avaliações diagnósticas e formativas; 

Capítulo IV 

Das Competências 

(p. 55) 

Art. 8º Compete às unidades escolares participantes do Programa Mais 

Alfabetização: [...] 

V – aplicar avaliações diagnósticas e formativas, com vistas a possibilitar o 

monitoramento e a avaliação periódica da execução e dos resultados do 

Programa; 

Capítulo IV 

Das Competências 

(p. 55) 

VI – aplicar, no período definido pelo MEC, as avaliações diagnósticas e 

formativas a todos os estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano 

do ensino fundamental e inserir seus resultados no sistema de monitoramento do 

Programa; e 

VII – cumprir, no âmbito de sua competência, ações para atingir as metas 

pactuadas entre o MEC e a rede de ensino a qual pertence. 

Capítulo IV 

Das Competências 

(p. 55) 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Portaria n° 142, de 22 de fevereiro de 2018 (BRASIL, 2018b, 

grifos nossos). 

 

Por meio dos excertos selecionados, observamos como o PMALFA está atrelado à 

avaliação, por meio da necessidade de estipular e atingir metas. Essa é a razão para a 

implementação de mecanismos de monitoramento, bem como de avaliações diagnósticas e 

formativas.  

Ao impor esses aspectos, o PMALFA mostra-se uma política controladora e vai na 

contramão do processo alfabetizador humanizado.  

Concordamos com Freitas (2014, p.1099, grifo do autor), quando afirma que “a sala 

de aula e a escola não são uma linha de produção sobre a qual pode-se cravar uma série de 

relógios que indicam se a produção está sendo feita segundo as metas ou se está havendo 

algum ‘desvio’.” Isso porque, como afirma o autor, a educação não é uma atividade 

concorrencial. 
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Para Moraes (2019), o PMALFA é uma política resultante da concepção burguesa 

expressada pela política neoliberal, assim como outros programas educacionais, nos quais 

a autora identifica o neoprodutivismo, como no Programa Novo Mais Educação e o 

Residência Pedagógica. Tais programas também seguem essa tendência. “Programas esses, 

com ação clara e pontual do caráter neoliberal, tendo professor, como ‘oficineiro, 

voluntário, amigo da escola, notório saber, aprendiz, gestor técnico, avaliador’, e aluno 

como ser sem luz, que reproduz vago conhecimento” (MORAES, 2019, p. 111, grifo da 

autora). 

A autora pontua a ênfase dada pelo PMALFA nos métodos e procedimentos: essa 

caraterística também expressa como a concepção neoliberal se faz presente nessa política. 

Além disso, parte do princípio do apender a aprender, indo na contramão de uma 

educação emancipatória. “A política preconizada no Programa Mais Alfabetização não 

alfabetiza, não emancipa e muito menos qualifica o trabalho docente. É mais uma prática 

de amostragem de larga escala” (MORAES, 2019, p. 124).  

Essa tendência pode ser identificada pelo fato de o PMALFA ser criado tendo como 

uma das justificativas os baixos índices na ANA, ou seja, o programa vem como estratégia 

para o alcance de melhores resultados na alfabetização. Considerando o PMALFA, Moraes 

(2019, p. 121) afirma que “[...] seu cerne deriva de melhorares índices de avaliação 

internacionais, centrado em produzir dados quantitativos para estatísticas educacionais”.  

Outro aspecto importante a ser ressaltado é o caráter assistencialista do programa, 

porque conta com o apoio de um assistente de alfabetização, o que acaba caracterizando 

uma verdadeira precarização docente e desresponsabilização do Estado. Segundo Moraes 

(2019), o Estado se exime das responsabilidades, estimulando a gestão participativa ao 

colocar, dentro das escolas, voluntários, assistentes, colaboradores e a própria comunidade. 

Isso é visto como melhor opção para o Estado, pois tem menos custo. 

 

Assim, a contratação do Assistente de Alfabetização é voluntaria numa função 

que deveria ser efetivada pelo Estado, em concurso, com professor habilitado 

para tal função e detentor de saber específico, com remuneração e direitos 

compatíveis. Porém, totalmente na contramão da legislação que permite tal 

exploração, ocorre a expropriação do trabalho docente, sem garantir-lhe o 

mínimo previsto na constituição e nas leis trabalhistas, mostrando total 

desserviço ao conjunto da classe trabalhadora. Sobretudo em meio à crise do 

desemprego estrutural, aponta-se como saída para recém-formados, 

desempregados e pessoas sujeitas a essa expropriação de conhecimento e 

trabalho (MORAES, 2019, p. 123). 

 

Com os apontamentos da autora, observamos que, no contexto educacional, os 

processos de precarização do trabalho estão cada vez mais crescentes, inclusive na 



 

 

123 

 

educação, na qual são tomadas as leis do mercado com a justificativa da incapacidade de o 

Estado gerir. Assim, a iniciativa privada adentra a educação e se expressa na precarização 

do trabalho na educação, a exemplo dos contratos temporários, convênios e trabalho 

voluntário. Essa tendência pode ser observa no PMALFA, que  

 

[...] mecaniza crianças e docentes a testes padronizados de avaliação 

internacionais, eximindo o Estado de suas responsabilidades, estimulando tal 

ideia de “gestão participativa”, parcerias, voluntariados que redundam em 

exploração do trabalho docente (MORAES, 2019, p. 124, grifo da autora). 

 

Dessa forma, observamos a lógica neoliberal presente no Programa Mais 

Alfabetização, pelo qual o Estado busca melhorar os índices da alfabetização. No entanto, 

busca uma forma mais barata de operacionalizar essa ação, colocando assistentes 

voluntários que auxiliem o professor alfabetizador com o propósito de que os alunos 

adquiram competências de leitura, escrita e matemática.  Para verificar como está sendo 

desenvolvido esse processo, são aplicadas avaliações diagnósticas e formativas, com o 

objetivo de monitoramento do desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Logo, o 

Estado quer bons índices, mas não quer gastar.  

Pensando ainda no contexto alfabetizador, em 2019 houve a implantação da PNA, a 

partir da qual selecionamos dois documentos para análise: o Decreto nº 9.765, de 11 de 

abril de 2019 (BRASIL, 2019a), sistematizado no quadro a seguir (Quadro 3.7); e o 

Caderno da Política Nacional de Alfabetização (BRASIL, 2019d). 

