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A escolha do tema de pesquisa foi a alfabetização e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em tempos de grandes
discussões em torno da política curricular e o cotidiano escolar, torna-se de grande relevância os trabalhos que se debruçam
sobre essa política e trazem luzes, a partir de estudos acadêmicos, para contribuir com os docentes em suas reflexões sobre
a educação brasileira.
As autoras apresentam um material que auxilia o docente na leitura crítica e consciente sobre a alfabetização apresentada
na BNCC para se posicionarem de forma argumentada sobre o documento e ainda, pensarem sua prática pedagógica no
contexto de reformas curriculares. Dessa forma, constitui-se em um material de formação inicial e continuada de professores
sobre alfabetização e currículo.
O livro apresenta um panorama histórico dos movimentos de reformulações curriculares, o contexto de produção da BNCC
e os debates sobre o documento. Assim, possibilita ao docente conhecer o referido documento a partir de concepções
curriculares e de alfabetização para que ele possa se posicionar como docente crítico.

Prof. Dr. Aldieris Braz Amorim Caprini
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Os debates voltados para a produção de um currículo comum na
Educação Básica no país têm se mostrado permanentes desde o
final da década de 1980, numa relação de conflitos e negociações. A
Constituição Federal de 1988 materializou, em seu artigo 210, a fixação
de “[...] conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a
assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e
artísticos, nacionais e regionais”.
Sendo assim, vemos nas orientações, no âmbito da organização
oficial, desde a produção dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) – em 1997, até a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – em
2017, movimentos de reformulações curriculares, conforme podemos
visualizar na linha do tempo que segue:

A Constituição
Federal 1988
(Uma lei pósditatorial)

Início da
década de 90
e seus dias
vindouros...

Como dissemos,
uma década
agitada...

Estabelece como
obrigatória a
educação pública e
gratuita

Se estabelece
o início do
fortalecimento
do discurso da
necessidade
de um
documento
curricular
unificado

Sancionada a lei de
Diretrizes e bases da
Educação Nacional;
Instituído o FUNDEF

Publicação dos PCN
(Não podemos
esquecer que esse
debate também foi
bem barulhento)

1988

1990

1996

1997

Lançamento e
implementação
do PROFA

1999

2001/2002

FUNDEF substituído
pelo FUNDEB

2005

Uma das
intenções do
documento foi
a de tornar-se
uma orientação
geral nacional

Uma década
bem agitada...
Década da
Alfabetização
Conferências
Mundiais sobre
Educação para Todos
Programa Nacional de
Alfabetização e
Cidadania (PNAC)
– governo Collor
A concepção de
letramento já permeia
os debates e
documentos oficiais
referentes à
alfabetização no Brasil

Novo milênio,
velhas práticas

Publicado pela
UNESCO o
documento
“Educação: um
tesouro a descobrir”
(no Brasil foi
publicado em 1998)

E no apagar
das luzes de
uma década...
Foi lançado o
Programa de
implementação dos
PCN desenvolvido
pelo MEC Parâmetros em Ação

Programa de
formação continuada
de professores
alfabetizadores
continua em foco –
Lançamento do
programa
Pró-letramento –
Mobilização pela
qualidade

A formação de
professores
ainda em foco
Foi lançado em 2013,
pelo MEC, o PNAIC
(Pacto Nacional pela
Alfabetização na
Idade Certa)

2010

Publicadas as
Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCNs), que
visavam substituir os
Parâmetros
Curriculares Nacionais
(PCNs)

2013
Organizados de
acordo com os
temas
abordados em
cada ano de
formação, da
seguinte
maneira:
8 Cadernos de
Alfabetização
em Língua
Portuguesa
(2013 – ano 1)
8 Cadernos de
Alfabetização
Matemática
(2014 – ano 2)
8 Cadernos de
Alfabetização
(2015 – ano 3)

Aprovado
novo PNE (Lei
13005/14 –
vigência
2014-2024)

2014

I Seminário
Interinstitucional para
a elaboração da Base.
Em 18 de junho de
2015 foi instituída
uma Comissão para a
elaboração do
documento que
reuniu assessores e
especialistas
integrantes de 35
universidades e dois
institutos federais de
educação e
professores das redes
públicas estaduais por
meio da Portaria 592
do Ministério da
Educação

iniciou a busca de
“contribuições” da
sociedade civil, de
organizações e
entidades científicas
sobre o conteúdo da
BNCC

2015

2015

Ainda em 2015
Em meio a todas as
polêmicas que a
envolveram, em
março de 2015, foi
apresentada a
primeira versão da
BNCC, que no mesmo
ano, passou por um
processo de revisão

Em outubro de
2015,

Sobre essas
“participações”
na construção da
BNCC, o MEC
divulgou que
foram contabilizadas mais de 12
milhões de
acessos. No
ensaio
Participação e
participacionismo na Base
Nacional
Comum
Curricular*
publicado no
Nexo Jornal,
encontramos
informações
pertinentes ao
processo de
“contabilidade”
dessas
contribuições

Movimentos de
reformulação
curricular em alguns
Estados e municípios
visando adequação à
BNCC

Publicada em maio de
2016 a 2ª versão da
BNCC (pós consulta
pública)

2015/2016

2016

2017

Grandes movimentos
de resistência ao
processo de
elaboração e
implementação da
BNCC (na forma em
que se apresentava);
Movimentos a favor
da implementação da
BNCC

Contém
spoilers...

Por mAis
incrível que
pareça!

