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INTRODUÇÃO 

 
O Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo foi criado no 

ano 2000. No entanto o ano de 2008 pode ser considerado um marco, pois a partir desse 

ano o programa passou por reconfigurações e fortalecimento das ações, especialmente a 

partir da consolidação de parcerias com centros especializados em avaliação externa e 

em larga escala. A partir dessas parcerias, o programa desenvolveu avaliações regulares 

das aprendizagens dos estudantes capixabas. No contexto da alfabetização o programa 

assume características específicas e é denominado de Programa de Avaliação da 

Educação Básica do Espírito Santo – alfabetização (Paebes-alfa).  

Segundo alguns documentos orientadores, o Paebes-alfa se caracteriza como 

uma avaliação externa da alfabetização que “[...] visa diagnosticar a proficiência dos 

alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa e Matemática” 

(SEDU, PAEBES-ALFA – 1ª ONDA, 2012, p. 5), ou ainda que, “os dados obtidos a 

partir dela permitem apreender percursos de aprendizagem dos alunos nesse período” 

(SEDU, PAEBES-ALFA – 2ª ONDA, 2012, p. 5). Esses documentos ainda explicitam 

que o Estado, por meio desse tipo de avaliação, pode 

 
[...] verificar a qualidade, a extensão e a intensidade do ensino ofertado. Tem 
caráter formativo e funciona como uma ferramenta de diagnóstico da 
realidade educacional, para que nela se possa intervir de forma efetiva e 
eficaz. Sua principal função é apoiar, monitorar e incentivar o padrão de 
qualidade da educação básica (SEDU, PAEBES-ALFA -1ª ONDA, 2012, 
p.5). 
 
[e ainda,] subsidiar a implementação, a (re)formulação e o monitoramento de 
políticas educacionais, contribuindo ativamente para a melhoria da qualidade 
da educação do Estado” (SEDU, PAEBES-ALFA- 2ª ONDA, 2012, p. 5).  
 

A partir dessas justificativas e finalidades, o programa é desenvolvido em toda a 

rede pública estadual de educação do Espírito Santo, e envolve redes municipais de 
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ensino e algumas unidades escolares que integram a rede privada. É importante 

mencionar que quase todos os municípios selaram termo de convênio de cooperação 

técnica com o Estado para participar desse programa, o que significa que a avaliação do 

Paebes-alfa acontece na maioria das salas de alfabetização dessa unidade da federação, 

atingindo grande contingente de profissionais e crianças, conforme podemos observar 

nos dados da Tabela 1. 

 

Tabela 1_ Número de avaliações do Paebes-alfa do ano de 2012 
 

Ano 
2012 

Rede Estadual Rede Municipal Escolas Particulares 
Participantes 

 1ª onda 2ª onda 1ª onda 2ª onda 1ª onda 2ª onda 
1º ano 7.308 7.425 30.073 30.192 942 1.019 
2º ano - 8.560 - 32.214 - 923 
3º ano - 8.622 - 37.503 - 844 
Fonte: Caed2 
Elaboração da autora 
 
 
 
NOÇÃO DE SUJEITO EM DOCUMENTOS ORIENTADORES PAEBES-ALFA  
 

As análises sobre noção de sujeito no contexto do Paebes-alfa terá como base 

fontes escritas produzidas pela equipe responsável pelo programa, mais especificamente 

a partir de documentos (textos) publicados no ano de 2012, período em que estávamos 

realizando o trabalho de campo da pesquisa. Para isso selecionamos fontes 

disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) que consideramos 

vinculadas à fase de produção dos dados da avaliação, ou seja, dois manuais 

orientadores para aplicação das provas intitulados respectivamente de Paebes-alfa – 

Manual do coordenador local - 1ª onda e Paebes – Manual do coordenador local alfa - 

2ª onda (fotos 1 e 2).  
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avaliações do Paebes e do Paebes-alfa de 2012. Esse evento ocorreu em 27 de março de 2013, na cidade 
de Vitória/ES.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
É importante dizer que esses manuais apresentavam estrutura similar e com 

algumas adequações/distinções de elementos textuais. Iniciavam com apresentação das 

regras gerais de realização e funcionamento da aplicação das avaliações, e em seguida 

apresentavam seções intituladas manual do monitor, manual do aplicador, manual do 

sistema integrado de avaliação (S.I.A) e anexos. Acessamos esses documentos ao 

participarmos de dois encontros promovidos pela Sedu, em parceria com o Centro de 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed), para orientar os municípios sobre o 

funcionamento do programa e ainda instruir a organização para a aplicação das provas. 