 

Quadro 3.7 - Mecanismos de controle e responsabilização no Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 

2019 

 Excertos do documento Item ao qual 

pertence e página 

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; 

Capítulo II 

Dos Princípios e 

Objetivos (p. 16) 

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 VI 

Da Avaliação e 

Monitoramento  

(p. 16) 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019 (BRASIL, 2019a, grifos 

nossos). 

 



 

 

124 

 

Em complemento ao documento anterior, selecionamos também o Caderno da 

Política Nacional de Alfabetização (PNA), sistematizado no quadro a seguir (Quadro 3.8). 

Por meio desses documentos fazemos, posteriormente, a análise em relação à Política 

Nacional de Alfabetização.  

 

Quadro 3.8 - Mecanismos de controle e responsabilização no Caderno da Política Nacional de 

Alfabetização (PNA) 

Excertos do documento 
Item ao qual pertence e 

página 

No entanto, os resultados obtidos pelo Brasil nas avaliações internacionais e 

os próprios indicadores nacionais revelam um grave problema no ensino e 

na aprendizagem de leitura, de escrita e de matemática. É uma realidade que 

precisa ser mudada. Por isso a Política Nacional de Alfabetização pretende 

oferecer às redes e aos alunos brasileiros, por meio de programas e ações, a 

valiosa contribuição das ciências cognitivas, especialmente da ciência 

cognitiva da leitura. Uma política de alfabetização eficaz terá reflexos 

positivos não apenas na educação básica, mas em todo o sistema 

educacional do país.  

Este é o compromisso do Ministério da Educação. Nós nos colocamos a 

serviço do povo brasileiro e nos esforçaremos para que a Política Nacional 

de Alfabetização, em colaboração com os estados, os municípios e o Distrito 

Federal, entregue resultados concretos e faça valer o que cada cidadão 

deposita, de impostos e de esperanças, no Estado brasileiro. 

Nota do Ministro da 

Educação, Abraham 

Bragança de 

Vasconcellos Weintraub 

(p. 5) 

A elaboração da PNA surge como um esforço do Ministério da Educação 

para melhorar os processos de alfabetização no Brasil e os seus 

resultados. 

Apresentação do 

Secretário de 

Alfabetização, Carlos 

Francisco de Paula 

Nadalim (p. 7) 

A PNA buscará promover um aprimoramento na formação dos 

professores da educação infantil e dos professores do ensino fundamental, 

nos currículos de formação inicial e continuada, com fundamento nas 

evidências científicas mais recentes das ciências cognitivas. 

Princípios, Objetivos e 

Diretrizes (p. 43) 

A implementação da PNA se dará por meio de programas, ações e 

instrumentos que incluam: 

✓ orientações curriculares e metas claras e objetivas para a educação 

infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental [...] 

✓ incentivo à elaboração e à validação de instrumentos de avaliação e 

diagnóstico. 

Implementação  

(p. 44-45) 

A avaliação e o monitoramento constituem parte essencial de uma política 

pública. Quando se tem em vista o objetivo proposto, a produção de 

resultados confiáveis, a identificação de problemas no percurso, a eficácia 

no uso de recursos públicos, fica evidente a importância desses 

mecanismos [...]. 

Constituem mecanismos de avaliação e monitoramento da PNA: 

✓ avaliação de eficiência, eficácia e efetividade de programas e ações 

implementados; 

✓ incentivo à difusão tempestiva de análises devolutivas de avaliações 

externas e ao seu uso nos processos de ensino e de aprendizagem; 

✓ desenvolvimento de indicadores para avaliar a eficácia escolar na 

alfabetização; 

✓ desenvolvimento de indicadores de fluência em leitura oral e 

proficiência em escrita; e 

✓ incentivo ao desenvolvimento de pesquisas acadêmicas para avaliar 

programas e ações desta política. 

Avaliação e  

Monitoramento (p. 45) 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Caderno da Política Nacional de Alfabetização - PNA (BRASIL, 

2019d, grifos nossos). 
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Tanto o Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019 (BRASIL, 2019a) como o 

Caderno da Política Nacional de Alfabetização (BRASIL, 2019d) seguem a mesma 

perspectiva, no que se refere às orientações da PNA. O Caderno apresenta as mesmas 

orientações do decreto, mas de maneira mais ampla e detalhada. Ambos os documentos 

apresentam um item relacionado à avaliação e monitoramento, que enfatizamos nos 

quadros. Além desses, também foram sinalizados outros excertos, principalmente do 

Caderno da PNA, que apresentam um viés de adoção de mecanismos de controle e 

responsabilização.  Isso porque, como nos lembra Mortatti (2019, p. 26), a PNA “[...] 

integra o projeto político-ideológico neoliberal e ultraconservador do atual governo federal 

e está estrategicamente articulada às demais medidas de destruição dos avanços 

democráticos conquistados pela população brasileira nas últimas décadas”. 

No Caderno da PNA (BRASIL, 2019d), já nas primeiras páginas, no item Nota do 

Ministro, Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, até então responsável pelo 

Ministério da Educação, afirma que  

 

Nós nos colocamos a serviço do povo brasileiro e nos esforçaremos para que a 

Política Nacional de Alfabetização, em colaboração com os estados, os 

municípios e o Distrito Federal, entregue resultados concretos e faça valer o 

que cada cidadão deposita, de impostos e de esperanças, no Estado brasileiro 

(BRASIL, 2019d, p. 05, grifos nossos). 

 

Fica clara a responsabilização das escolas e dos professores alfabetizadores, por 

meio da PNA, visto que a defesa é de resultados concretos. É como se dissessem: as 

orientações estão aí, sigam e entreguem bons resultados.  

Além disso, o documento apresenta um viés neoliberal na perspectiva do modelo de 

prestação de contas, accountability, que já discutimos ao longo do trabalho, que exige 

resultados concretos das redes escolares, justamente para obter a eficácia no uso de 

recursos públicos. Por isso são defendidos, no próprio documento (Caderno da PNA), os 

mecanismos de avaliação, para verificar o bom aproveitamento dos recursos investidos, 

pois por meio das avaliações podem ser desenvolvidos indicadores. Entendemos que não é 

por acaso que os conceitos de eficácia e eficiência são usados no âmbito da avaliação do 

programa e de tantas outras políticas educacionais, porque o Estado revela a sua postura de 

controlador, fiscalizador e avaliador. 

