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Considerações iniciais 

 

Neste texto, discutiremos brevemente sobre a qualidade que desejamos para a 

alfabetização em nosso país. Inicialmente, pensaremos sobre como as políticas públicas 

brasileiras, em especial o Programa de avaliação “Provinha Brasil”, tem tratado a 

alfabetização. Em seguida, refletiremos sobre qual conceito temos de alfabetização e, 

finalmente, o que esperamos que nossas crianças desenvolvam no processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita.  

Tomamos como referencial teórico a perspectiva bakhtiniana de linguagem e o 

conceito de alfabetização de Gontijo (2002; 2008), que fundamentada também na teoria 

de Bakhtin, pensa esse processo como uma prática social e cultural, dialógica, complexa 

e dinâmica. Com relação ao conceito de ‘qualidade’, de acordo com Oliveira & Araújo 

(2005, p. 8), foram constituídos historicamente no Brasil três significados de qualidade 

na educação:  

 

[...] um primeiro, condicionado pela oferta limitada de oportunidades de 

escolarização; um segundo, relacionado à ideia de fluxo, definido como 

número de alunos que progridem ou não dentro de um determinado sistema 

de ensino; e, finalmente, a ideia de qualidade associada à aferição de 

desempenho mediante testes em larga escala. 

 

Sobre essa última visão do que significa ‘qualidade’ na educação é que 

gostaríamos de conversar um pouco mais. Como mostra Afonso (2009), a avaliação tem 

sido crescentemente considerada pelos governos como peça-chave para a garantia da 

qualidade dos serviços públicos, principalmente a educação.  
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As políticas públicas brasileiras e a qualidade na alfabetização 

 

Afonso (2009, p. 49) explica que a partir da década de 1980 “o interesse 

demonstrado pela avaliação, sobretudo por parte de governos neoconservadores e 

neoliberais”, passou a ser conhecido como “Estado avaliador”2. Essa ideologia do 

Estado Avaliador exalta o capitalismo de livre mercado e leva a alterações e mudanças 

fundamentais no papel do Estado em nível local e nacional. A avaliação surge, assim, na 

adoção de uma cultura gerencialista no setor público, como suporte para implementação 

de mecanismos de controle e responsabilização (AFONSO, 2009, p. 49).  

De acordo com Saviani, estamos diante de um neotecnicismo, onde o controle 

decisivo desloca-se do processo para os resultados. Um dos fatores, citado pelo autor, 

que mostra a influência do neotecnicismo na educação, é a busca pela qualidade total. 

Na visão de Saviani, a transposição do conceito de qualidade total do âmbito das 

empresas para as escolas manifesta a “[...] tendência a considerar aqueles que ensinam 

como prestadores de serviço, os que aprendem como clientes e a educação como 

produto que pode ser produzido com qualidade variável” (SAVIANI, 2007, p. 438).  

Saviani (2007, p. 436) indica que, em conformidade com esse ideário, “a base da 

pedagogia tecnicista são os princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, dos 

quais deriva o corolário relativo à obtenção do máximo resultado com o mínimo de 

dispêndios”. Busca-se, assim, atingir a eficiência e a produtividade por meio da 

avaliação dos resultados, a qual se converte em principal papel do Estado.  

Na visão de Afonso, as modalidades de avaliação externas governamentais 

tendem a transformar-se em fatores limitadores das opções pedagógicas e podem levar 

os professores e os alunos a concentrarem-se apenas nas competências e conhecimentos 

que serão necessários para ter sucesso nesta modalidade de avaliação (AFONSO, 2009, 

p. 41). Nessa mesma direção, Freitas (2007, p. 1) aponta que a avaliação em larga escala 

firmou-se no Brasil como elemento importante do monitoramento da educação, 

propondo-se não só à medição da qualidade dos resultados como à indução da 

qualificação pretendida para os sistemas e as instituições de ensino. No entanto, a 

discussão pública sobre qual é a qualidade que desejamos para o ensino escolar no País 

tem deixado a desejar. 
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No campo da alfabetização, temos a avaliação denominada Provinha Brasil, que 

é descrita pelo programa como instrumento pedagógico, diagnóstico, sem finalidades 

classificatórias, que fornece informações sobre o processo de alfabetização aos 

professores e gestores das redes de ensino. Instituída, pela portaria normativa nº 10, 

juntamente com o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e com o Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, em 2007, a Avaliação de Alfabetização 

"Provinha Brasil” não é um programa isolado, mas integra a política pública de 

avaliação da educação brasileira. 