Nessas reuniões a equipe responsável distribuía os manuais aos participantes, explicava 

o seu conteúdo, sanava dúvidas sobre os procedimentos inerentes ao processo de 

produção de dados do Paebes-alfa e solicitava a assinatura do termo de compromisso a 

todos os representantes municipais. A assinatura do termo formalizava o compromisso 

do coordenador local com as normas de funcionamento do programa, por meio da 

seguinte declaração: 

 
[...] declaro estar ciente das normas estabelecidas e constantes neste Manual, 
elaborado pela equipe de coordenação da avaliação, e com elas concordar, 
tendo ciência de que o meu desempenho é de fundamental importância para 
garantir o êxito deste processo avaliativo e, por essa razão, assumo o 
compromisso de realizar com seriedade todas as tarefas pertinentes a minha 
função, mantendo o sigilo sobre os materiais, pelo que firmo abaixo (SEDU, 
PAEBES-ALFA 2ª ONDA, 2012, p. 45).  

 

Foto 1_ Manual do Paebes-alfa 
1ª onda  

Foto 2_ Manual do Paebes-alfa 
2ª onda  



Podemos observar que o texto desse termo indicava a relevância das normas no 

contexto das ações do programa e exigia dos coordenadores municipais reconhecimento 

e compromisso com as mesmas. Contudo, pensar a responsabilidade dos sujeitos nessa 

dimensão teórica constitui uma estratégia fundamentada na racionalidade técnica. 

Conforme Bakhtin (2010) explica, a responsabilidade só pode ser compreendida no ato-

responsável unificante e singular dos sujeitos. Para ele,  

 

Não é o conteúdo da obrigação escrita que me obriga, mas a minha assinatura 
colocada no final, o fato de eu ter, uma vez reconhecido e subscrito tal 
obrigação. E, no momento da assinatura, não é o conteúdo deste ato que me 
obrigou a assinar, já que tal conteúdo sozinho não poderia me forçar ao ato – 
a assinatura-reconhecimento, mas podia somente em correlação com a minha 
decisão de assumir a obrigação – executando o ato da assinatura 
reconhecimento; e mesmo neste ato o aspecto conteudístico  não era mais que 
um momento, e o que foi decisivo foi o reconhecimento que efetivamente 
ocorreu, a afirmação – o ato responsável, etc. (BAKHTIN, APUD PONZIO, 
2010, p. 18).  

 
Além dessas estratégias protocolares, a equipe responsável pelo treinamento de 

todos os representantes municipais ressaltava também a responsabilidade dos sujeitos 

em repassar as normas a todos os envolvidos no contexto local, especialmente em 

relação à garantia de formação específica para a aplicação das provas do Paebes-alfa.  

 
 
[...] o momento da capacitação... é um dos momentos mais importantes da 
avaliação... e... eu acho muito Importante... o papel de vocês aqui hoje... a 
responsabilidade que vocês tem aqui hoje... de assisti e de repassar o 
treinamento da mesma maneira... porque na hora de tomar as decisões... 
quem vai tomar vão ser os aplicadores... e eles tem que ter um treinamento de 
qualidade... igual ao que vocês estão recebendo... a gente bate nessa tecla 
todo ano... e vamos continuar batendo... porque é muito importante cada um 
ter a noção de sua importância dentro do processo... no valor da função... e 
valorizar os outros também... a responsabilidade maior de vocês... além de se 
prepararem bem... é preparar bem quem está sob o comando de vocês... e é 
isso que a gente espera aqui de vocês... (DIÁRIO DE CAMPO, 11-04-2012).  
 
