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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo refletir sobre a revista Nova Escola (NE), que se 

destina ao público docente que atua no primeiro seguimento de escolaridade e enfoca diversas 

temáticas da área educação. Desde 1986, ano de seu surgimento, NE se posiciona como um 

suporte necessário para o trabalho docente. Nesse sentido, sempre foi fonte de pesquisa no 

campo da Educação. Como corpus de análise consideram-se dois textos de apresentação do 

Projeto Planos de aula NOVA ESCOLA (PPA) cuja finalidade é produzir milhares de planos 

de aulas alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esse recorte levou em 

consideração o movimento de mudança que ora se verifica na educação com a proposta de um 

documento curricular único em todo país. Esta pesquisa buscou responder as seguintes 

perguntas: Como se faz possível uma revista oferecer materiais pedagógicos que constituem o 

trabalho docente? Como é construída a identidade do professor no PPA da NE? Dessa forma, 

para que pudéssemos compreender essas questões, traçamos alguns passos metodológicos: 

reunimos informações acerca do contexto em que surgiu e no que se insere a revista NE;  

verificamos quais são os materiais oferecidos pela NE; fizemos um recorte de textos sobre 

projeto Plano de aula oferecido pela NE, pois aqui nos interessa, a partir da análise desses 

textos, identificar, do ponto de vista discursivo-enunciativo, como se estabelece a interação 

enunciador do projeto (PPA) e coenunciador. Para a fundamentação da nossa abordagem 

teórica, consideramos os conceitos de prática discursiva, primado do discurso e cenografia  

(MAINGUENEAU, 1997, 2008a, 2008b, 2010, 2013, 2014, 2015). Os resultados de análise 

do projeto apontam, inicialmente, para uma cenografia discursiva instituída por uma locução 

discursiva, na qual o enunciador, recorre às modalidade ora apreciativa, ora epistêmica, 

exprime juízo de valor acerca do que enuncia declarando vantagens oferecidas ao mostrar 

tributos positivos acerca da parceria com outra instituição privada e ao próprio plano de aula; 

uma topografia delimitada por práticas controladoras oferecendo suportes didáticos e uma 

cronografia da inalterabilidade, baseada numa suposta precariedade da qualidade da educação. 

 

Palavras-chave: Nova escola. Análise do discurso. Educação. Planos de aula 
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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo reflexionar sobre la revista Nova Escola (NE), que se 

destina al público docente que actúa en el primer segmento de escolaridad y enfoca diversas 

temáticas del área de educación. Desde 1986, año de su surgimiento, la NE se posiciona como 

soporte necesario al trabajo docente. De ese modo, siempre ha sido fuente de investigación en 

la campo de  la Educación. Como corpus de análisis se consideran dos textos de presentación 

del Projeto Planos de aula NOVA ESCOLA (PPA) cuya finalidad es producir miles de planes 

de clases alineados a la Base Nacional Común Curricular (BNCC). Ese recorte consideró el 

movimiento de cambio que se verifica en la educación a partir de la propuesta de la BNCC. 

Esta investigación buscó contestar las siguientes preguntas: ¿Cómo se hace posible ofrecer 

materiales pedagógicos que forman parte del trabajo docente? ¿Cómo se construye la 

identidad del profesor en el PPA de la NE? Así, para que pudiéramos comprender esas 

cuestiones, trazamos algunas etapas metodológicas, en las que reunimos informaciones sobre 

el contexto en que surgió y en el que se insiere la revista NE; 

verificamos cuáles son los materiales que la revista ofrece; hicimos un recorte de textos sobre 

el PPA ofrecido por la NE, pues para nos interesa, a partir del análisis de ésos textos, 

identificar, desde el punto de vista discursivo 

enunciativo, cómo se establece la interacción entre el enunciador del PPA y el coenunciador. 

Para la fundamentación teórica, consideramos los conceptos de práctica discursiva, 

primado del discurso y cenografía  (MAINGUENEAU, 1997, 2008a, 2008b, 2010, 2013, 

2014, 2015). Los resultados del análisis del proyecto señalan, inicialmente, para 

una cenografía discursiva instituida por una locución discursiva, en la que el enunciador, 

 recurre a las modalidades ora apreciativa, ora epistémica, exprime juicio de valor acerca de 

que enuncia, declarando ventajas ofrecidas, resaltando tributos positivos 

sobre el vínculo con otra institución privada y el propio PPA; una topografía delimitada 

por prácticas controladoras ofreciendo soportes didácticos yuna cronografía de la inalterabilid

ad, basada en una supuesta precariedad de la calidad de la educación. 

Palabras clave: Nueva escuela. Análisis del discurso. Educación. Planes de lecciones 
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ABSTRACT  

 

 

The  present research aims at reflecting upon the magazine Nova Escola (NE, short form in 

Portuguese for New School, in a free translation), which is designed for teachers  who work  

in elementary levels and focus on several themes concerning education. Since 1986, the year 

it was first published, the NE magazine has been considered anecessary support for the 

teaching work. Therefore, it has always been a research source in the EducationField. As 

corpus of analysis, two presentation texts for theLesson Plan Project (PPA, in Portuguese, 

Projeto Planos de Aula), which aims at producing uncountable  lesson plans in accordance 

with the Base Nacional Comum Curricular (BNCC, the Brazilian Common Core Curriculum), 

were considered. This cutting took into consideration the movement towards changes that can 

be observed in the education field resulting from the proposal of acommon core curriculum 

for the whole country. This  research aims at  answering the following questions: how is it 

possible that a magazine provides the pedagogical resources which are part of the teaching 

work? How is teacher's identity built in the Nova Escola Lesson Plan Project (PPA)? Thus, in 

order to understand  these issues, some methodological steps have been adopted: information 

about the context in which the magazine was created and is inserted was collected; the 

materials (resources) it offers; a cutting  concerning texts about the Lesson Plan Project 

offered by the magazine, aiming atidentifying how the interaction between the project 

enunciator (PPA) and coenunciator happens, from theenunciative-discursivepoint of view. 