é daí para pior
Golpe de estado de
31 de agosto de 2016.
Impeachment contra
a presidenta
legitimamente eleita
em 2014, Dilma
Roussef.
Com caráter ilegal,
uma vez que não foi
comprovado crime de
responsabilidade, o
impeachment
comprovou a
intenção de retomada
completa do poder
pela burguesia
capitalista nacional

Em meio a diversas
tensões, conflitos
acerca de sua
construção, os
antagonismos
presentes no
documento, e
sobre seu formato
a BNCC é
homologada em
20 de dezembro
de 2017

2018/2019
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QUESTÕES PARA DIALOGAR...
QUESTÃO A
Qual o conceito de alfabetização que alicerça os enunciados
materializados na BNCC?
QUESTÃO B
Quais os pressupostos teórico-metodológicos que fundamentam
a proposta curricular de Língua Portuguesa para os anos iniciais
do Ensino Fundamental na BNCC?
QUESTÃO C
Quais os pressupostos teórico-metodológicos que fundamentam a
proposta curricular de Língua Portuguesa para os anos iniciais do Ensino
Fundamental nas Secretarias Estaduais e Municipais de Educação?
QUESTÃO D
Quais os pressupostos teórico-metodológicos que fundamentam
a proposta curricular de Língua Portuguesa para os anos iniciais
do Ensino Fundamental no cotidiano escolar?

QUESTÃO E
Qual o conceito de alfabetização que alicerça os documentos
oficiais das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação?
QUESTÃO F
Qual o conceito de alfabetização que alicerça a prática pedagógica
em sala de aula?

2

O CONTEXTO DE
PRODUÇÃO DA BNCC

24

O CONTEXTO DE PRODUÇÃO DA BNCC

As tentativas de aprovação da BNCC aconteceram num contexto de
grandes conflitos políticos, ideológicos e de instabilidade econômica
e social no país. As divergências políticas, sociais e culturais ficaram
cada vez mais nítidas após o golpe jurídico-parlamentar-midiático,
em 31 de agosto de 2016, contra a presidenta legitimamente eleita
em 2014, Dilma Roussef. Com caráter ilegal, uma vez que não foi
comprovado crime de responsabilidade, o golpe comprovou a
intenção de retomada do poder pela burguesia capitalista nacional.
Nesse cenário, consideramos necessária uma leitura críticaresponsiva coletiva da BNCC, junto aos profissionais da educação
que são diretamente afetados no chão da escola, e que tiveram
suas vozes abafadas nesses debates. Na dissertação de Mestrado –
Base Nacional Comum Curricular (BNCC): a alfabetização de crianças
em diálogo? (RIBEIRO, 2019), entendemos que a BNCC configurase em mais uma proposta que atende as expectativas neoliberais
com a finalidade de galgar o topo da classificação dos organismos
internacionais de financiamento e promotores de avaliação.
Desde a aprovação e homologação da BNCC, no dia 20 de dezembro
de 2017, o processo de implementação do currículo nas escolas tem
acontecido por meio de ações como o “Dia D”.
Essa ação ocorreu em duas datas (06/03 e 02/08/2018) e teve como
objetivo apresentar o documento aos professores. Foram criados
roteiros, vídeos e apresentações para orientar a referida ação nos Estados
e Municípios, conforme o esquema apresentado na imagem a seguir:
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Também foi elaborado um material pelo Conselho Nacional de
Secretários de Educação (Consed) em parceria com a União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), intitulado Guia
de implementação da Base Nacional Comum Curricular, que se
apresentou como Um Guia feito por gestores, para gestores com o
objetivo de orientá-los no processo de implementação da BNCC.

25

QUESTÕES PARA DIALOGAR...
QUESTÃO A
O que o lançamento deste Guia, anterior a BNCC, pode nos
demonstrar?
QUESTÃO B
De quem são as vozes materializadas nesse Guia?
QUESTÃO C
Quais as intenções deste Guia com a implementação da BNCC nos
Estados e Municípios?

3

AS CONTROVERSAS
OPINIÕES

28

AS CONTROVERSAS OPINIÕES

Na perspectiva de disputas na qual se deu o contexto de aprovação
da BNCC, um grupo que se posicionou a favor da implementação do
documento, foi o Movimento pela Base Nacional Comum. O principal
meio de acesso às informações sobre o Movimento pela Base, bem
como sobre o posicionamento e ações deste grupo direcionadas
à implementação da BNCC nas escolas de todo Brasil, é o site
(http://movimentopelabase.org.br/) onde estão disponibilizadas
informações sobre os processos de elaboração e implementação
da BNCC, sobre os participantes do movimento, uma biblioteca de
textos e um link para notícias sobre a Base. Conforme a descrição
apresentada no site,
O Movimento pela Base Nacional Comum é um grupo não
governamental de profissionais da educação que desde 2013 atua para
facilitar a construção de uma Base de qualidade. O grupo que compõe o
movimento é formado por pessoas e instituições que atuam na área da
educação e que promovem debates, produz estudos e pesquisas com
gestores, professores e alunos e investigando casos de sucesso em vários
países.São organizações da sociedade civil, acadêmicos, pesquisadores,
professores de sala de aula, gestores municipais, estaduais e federais,
especialistas em currículos, avaliações e políticas públicas.
Cabe ressaltar que todos os documentos, textos e opiniões disponíveis
no site estão numa perspectiva favorável à implementação da BNCC
e no intuito de apoiar a implementação deste documento nas escolas
brasileiras. No caso dos quinze agentes, instituições, fundações e

institutos privados de apoio ao Movimento pela Base podemos
elencar: Abave, Cenpec, Comunidade Educativa Cedac, Consed,
Fundação Lemann, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Fundação
Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, Instituto Inspirare, Instituto
Natura, Instituto Unibanco, Itaú BBA, Todos Pela Educação, Undime.
Nesse contexto, Peroni e Caetano (2015, p. 345), afirmam que
[...] a indústria de especialistas é parte do novo setor de
serviços de educação que inclui um número crescente
de consultores que operam globalmente organizações
de gestão de educação, bem como fundações de
ensino e filantropos engajados na concepção da prática
e da política educacional. Nesse contexto, delegase ao mercado o poder de decisão na esfera pública.
Dessa forma, a privatização do público influencia
procedimentos, conteúdos e relações de poder que
passam a funcionar sob o dogma do mercado (PERONI;
CAETANO, 2015, p. 345).