Bom dia gente... [...] a importância do treinamento... a gente fala que é um 
dia ... que vocês não estão aqui por acaso... vocês estão aqui... pela 
competência... e foram selecionados baseado no perfil... pelo envolvimento... 
e o que a gente espera de vocês? e acontece muitos pensamentos assim... há 
eu participo há vários anos... eu já sei tudo... esse é o pior tipo de pensamento 
que a gente pode ter.... porque? de ano pra ano... às vezes tem uma pequena 
modificação... que faz toda a diferença... então a gente espera que o dia seja 
muito proveitoso... o objetivo do treinamento é a padronização das ações...  e 
todos os alunos devem participar da avaliação... em igualdade de condições... 
o que a gente quer ver hoje... é ver vocês envolvidos no processo... sair daqui 
com a ideia de preparar igualmente... sensibilizar todo mundo para o 
trabalho... e saber da responsabilidade de vocês... que é muito grande... na 
hora de transmitir... de multiplicar esse treinamento... porque? todo agente 



tem sua importância... mas a pessoa que vai tomar decisão na hora da 
aplicação é o aplicador... então é esse que deve ser bem treinado... ele tem 
que saber o que tem que fazer... e como ele tem que fazer... e quem vai 
ensinar isso pra eles? vocês que vão repassar o treinamento... então isso é de 
fundamental importância... [...] essa responsabilidade é de vocês... então a 
gente pede que vocês saiam daqui... com esse senso de responsabilidade... de 
liderança... de ação... porque responsabilidade? para preparar bem a 
hierarquia que vem abaixo de vocês... de liderança? saber que os agentes tem 
em você um ponto de apoio... e que vocês estão prontos pra socorrê-los... na 
hora que precisar... e de ação... porque o processo é ágil... ele precisa de 
atitudes rápidas... eficazes... e vocês precisam estar preparados para isso... o 
nosso objetivo do treinamento aqui hoje... é preparar para isso... então 
aproveitam o dia... tire todas as dúvidas... façam as perguntas... participem... 
já que estão aqui... vamos aproveitar... vamos trabalhar... a gente está 
contando com vocês... (DIÁRIO DE CAMPO, 10-08-2012).  
 

Podemos entrever nesses enunciados proferidos por um integrante da equipe 

central de treinamento, na abertura dos dois encontros, realizados em 2012, discursos de 

natureza gerencial, onde os sujeitos foram denominados como comandados, agentes e 

percebidos como executores de regras e normas do programa, previamente 

determinadas. A própria estrutura de organização das ações do Paebes-alfa, especificada 

nos manuais analisados, indicava essa dinâmica de funcionamento, como podemos 

observar nos organogramas a seguir: 

 
 
 
 

 

                 
 

Foto 3 - Organograma da equipe de 
aplicação da avaliação da 1ª onda 

Foto 4 - Organograma da equipe de 
aplicação da avaliação da 2ª onda 



A partir dessa estrutura verticalizada podemos notar que a hierarquia era bem 

definida. A equipe central do programa era quem definia as datas das avaliações, 

informava aos municípios o calendário das provas, bem como as datas para ocorrer a 

formação preparatória para aplicação. Nesse formato os municípios tinham que adequar 

suas agendas em função desse cronograma e atender as demandas estabelecidas, como 

enviar representante para a formação, repassar a formação aos demais envolvidos na 

avaliação, em instância local, e efetivar todos os procedimentos de organização e 

controle do processo de aplicação das provas no prazo definido.  Nesse contexto de 

atividades, o trabalho de divulgação das regras, com já indicamos, assumia caráter de 

relevância, pois todos os envolvidos deveriam conhecer e cumprir as regras de 

funcionamento, e com especial atenção os sujeitos aplicadores. O manual chamava 

atenção, afirmando que “O treinamento dos Aplicadores é fundamental para o sucesso 

da aplicação. Não se deve, em hipótese alguma, deixar de realizá-lo” (SEDU, PAEBES-

ALFA- 2ª ONDA, 2012, p. 20). Acreditamos que essa ênfase recaía sobre os 

aplicadores por serem os responsáveis pelo trabalho de produção dos dados da avaliação 

junto aos alunos. Assim, para que os dados da avaliação fossem reconhecidos como 

válidos e isentos de qualquer tipo de interferência, o programa prescrevia procedimentos 

padronizados.  