The theoretical basis for this research includes the concepts of discursive practice, primacy of 

discourse and  scenography  (MAINGUENEAU, 1997, 2008a, 2008b, 2010, 2013, 2014, 

2015). The results of the analysis  indicate, at first, a discursive scenography instituted by a  

discursive speech,in which the enunciator, exposes either appreciative or epistemic 

modalities, expressing value judgement about what is enunciated,  declaring the advantages 

offered whenexhibiting the positive features of partnership with a private institution and the 

lesson plan itself;a topography established controlling practices, offering didactic support 

anda chronography of unalterability, based on an allegedly precariousness of education. 

Keywords: New School. Speech analysis. Education. Lesson Plans 
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INTRODUÇÃO 

 

Há vários caminhos para se contar uma pesquisa de mestrado. Cada um conta a seu 

modo. O comum é iniciar a contextualização com itens inerentes ao gênero – situação 

problema, justificativa, pergunta de pesquisa, etc. Escolhi iniciar falando da minha formação e 

atividades docentes e como, paralelamente, a Nova Escola (NE), revista destinada aos 

professores do ensino fundamental, cruzou a minha formação e se tornou objeto do nosso 

estudo. Mesmo não iniciando do modo mais comum, pretendemos colocar o leitor a par do 

que vamos tratar na proposta deste trabalho. 

Sobrinha de educadores, ex-aluna do curso de formação de professores e, hoje, 

professora em escolas públicas, sempre me interessei por educação. Logo, não seria novidade 

escolher um material de pesquisa que trouxesse reflexões para o campo da educação, 

especialmente, no que se refere ao fazer docente. 

Formada desde 2009, comecei a lecionar em uma escola pública em turmas de ensino 

fundamental I. Nessa época, a revista NE era entregue todos os meses à unidade escolar em 

que eu trabalhava. Essa revista era conhecida por apresentar orientações aos professores dos 

anos iniciais, jogos, sugestões: uma espécie de passo a passo do que se devia ou não fazer na 

sala de aula. Nada diferente do que acontecera durante os anos do Curso Normal, já que a 

revista circulava também entre colegas da turma que teriam de planejar uma aula ou alguma 

atividade lúdica a serem apresentadas nas atividades da Semana do Curso Normal - semana 

destinada a atividades pedagógicas elaboradas pelas normalistas. Acredito que, à época, o 

contato com a NE se deu pela distribuição das revistas em escolas públicas1, pelo baixo custo 

comercializada em bancas de jornais2, pela linguagem de fácil entendimento e popularização3 

dos conteúdos abordados. 

 
1Um acordo com o Governo Federal possibilitou que a publicação fosse inicialmente desenvolvida e distribuída 

mensalmente, de forma gratuita, para as cerca de 220 mil escolas públicas do país. Foi assim até 2010, quando o 

Ministério da Educação (MEC) começou a realizar licitações públicas, que mantiveram a entrega de Nova 

Escola por quatro anos consecutivos. Informações do site NE: https://novaescola.org.br/conteudo/4944/por-que-

nova-escola-existe# (Acessado em 25/05/2019). 
2Em 2015, a venda em bancas e em pontos comerciais foi encerrada e a entrega das edições passou a ser 

exclusiva para os assinantes. Informações do site NE: https://novaescola.org.br/conteudo/4944/por-que-nova-

escola-existe# (Acessado em 25/05/2019). 
3Entendemos por popularização a produção de conteúdos e discussões populares entre os docentes. 

https://novaescola.org.br/conteudo/4944/por-que-nova-escola-existe
https://novaescola.org.br/conteudo/4944/por-que-nova-escola-existe
https://novaescola.org.br/conteudo/4944/por-que-nova-escola-existe
https://novaescola.org.br/conteudo/4944/por-que-nova-escola-existe
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Já na graduação, o curso de Letras na Universidade Federal Fluminense (UFF), fez 

com que fosse possível aprofundar os conhecimentos linguísticos e conhecer os estudos 

discursivos em diferentes perspectivas. Houve espaços para se discutir questões relacionadas 

à formação acadêmica e ao trabalho docente. Nesse sentido, comecei a pensar sobre a 

possibilidade de vir a analisar a NE, uma vez que sempre questionei a forma pela qual a 

revista apresentava as questões pedagógicas, os temas abordados e como se dirigia ao 

professor. 

E, já que a própria revista afirma, em suas publicações, que um dos objetivos que 

inspiraram a criação da NE foi “fornecer informações necessárias a um melhor desempenho 

do seu trabalho” (Fundação Victor Civita, n° 1, março de 1986, pág.5), consideramos que 

seria interessante refletir sobre como nela se constrói a representação do professor, visto que, 

se há necessidade de melhorar o desempenho do trabalho docente, podemos supor que partem 

da premissa de que exista um desempenho ruim, segundo a Fundação Victor Civita.  