Entre os agentes públicos que estão ligados ao movimento estão:
Frente Parlamentar da Educação, MEC, PUC-SP, SEE-SP, USP, CEE-SP,
UFMG, Inep, Rede Integrada de Escolas Públicas do Rio Grande do Sul,
Associação de Diretores de Escolas Públicas, Secretaria de Educação
do Estado do Paraná, Secretaria Municipal de Educação de São Luís
(MA), Rede Estadual de Educação de Goiás, Conselho Estadual de
Educação de Goiás, CNE e Governo do Estado de Pernambuco.
Percebemos assim, que a BNCC configura-se em mais uma tentativa
de fortalecer e subsidiar as diretrizes neoliberais, estabelecidas
conforme o conceito de qualidade da educação deste modelo
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econômico, centrado em objetivos que buscam o favorecimento
das avaliações em larga escala e dos índices quantitativos para que
assim, a empregabilidade, o empreendedorismo e a pedagogia das
competências atuem para fortalecer os interesses do capital.

SIM OU NÃO?
A BNCC EM DEBATE

É importante ressaltar que a necessidade da criação de uma
base nacional curricular não é o foco dos questionamentos das
entidades supracitadas e nem mesmo de nossa pesquisa, mas sim a
estrutura adotada para a construção deste documento, suas bases
teóricas, o momento histórico no qual se estabeleceu o debate e o
obscurantismo dos interesses neoliberais que em nada favorecem
a constituição da função social da escola que é a de ensinar os
saberes historicamente produzidos pela humanidade.
A seguir, apresentamos uma reportagem que destaca como se dão
as controvérsias às quais nos referimos no título deste capítulo.

Fonte: A Gazeta, 2018.
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4

HABEMUS
RESISTÊNCIA
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HABEMUS RESISTÊNCIA

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

A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
(Anped) também tornou público um documento sobre os inúmeros

esforços para afirmar sua posição crítica sobre a visão de currículo,
a metodologia de construção e implementação da BNCC e os
equívocos presentes nas diferentes versões do documento. A crítica
presente no documento publicado pela Anped suscita que
[...] com relação à metodologia de construção,
além do modo duvidoso da consulta, que agora é
utilizada para legitimar a participação popular nesse
processo, também traz um alerta acerca dos sujeitos
que assumiram o protagonismo, uma vez que os
especialistas, intelectuais, associações da sociedade
civil e professores, que inicialmente ocuparam esse
espaço, foram sendo substituídos, e a última versão
culmina com a presença maciça do MEC e das
Fundações, representantes de grupos privados ou de
empresas. Tal desarticulação, em nossa perspectiva
intencional, reitera a volta de reformas e políticas
educacionais pensadas em gabinete e descoladas da
escola e dos seus sujeitos. Essas reformas se inspiram
nos mercados para abduzir o caráter público da escola
pública. Reiteramos nossa compreensão de que essa
terceira versão da BNCC representa um retrocesso
à educação brasileira, o que nos motiva a pensar a
necessidade de resistência e de enfrentamento no
âmbito político dos cotidianos de nossas práticas
escolares (ANPED, 2017, p. 16-18)
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AQUI JÁ TEM CURRÍCULO!
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Uma ação importante movida pela Anped foi a campanha Aqui já
tem currículo. Considerando as críticas tecidas à suposta consulta
pública da BNCC, realizada entre os anos de 2015 e 2016, esta
campanha buscou dar, às Unidades de Ensino e aos professores do
país, a oportunidade de se posicionarem sobre suas concepções de
currículo, mostrando como essa construção é fortalecida no interior
das escolas de educação básica e que o currículo não se limita a uma
lista de conteúdos, sendo suas práticas tão diversificadas tal como é
a realidade das escolas brasileiras.
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QUESTÕES PARA DIALOGAR...
QUESTÃO A
Como tem ocorrido o movimento de implementação da BNCC
nas Secretarias Estaduais e Municipais de Educação?
QUESTÃO B
Há espaços para o aprofundamento de leituras, estudos e
pesquisas com as/os profissionais da educação? Se sim, quais
são estes espaços? Como estão organizados? Se não, justifique a
ausência destes espaços de leituras, estudos e pesquisas.
QUESTÃO C
Como tem ocorrido o movimento de implementação da BNCC no
cotidiano escolar?
QUESTÃO D
Há espaços, assegurados institucionalmente, para o
aprofundamento de leituras, estudos e pesquisas com as/os
atores da escola? Se sim, quais são estes espaços? Como estão
organizados? Se não, justifique a ausência destes espaços de
leituras, estudos e pesquisas.
QUESTÃO E

Campanha “Aqui já tem currículo”
Fonte: Anped, 2016

Como são produzidos os currículos no cotidiano escolar?