 
Para reafirmar a garantia dessa padronização, em especial, nos dados relativos 

aos sistemas públicos de ensino, a estrutura do programa contemplava a figura do 

monitor. Segundo informações explicitadas nos manuais analisados, essa função, tinha 

que ser 

 
[...] exercida por profissional externo à escola, [...] selecionado pelo 
Coordenador, na proporção de 1 para, no máximo, 8 turmas; e, nas escolas 
uni/pluri, um Monitor para, no máximo, 2 turnos por escola, podendo ocorrer 
mais de uma aplicação de prova por turno. Este profissional da educação 
[deveria] possuir Formação em nível superior (ou em curso), disponibilidade 
de tempo em pelo menos um turno, experiência na coordenação de Recursos 
Humanos, além de possuir, preferencialmente, experiência em aplicação de 
testes padronizados (SEDU, PAEBES-ALFA 2ª ONDA, 2012, p. 8). 

  
Além do perfil desse profissional, o manual também especificava as atividades 

que o monitor deveria desempenhar antes, durante e após a prova. Dentre algumas 

dessas atividades podemos notar que o monitor deveria certificar-se que o material 

(pacotes de provas) disponibilizado para as escolas estava de acordo com o número de 



alunos e turmas das unidades em que iria atuar. Além disso, deveria articular com o 

diretor da unidade a definição de local seguro e de acesso restrito de pessoas, para 

guardar os materiais (provas), a fim de garantir o sigilo dos testes; elaborar o plano de 

aplicação da prova; observar se o professor regente “[...] cobriu ou retirou da sala de 

aula todos os materiais pedagógicos expostos que [poderiam] ser consultados pelos 

alunos” (SEDU, PAEBES-ALFA 2ª ONDA, 2012, p. 19); planejar e realizar o 

treinamento dos aplicadores no tempo aproximado de 40 minutos. Para o dia da prova, o 

documento também prescrevia que o monitor era responsável por: 

 
Verificar se as salas [estavam] arrumadas para a aplicação da avaliação, ou 
seja, se as carteiras [estavam] organizadas em fila, os alunos distribuídos na 
sala de forma diferente ao que acontece no dia a dia e se o material 
alfabetizador e relacionado a conhecimentos matemáticos foi retirado da sala 
ou coberto. 
Verificar a presença do(s) Aplicador(es) na escola e, se necessário, 
providenciar substituto(s). 
Entregar a cada Aplicador o pacote contendo os instrumentos de avaliação, 
certificando-se de que [estavam] lacrados. Cada aplicação [tinha] duração 
máxima de 2 (duas) horas. [...] 
Os pacotes de testes só [deveriam ser] abertos no horário de aplicação das 
provas, em sala de aula, pelo Aplicador. [...] 
Garantir o cumprimento do horário determinado para o início e o término da 
avaliação e a manutenção de um ambiente favorável para a realização desse 
trabalho. [...] 
Receber do(s) Aplicador(es), imediatamente após a aplicação do teste, os 
pacotes com as avaliações feitas pelos alunos. [...] 
Devolver ao Coordenador Local no polo, após a aplicação da avaliação, todas 
as caixas com os pacotes de testes aplicados na escola [...] (SEDU, PAEBES-
ALFA 2ª ONDA, 2012, p. 19-22). 
 

É possível perceber nesses extratos que a noção de padronização e a dimensão 

técnica da avaliação do Paebes-alfa eram materializadas por meio de construções 

discursivas que apresentavam descrições minuciosas, como sequência de ações a serem 

desenvolvidas e a definição de tempos e espaços para ocorrer muitas dessas ações, como 

o tempo de duração da prova, o espaço e o tempo para abrir os pacotes de provas dentre 

outros aspectos. Para isso recorria à utilização de verbos imperativos como verificar, 

entregar, providenciar, garantir, receber, devolver. A partir desses recursos discursivos, 

construía o perfil do monitor, ou seja, era o profissional responsável por fiscalizar, 

controlar e garantir o cumprimento das normas do programa na fase de aplicação das 

provas. Esse profissional, na dinâmica das escolas estaduais, era contratado e 

remunerado especificamente para realizar esse tipo de trabalho.    



No contexto do município da Serra, lócus de nossa pesquisa, essa função de 

monitor era exercida por profissionais que atuavam na Secretaria de Educação. Nos dias 

de aplicação das provas, profissionais de diferentes setores desse órgão eram envolvidos 

nessa atividade. A principal atribuição consistia em acompanhar e auxiliar a 

organização da escola para que a aplicação ocorresse conforme as normas estabelecidas. 