  O interesse pela educação e pelas diversas questões a respeito dessa temática fez com 

que nos debruçássemos sobre o presente objeto de pesquisa. 

            Na atual conjuntura, a pesquisa ganha ainda mais importância, pois estamos 

vivenciando mudanças4 no que diz respeito à educação. Tais mudanças se intensificam 

quando falamos sobre a criação de um documento norteador para a educação do Brasil, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC)5. No atual cenário da educação brasileira, o assunto tem 

ganhado destaque na grande mídia e nas publicações da NE.  

Recentemente a NE lançou um projeto nomeado “Planos de aula NOVA ESCOLA” 

que tem como objetivo declarado disponibilizar milhares de planos de aulas alinhados à 

BNCC, declarando que o projeto visa ajudar os docentes a garantir o aprendizado dos seus 

alunos. No entanto, a proposta de ofertar recursos pedagógicos nos causou algumas 

inquietações: Como se faz possível uma revista oferecer materiais pedagógicos que 

constituem o trabalho docente? Como é construída a identidade do professor neste projeto da 

NE?  

 
4Refere-se a mudança de governo e suas propostas para a Educação básica e superior. Cabe destacar também que 

a partir do ano de 2015, formaliza-se o processo de construção do documento intitulado Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para a educação básica. Com isso, as mídias massivas e alternativas passaram a divulgar, 

com mais frequência, informes sobre essa política educacional. 
5Documento de caráter normativo homologado recentemente, em vigor desde 2018, que tem por objetivo definir 

os conteúdos e saberes necessários para cada ano e segmento da Educação Básica, assegurando a todos os 

mesmos direitos de aprendizagem, em conformidade com o Plano Nacional de Educação (PNE). 
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De antemão, ressaltamos que, para mim e alguns professores, a oferta de criação de 

planos de aula prontos gera desconforto e confronto. Quando pensamos na possibilidade de 

receber materiais pedagógicos prontos, sem espaço para a subjetividade e “embalados para 

presente”, não é levada em consideração a nossa autonomia enquanto profissionais. Pelo fato 

de os planos de aula já virem prontos, a formação acadêmica do professor, as diferentes 

realidades de turmas, os diversos grupos sociais e as necessidades reais de cada grupo são 

deixados desconsiderados. A partir dessas inquietudes, teve início a nossa busca por uma 

reflexão crítica e uma melhor compreensão do Projeto Planos de Aula (PPA) da NE. Portanto, 

o corpus de análise de pesquisa é constituído de dois textos do PPA. 

Justificamos nossa escolha e interesse pelo tema justamente pela nossa atividade 

profissional. Além disso, destacamos o caráter inédito desta investigação, uma vez que 

analisará a proposta de um projeto recentemente lançado pela NE e que tem como foco a 

implementação da BNCC. Outro fator motivador volta-se  as referentes críticas relacionadas à 

educação básica pública do Brasil e ao trabalho dos professores, que sempre são vistos como 

despreparados e carentes de formação. Essa referência aos docentes acaba por culpabilizar 

também os cursos de licenciatura. Culpar o professor pelo sucesso ou fracasso educacional, 

assim como alegar que a qualidade da educação precisa ser melhorada, faz parte de um 

quadro que se repete de maneira que foi naturalizada ao longo de nossa história. 

O caminho é longo, pois a NE já está no mercado há mais de três décadas. Temos um 

material de pesquisa riquíssimo e interessante que pode contribuir com as reflexões que vêm 

sendo feitas no campo da educação. 

 

Ao longo desta pesquisa, foram seguidos como passos metodológicos: 

 

• Reunir informações acerca do contexto em que surgiu a revista NE; 

• Reunir informações acerca do contexto em que se insere hoje a revista NE; 

• Verificar quais são os materiais oferecidos pela NE; 

• Delimitar o corpus para análise dos materiais oferecidos pela NE 

• Analisar o projeto Plano de aula oferecido pela NE. 

• Identificar, do ponto de vista discursivo-enunciativo, como se estabelece a interação 

enunciador do projeto (PPA) e coenunciador. 
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A presente pesquisa está inserida no Programa de Pós-Graduação em Estudos da 

Linguagem da Universidade Federal Fluminense, junto à linha de pesquisa Teorias do Texto, 

do Discurso e da Interação, e segue pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD) de 

base enunciativa. Considera que “não existe relação de exterioridade entre o funcionamento 

do grupo e o de seu discurso, sendo preciso pensar, desde seu início, em sua imbricação” 

(MAINGUENEAU, 1993, p.55). Para a fundamentação da nossa abordagem teórica, 

consideramos os conceitos de prática discursiva, primado do discurso e cenografia 

(MAINGUENEAU, 1997, 2008a, 2008b, 2010, 2013, 2014, 2015). 

Com base nesses conceitos e objetivando responder às perguntas desta pesquisa, reunimos 

diferentes textos sobre a NE que integram uma mesma teia discursiva. Os textos, em sua 

maioria, são veiculados no site da NE. Além disso, verificamos como se construiu a BNCC, 

documento que norteia o trabalho do professor. Analisamos duas materialidades do PPA: a 

primeira diz respeito a uma notícia que anuncia o projeto; a segunda, à explicação do projeto 

após ser lançado. 