6

ENTREVISTA
BNCC: UMA PROSA BEM AFIADA
POR CAMILA DE OLIVEIRA FONSECA RIBEIRO
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ENTREVISTA

Para início de prosa, não temos a intenção de defender uma ideia
fechada, unívoca e isolada de currículo para a alfabetização de
crianças, pois a produção de sentidos que se realiza no processo
de estruturação, organização, realização e avaliação das atividades
educativas nos anos iniciais do Ensino Fundamental é complexa,
múltipla e inacabada. Isso porque, não existe passividade na
construção de práticas curriculares, mas uma diversidade de relações
de forças e de conceitos.

Nossa entrevistada – a professora
Cleonara Maria Schwartz, possui
graduação em Letras/Português
(1989) e Mestrado em Educação

Camila Ribeiro (CR) - A BNCC, diferente de outros documentos
orientadores que o precederam (podemos citar os PCNs e as
DCNs), apresenta-se como um documento de caráter normativo,
ou seja, que deve ser obrigatoriamente seguido. De que forma
esta diferença pode impactar a relação das redes de ensino e das
escolas que atendem aos anos iniciais do ensino fundamental
com esse documento?
Cleonara Schwartz (CS) - Um documento normativo que
tem essa obrigatoriedade de ser seguido pode acabar
contribuindo para que retornemos as organizações
curriculares prescritivas que desconsideravam os saberes e
fazeres que se constituíam na escola

(1997) pela Ufes, Doutorado em
Educação (2004) e Pós-Doutorado
(2012) pela USP. Atualmente, é
professora

associada

da

Ufes,

coordenadora do Núcleo de Estudos
e
Professora Drª Cleonara Maria Schwartz

Pesquisas

em

Alfabetização,

Leitura e Escrita do Espírito Santo
(Nepales),

membro

titular

do

Conselho Estadual de Educação do
Espírito Santo (CEE/ES).

CR - Qual sua opinião sobre o processo de aprovação e
implementação da BNCC?
CS - Foi um processo verticalizado, pois foi pensado no âmbito
do MEC em diálogo apenas com o Consed e a Undime. A
participação de profissionais da educação foi planejado para
ser após uma versão já previamente preparada e por meio de
consulta online. A consulta online não permite o diálogo, o
debate e as discussões coletivas entre os diversos segmentos
que fazem o cotidiano da educação.
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CR - Em seu ponto de vista, quais concepções de alfabetização
amparam a BNCC e como elas podem impactar na prática
alfabetizadora?
CS - A BNCC fortalece uma concepção de alfabetização como
processos de codificação e decodificação da linguagem escrita.
Isso não rompe com as concepções de antigos métodos de
alfabetização que se mostraram ineficazes para formar um
leitor e produtor de textos crítico da realidade social.

CR - Em um país de dimensões continentais como o Brasil, com
realidades regionais tão diferentes, o que podemos inferir sobre a
constituição de uma base curricular comum que impulsiona uma
única concepção de alfabetização para todo o país?
CS - Possivelmente, uma base única que fortalece a uma
única concepção de alfabetização desconsidera as demandas
singulares das regiões.

CR - Outro ponto que gerou muitas críticas ao MEC foi a
antecipação do período de consolidação da alfabetização das
crianças de três para dois anos. O que está em jogo e quais os
limites dessa proposta?

CS - O que está em jogo é a adoção de uma visão restrita
de alfabetização que possibilite avaliar e responder
os encaminhamentos e direcionamentos das políticas
internacionais.

CR - Você considera que há uma relação/intenção entre a
estruturação das competências e habilidades discriminadas na
BNCC e a Avaliação Nacional da Alfabetização? Se sim, qual?
CS - Com certeza que há. As habilidades e competências são
consonantes com a matriz das avaliações da Alfabetização.

CR - Em sua opinião, os conhecimentos da Língua Portuguesa
necessários à alfabetização, elencados na BNCC, possibilitam à
formação humana de um leitor e produtor de textos responsivo,
que seja capaz de viver em sociedade de forma ativa e participativa
e não somente repetidores de ideias?
CS - Não. Há uma mescla de conceitos e de teorias que são
incompatíveis em princípios e concepções.
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NOTÍCIAS NADA POPULARES:
O QUE DISSE A MÍDIA SOBRE A BNCC?
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NOTÍCIAS NADA POPULARES: O QUE DISSE A MÍDIA SOBRE A BNCC?
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QUESTÃO PARA PENSAR...
QUESTÃO A
O que você professor(a) acha sobre a alteração do ciclo de três
anos para a consolidação dos conhecimentos necessários à
alfabetização das crianças para o período de dois anos?

O Pnaic havia estabelecido três anos como o ciclo de alfabetização.
“O texto do documento (Portaria nº 867/2012 que institui o Pnaic)
destaca e implementa a avaliação externa universal do nível de
alfabetização ao final do 3º ano do ensino fundamental” (RIBEIRO,
2019), e a BNCC regride esse processo para o 1º e 2º anos.
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ESPECIAL:
@mineducacao
OS ENUNCIADOS DE UMA REDE SOCIAL OFICIAL DO MEC

/

Com o avanço acelerado da tecnologia e as mudanças que ocorrem
na forma como as pessoas se comunicam, é possível avaliar a postura
política de pessoas e até de governos Ao analisar as notícias e as
informações que são divulgadas em suas redes sociais.
Nesse sentido, questionamos: o que podemos inferir sobre a
concepção de alfabetização do MEC se buscarmos as notícias e as
informações em uma das redes sociais oficiais à qual esse Ministério
veicula informações?

w

w w

“[...] a BNCC apresenta uma característica que nos alerta: ela
pavimentou o caminho para a aprovação da Política Nacional
de Alfabetização (PNA) por meio do Decreto nº 9.765, de 11
de abril de 2019, que assume como perspectiva oficial de
alfabetização, o método fônico O Decreto nº 9.765, de 11 de
abril de 2019 referente à Política Nacional de Alfabetização[...]”
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QUESTÕES PARA DIALOGAR...
QUESTÃO A
Analisando essas notícias, qual a concepção de alfabetização
defendida pelo MEC atualmente?
QUESTÃO B
A defesa do método fônico é um retorno ou uma permanência
nas políticas públicas de alfabetização no Brasil?