Contudo, além desses profissionais, o município também envolvia os pedagogos na 

dinâmica das atribuições do monitor, especialmente aquelas relativas à organização 

interna da escola para os dias da avaliação. Para isso realizava o treinamento dos 

pedagogos conforme instruções do manual, ou seja, seguia o 

 
Plano de treinamento de monitores 
Duração Atividade/Conteúdo 
30 min Abertura do treinamento 

Características da Avaliação 
1 h Leitura e discussão do Manual do Monitor e do 

Aplicador. 
20 min Exibição do vídeo instrucional do Aplicador. 
20 min Atividades práticas: resolução das questões. 
30 min Coleta dos dados dos Monitores para o cadastro no S.I.A. 
20 min  Entrega do Plano de Aplicação. 

Esclarecimento de dúvidas (SEDU, PAEBES-ALFA 2ª 
ONDA, 2012, p.11). 

 
A partir desse treinamento cabia aos pedagogos das escolas a socialização das 

informações da avaliação com a equipe escolar (datas, regras, treinamento...), bem 

como mobilizar os sujeitos da escola, especialmente os professores, no trabalho de 

divulgação das datas das avaliações e na organização do espaço escolar, conforme as 

regras propostas para realização da prova. Para isso, recebiam o manual do aplicador e 

também um vídeo de aplicação produzido e fornecido pelo Caed aos municípios. 

Também era demandado aos profissionais a assinatura do termo de compromisso, com 

teor similar ao que apresentamos anteriormente. Desse modo, percebemos que 

novamente vigorava a tentativa de controle dos sujeitos que participavam das diferentes 

instâncias de ações do programa. Os profissionais deveriam manifestar-se formalmente 

a adesão incondicional às regras e por meio da assinatura do termo de compromisso. 

 

Outros instrumentos fundamentados nessa concepção de controle também eram 

utilizados, como o termo de compromisso de realização do treinamento dos aplicadores. 

Esse documento era solicitado a todas as escolas, e desse modo o coordenador local era 



informado sobre as datas de realização dos treinamentos dos aplicadores, o turno em 

que ocorreram e quais profissionais participaram, pois deveria constar a assinatura de 

todos os participantes.  Além disso, os dados desse instrumento tinham que estar em 

consonância com as informações do plano de aplicação das provas na unidade. Esse 

outro documento, o plano de aplicação, relacionava os dados pessoais de todos os 

profissionais que iriam desempenhar a função de aplicador. O pedagogo deveria listar 

os dados de identificação de cada aplicador, como nome completo, número do Cadastro 

de Pessoa Física (CPF), turma e turno de atuação.  

 
 

 
 

Para preencher esse formulário de aplicação, os pedagogos/monitores deveriam 

observar uma regra fundamental, ou seja, 

 
A função de Aplicador será exercida por um professor do corpo docente da 
escola, mas não poderá ser o professor da turma, o qual deverá ser trocado 
por outro necessariamente (SEDU, PAEBES-ALFA 2ª ONDA, 2012, p.17).  
 
[...] esse procedimento é necessário para garantir a imparcialidade do 
processo devido à proximidade do professor com a turma em que atua 
regularmente (SEDU, PAEBES-ALFA, VIDEO ORIENTADOR DA 
APLICAÇÃO, 2012). 

 
Esses documentos deveriam ser encaminhados antecipadamente à equipe da 

coordenação local, para os devidos procedimentos de cadastro no sistema de informação 

do programa. A partir dessa estrutura podemos notar que a dinâmica de organização 

predominante no Paebes-alfa primava pela padronização e cumprimento de regras 

previamente determinadas por um grupo de especialistas em avaliação.  Nessas regras 

Foto 5_ Modelo do formulário de Plano de Aplicação 



podemos entrever a concepção de sujeito submisso, passivo, desencarnado. Aos sujeitos 

participantes do programa restavam lhes o cumprimento das ordens e suas respectivas 

comprovações de execução. Nessa perspectiva o sujeito era concebido como objeto e 

não lhe era concedido espaço para manifestações de contra-palavras, ou seja, precisava 

assimilar o discurso externamente determinante e determinado. 