      Esta dissertação está dividida em três capítulos: no primeiro é apresentado um breve 

histórico da NE, no qual trazemos informações relativas à Fundação Victor Civita e ao 

surgimento da revista, assim como expomos os objetivos que, segundo a NE, “inspiraram sua 

criação”; abordamos o movimento de transição da organização mantenedora Fundação Victor 

Civita para a Fundação Lemann, contextualizando o PPA e a BNCC; e, por fim, o corpo 

editorial da NE, afim de trazer à luz os profissionais, cujas funções estão ligadas ao PPA e, na 

oportunidade, verificamos que relação acadêmica esses profissionais têm ou não com  

educação. 

      No segundo capítulo contemplamos as reflexões teórico-metodológicas que nortearam 

nossa pesquisa. 

No terceiro capítulo, analisamos o texto de apresentação e de explicação do PPA. 

Seguido a esse capítulo, fazemos as considerações finais. 
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1 PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA MARCA QUE DIZ ESTAR AO LADO DOS 

EDUCADORES HÁ 30 ANOS. 

 

 Neste capítulo, reunimos informações relativas à Fundação Victor Civita (FVC) e ao 

surgimento da NE, seus objetivos e ações declaradas. Além disso, em ordem cronológica, 

apresentamos os materiais pedagógicos oferecidos pela NE ao longo dos anos. Por fim, 

mostramos como se deu o processo de transferência da FVC para Fundação Lemann e os 

serviços disponibilizados na nova página virtual da NE. Percebemos que o site está repleto de 

informações referentes a BNCC, em conseqüência disto, resumimos como se deu a construção 

da Base e o envolvimento do terceiro setor na construção do documento final, em especial, o 

Movimento pela Base Nacional Comum Curricular, cuja instituição filantrópica é financiada 

pela Lemann, hoje responsável pela NE. 

           Na oportunidade, listamos os apoiadores individualmente e identificamos a falta de 

pessoas com formação acadêmica que tenha alguma relação com a educação. Neste sentido, 

visitamos o corpo editorial da NE para verificar quem são os responsáveis pelo PPA e se estes 

possuem formação acadêmica em alguma área da educação, uma vez que estão responsáveis 

pela gerencia e coordenação dos planos de aula. 

 

1.1 Fundação Victor Civita e lançamento Nova Escola 

 

 Considerada a revista precursora em Educação no Brasil, NE surgiu em 1986, após a 

ditadura militar. A revista é uma publicação da Fundação Victor Cívita (FVC), organização 

criada pelo empresário Victor Civita quem fazia parte do grupo empresarial da Editora Abril, 

fundada em 1950. 

  A imagem a seguir foi retirada do site oficial da FVC e nela menciona-se a história da 

criação dessa revista justificada a partir da declaração de que o fundador “queria de alguma 

forma retribuir aos brasileiros tudo que tinha conquistado [...] e resolveu criar uma fundação 

privada de direito público focada na melhoria da educação”.  
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Figura 1: Criação da Fundação 

 

 Fonte:  https://fvc.org.br/especiais/nossa-historia/ Acessado em março de 2018. 

A fundação mantenedora FVC declara que Victor Civita sonhava criar uma revista 

para professores brasileiros que os “ajudasse na tarefa de educar”.  Vale registrar que a NE 

não foi a primeira revista educacional a ser lançada no Brasil. A Editora Abril havia tentado 

lançar outros dois títulos com o mesmo perfil: “Escola”, em 1972, e “Professora Querida”, em 

1983. Porém, diferentemente da NE, não obtiveram o sucesso esperado, pois segundo uma 

publicação, “davam prejuízo e foram descontinuadas com poucas edições.”.6  

 A FVC afirma que a NE tinha como um dos objetivos “fornecer à professora 

informações necessárias a um melhor desempenho de seu trabalho, valorizá-la, resgatar seu 

prestígio e liderança junto à comunidade [...] proporcionar uma troca de experiência e 

conhecimentos entre todos os professores brasileiros de 1° grau”7. Diante da declaração, já é 

possível questionar a maneira como é caracterizado e definido o professor, assim como o 

trabalho docente. 

 
6 Declaração encontrada no site da FVC. 
7 Declaração encontrada no site da FVC. 
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 Ainda sobre os objetivos declarados pela revista, além de encontrarmos a referência no 

site da fundação mantenedora, encontramos também na primeira edição de lançamento da 

revista a seguinte nota do fundador: 

 

 

Prezada Professora, 

É com alegria e uma certa dose de orgulho que lhe entregamos o número 1 da 

Nova Escola – resultado de um velho sonho e de um longo trabalho de uma 

equipe de experimentados jorn 

alistas e profissionais da Educação. Esperamos que a revista – que não é nem 

deseja ser uma publicação pedagógica – cumpra os objetivos que inspiram 

sua criação: fornecer à professora informações necessárias a um melhor 

desempenho do seu trabalho[...] integrá-la ao processo de mudança que ora se 

verifica no país; e proporcionar uma troca de experiências e conhecimentos 

entre todas as professoras brasileiras de primeiro grau[...] Desejamos que esta 

nossa revista se transforme num elemento de leitura agradável e instrutiva 

para o professor de primeiro grau, para o estudante de Pedagogia, de Letras, 

do Normal e para todos aqueles que, de uma forma ou de outra estão 

envolvidos com o processo de educação no país. (Fundação Victor Civita, 

ano I, n° 1, março de 1986, pág. 5) (Grifos de nossa responsabilidade) 