Na visão de Saviani, a lógica que embasa a proposta do “Compromisso Todos 

pela Educação” e influencia o PDE e, consequentemente, a Provinha Brasil, pode ser 

chamada de “pedagogia de resultados” e não garante êxito no alcance de uma melhor 

qualidade na educação brasileira.  

Para o autor, o governo avalia os alunos de acordo com a demanda das 

empresas. Assim, mesmo que a lógica aparentemente seja tratar os alunos como clientes 

e a educação como produto que precise ser oferecido com ‘qualidade’, o que acontece 

de fato é que os estudantes transformam-se em produtos e, as empresas em clientes, que 

esperam que esse ‘produto aluno’ seja produzido conforme as necessidades do mercado 

(SAVIANI, 2007b, p. 1252, 1253). Desse modo, não há amplo debate sobre os fins, 

objetivos, conteúdos e avaliações da educação nacional, em que esteja representada a 

multiplicidade e diversidade de significados que podem ser atribuídos a questão da 

qualidade do ensino.  

Com relação ao programa Provinha Brasil, Gontijo (2012) analisa as concepções 

que sustentam essa avaliação. A autora aponta que a alfabetização e o letramento são 

entendidos pelos elaboradores do material como “processos a serem desenvolvidos de 

forma complementar e paralela”, o primeiro como “compreensão das regras de 

funcionamento da escrita alfabética” e o segundo como “processo de inserção e 

participação dos sujeitos na cultura escrita”. Assim, infere Gontijo, a diferenciação 

desses processos implica na sua medição separada na Provinha Brasil. 

Com relação à leitura, ou “letramento inicial”, a análise aponta que não há 

espaço na avaliação para produção de sentidos. Conforme Gontijo (2012), as palavras e 

as frases são consideradas apenas como unidades da língua e os textos como lugar de 

decodificação e busca de informações. A leitura de textos é avaliada por questões que só 



 

permitem uma única resposta a despeito das diversas relações que o leitor pode 

estabelecer com a enunciação. Desse modo, as capacidades elencadas na Matriz da 

Provinha que se referem à leitura não contribuem para a inserção das crianças na cultura 

escrita, de modo a considerar a dimensão pragmática, funcional, de uso da linguagem 

escrita.  

Gontijo (2012) dialoga com Bakhtin que assinala que, na perspectiva de 

linguagem do exame, considera-se o sistema linguístico (formas fonéticas, gramaticais e 

lexicais) como centro organizador de todos os fatos linguísticos. Além disso, na 

Provinha cada questão só aceita uma resposta correta, silenciando as contrapalavras dos 

leitores, os quais são vistos como receptores passivos de informações. Gontijo conclui: 

 

[...] podemos dizer que, na perspectiva dos especialistas do MEC 

responsáveis pela elaboração da Provinha Brasil, a língua/linguagem é um 

sistema pronto e acabado; a leitura é concebida como decodificação; o texto, 

como enunciação monológica. Sendo ass im, é importante questionar: de que 

modo a Provinha, pensada como instrumento pedagógico e, portanto, 

educativo, poderá contribuir para a formação de leitores e escritores? 

Infelizmente, se permanecer dessa forma, ela certamente só poderá contribuir 

para a formação de massas silenciosas e adaptadas a realidade 

socioeconômica (GONTIJO, 2012, p.620).  

 

Nessa perspectiva pragmática e técnica, a alfabetização tem sido reduzida a 

aquisição de habilidades mecânicas de decodificação e codificação, conciliada com o 

uso funcional da leitura e da escrita, comumente denominado letramento. Freitas (2011, 

p. 13) nos alerta para o fato de que os testes sempre se propõem a medir ‘habilidades 

básicas’. Justifica-se essa limitação com o argumento de que os aspectos mais 

complexos dependem primeiro de saber o básico. Para o autor, esse é um argumento 

capitalista muito conhecido que significa abandonar a real formação da juventude, 

retirando dela a análise crítica da realidade e substituindo por habilidades suficientes 

para atender aos interesses das corporações. A consequência disse é o estreitamento 

curricular, focado nas disciplinas testadas, que limita a formação principalmente dos 

mais pobres, que dependem fundamentalmente da escola para aprender (FREITAS, 

2011, p. 12). Podemos perceber que, ao se resumir o currículo a “habilidades básicas de 

vida”, não se considera a escrita como primordial e, até mesmo a aprendizagem da 

leitura é estreitada.  