QUESTÃO E
Como podemos organizar práticas curriculares que possibilitem
a formação de leitores e escritores críticos, criativos e inventivos?
QUESTÃO F

QUESTÃO C
A quem interessa uma alfabetização pautada pelo método fônico?
QUESTÃO D
Qual a concepção de linguagem, sujeito, texto, leitura, escrita que
fundamenta os “antigos/atuais” métodos de alfabetização?

As concepções subjacentes ao método fônico proporcionam essa
formação?
QUESTÃO G
Então, por que o MEC defende uma BNCC pautada pelo método
fônico de alfabetização pelo letramento?

8

ANA E BNCC DE MÃOS DADAS
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ANA E BNCC DE MÃOS DADAS

Conforme pontuamos na dissertação de mestrado (RIBEIRO, 2019)
há uma estreita relação entre as questões requeridas na Avaliação
Nacional de Alfabetização e nas habilidades descritas na BNCC.
Freitas (2017, p. 1) chama atenção ainda para a direta relação entre a
maneira como foram traçados os objetivos da BNCC e o “treinamento”
dos alunos para as avaliações externas que são a fonte dos índices de
desempenho. Para o autor:
Primeiro os objetivos serão convertidos em
“descritores”, depois serão elaborados itens
de teste de variados graus de dificuldade
(pela teoria da resposta ao item) que serão
pré-testados (calibração de itens). Os que
passarem nos testes de campo vão para
um Banco de itens – aos milhares. Na época
de avaliação, são escolhidos itens segundo
certos critérios que formarão uma “prova”.
Com o código acima (o DNA do objetivo) e o
número do item usado, bem como os dados
de aplicação nas escolas, todo este processo
de produção mantém a identificação entre as
respostas dos alunos aos itens de teste usados
nas provas em uma determinada escola e os
próprios objetivos da BNCC.
Na BNCC, são consideradas como práticas de linguagem a leitura,
a oralidade, a escrita, a análise linguística/semiótica, estando estas
distribuídas entre 39 habilidades voltadas para os dois primeiros
anos do Ensino Fundamental.

Elaboramos um Quadro comparativo entre as habilidades descritas
nas matrizes de referência da ANA e na BNCC. Anteriormente, cabe
apresentar uma descrição dos códigos utilizados para relacionar as
habilidades apresentadas no componente de Língua Portuguesa e
que Luís Carlos Freitas chamou de “DNA” dos objetivos da BNCC:
- Primeiro par de letras (EF) indica a etapa, neste caso Ensino
Fundamental;
- Primeiro par de números: indica o ano (01 a 09) ou bloco de anos a
que se refere a habilidade;
- Segundo par de letras: Componente curricular (LP – Língua
Portuguesa);
- Último par de números: numeração sequencial da habilidade.
Exemplo EF12LP04
EF – Ensino Fundamental
12 – Habilidade desenvolvida no 1º e no 2º anos
LP – Língua Portuguesa
04 – sequencialmente, a quarta habilidade descrita
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Quadro compartivo entre ANA e BNCC
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Na BNCC, identificamos a necessidade de associar a aprendizagem
a uma lógica mercadológica que prima pela eficiência tendo como
objetivo a “preparação” dos alunos para as avaliações em larga
escala, no caso da alfabetização, a provinha brasil e a ANA (Avaliação
Nacional da Alfabetização), bem como a presença da concepção
de letramento, que permeia os discursos oficias nacionais de
alfabetização desde as conferências internacionais da década de
1990. Nesse sentido, a BNCC pretende promover não só o controle
da aprendizagem dos estudantes, mas também do trabalho docente,
das Unidades de Ensino e das redes.
Assim, entendemos que o caráter mecânico e descontextualizado
daquilo que é cobrado das crianças na ANA, poderá levar a um
cotidiano escolar onde a preocupação principal seja a capacidade
das crianças de simplesmente realizar o processo de decodificação.
Gontijo e Schwartz (2012, p. 185) afirmam que “[...] dentro dessa
perspectiva avaliar o que a criança sabe ler fica restrito à análise da
capacidade de ela reconhecer constituintes menores da língua”.
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O QUE ENSINAR? CONCEPÇÃO RESTRITA DE CURRÍCULO DA BNCC

A BNCC apresenta um Quadro com as práticas de linguagem, os objetos
de conhecimento e as habilidades a serem desenvolvidas nas crianças do
1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Mas, quais são os conhecimentos
que devem ser trabalhados na fase inicial de aprendizagem da leitura e da
escrita? Quais a BNCC aponta e quais silencia?
Nossa proposição é apresentar aos professores os conhecimentos
necessários à aprendizagem da língua portuguesa que estão materializados
nas habilidades propostas na BNCC, bem como pontuar àqueles que
vislumbramos terem sido silenciados no documento, para que, frente às
referencias propostas neste material educativo e na dissertação à qual se
vincula, os docentes possam ir além daquilo que é cobrado nas avaliações,
visando a formação de um leitor crítico-responsivo, que desenvolvam
criticidade, criatividade, inventividade e as usem na escola e na vida.
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Leitura e escuta (compartilhada e autônoma)
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Como se pode visualizar no Quadro, os conhecimentos necessários
à aprendizagem da “leitura/escuta”, nos dois anos iniciais do Ensino
Fundamental propostos pela BNCC, se referem a:
 direção dos movimentos ao escrever as letras;
 relações entre letras e sons;
 leitura global de palavras;
 leitura (com a colaboração do professor ou de um colega mais
experiente);
 leitura (com certa autonomia);
 reconhecimento da finalidade de determinados textos;
 escuta de poemas e outros textos em versos.
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[...] a atividade da leitura exige dos sujeitos o exercício
do diálogo, ou seja, da produção de sentidos e, para
que as crianças aprendam a dialogar com o texto, a
oferecer suas contrapalavras, a assumir uma posição
responsiva diante do texto, faz-se necessário que o
ensino da leitura se efetive em um contexto em que
o professor alfabetizador assuma o papel de ensinar
as crianças a se relacionar com os escritos de forma a
construírem diálogos com diferentes gêneros.