 

 Pode-se dizer que a declaração de que a revista é “resultado de um velho sonho” 

refere-se às tentativas de lançamento das revistas “pedagógicas” anteriores, visto que havia 

um esforço em lançar títulos que dessem conta da complexidade da educação.  Um dos fatores 

de a NE ter seguido, pode estar relacionado ao contexto em que essa foi lançada, ao fim da 

ditadura, palco também de um acordo com o Governo federal, que, segundo a NE, fez “com 

que as 220 mil escolas públicas de 1º grau (como eram chamadas à época, hoje Ensino 

Fundamental) que existiam no país recebessem as edições da revista”. As distribuições da 

revista nas escolas públicas garantiram a entrada da NE nas escolas públicas brasileiras, 

tornando-a conhecida nacionalmente. Segundo Costa e Silveira a parceria com o Ministério da 

Educação (MEC) correspondia ao financiamento de 70% das publicações da NE. De acordo 

com as autoras (1998): 

 

Grande parte da distribuição do periódico ocorria através deste convênio e o restante 

via bancas de revistas e assinaturas. A partir de 1991, durante o governo Collor, o 

subsídio financeiro estatal foi retirado, dificultando a aquisição da Revista pelas 

escolas. A partir de fins de 1992, FAE e Fundação Victor Civita voltaram a assinar 

um acordo, agora restrito ao envio de apenas um exemplar de Nova Escola às 

escolas urbanas. (COSTA E SILVEIRA, 1998, p. 347). 
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 Bueno reitera que a NE chegou a distribuir gratuitamente 700 mil exemplares mensais, 

o que tornou a revista o “único periódico educacional ao qual a maioria dos professores da 

rede pública tem acesso” (2007, p.303).  

           Apesar de afirmar que a revista “não deseja ser uma publicação pedagógica”, a 

declaração feita na revista n°1 se contradiz ao afirmar ter como objetivo “fornecer à 

professora informações necessárias a um melhor desempenho ao seu trabalho” (1986, pág. 5). 

Além disso, a NE, se auto afirma como um meio que irá garantir informações necessárias, se 

colocando como uma fonte verdadeira sobre o trabalho docente. Ainda sobre a Revista Nova 

Escola, Ripa (2010) afirma que a preocupação não era com a fundamentação teórica das 

atividades, com a divulgação de artigos de especialistas ou promover a reflexão sobre a 

educação brasileira (p. 117); mas sim oferecer conteúdo com uma linguagem simplificada 

para inspirar professores com uma “leitura agradável e instrutiva”, tal qual a própria NE se 

posiciona. Portanto, a revista parece se referir ao professor como aquele que possui carências 

na sua formação e que necessita ser instruído, sendo a NE suporte para seu trabalho.  

 De acordo com Bueno (2007), a NE dá “direcionamento" de como o professor deve 

agir frente aos muitos desafios que poderá encontrar na sua carreia docente. Posicionando-se  

como um tutorial que guia o fazer,sendo assim, “basta fazer a sua parte para que os problemas 

educacionais sejam resolvidos” (BUENO, 2007, p.303). Segundo o autor  

 Seu modelo editorial apresenta-se como uma tradução, para termos próprios à 

educação, do mesmo modelo seguido pelas demais revistas de entretenimento do 

Grupo Abril. Sua fórmula consistiria, assim, em descaracterizar a categoria 

"professor" da especificidade que ela possui, reduzindo-a a mais um entre outros 

estereótipos da indústria cultural. Assim como para a adolescente vende-se Capricho, 

para a mulher madura vende-se Nova, para o macho vende-se Playboy, para o homem 

de negócios vende-se Exame, da mesma forma, para o professor, vende-se Nova 

Escola. ( BUENO, 2007, p.304) 

 

 

Ao evocar a figura feminina argumentando sobre a necessidade de proporcionar a 

troca de experiências e conhecimentos para “resgatar o prestigio”, NE nos expõe seu 

posicionamento a respeito da educação brasileira assim como sobre os profissionais da 

educação. A revista NE auto atribui-se ser fonte legítima e verdadeira para levar “informações 

necessárias” para atualizar, informar, instruir e ajudar o professor em um “processo de 

mudança, que ora se verifica no país”. Esse processo de mudança ao que a NE se refere diz 

respeito à redemocratização da educação. Ripa alega que no 

 

momento de redemocratização do país é lançado o primeiro número da revista 

‘Nova Escola, com o discurso de que a ‘educação para todos’ poderia ser a solução 
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para os problemas nacionais. Por isso, era preciso ‘informar’, ‘apoiar’ e ‘atualizar’ o 

professor brasileiro. E a revista ‘Nova Escola’ se disponibilizava a ser o suporte 

desta informação, veiculando seus ideais de educação, de professor, de alunos, de 

escola e de sociedade. (RIPA, 2010, p. 106). 

 

Neste sentido, fica evidente o objetivo da revista, de vir a ser um suporte aos 

professores que, segundo a NE, estão “desvalorizados”. Além disso, a NE propõe-se a usar 

uma linguagem jornalística, enfatizando “que não deseja ser uma publicação pedagógica”. 