Observamos, nos documentos, o uso frequente de resultados educacionais como 

justificativa de mudança. O caderno da PNA apresenta a situação atual da alfabetização no 

país por meio dos resultados da ANA e do PISA, com a comparação dos resultados 

brasileiros na avaliação internacional com a média dos países da OCDE. Apresenta, ainda, 
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os dados do PNAD para evidenciar os níveis de analfabetismo no país, além dos dados do 

Instituto Paulo Montenegro, com o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF). Esses 

dados acabam dando a impressão de que esses números são uma justificativa para uma 

mudança no âmbito da alfabetização, visto que os problemas relacionados à leitura e à 

escrita ainda persistem.  

Como proposto no documento, a implementação da PNA se efetivará por meio de 

programas, ações e instrumentos que, além das avaliações, podemos identificar como 

mecanismos de controle e responsabilização, seja por meio das orientações curriculares e 

produção de materiais didáticos para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, pautados 

na literacia na alfabetização e na numeracia48, como pela formação inicial e continuada dos 

professores, pautada nos princípios da PNA.  

A PNA prioriza o método fônico, o que vem sendo questionado por vários autores. 

Sobre essa questão, Mortatti (2019) afirma que os problemas da alfabetização não se 

devem ao método de alfabetização usado, seja ele qual for, e por isso a superação desses 

problemas não vai ser efetivada com um novo método, no caso o fônico (instrução fônica), 

apresentado na PNA. Em outras palavras, ocultam-se os diversos fatores que influenciam o 

processo alfabetizador e coloca-se o foco no método. Para Mortatti (2019, p. 29, grifos da 

autora), 

 

[...] a tentativa de imposição de “pensamento único”, por meio do método 

fônico/instrução fônica e correspondente conceito rudimentar de alfabetização, 

sintetiza interesses de integrantes de segmentos educacionais e empresariais 

representados, dentre outros, pelo “painel de especialistas” da CONABE, e 

atrelados aos interesses políticos, ideológicos e econômicos do governo federal, 

a exemplo da defesa da “escola sem partido”, do ensino domiciliar, das escolas 

cívico-militares, dos ataques grosseiros e beligerantes às universidades públicas 

e da imposição da “reforma da previdência” e da “reforma trabalhista” [...]. 

 

Segundo Morais (2019), a PNA não contou com uma discussão democrática, e a 

imposição de um modelo de alfabetização baseado em evidências científicas, leva a 

entender que outros modelos de alfabetização não são científicos. Para o autor, a PNA 

 

[...] revela duas faces que estamos vivendo, quando o tema é política pública em 

Educação no Brasil: a face do autoritarismo e a da mercantilização. Sem 

nenhum debate, empresários e especialistas, que desde 2003 queriam impor o 

método fônico como única forma de alfabetizar (cf. BRASIL, 2003), se aliaram a 

um governo nada democrático, para contrariar esse direito constitucional que é o 

de escolas e docentes escolherem as metodologias que julgam adequadas para 

ensinar qualquer conteúdo de ensino, tanto na Educação Básica como na 

 
48 “[...] literacia - conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a leitura e a escrita e 

sua prática produtiva [...] numeracia - conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com 

a matemática” (BRASIL, 2019a, p. 16). 
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Superior. Esse direito constitucional parece não interessar aos especialistas, 

empresários e políticos que formularam a PNA. (MORAIS, 2019, p. 66, grifos 

do autor). 

 

Como aponta o autor, a PNA não contou com uma discussão ampla e democrática, 

sendo uma tentativa de imposição que contou com a participação de empresários. Vale 

ressaltar que o próprio documento do Caderno da PNA (BRASIL, 2019d) incentiva a 

participação de diferentes agentes no processo de melhoria da alfabetização: “a presença 

das organizações da sociedade civil é sinal significativo da amplitude do esforço para levar 

a efeito esta política nacional, cujo bom êxito depende da harmoniosa articulação entre 

os seus diversos agentes” (BRASIL, 2019d, p. 44, grifo nosso). Isso demonstra que, assim 

como na BNCC, com a Política Nacional de Alfabetização, muitos agentes privados 

passam a interferir na educação. 

Além do incentivo à participação da sociedade civil, outro aspecto muito ressaltado 

em todo documento é a participação da família no processo de alfabetização. Entendemos 

que essa participação é essencial em todas as etapas da Educação Básica, mas entendemos 

também como uma forma de defesa do ensino domiciliar e consequente afastamento do 

Estado (tendência da ideologia neoliberal) de uma questão social básica, que é a educação. 

Vale ressaltar que essa perspectiva da participação familiar vem sendo ainda mais 

intensificada com a criação de outros programas voltados à alfabetização, como o Conta 

pra Mim. Uma questão que nos questionamos é como se efetivará a literacia familiar 

quando o número de analfabetos funcionais no país ainda é muito grande, como é 

demonstrado no próprio Caderno da PNA. “De acordo com os resultados preliminares do 

Inaf Brasil 2018, 3 de 10 brasileiros entre 15 e 64 anos podem ser considerados analfabetos 

funcionais – um número muito maior do que o apontado pelo IBGE” (BRASIL, 2019d, p. 

13). 

Além disso, a PNA torna-se autoritária ao impor o método fônico, criando, assim, 

uma visão reducionista da alfabetização, simplesmente silenciando a concepção de 

letramento. Como se tudo que até hoje foi feito na/para a alfabetização fosse inválido e não 

tivesse contribuído com nada (MORAIS, 2019).  

Para Lopes (2019, p. 86, grifo da autora), “a expressão ‘alfabetização baseada em 

evidências científicas’ – revela ignorância/desconsideração/desrespeito [...]”, pois 

desconsidera a produção intelectual e acadêmica, tanto nacional como internacional, no 

que se refere à alfabetização. Também apresenta “[...] a não possibilidade de transposição 

direta de proposições teóricas para as práticas pedagógicas em suas diversas dimensões 
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[...]” (LOPES, 2019, p. 87). Ainda desconsidera as iniciativas governamentais já realizadas 

em vista da melhoria da alfabetização, por meio de programas, formação de professores e 

materiais didáticos voltados à alfabetização.  