 

Essa noção de sujeito também pode ser percebida nos discursos direcionados aos 

professores que atuavam como aplicadores. A seção do manual que tratava dessa função 

especificava normas a serem seguidas antes, durante e após a aplicação das provas. Em 

relação aos momentos anteriores a prova, o documento especificava que o aplicador 

deveria participar do treinamento para aplicação da prova, fazer a assinatura do termo 

de compromisso e entregá-lo ao monitor, realizar a leitura de todas as informações do 

manual e ainda levá-lo para a sala de aula no momento da aplicação, providenciar 

materiais necessários à aplicação como lápis e borracha para fornecer aos alunos, 

relógio para marcar o tempo de duração da aplicação e caneta azul ou preta para 

preencher os formulários. Além dessas e de outras indicações gerais, o manual 

detalhava o que o aplicador deveria fazer nos dez minutos antes da prova, como: 

 
Cumprimentar os alunos e apresentar-se, dizendo seu nome. 
Verificar se a sala está em ordem e se todo o material pedagógico exposto foi 
retirado ou coberto. 
Organizar as carteiras em fila, caso não seja essa a disposição delas na sala de 
aula, pedindo aos alunos para se acomodarem de forma diferente à que eles 
ficam regularmente. 
Solicitar aos alunos que deixem sobre a carteira somente o lápis e a borracha 
(SEDU, PAEBES-ALFA 2ª ONDA, 2012, p. 25-26). 

  
Notamos nesses enunciados o aprofundamento da prescrição dos sujeitos 

(professor e aluno). As regras determinavam uma forma específica de organização e 

como cada segmento deveria se portar no momento da avaliação. Desse modo, a noção 

de ordem e comando perpassava todo o discurso dos manuais, onde os sujeitos, 

monitores, aplicadores e crianças, tinham que assumir posições passivas e de 

subordinação diante das determinações do programa. Outra mostra dessas intenções 

pode ser identificada quando o manual especificava o dizer dos aplicadores para o início 

da avaliação.  

 
A turma fará um exercício individual de Língua Portuguesa (leitura e escrita), 
OU de Matemática. Guarde tudo que estiver na sua carteira. Deixe somente o 



lápis e a borracha [aguardar até que os alunos se organizem]. Cada um fará o 
exercício sozinho, do jeito que souber. Não vale olhar o do colega. Você vai 
mostrar tudo o que já sabe fazer. Se tiver alguma atividade que não saiba 
fazer, não tem problema, não precisa ficar nervoso.  Você pode tentar fazê-la 
ou deixar em branco. Vocês devem permanecer sentados para receber os 
Cadernos de Testes. O Cartão de Respostas não pode ser destacado do 
Caderno de Testes. 
Por favor, esperem um pouco que todos farão o exercício juntos. O teste terá 
duração total de 2 (duas) horas (SEDU, PAEBES-ALFA 2ª ONDA, 2012, p. 
27-28).  

 
A materialidade discursiva dos enunciados analisados indica um projeto 

progressivo de intenções de determinação das ações e do dizer dos sujeitos. Nesse 

processo nos parece que está implícito a construção de um ouvinte ideal. Segundo 

Bakhtin (2003, p. 405) essa forma de conceber o outro é uma formação abstrata.  

 

[...] o ouvinte ideal é, no fundo, um reflexo especular, uma dublagem do 
autor. Ele não pode introduzir nada de seu, nada de novo na obra interpretada 
em termos ideais e nem no plano idealmente completo do autor. [...] não pode 
ser o outro (ou um estranho) para o autor, não pode ter nenhum excedente 
definível pela alteridade. Entre autor e tal ouvinte não pode haver nenhuma 
interação, nenhuma relação dramática ativa, porquanto eles não são vozes 
mas conceitos abstratos iguais a si mesmos e entre si. Aí só são possíveis 
abstrações tautológicas vazias, mecanicistas ou matematizadas. Aí não há um 
grão de personificação. 

 

Essas palavras de Bakhtin (2003) nos ajudam a perceber que a noção de sujeito 

veiculada pelo conjunto de regras explicitadas nos manuais analisados do Paebes-alfa, podem 

ser consideradas abstrações teóricas marcadas pela racionalidade técnica. 
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