As crianças não aprendem a construir sentidos, a dialogar criticamente com
outros sujeitos sozinhas, apenas sendo submetidas ao contato com textos
variados. Importante ratificar que em um processo ensino aprendizagem
que tem por objetivo formar crianças leitoras, responsivas em relação com
os outros, faz-se necessário conduzi-las a assumirem uma posição crítica-

Esses conteúdos são coerentes com a concepção restrita de leitura defendida

responsiva diante dos textos de circulação social e que são utilizados no

pela BNCC (decodificação) e com o conceito de letramento que implica

ensino da língua portuguesa.

trabalhar com diferentes gêneros textuais que circulam na sociedade.

O desafio que se coloca, portanto, é de propor, com base com base na

Apesar de pontuar que a leitura de textos deve possibilitar a “criticidade”
(BRASIL, 2017, p. 87), as finalidades listadas são apenas de reconhecimento
e não de produção de sentidos no diálogo com outros sujeitos por meio
dos textos de circulação social.
Nesse sentido, questionamos: como o ensino da leitura possibilitará o
desenvolvimento da criticidade, da criatividade e da inventividade se
restringir ao processo de representação de decodificar grafemas em
fonemas ou, no máximo, reconhecer a situação de comunicação, o assunto
e relacionar a forma à finalidade do texto? Coadunamos com Becalli (2007,
p. 163) quando afirma que:

perspectiva bakhtiniana de linguagem, o trabalho com a leitura que
possibilite as crianças explorarem as condições de produção dos textos,
a relação do tema abordado e dos enunciados materializados em outros
textos, as dimensões éticas, estéticas, políticas, as imagens que contribuem
para a produção de sentidos, além da discussão crítica-responsiva.
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Escrita (compartilhada e autônoma)
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Como podemos verificar no Quadro “Escrita (compartilhada e autônoma)”,
os conhecimentos necessários à aprendizagem da “escrita”, nos dois anos
iniciais do Ensino Fundamental, se referem a:
 categorização gráfica e funcional das letras;
 compreensão da direção convencional da escrita;
 direção dos movimentos ao escrever as letras;
 segmentação dos espaços em branco;
 símbolos de pontuação utilizados na escrita (ponto final, ponto de
interrogação e ponto de exclamação);
 letra maiúscula no início de palavras;
 relação entre letras e sons;
 escrita de palavras e frases;
 cópia de textos;
 reescrita de textos;
 produção de textos curtos
O Quadro da BNCC, juntamente com a descrição que fizemos dos
conhecimentos necessários à aprendizagem da língua portuguesa, por
um lado nos permite visualizar quais os conhecimentos privilegiados para
o trabalho com a escrita no 1º e no 2º ano do Ensino Fundamental. Com
Gontijo e Schwartz (2009) entendemos que
[...] os conhecimentos que devem ser ensinados na
fase inicial da alfabetização são: os sistemas de escrita,
a história dos alfabetos, a distinção entre desenho
e escrita, o nosso alfabeto, as letras nosso alfabeto
(categorização gráfica e funcional das letras, direção
dos movimentos da escrita ao escrever as letras), a
organização das páginas nos diversos gêneros textuais,

os símbolos utilizados na escrita, os espaços em branco
na escrita, as relações entre sons e letras e letras entre e
sons (GONTIJO; SCHWARTZ, 2009, p. 16).

Por outro lado, o referido Quadro, também nos permite compreender que na
BNCC o texto não foi concebido como unidade de ensino da Língua Portuguesa,
isto é, como ponto de partida e de chegada de todo o processo ensino
aprendizagem. O que se visualiza é uma proposta de trabalho que parte do texto
para o ensino de palavras, sílabas e letras, desconsiderando que as crianças, antes
mesmo de entrarem para a escola, se comunicam produzindo textos.
Partimos da premissa de que do mesmo modo como as crianças fazem
tentativas de escrever palavras, elas podem fazer tentativas de escrever
textos, tendo em vista que desde as primeiras tentativas os textos das
crianças constituem momentos de interlocução. O texto é uma produção de
um sujeito que busca estabelecer relações com os interlocutores do texto,
logo, é constitutivo do dizer. Para Smolka (1989, p. 69, grifos da autora),
[...] a alfabetização não implica, obviamente, apenas a
aprendizagem da escrita de letras, palavras e orações.
Nem tampouco envolve apenas uma relação da criança
com a escrita. A alfabetização implica, desde a sua
gênese, a constituição de sentido. Desse modo, implica,
mais profundamente, uma forma de interação com o
outro pelo trabalho de escritura – para quem eu escrevo
o que escrevo e por quê?