Ressalta-se, que “o que vemos é uma tentativa de imposição, feita na base da 

chantagem: só quem se submetesse ao que o MEC impõe teria direito a verbas e à 

cooperação do governo federal. Isso é escancaradamente antidemocrático” (MORAIS, 

2019, p.66). Isso porque a adesão dos entes federados a PNA é voluntária, que em sua 

implementação poderá contar com a assistência técnica e financeira da União aos entes 

federados. 

Com um modelo de alfabetização definido, com orientações claras e objetivas 

pautadas em evidências científicas, a PNA vem sendo imposta como um controle de como 

se deve ensinar, e é claro que o âmbito da avaliação não fica estagnado. Isso porque um 

dos argumentos é o desenvolvimento de indicadores, visando melhorar os resultados da 

alfabetização, e consequente responsabilização dos professores alfabetizadores e gestores, 

que devem fazer valer os recursos públicos investidos com bons índices.  

Uma das ações que já foram delineados a partir da PNA foi a criação do Programa 

Tempo de Aprender, que prevê algumas mudanças, como no próprio sistema de avaliação. 

Para evidenciar essas ações analisamos, a seguir, no Quadro 3.9, a Portaria nº 280, de 19 de 

fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020a), que institui o Programa Tempo de Aprender.  

 

Quadro 3.9 – Mecanismos de controle e responsabilização na Portaria nº 280, de 19 de fevereiro 

de 2020 

Excertos do documento 
Item que 

pertence e página 

Art. 2º O Programa será organizado nos seguintes eixos, com suas respectivas 

ações:[...] 

 

III – eixo Aprimoramento das avaliações da alfabetização: 

a) aplicação de diagnóstico formativo de fluência em leitura; 

b) aperfeiçoamento das avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica – 

Saeb voltadas à alfabetização; e 

c) avaliação de impacto do Programa. 

 

IV – eixo Valorização dos profissionais da alfabetização, por meio da instituição 

de premiação para professores alfabetizadores. 

Capítulo I 

Das disposições 

gerais 

(p. 69) 

Art. 47. As avaliações do Saeb para os anos referentes à alfabetização serão 

adequadas ao disposto na Política Nacional de Alfabetização, em especial aos 

componentes essenciais para a alfabetização a que se refere o art. 3º, inc. IV, do 

Decreto nº 9.765, de 2019, e na Base Nacional Comum Curricular. 

 

Capítulo XIII do 

Aperfeiçoamento 

das Avaliações do 

SAEB voltadas à 

alfabetização 

 (p. 70) 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

Excertos do documento 
Item que 

pertence e página 

Art. 48. A União instituirá, na forma de normativo próprio, uma premiação para 

professores e gestores escolares cujas unidades participem do Programa Tempo 

de Aprender e apresentem desempenho satisfatório. 

 

Parágrafo único. A premiação tem como objetivo incentivar a melhoria da 

aprendizagem por meio da cooperação entre os profissionais envolvidos com a 

alfabetização. 

Capítulo XIV 

Da premiação por 

desempenho para 

professores e 

gestores escolares 

(p. 70) 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Portaria nº 280, de 19 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020a, grifos 

nossos). 

Como disposto na Portaria, o Programa Tempo de Aprender será implementado por 

meio da colaboração entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e a adesão por 

parte do ente federado é voluntária, e ocorrerá mediante assinatura do termo de adesão.  

O Programa Tempo de Aprender tem por finalidade melhorar a qualidade da 

alfabetização nas escolas públicas brasileiras. Com essa intenção, o Programa define ações 

que envolvem outras políticas educacionais em âmbito educacional, como ao que se refere 

à avaliação. 

Como observamos no Quadro 3.9, o aprimoramento das avaliações da alfabetização 

é um dos eixos do Programa, o que torna um dos pontos centrais de ação do Tempo de 

Aprender. Um dos itens desse eixo é um Estudo Nacional de Fluência, que terá como 

público-alvo o 2° ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de fornecer uma medida 

objetiva e de fácil verificação do desempenho em alfabetização. A fluência em leitura oral 

consiste na leitura com boa velocidade, precisão e prosódia, sendo considerado um dos 

principais meios para o sucesso na alfabetização (BRASIL [não datado]a). Outro item é o 

aperfeiçoamento das avaliações voltadas a alfabetização do SAEB, com a proposta de 

adequar as avaliações, levando em consideração os componentes essenciais para a 

alfabetização. 

 

Uma parceria entre o Inep e a Sealf está em curso a fim de que o Saeb contemple 

os componentes essenciais para a alfabetização: aprender a ouvir, conhecimento 

alfabético, fluência em leitura oral, desenvolvimento de vocabulário, 

compreensão de textos e produção de escrita (BRASIL [não datado]a). 

 

Mais um item desse eixo é a avaliação de impacto das ações do programa, que se 

efetivará ao longo de 2021, com o objetivo de produzir subsídios para aprimorar 

continuamente as ações do programa, para que, na perspectiva da Secretaria de 

Alfabetização, haja um bom uso do dinheiro público (BRASIL [não datado]a).  
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Com essas ações, observamos que a centralidade da avaliação ganha destaque na 

alfabetização, com a adoção de mais uma avaliação para essa etapa por meio da avaliação 

da fluência em leitura, além do alinhamento das avaliações de alfabetização por meio do 

SAEB. Com isso, há uma redefinição da avaliação.  

Juntamente com essa proposta, está assegurada, em um dos eixos do programa, a 

valorização dos profissionais da alfabetização. O detalhe é que essa valorização prevista 

para acontecer de maneira amostral em 2020 e se expandir em 2021 vai ser direcionada 

para a premiação de professores, diretores e coordenadores pedagógicos que tiverem um 

bom desempenho na alfabetização (BRASIL [não datado]a). Talvez esse seja o aspecto 

mais explícito daquilo que estamos discutindo em torno dos mecanismos de controle e 

responsabilização.  