 



 

Nessa mesma direção, em nosso país, como aponta Stieg (2012, p. 132), o Mec 

adota a partir de 2006, a concepção de letramento trazida por Soares (2003). A autora, 

ao sugerir o uso do termo letramento, gera uma dicotomia entre o conceito de 

alfabetização e o conceito de letramento que passa a subsidiar a política pública de 

alfabetização. Soares (2003) defende a especificidade e, ao mesmo tempo, a 

indissociabilidade dos processos de alfabetização e de letramento, tanto na perspectiva 

teórica quanto na perspectiva da prática pedagógica. No contexto dessa dicotomia, o 

termo letramento convive bem tanto com a perspectiva de alfabetização do método 

fônico, quanto com o conceito de alfabetização dos defensores do construtivismo 

(STIEG, 2012, p.142, 143). 

Dessa maneira, no Brasil, as políticas de ensino da língua e as avaliações em 

larga escala têm gerado um ‘estreitamento da alfabetização’, compreendendo-a como 

aquisição da técnica que deve ser complementada pela aprendizagem do uso funcional 

da língua, o letramento, para atender a perspectiva economicista mundial da educação. 

 

 

Algumas considerações sobre a alfabetização que desejamos  

 

O diálogo é fundamental para a compreensão da vida e da linguagem. Como 

considera Bakhtin, 

 

[...] A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 

abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem 

pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da 

interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A 

interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua 

(BAKHTIN, 2010, p.127). 

 

Sendo assim, a língua só pode ser conhecida na interação verbal. Dessa forma, 

não podemos separar o ensino da técnica de leitura e escrita do fenômeno da interação 

verbal, nem no “campo teórico” nem no “campo da prática”. 

Gontijo (2008, p. 17) questiona a visão de Soares que toma como referência a 

etimologia da palavra alfabetização para relacionar esse termo especificamente a 

codificação (escrita) e decodificação (leitura). 

  



 

[...] em termos pedagógicos, é infrutífero conferir à alfabetização conceito 

somente específico, pois isso redundaria em uma visão que desconsidera que 

as palavras, os textos que lemos ou escrevemos expressam sentidos que 

queremos comunicar, registrar... Consequentemente, pode levar à adoção de 

métodos de ensino que a consideram um processo cuja finalidade é somente a 

aprendizagem dos sons e seus correspondentes gráficos ou das letras ou 

conjunto de letras e seus correspondentes sonoros, o que desconsidera 

aspectos fundamentais que integram a aprendizagem da leitura e da escrit a 

(GONTIJO, 2008, p. 17, 18). 

 

Gontijo (2008, p. 19) concorda que, de certa forma, a alfabetização é um 

processo de natureza linguística, porém, também defende que a alfabetização é um 

processo de produção de sentidos, por meio do trabalho de leitura e de escrita. Nas 

palavras da autora, 

 

[...] ler e escrever são atividades por meio das quais as crianças expõem para 

os outros e para si mesmas o que pensam, sentem, desejam, gostam, 

concordam, discordam etc. Nesse sentido, é interação com o outro, por meio 

da leitura e da escritura; é, portanto, um processo dialógico desde o início 

(GONTIJO, 2008, p. 20). 

 

Nessa mesma perspectiva, Gontijo (2002) busca recuperar a historicidade do 

processo de alfabetização e romper com as concepções de alfabetização que naturalizam 

o desenvolvimento da leitura e da escrita nas crianças. Gontijo busca comprovar a 

pertinência da concepção histórico-cultural para a compreensão do processo de 

apropriação da linguagem escrita. Na visão da autora, as práticas de alfabetização 

precisam levar em conta que esse processo não se trata apenas de aquisição de 

habilidades mecânicas. O ensino da leitura e da escrita precisa, assim, superar a 

reprodução de formas concretas de atividades práticas. 