Mas, quando os autores da BNCC listam como habilidades a produção de
determinados textos, há uma relação direta com a adequação ao gênero
textual, a situação comunicativa e ao assunto abordado. O que também é
importante, no entanto, não leva o professor alfabetizador a pensar como as
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crianças estão produzindo textos; o que elas dizem em seus textos; o que os
textos produzidos pelas crianças nos indicam sobre as suas aprendizagens;
o que eles anunciam em relação às suas necessidades de aprendizagem; o
que as crianças contam; como contam; o que elas querem nos ensinar; quais
conhecimentos sobre o sistema de escrita, incluindo, as relações entre sons
e letras e letras e sons as crianças dominam; quais ainda precisam aprender;
o que os textos escritos nos dizem sobre isso.
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Oralidade

ENUNCIADOS SOBRE A ALFABETIZAÇÃO REFERENDADOS NA BNCC: PALAVRAS E CONTRAPALAVRAS

73

74

O QUE ENSINAR? CONCEPÇÃO RESTRITA DE CURRÍCULO DA BNCC

ENUNCIADOS SOBRE A ALFABETIZAÇÃO REFERENDADOS NA BNCC: PALAVRAS E CONTRAPALAVRAS

75

Como vemos, o texto da BNCC, orienta o professor alfabetizador desenvolver

Isso porque quando as crianças usam a fala, por meio de atividade de

habilidades nas crianças que as permitam, juntamente com os colegas ou

produção de textos orais, elas estão produzindo enunciados que devem ser

com o docente, planejar e produzir diversos gêneros dos campos da vida

sempre contextualizados, circunscritos a situações específicas e repletos de

cotidiana, da vida pública e das práticas de estudo e pesquisa que “[...]

intencionalidades. Portanto, um texto oral não se constitui como um conjunto

possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em

de palavras justapostas umas as outras e sim como uma unidade linguística

áudio ou vídeo” (BRASIL, 2017, p. 103-109).

de significação, localizada a um contexto social, ideológico e dialógico que é

Todavia, os gêneros propostos para o trabalho com a oralidade que são os

perpassado por todos os outros enunciados que o compõem.

mesmos propostos para as demais práticas de linguagens (leitura e escrita)

Alcantara e Stieg (2016) chamaram atenção para as intenções de a BNCC

e o foco permanece na “[...] situação comunicativa e o tema/assunto/

suprimir a produção de textos orais de diversos gêneros em função do

finalidade do texto” (BRASIL/MEC, 2017, p. 103). Não há compreensão da sala

trabalho repetitivo com gêneros específicos como listas, textos curtos e

de aula de alfabetização como um espaço para as crianças e a professora

prescrições. Segundo os autores,

dialogarem, contarem suas experiências e vivências, em situações de
interações verbais. Entendemos como Geraldi (2003, p. 135) que
[...] a produção de textos (orais e escritos) [deve ser]
o ponto de partida (e ponto de chegada) de todo o
processo ensino/aprendizagem. E isto não apenas por
inspiração ideológica da devolução do direito à palavra
às classes populares desprivilegiadas, para delas
ouvirmos a história contida e não contada, da grande
maioria que hoje ocupa os bancos escolares. Sobretudo,
é porque no texto que a língua – objeto de estudo –
se revela em sua totalidade quer enquanto conjunto
de formas e de seu reaparecimento, quer enquanto
discurso que remete a uma relação intersubjetiva
constituída no próprio processo de enunciação
marcada pela temporalidade e suas dimensões.
Nessa perspectiva, o professor alfabetizador deve
“[...] oportunizar aos seus alunos o domínio de outra
forma de falar, o dialeto padrão, sem que signifique a
depreciação de forma de falar predominante em sua
família, em seu grupo social, etc.” (GERALDI, 2006, p. 44).

Ao correlacionarmos os eixos explicitados nos PCNsLP (1998) com os trazidos pela/na BNCC, percebemos,
principalmente, a retirada do termo “produção de
textos orais e escritos” (articulados ao eixo USO) para
“oralidade” e “escrita”. Essa supressão e/ou mudança
traz questionamentos basilares no que se refere à
concepção de linguagem trazida pelo documento, bem
como ao que se entende por escrita e não produção
de textos escritos: volta-se, assim, com a BNCC, a uma
concepção de escrita como uma tecnologia, como
uma aquisição/apropriação que, simplesmente, serve
de base/instrumento para, posteriormente, habilitar
práticas de leitura e escrita em sociedade? A resposta a
tal questionamento se faz imprescindível no que tange
ao que a BNCC entende e pretende com o ensino/
aprendizagem da Língua Portuguesa.

Motivar o aluno, como sujeito falante, contribui “[...] efetivamente para que os
alunos possam desenvolver formas de participação na sociedade” (ANTUNES,
2015, p. 156), e a escola, que tem o papel social de possibilitar às crianças
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o domínio efetivo dos conhecimentos historicamente produzidos pela
humanidade, deve fomentar a capacidade de “[...] interagir verbalmente nos
mais diversos ambientes e instituições” (ANTUNES, 2015, p. 156), formando
cidadãos capazes de participar na sociedade de maneira irrestrita.
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A partir da construção desse Quadro referente a prática de linguagem
“Análise Linguística/Semiótica (Alfabetização)”, pode-se verificar que
os conhecimentos sobre o sistema de escrita a ser trabalhado nos dois
primeiros anos do Ensino Fundamental são:
 distinção entre letras e outros símbolos utilizados na escrita;

 categorização gráfica das letras;
 categorização funcional das letras;
 segmentação dos espaços em branco;
 símbolos utilizados na escrita: pontuação e acentuação;
 relações entre sons e letras e letras e sons: sons que possuem

 nome das letras do alfabeto;

relação biunívoca, sons que representam diferentes letras segundo

 ordem alfabética;