Explicando de outro modo, cria-se todo um aparato para definir conteúdos (BNCC) 

e métodos (PNA) para a alfabetização, atua-se na formação continuada dos professores, 

aprimoram-se os materiais didáticos e avaliações para atender as novas orientações, e para 

fechar com chave de ouro, todos esses mecanismos de controle serão usados na 

responsabilização de instituições e professores, por meio de incentivos financeiros aos que 

tiverem bom desempenho. 

Na proposta do Programa, no Eixo 4 - Valorização dos profissionais da 

alfabetização, está previsto como ação: 4.1 Prêmio por desempenho para professores, 

diretores e coordenadores pedagógicos. 

 

O objetivo é melhorar a qualidade da aprendizagem, concedendo incentivos 

financeiros para professores, diretores e coordenadores pedagógicos que 

obtiverem bom desempenho em alfabetização. 

Não se trata de competição, mas de estímulo ao atingimento de uma meta 

estabelecida para cada escola, aferido por meio de avaliação externa, de modo a 

fomentar a cooperação entre os profissionais da alfabetização. 

O desempenho dos alunos do 2º ano do ensino fundamental será a principal 

métrica para a distribuição do prêmio, que será destinado a professores do 1º 

e 2º ano, diretores e coordenadores pedagógicos das escolas. 

O prêmio foi estruturado de modo a incentivar todas as escolas a promoverem a 

evolução do desempenho de seus alunos (BRASIL [não datado]a,  grifo nosso). 

 

Logo, os resultados das avaliações em larga escala para a alfabetização serão 

usados na distribuição de incentivos financeiros, o que deixa clara a responsabilização 

docente, pois é esse profissional que acaba sendo julgado e até mesmo penalizado pelo 

desempenho dos alunos, associando-se, também, essa ação ao accountability não 

democrático.  
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Freitas (2014), ao entender que a avaliação passou a ter papel central na indicação 

da padronização, fortalecendo o controle sobre a escola, afirma que 

 

Esta nova posição da avaliação, por meio da pressão de exames nacionais e 

internacionais, fortaleceu a lógica de alinhamento da escola a determinadas 

concepções didáticas que julgávamos superadas e tornou possível que a 

internacionalização das políticas públicas (LIBÂNEO, 2014) tivesse efeito. 

Baseia-se na imitação da organização do trabalho da iniciativa privada, onde o 

controle do processo recebe atenção privilegiada a partir da padronização e 

automação das atividades, tornando o trabalhador um apêndice substituível da 

máquina e seu desempenho monitorado por indicadores de qualidade que, se 

atingidos, autorizam recompensas definidas e contingentes aos índices 

(recompensas sociais e financeiras) (FREITAS, 2014, p. 1093). 
 

Portanto, entendemos que o professor exerce papel essencial no processo de 

alfabetização, mas não é único responsável, porque o desempenho dos alunos reflete muito 

sobre sua condição social, cultural e econômica, que não são levadas em conta no 

momento da premiação.   

 

Quando a avaliação externa pressiona o professor por maior desempenho em sala 

ou quando o seu salário está associado ao sucesso da criança nas provas da 

avaliação externa, ela interfere irremediavelmente nesta relação e sela o destino 

da criança. Não bastasse isso, as pressões externas da avaliação levam a escola a 

criar mecanismos concorrenciais internos de controle sobre as crianças, como 

por exemplo, a divulgação dos alunos e professores que se saíram melhor nos 

exames externos. Às vezes, listas são afixadas nas salas de aulas ou em outros 

locais da escola (FREITAS, 2014, p. 1097). 

 

Isso leva as escolas a motivações externas, principalmente quando há a associação 

de desempenho a pagamento dos professores, sem que haja uma reflexão interna sobre a 

cultura da escola, desencadeando ações para ir bem nas avaliações.  

Além das mudanças no âmbito da avaliação, o programa vem alinhado com uma 

série de mecanismos de controle sob a alfabetização. Um deles é a proposta de formação 

continuada dos professores alfabetizadores e da Educação Infantil, assim como de gestores 

escolares. Outra ação é o aprimoramento do Programa Nacional do Livro Didático para a 

Educação Infantil e 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, com o objetivo de garantir os 

componentes essenciais para a alfabetização, de que trata o Decreto 9.765 de 11 de abril de 

2019 e a BNCC (BRASIL [não datado]a). 

Mais uma ação importante é o apoio pedagógico para a alfabetização, por meio da 

ajuda de assistentes de alfabetização que, assim como no PMALFA, atuam no apoio aos 

professores alfabetizadores, com a carga horária de 05 horas semanais em unidades 

escolares não vulneráveis e 10 horas semanais nas unidades vulneráveis (BRASIL, 2020a). 

Além dos assistentes, o apoio pedagógico se efetivará por meio da disponibilização do 
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Sistema On-Line de Recursos para Alfabetização – Sora, que dará suporte à atuação do 

professor via monitoramento, recursos e materiais pedagógicos voltados à alfabetização 

para serem usados em sala.  

 

Art. 34. Compõem o Sistema On-Line de Recursos para Alfabetização: 

I - módulo de suporte à construção de planos de aula; 

II - módulo de monitoramento; e 

III - módulo de avaliação. 

§ 1º Para criação de um calendário de aulas nos moldes desejados pelo docente, 

o módulo de suporte à construção de planos de aula mobiliza, além de eventuais 

itens externos trazidos pelo próprio professor, os seguintes recursos: 

I - estratégias de ensino, entendidas como aquelas formas cientificamente 

validadas como as mais aptas a abordar determinado tópico de ensino, sendo 

compostas de vídeos e fichas; 

II - atividades, que são formas de consolidar o conteúdo ensinado nas estratégias 

de ensino, sendo compostas de vídeos e fichas; e 

III - avaliações, que seguem a sequência das estratégias de ensino, possuindo 

uma lógica própria de escalonamento de nível de dificuldade e sendo 

apresentadas por vídeos e veiculadas por fichas (BRASIL, 2020a, p. 70).  