  Passados alguns anos de publicação, em 2014, a NE ainda declarava que um dos seus 

desejos era contribuir para a melhoria do ensino fundamental e a formação de professores. E, 

dessa maneira 

 

contribuir para a melhoria do ensino fundamental, divulgando informações que 

contribuam diretamente para a formação e o aperfeiçoamento profissional dos 

professores. Com esta revista [...] os professores têm acesso às novidades da área e 

às experiências dos maiores especialistas em educação do Brasil e do exterior 

(NOVA ESCOLA, n. 169, 2004, p. 6). (Grifo de noss a responsabilidade) 

 

Nessa publicação podemos perceber uma diferença para com a declaração da primeira 

edição. A NE não direciona seu discurso às professoras, como havia feito na edição de 

lançamento, mas a todos os professores. Outra observação importante é a menção da presença 

de especialistas em educação do Brasil e do exterior. Ao mencionar esses profissionais, a NE 

recorre a um argumento de confiabilidade e credibilidade, uma vez que legitima seu  discurso. 

Para compreender melhor o funcionamento dos periódicos, buscamos algumas revistas 

anteriores e pesquisas relacionadas à NE. Nesse percurso, encontramos além da revista 

número um, ano um, outras revistas e algumas teses e dissertações que abordavam questões 

relacionadas à organização, linguagem e à relação de textos e imagens na NE. Desse modo, a 

partir desse levantamento, foi possível uma maior aproximação a algumas de suas 

particularidades e construir um panorama geral sobre o periódico. No próximo item, 

abordaremos questões relacionadas à organização e linguagem da revista, bem como aos 

prêmios alcançados ao longo dos anos. 

 

 

1.2 Características da NE: Organização, linguagem e prêmios 
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A revista número um, ano um da NE foi lançada. Victor Civita quem declarou que o 

lançamento da revista teve apoio de algumas empresas privadas. E, segundo informações 

divulgadas no site da própria Fundação, essa tinha como missão “contribuir para a melhoria 

da qualidade do Ensino Fundamental, prioritariamente das escolas públicas com menos 

recursos, investindo no professor brasileiro”. (FVC, ano um, n° 1, março de 1986 / Grifo da 

autora). Desse modo, nasceu a primeira revista NE, fruto de uma iniciativa individual, 

privada, cheia de “boas intenções”, agregando objetivos nobres.  

Porém, já de imediato essa declaração nos chama à atenção, uma vez que, através das 

marcas lingüísticas, pode-se depreender que é preciso investir no professor da escola pública, 

pois a afirmativa colabora para um entendimento de que os docentes dessas escolas estão 

hierarquicamente abaixo de outras, corroborando com o discurso de que a escola privada está 

à frente da escola pública; contribuindo para a naturalização de que escolas privadas são 

melhores por possuírem mais recursos que as públicas. NE afirma também que sua missão é 

contribuir para a melhoria da qualidade do ensino fundamental. Apesar da boa intenção, a 

revista, de certa forma, colabora para um entendimento que algo vai mal na educação e que 

precisa ser melhorado.  

Na primeira revista, o nome “escola” recebeu destaque em verde e a “nova” em seu 

interior, a cor amarela. Essas mesmas cores marcavam a logo FVC, no canto inferior à 

esquerda, cores da bandeira brasileira. Abaixo, a informação relativa a quem se destinava: 

“Para professores do 1° grau”. A chamada dava destaque à seguinte frase “O milagre da 

multiplicação de vagas”, um paralelismo que nos remete à passagem bíblica da multiplicação 

dos pães e peixes de Jesus Cristo8. Segue a imagem da primeira capa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8O milagre da multiplicação é uma das passagens mais conhecidas do Evangelho. Refere-se ao milagre dos cinco 

pães e dois peixes em que, segundo a bíblia, Jesus se encontra diante duma multidão faminta com apenas estes 

alimentos e multiplica-os. Ainda de acordo com a bíblia, todos comeram e ficaram satisfeitos, sobrando cestos 

com pães. Referência: Mateus 14,13-21; Marcos 6,30-44; Lucas 9,12-17 
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                              Figura 2: Primeira capa da Revista Nova Escola 

 

 

 

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/8762/da-primeira-capa-a-edicao-300/Acessado em: abril de 2018. 

 

 

A imagem de um menino negro, sorridente, vestindo blusa branca e com um estilingue 

caindo para fora de sua blusa vem acompanhada da frase: “Adonilson: de moleque de rua a 

aluno de Primeiro Grau” e o tema abordado “Legislação: Conheça seus direitos”. Este 

corrobora um entendimento de que as classes populares estavam começando a frequentar a 

escola pública e, com isso, a revista reafirma a mudança que acontecera no país. 



 26 

Acima do nome da revista há duas chamadas para a atividades: “ O Amazonas ganha a 

guerra contra a evasão” e “Halley: tudo para uma aula sobre o cometa” é possível depreender 

que a NE se posiciona como dona de todo saber sobre o assunto mencionado, uma vez que a 

marca “tudo para uma aula ”configura em um entendimento que a NE irá responder a todas as 

dúvidas que poderiam surgir. Como se fosse possível ser dono de todo conhecimento sobre o 

assunto. 

 No que diz respeito às características da revista, recorremos às pesquisas acadêmicas 

de Bueno (2007), Smolka e Gentil (2014) e Ripa (2010). 