a posição;
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 sílaba;
 sinônimos e antônimos;
 advérbio de tempo;
 aumentativo e diminutivo;
 prefixos de negação;
 rimas;
 assonâncias: repetição de sons de vogais em um verso ou em uma
frase, especialmente as sílabas tônicas;
 aliterações: repetição consecutiva de sons consonantais idênticos
ou parecidos;
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[...] a escola tem ensinado as crianças a escrever, mas
não a dizer – e sim, repetir – palavras e fresas pela
escritura; não convém que elas digam o que pensam,
que elas escrevam o que dizem, que elas escrevam
como dizem (porque o “como dizem” revela as
diferenças); a escola tem ensinado as crianças a ler um
sentido supostamente unívoco e literal das palavras
e dos textos e a escola tem banido aqueles que não
conseguem aprender o que ela ensina, culpando-os
pela incapacidade de entendimento e de compreensão.
O que a escola, como instituição, não percebe; é que a
incompreensão não é fruto de uma incapacidade do
indivíduo, mas é resultado de uma forma de interação
(SMOLKA, 2012, p. 153).

 formatação e diagramação de gêneros textuais;

Infelizmente, decorridos 30 anos após esta análise de Smolka, vemos no

 tipo textual: narração;

diálogo com os enunciados materializados na BNCC que as discussões

 escrita de palavras, frases e textos curtos.

retornam aos métodos de alfabetização (particularmente, o método fônico)

Dentro da concepção enunciativo-discursiva da linguagem, fundamentada
nos pressupostos bakhtinianos, entendemos que na alfabetização as
crianças somente conseguem compreender sobre a história dos alfabetos,
a categorização gráfica e funcional das letras, a organização da página
escrita nos diversos gêneros discursivos, os símbolos utilizados na escrita,
os espaços em branco, quando são oportunizados trabalhos com textos.
Concernente as relações entre sons e letras e letras e sons, não é um
processo que resulta de repetição ou memorização, mas de uma atividade
discursiva das crianças na busca de compreensão dessas relações e ao
buscar compreendê-las, no processo de produção de textos, mobilizam
conhecimentos, portanto, elaboram relações variadas. Todavia, para Smolka
(1989, p. 153),

e o letramento, sem contudo compreender a alfabetização como processo
discursivo que tem o texto como ponto de partida e ponto de chegada
para o ensino da língua portuguesa, porque é na produção discursiva
que o sujeito manifesta seus pontos de vista, dialoga com outras vozes,
comprometendo-se com sua palavra; e, é no texto que a língua se revela
como forma (aspectos linguístico) e como discurso (GERALDI, 2003).
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ALGUNS APONTAMENTOS...
Os documentos analisados permitiram constatar que a alfabetização permanece pensada como aquisição da tecnologia da
escrita; e, o letramento, a despeito de modificações no conceito ou na sua escrita, continua ligado aos aspectos funcionais.
Nesse sentido, a preocupação é com a instrumentalização técnica dos sujeitos para responderem a demandas sociais e
profissionais colocadas pela sociedade moderna, portanto, o caráter político da alfabetização continua ausente da BNCC.
O currículo proposto para o ensino da língua portuguesa nos dois primeiros anos do ensino fundamental se alinha à lógica
da avaliação em larga escala com a finalidade de produzir a melhoria de índices de desempenho nacionais, indicando um
empobrecimento das diretrizes curriculares para a alfabetização.
Pretendemos com este material, contribuir para o entendimento do professor acerca proposta de alfabetização da BNCC e
este mapeamento das relações entre as habilidades apontadas na Matriz de Referência da ANA, e as que estão descritas na
BNCC, nos mostram que a elaboração do documento guarda relação direta com o que será exigido na avaliação. A análise que
apresentamos sobre as lacunas deixadas na proposta no que tange ao trabalho com o texto em sua dimensão discursiva e
o direcionamento da concepção de alfabetização para aquisição do código apontam possibilidades para que os docentes, a
partir dos conhecimentos da Língua portuguesa que podem ser trabalhados na alfabetização (1º e 2º anos), mantenham sua
autonomia e atuem na direção de um ensino qualificado que não se limite à mera didatização dos conhecimentos.
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[...] compõe nosso discurso e legitima nossa voz ao tecer questões e afirmações
acerca das disputas que se consolidam no território do currículo escolar,
reafirmando a necessidade de movimentos de resistência a processos de
implementação como o que ocorre com a BNCC.
Só resta controlar a criatividade docente e se submeter ao ritualizado? Ou
cabem ainda disputas no território do conhecimento, dos currículos e na
profissão docente? Esses profissionais se conformarão em ser meros executores
dos rituais previstos, das competências legitimadas, das avaliações impostas?
Renunciarão ao seu direito a avaliar-se e avaliar os processos de ensinoaprendizagem? Deixarão o trabalho de sua autoria por conta de agências e
“especialistas” em avaliação, sentenciação?
Seguirão fiéis às apostilas que a indústria do ensino vende e que gestores
públicos compram e impõem para elevar a média no Ideb? As respostas têm
reorientado novas éticas profissionais.
Ser docente não é ser fiel a rituais preestabelecidos, mas se guiar pela sensibilidade
para o real, a vida real, sua e dos educandos e criar, inventar, transgredir em
função de opções políticas, éticas. Aprender a dizer não também exige seriedade
e profissionalismo, tanto mais do que para dizer um sim incondicionado. Resistir
a toda forma de anular a capacidade de autoria profissional é um direito a ser
mantido e disputado. Um direito que foi cultivado com seriedade profissional
por muitos coletivos e muitas escolas e redes (ARROYO, 2013, p. 51-52).