 

Ainda que o Programa não tenha iniciado, as indicações pessoais aqui expressas são 

hipóteses. No entanto, a impressão que temos é que, com o Sora, a atuação docente ficará 

muito mais mecanizada e técnica, pois serão disponibilizados os recursos e materiais, e os 

professores serão os executores das atividades. Outro aspecto é a própria antecipação da 

alfabetização, pois a proposta de formação de professores alfabetizadores envolve, 

também, professores da Educação Infantil. Como nos alertava Moraes (2019), em relação 

ao PMALFA, o Programa Tempo de Aprender também segue uma tendência de 

precarização do trabalho docente, por meio da seleção de assistentes de alfabetização, que 

sem nenhuma garantia contratual de trabalho, se submetem ao trabalho assistencialista.  

O Programa Tempo de Aprender, assim como a PNA, revela uma investida de 

reforma educacional na alfabetização, com alteração e definição de propostas, na formação 

e premiação de professores, no material didático, trabalho assistencialista e nas avaliações 

externas.  

A partir da análise realizada, podemos apontar algumas considerações. Observamos 

que a perspectiva do modelo gerencialista na educação está presente tanto via BNCC como 

por meio dos programas voltados à alfabetização. Existe um incentivo à eficiência e 

eficácia dos sistemas escolares, para que haja bom aproveitamento dos recursos públicos, 

assim como uma estreita relação entre BNCC, PNA, PMALFA e Tempo de Aprender com 

as avaliações em larga escala da alfabetização, que são políticas postas como uma das 

soluções para as desigualdades educacionais e expressas como necessárias para a melhoria 

dos resultados em exames nacionais e internacionais.  
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Com isso, podemos afirmar que essas políticas estão relacionadas ao estímulo de 

alcance de metas educacionais, assim como propõem uma antecipação do processo de 

alfabetização, apesar de haver discordância entre os documentos sobre essa questão. 

Observamos, ainda, um controle claramente evidente com a definição de conteúdos por 

meio da BNCC e métodos de alfabetização com a PNA. Nesse sentido, concordamos com 

Rocha (2017, p. 405, grifos da autora), quando afirma que, “assim, em suas ações, o 

governo incorpora justificativas democráticas ao falar de qualidade, competitividade, 

accountability e responsabilização na educação, ao passo que centraliza e controla ‘o que’ 

e o ‘como’ ensinam as docentes do país”.  

Entendemos que, além das avaliações, as políticas analisadas estão alinhadas a 

outros mecanismos de controle via currículo, formação inicial e continuada de professores, 

elaboração de materiais didáticos, realização de programas e projetos, etc. 

Observamos, ainda, a precarização do trabalho docente, por meio do trabalho 

assistencialista e voluntário para programas de alfabetização (tendência neoliberal, com o 

afastamento do Estado das questões sociais), e a responsabilização docente pelos 

resultados educacionais, ainda com mais ênfase ao estabelecer incentivos financeiros (por 

meio do Programa Tempo de Aprender). 

Neste capítulo, buscamos refletir sobre os novos/velhos mecanismos de controle e 

responsabilização nas políticas de avaliação para alfabetização. Para isso, inicialmente 

discutimos as políticas mais recentes voltadas à alfabetização. Com a aprovação da BNCC, 

identificamos e discutimos as principais políticas em âmbito nacional: Programa Mais 

Alfabetização (PMALFA), Política Nacional de Alfabetização (PNA), Programa Conta pra 

Mim e Programa Tempo de Aprender.  

Com o estudo dos capítulos anteriores, conseguimos pontuar duas categorias 

próprias do nosso objeto de pesquisa: mecanismos de controle e responsabilização, as 

quais foram discutidas principalmente na segunda subseção do capítulo, que contou com a 

análise documental da BNCC e das principais políticas voltadas à alfabetização.  

Por meio do estudo deste capítulo, podemos afirmar que a BNCC, assim como as 

políticas para alfabetização apresentam um aspecto controlador, tanto de conteúdo quanto 

de método, além de orientar a antecipação da alfabetização. O PMALFA, bem como o 

Tempo de Aprender apresentam uma verdadeira precarização do trabalho docente, com a 

introdução do trabalho voluntário na alfabetização, indo ao encontro dos preceitos 

neoliberais de afastamento do Estado das questões sociais. Além disso, observamos a 

direta relação de todas as políticas analisadas com as avaliações externas, e o empenho 
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buscado na melhoria de resultados e índices. Talvez a questão mais grave identificada seja 

o processo de responsabilização (accountability) em âmbito nacional, com a oferta de 

incentivos financeiros e premiações aos professores e gestores com bons resultados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta desta pesquisa foi investigar as principais alterações nas políticas de 

avaliação para a alfabetização dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1°, 2° e 3° anos) 

a partir da BNCC. No desafio do estudo, identificamos que os mecanismos de controle e 

responsabilização se fazem presentes na alfabetização sob diversas formas.  

As reflexões dessa pesquisa não podem ser consideradas estáticas e fechadas, pois a 

sociedade, bem como a política educacional estão em constante movimento, e é isso que 

nos move a pesquisar, pois novas inquietações surgem, bem como o desejo e convite para 

novas investigações.  

Por meio do estudo, compreendemos que a política educacional está relacionada 

aos aspectos históricos da sociedade, e tendo como base o materialismo histórico-dialético 

no desenvolvimento da pesquisa, partindo das ideias dos clássicos marxistas, temos como 

pressuposto que todo Estado é um Estado de classe. No sistema de produção capitalista 

também existem classes antagônicas, sendo a classe trabalhadora explorada para a garantia 

da mais-valia da classe dominante.  

A educação está atrelada a essa sociedade, para atingir determinados fins a favor de 

um projeto de sociedade hegemônico, mas acreditamos na perspectiva gramsciana de que, 

mesmo nesse contexto, é possível uma educação contra–hegemônica. Nesse aspecto, a 

escola tem um importante papel, pois 

 

Mesmo nos limites da sociedade capitalista, as classes subalternas não podem 

abrir mão da educação formal, simplesmente porque, para enfrentar a luta pela 

hegemonia, precisam entender as formas de dominação a que estão submetidos e 

isso só é possível pelo acesso ao conhecimento historicamente produzido 

(SCHLESENER, 2016, p. 172). 

 

Por isso pensar uma escola unitária com formação humanista, na proposta de 

Gramsci (2001, p. 33), é pensar uma “[...] escola única inicial de cultura geral, humanista, 

formativa, que equilibre de modo justo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar 

manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de 

trabalho intelectual”.  Para isso, deve ser uma educação integral, que contribua para a 

formação intelectual e a emancipação do trabalhador.  