Gontijo aponta como as políticas públicas são reguladas pelo mercado e 

manifestam-se numa filosofia utilitarista e imediatista e uma concepção fragmentária do 

conhecimento concebido como um dado, uma mercadoria e não uma construção, um 

processo de formação da individualidade humana (GONTIJO, 2002, p. 136). Nesse 

contexto, na opinião de Gontijo,  

 

[…] Os conceitos que se baseiam numa concepção prático -utilitária da 

alfabetização têm sido integrados à política educacional excludente que 

objetiva instrumentalizar a grande maioria dos indivíduos para reproduzirem 

a sua vivência em-si, como indivíduos particulares, e reproduzirem, na 

mesma medida, as relações sociais de dominação da sociedade capitalista 

(GONTIJO, 2002, p. 137,138). 



 

Na visão de Gontijo, em nossa sociedade torna-se imprescindível pensar a 

alfabetização como uma “[...] prática social e cultural, em que se desenvolvem a 

formação da consciência crítica, as capacidades de produção de textos orais e escritos, 

de leitura e de compreensão das relações entre sons e letras” (GONTIJO, 2008, p. 198). 

Essa é a alfabetização que desejamos, e não um processo de aprendizagem de 

habilidades mecânicas. Assim, pensamos a alfabetização como um processo histórico-

social e dialógico de inserção da criança no mundo da linguagem escrita, pois, nesse 

processo, as crianças apropriam-se de um objeto cultural, a escrita, resultado da prática 

e da vida social. Os elementos constitutivos do processo de alfabetização, assim como o 

próprio processo, são resultados de práticas sociais. 

 

 

Considerações finais 

 

A introdução dos testes padronizados tem eliminado o debate público sobre 

quais deveriam ser os objetivos da alfabetização. Assim, o aumento das pontuações nos 

testes tem se tornado um fim em si mesmo. Dessa forma, o ensino da leitura e da escrita 

tende a voltar para o que é cobrado na Provinha Brasil: a leitura realizada de forma 

meramente técnica. 

Assim, concordamos com Gontijo e nos contrapomos às concepções prático-

utilitárias da alfabetização veiculadas nos discursos da política de avaliação da Provinha 

Brasil, que tem penetrado nas escolas públicas de nosso País e imprimido marcas nas 

práticas de ensino. A alfabetização que queremos e que consideramos de 'qualidade' é 

uma alfabetização que leve em conta que as crianças são sujeitos ativos e responsivos. 

Para Esteban (2009), além de contribuir pouco com a reflexão sobre a prática 

pedagógica, o exame da Provinha Brasil e a ênfase na regulação oferecem mais 

elementos para compor um discurso que justifica o fracasso escolar e não participa de 

um processo de real democratização da escola. Nas palavras da autora: “[...] a 

consolidação do exame afasta as possibilidades de compreensão e intervenção no 

processo de aprendizagem, pois seu foco está na elevação das médias de desempenho” 

(ESTEBAN, 2009, p. 54). 

 



 

Esteban (2009) acrescenta que o estabelecimento de níveis pré-fixados 

‘desejados’ e ‘indesejados’ dificulta uma prática dialógica de ensino, pois não valoriza 

as diferenças, o dissenso e, de certa forma, impossibilita a emergência de novos 

pensamentos, práticas e conhecimentos. O diálogo do processo de avaliação com a 

dinâmica do cotidiano poderia contribuir, na visão da autora, com a aprendizagem de 

todas as crianças, em especial as das classes populares historicamente marginalizadas, 

cujos conhecimentos não têm sido reconhecidos, ampliados e aprofundados na escola.  

A avaliação externa não tem sido a melhor forma de ensinar com a qualidade 

que queremos na alfabetização. Não se nega a necessidade de avaliar, porém todo o 

processo precisa se dsenvolver de forma dialógica. E avaliação por meio do diálogo não 

combina com testes padronizados de múltipla escolha, que excluem a possibilidade de 

ouvir o outro. Dessa forma, torna-se difícil (se não impossível) avaliar por um teste que 

se pretende neutro e objetivo, algo que é subjetivo, complexo, dialógico e dinâmico.  

Quando falamos em melhorar a qualidade da educação brasileira precisamos 

definir: que qualidade é essa? sob qual perspectiva? Ela atende aos anseios de quem? Os 

professores precisam participar das formulações das políticas e opinar sobre o que 

consideram uma alfabetização de qualidade. Além disso, a qualidade na educação 

também precisa ser pensada sob outros aspectos como, por exemplo, as condições de 

trabalho dos profissionais, a estrutura das escolas, a formação docente e as condições de 

vida da própria população. 
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