Bueno (2007) defende que, apesar de a revista possuir característica bem peculiar, ser 

destinada aos professores, a NE é parecida com outras revistas do grupo Abril com relação à 

formatação da capa,  com chamadas atrativas e cores vibrantes. E acrescenta que: 

há grande popularização em seus conteúdos, além de sempre trazer alunos e 

professores felizes e sorridentes um pressuposto básico é exaustivamente repetido: 

os problemas educacionais sempre podem ser resolvidos, bastando que para isso 

cada um faça a sua parte (BUENO, 2007, p. 303). 

 

Sobre a organização da revista, Smolka e Gentil (2014, p. 196) declaram que: 

 A revista traz um grande número de fotos de pessoas, protagonistas e autores dos 

textos, bem como fotos de locais ou situações escolares. Isso aponta para uma 

função que vai além da ilustração: as fotos entram na composição do texto escrito, 

produzindo, com isso, um efeito de evidência. Esse efeito emerge da relação entre 

essa forma de ilustração e o tipo de texto que caracteriza a revista: a reportagem.  

 

Para Ripa a NE possui uma linguagem simplificada, o que acaba por reforçar a ideia 

de que basta ao educador fazer a sua parte para que a educação dê certo. “A maior parte da 

revista dedica-se a mostrar experiências bem-sucedidas, e os que seguem a receita podem 

tornar-se ‘professores nota 10” (RIPA, 2010, p.2010). O autor ainda ressalta que o modelo de 

docente privilegiado pela NE é o estereótipo de professor cidadão e empreendedor, ou seja, 

aquele que se anula “enquanto sujeito universal capaz de pensar as contradições e resistir às 

imposições da indústria cultural” (RIPA, 2010, p.210). 

Além disso, a NE aborda questões do cotidiano escolar e as divulga, segundo Ripa em 

“entrevistas com especialistas, artigos, relatos de experiências, reportagens sobre diversos 

assuntos temáticos, projetos que tiveram bons resultados, biografia de pensadores, indicações 

de eventos, etc.” (2010, p.14).  
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No que diz respeito à distribuição, as tiragens são mensais e totalizam dez edições por 

ano, pois, nos meses de recesso escolar a revista não é publicada. Sendo assim, a NE alega 

que por ter produzido 415.000 periódicos impressos, é a maior revista educacional do país. 

O modo como que se organiza, a parceria com o Governo Federal, a distribuição 

mensal em escolas públicas, o preço de custo e suas chamadas estratégicas fez com que a NE 

se expande por todo território brasileiro. 

Ademais, algumas reportagens publicadas no periódico referindo-se a prêmios 

recebidos. Seguem, em ordem cronológica: 

 

➢ Em 2001, ganhou o prêmio “Organização das Nações Unidas para a educação, a 

ciência e a cultura (UNESCO)”, como melhor veículo de educação do país, o prêmio 

“Esso de Jornalismo” na categoria criação gráfica, pela reportagem “Gente que 

constrói o Brasil”; 

➢ Em 2004, levou o prêmio “Prêmio Periodismo para La Tolerancia”, da Federação 

Internacional de Jornalistas, com a reportagem “Educação não tem cor”; 

➢ Em 2005, conseguiu o “Prêmio Periodismo para La Tolerancia”, da Federação 

Internacional de Jornalistas, com a matéria  “África de todos nós”;  

➢ Em 2008, o prêmio “Internacional de Infografia”, concedido pela Universidade de 

Navarra, na Espanha, com o infográfico “Aquecimento Global”, nesse mesmo ano, a 

Fundação Victor Civita foi uma das entidades reconhecidas pelo Prêmio Darcy 

Ribeiro de Educação; 

➢ Em 2010, recebeu o “Prêmio Ayrton Senna”, na categoria “Destaque Educação” e, no 

mesmo ano o “Prêmio Andifes de Jornalismo” com a reportagem “A origem do 

sucesso e do fracasso escolar”, escrita em outubro de 2008. Foi também vencedora do 

“2° Prêmio ABED SENAI de Jornalismo sobre “Aprendizagem a Distância”, na 

categoria “Mídia Impressa”; 

➢ Em 2015, levou o “Prêmio Andifes de Jornalismo”, com a série relativa a crianças fora 

da escola “Os sem escola”, na categoria Educação Básica. (Fonte: FVC). 

 

NE não se limitou somente à publicação de periódicos e, após um pouco mais de dez anos 

de existência, lançou sua página virtual com novas possibilidades de acesso. Nela começou 

produzir diferentes materiais a partir do mesmo argumento que a originou: “atualizar”, 

“informar”, “orientar”, “qualificar” e “valorizar o professor”. Com base nisso, podemos 
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depreender que o esforço, por parte da revista, para se estabelecer como veículo importante na 

área da educação, atribui ao professor uma condição de quem  precisa de mais recursos para 

gerir melhor seu trabalho. Assim, a partir do discurso de que irá contribuir para a melhoria da 

educação, NE ganha espaço, notoriedade e legitimidade. 

Para que possamos entender um pouco mais a proposta da NE e como é construída 

discursivamente a relação entre NE/professor, em ordem de acontecimentos dos fatos, 

apresentaremos uma série de materiais, além do periódico, produzidos pela FVC. Esses 

materiais, que pertencem à mesma teia discursiva, contribuem para as respostas de nossas 

perguntas de pesquisa. 