Por meio das análises observamos que, atualmente, na alfabetização, o controle 

não ocorre apenas sobre o conteúdo com a BNCC. Também ocorre sobre os métodos de 

alfabetização, com a Política Nacional de Alfabetização. 
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Entendemos que a escolha de determinados conteúdos e métodos são escolhas 

políticas. Nesse sentido, os mecanismos de controle direcionam a um modelo engessado de 

alfabetização, direcionado a um tipo de formação voltada para as demandas do capital, 

impedindo práticas pedagógicas mais progressistas, a fim de manter a ordem vigente, onde 

os professores se tornam executores das orientações.  

As políticas educacionais que emergem da sociedade civil (classe trabalhadora) 

estão subordinadas à sociedade política, pois só serão efetivadas se não/ou de modo que 

não interfiram nos interesses da classe dominante. Assim, as políticas educacionais são 

pensadas e implantadas em prol de um determinado projeto societário. Por isso a 

necessidade de análise da política enquanto processo e produto, a fim de entender a sua 

unidade dialética (SHEEN, 2007). 

O neoliberalismo passou a orientar as políticas brasileiras, principalmente a partir 

da década de 1990, que representou um marco nas políticas educacionais, devido às 

reformas nesse campo. O neoliberalismo assumiu, como alguns de seus pressupostos, a 

privatização dos serviços públicos, o ajuste estrutural, o afastamento e a 

desresponsabilização do Estado das questões sociais, além de outros. Com isso, a educação 

passa a ser um serviço não exclusivo do Estado, mas, ao mesmo tempo, o Estado mantém 

seu controle sobre ela, assumindo uma postura de Estado-avaliador, por meio de sistemas 

de avaliação. 

Essa desresponsabilização do Estado fica clara quando programas voltados à 

alfabetização, como o Mais Alfabetização e o Tempo de Aprender, assumem um caráter 

assistencialista, ao propor o voluntariado na alfabetização, demonstrando total desrespeito 

e exploração da classe trabalhadora e desvalorização docente.  Além disso, o discurso 

disseminado que o bom êxito da educação é responsabilidade de todos incentiva a 

participação da sociedade civil e da família, assim como abre as portas para a privatização 

educacional, tendo como uma das frentes as parcerias público-privadas.  

Essa conjuntura marcada pelos ideais neoliberais é abertamente defendida e 

assumida pelos organismos internacionais, entre eles o Banco Mundial e a OCDE, os quais 

atuam na realização de grandes eventos educacionais e produção documental. Assim, esses 

Organismos Internacionais vêm atuando hegemonicamente na orientação e prescrição das 

políticas educacionais, principalmente dos países periféricos, inclusive no Brasil. Na 

maioria das vezes, esses países estão subordinados a esses organismos por meio de 

empréstimos. 
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Com a intensificação da adoção de princípios neoliberais e mercadológicos na 

educação, os sistemas de avaliação e a padronização curricular passaram a ser 

disseminados como ferramentas eficazes para a melhoria da qualidade educacional, como 

um dos principais meios de garantia da eficiência e responsabilização dos serviços 

prestados. “Trata-se, porém, de uma qualidade definida pelos dirigentes do Estado, sem 

consulta ou negociação com a sociedade, o que denota que foi estruturada para satisfazer 

aos interesses privados da classe dominante” (ROCHA, 2017, p. 403).  

Retomamos a problemática da pesquisa: Quais alterações das políticas de 

avaliação para alfabetização do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1°, 2° e 3° anos) 

foram efetivadas a partir da Base Nacional Comum Curricular? Assim, observamos que, 

nesse contexto, é frequente o uso de resultados educacionais como justificativa de 

reformas, tal como evidenciamos nos programas e políticas voltadas à alfabetização, como 

o PNAIC, a ANA, o PMALFA, a PNA e o Programa Tempo de Aprender, que surgem e 

trazem consigo um modelo gerencialista educacional, pautado na eficiência, eficácia e 

melhoria dos índices das redes escolares. 

A BNCC é uma política curricular abrangente, que foi amplamente defendida por 

agentes privados, principalmente via Movimento Todos pela Educação e Movimento pela 

Base. Como a BNCC está atrelada aos interesses comerciais, ela já vem alterando várias 

outras políticas educacionais.  

Entendemos que as políticas educacionais, como a BNCC, estão sob controle e 

domínio da burguesia, e por isso vão ser pensadas para atingir determinados fins em prol 

da continuidade de um projeto societário. 

A BNCC e a PNA são políticas apresentadas como solução para as desigualdades 

educacionais e do processo alfabetizador, mas, na realidade, mascaram todo um contexto 

marcado pela realidade desigual brasileira. Entendemos que a padronização de conteúdo e 

método por si só não são suficientes para sanar as carências de escolas, professores e 

alunos, que extrapolam o ambiente escolar. Ao forjar um critério de padronização sobre o 

conteúdo e o ensino, desconsidera-se toda essa realidade e, ao contrário de resolver 

problemas, cria-se um cenário competitivo e meritocrático. 

Compreendemos que a BNCC, ao definir competências e habilidades específicas, 

prende-se ainda mais às avaliações em larga escala. Isso explica a necessidade de 

adaptação do Novo SAEB, visto que se torna um mecanismo de controle e 

responsabilização: é uma das formas de avaliar se aquilo que está previsto na BNCC está 

sendo efetivado. 
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Os mecanismos de controle e a responsabilização na educação ocorreram de 

diversas formas, e no âmbito das políticas avaliativas, eles foram/são expressos nas 

próprias avaliações em larga escala, nas reformas curriculares da década de 1990 (a 

exemplo dos PCNs), na adequação do SAEB (implantação da TRI, que permitiu maior 

comparabilidade; e introdução de novas avaliações, como a Prova  Brasil e a ANA), a 

implantação de programas e planos visando ao alcance de melhores resultados e índices 

educacionais (a exemplo do PDE, o IDEB, o PNAIC), e com a BNCC surgiram novas 

formas de mecanismos de controle e responsabilização.  

Esses mecanismos de controle são somente na avaliação? Não, mas a BNCC 

começou controlando as políticas avaliativas do SAEB, o qual passou por várias 

reformulações. Entendemos que ele foi reformulado porque tem, e ele próprio é um 

mecanismo de controle e responsabilização que, com os encaminhamentos da política 

educacional, estão se desdobrando em outros diferentes aspectos, como a própria 

organização do currículo, a formação inicial e continuada dos professores a elaboração de 

materiais didáticos, a organização e implementação de programas e projetos educacionais. 

Salientamos que, a partir do sistema de avaliação, outros mecanismos de controle e 

responsabilização se derivam, e como não houve tempo hábil para analisar todos esses 

mecanismos, sugerimos como propostas de análise para pesquisas futuras.  

Os mecanismos de controle e responsabilização que surgiram após a BNCC 

podem ser observados claramente com a implantação de políticas e programas específicos 

para a alfabetização, tal como o PMALFA, a PNA, e principalmente o recente Programa 

Tempo de Aprender. Ele traz em seu bojo não só uma proposta de mudanças no âmbito da 

avaliação da alfabetização, com avaliação de fluência e mudanças no SAEB, também é 

uma política de responsabilização docente, por meio de incentivo financeiro e premiação 

aos que alcançarem bons resultados na alfabetização. Além disso, esses programas estão 

direcionados à antecipação da alfabetização, que passa a ser cobrada e avaliada, com foco 

no 2° ano do Ensino Fundamental. 

Observamos que na educação, de modo geral, em especial na alfabetização, o 

Estado, ao invés de tomar frente em políticas públicas efetivas no combate à desigualdade 

social e educacional, além de procurar meios mais baratos para alcançar bons índices, 

responsabiliza professores e gestores pelos resultados educacionais. Compreendemos que 

escola e professores são responsáveis e influenciam na qualidade educacional, mas não são 

os únicos.  
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Por meio das reflexões em torno das políticas avaliativas para a alfabetização, 

observamos que o que está em evidência é um modelo de accountability burocrático, 

reduzido à responsabilização de professores e escolas. Também, um modelo de 

alfabetização engessado, que os professores se veem obrigados a seguir. O questionamento 

que fazemos é: mecanizar alunos e professores para obter melhores resultados vai garantir 

a verdadeira qualidade educacional?  

Outro questionamento que fazemos é se a melhor solução seria a abolição das 

avaliações em larga escala. A partir da pesquisa, entendemos que um sistema de avaliação 

pode contribuir para a educação, desde que venha associado a um modelo de 

accountability democrático e haja uma articulação entre avaliação em larga escala com a 

avaliação institucional e a avaliação da sala de aula, como proposto por Freitas et al. 

(2014). Com isso, “[...] é fundamental reafirmar que os processos de regulação e avaliação 

precisam ser redefinidos à luz de uma Política de Estado, com ampla participação, 

assegurando o regime de colaboração entre os entes federados e suas autonomias” 

(DOURADO; SIQUEIRA, 2019, p. 302). Uma das alternativas apresentadas por Freitas 

(2014), que consideramos pertinente em relação à avaliação da política pública é a 

realização de avaliação amostral e não censitária.   

 

Só esta decisão já rompe toda a cadeia de pressões sobre a escola, liberando seu 

potencial criativo paralisado pelas avaliações externas e pelas pressões de 

responsabilização verticalizadas – uma avaliação amostral não identifica escolas 

e, portanto, não tem por finalidade padronizar e pressionar a escola e, sim, 

apenas avaliar a política pública (FREITAS, 2014, p. 1108, grifo do autor). 

 

Também compreendemos que se faz necessário valorizar as produções acadêmicas 

sobre a temática e o trabalho das universidades, pois são amplos os estudos sobre a 

avaliação e alfabetização. Além disso, entendemos a necessidade de uma política de Estado 

efetiva para a alfabetização, e uma formação específica para os professores em avaliação 

como meio necessário para a reflexão e articulação da luta por um processo alfabetizador 

humanizado e emancipador. 

Como nos lembra Fernandes (2009, p. 159), “uma questão sempre muito 

interessante é a de saber se os alunos estão aprendendo mais e melhor após a entrada em 

vigor dos exames”. Afinal, já são 30 anos de SAEB, com cada vez mais provas sendo 

adotadas no sistema, principalmente agora, com o Novo SAEB. Mas para que essa 

obsessão de avaliar está servindo? Até que ponto essas avaliações representam a realidade 

educacional? Pode a educação ser mensurada em índices e metas?  
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Compreendemos que a qualidade educacional não pode ser reduzida apenas a 

resultados quantitativos. Por isso consideramos importantes as contribuições de Girotto 

(2019), que propõe algumas ações necessárias para a efetivação de uma educação de 

qualidade, consolidando um Sistema Nacional de Educação. Entre as ações propostas pelo 

autor estão a revogação da Emenda Constitucional n° 95, que congela os gastos públicos 

por 20 anos. O autor destaca, ainda, a necessidade de “[...] definir novas fontes de recursos 

para a ampliação dos investimentos públicos em educação pública. Três delas 

consideramos essenciais: a taxação de grandes fortunas, o fim das desonerações fiscais e a 

cobrança de imposto sobre lucros e dividendos” (GIROTTO, 2019, p. 18). Isso porque a 

qualidade educacional também está alinhada ao financiamento. Outro aspecto destacado é 

a implementação do CAQi (Custo Aluno Qualidade Inicial), acompanhado pela melhoria e 

ampliação das infraestruturas escolares, assim como a implementação da educação 

integral. O autor também defende a criação de uma Carreira Nacional de Professores para 

promover a valorização dos profissionais da área, e tornar a profissão atrativa para as 

novas gerações.  

Por fim, concluímos que a avaliação, seja ela qual for, só terá sentido se contribuir 

realmente para a aprendizagem do aluno. Assim, é preciso pensar na qualidade educacional 

além de índices, que não será alcançada com um currículo controlador e prescritivo como a 

BNCC, nem com um modelo alfabetizador impositivo e mecanizado.  

As reflexões desta pesquisa são apenas uma parte das discussões que podem ser 

realizadas e ampliadas sobre a temática, sendo um convite para pesquisas futuras a partir 

dos questionamentos e inquietações que este estudo buscou promover.  
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