 

1.3 De Revista a concurso, coleções didáticas e cursos: Cronologia Nova Escola 

 

Desde que o site da NE surgiu, a marca começou a ofertar outros recursos para os 

docentes: vídeos, notícias, cursos, premiações e planos de aulas. Os materiais disponibilizados 

no site são uma ferramenta importante para nossa pesquisa, visto que possibilitam acesso 

público e corroboram para nossa análise futura. 

Em 1998, mesmo ano em que foi lançada a versão digital, surgiu também o Prêmio 

Professor nota 10. Esse prêmio é um concurso que, até hoje, é promovido pela NE. O 

concurso foi criado para “identificar e valorizar professores que adotam práticas exemplares 

em sala de aula. Práticas que depois ganham destaque na revista e no site NE”9. A FVC 

discorre ainda sobre a valorização de docentes, afirmando ser essa a garantia de uma educação 

de qualidade, e declara que nos anos 90 a profissão era “pouco atrativa e reconhecida pela 

sociedade”.  

Sobre essa questão, Silva e Feitosa (2008, p.191) argumentam que “o concurso tem 

suas regras preestabelecidas para que os professores relatem suas atividades” tornando-se 

“fonte de matéria para o próprio periódico”.  

 Para NE, o modelo ideal de professor é aquele que segue as práticas impostas pelas 

regras do concurso, de modo que esse professor ganha destaque tanto na revista, quanto no 

site; e os que seguem essas práticas, ditas pela NE como práticas exemplares, tornam-se 

professores nota 10. O prêmio professor nota 10 pode ser entendido como mais uma forma de 

direcionar as ações dos professores, pois estabelece um modelo de docência ideal, o que 

 
9Todas as informações sobre a história da NE foram retiradas do site https://fvc.org.br/especiais/nossa-historia/ 

Acessado em 20/12/2018 

https://fvc.org.br/especiais/nossa-historia/
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confirma  a concepção da revista  de que há uma fórmula para a educação ou para o fazer 

docente. No entanto, essa concepção é uma idéia contrária ao que defendemos, uma vez que 

para nós ser professor não é como fazer um bolo que temos uma receita a seguir. 

Ainda sobre o concurso, a FVC argumenta que o prêmio Educador nota 10 lhe rendeu 

“um rico material sobre práticas pedagógicas” razão pela qual “era preciso fazer com que 

mais pessoas conhecessem esses trabalhos e se inspirassem para melhorar suas próprias 

aulas.”. Por esse motivo, em parceria com a TV Cultura, criou a série “Profissão Professor”. 

Segundo a fundação, “Os programas detalhavam os trabalhos feitos pelos vencedores do 

Prêmio, que foram transmitidos semanalmente, aos sábados pela manhã, na TV Cultura, até 

2010.”10. 

 Na tentativa de se expandir, em 1987, resultado de “parceria com o Ministério da 

Saúde”, a NE entregou “gratuitamente” mais de 290 mil pôsteres sobre Cobras Venenosas do 

Brasil. Assim, “em pouco tempo, NOVA ESCOLA já chegava à maioria das cidades 

brasileiras e era respeitada por seu conteúdo.”; então, “o Governo Federal começou a perceber 

que a revista era um ótimo canal de comunicação com a população brasileira e que era 

possível atingir um número enorme de famílias.”, pois a revista “ensinava os professores a 

trabalhar o tema com seus alunos.”11 

À época, o Ministério da Saúde estava em campanha para reduzir o número de mortes 

por animais peçonhentos e por este motivo, segundo a NE 

Nos anos seguintes, mais de 50 diferentes pôsteres foram produzidos em parceria 

com outros ministérios e com instituições, totalizando mais de 25 milhões de 

impressões. Eles tratavam de assuntos variados, como saúde, ciências, astronomia, 

cartografia e Educação para o trânsito.12 

 

Já em 2002, a Fundação lançou a coleção “Ofício de Professor Fundamental I” e tinha 

como subtítulo “aprender mais para ensinar melhor”. Uma coletânea que, para a organização, 

tinha como objetivo “ajudar os professores a se situarem no universo cada vez mais complexo 

e tecnológico”. A coleção, nas palavras da NE, “era estruturada como um tipo de curso à 

distância, focado nas necessidades dos professores das séries iniciais do ensino fundamental”, 

além de  

 
10 Declaração encontrada no site da FVC. 
11 Declaração encontrada no site da FVC. 
12 Declaração encontrada no site da FVC. 
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Aperfeiçoar a formação docente, ampliar seus conhecimentos e desenvolver uma 

visão crítica sobre temas polêmicos e atuais. Formada por nove volumes reunidos 

em uma caixa e vendido a preço de custo em bancas e livrarias, a coleção foi 

elaborada pelos maiores especialistas em Educação no Brasil.13 

 Com relação às declarações feitas sobre o material ofertado, pode-se perceber que fica 

implícita uma visão de professor perdido, desorientado e mal informado, aquele que precisa 

sempre que NE crie estratégias para informá-lo e orientá-lo; além de ter que desenvolver um 

olhar mais crítico. Essa compreensão se dá, visto que a declaração da NE nos leva a entender 

que os professores não o tem, o que faz com que a NE se coloque como uma ajuda, já que o 

professor não tem autonomia. 

Como de costume, a FVC ressalta que a coleção é comercializada a preço de custo. 

Ademais, a fundação garante que a coleção foi elaborada pelos maiores especialistas em 

Educação do Brasil para todos os professores da primeira etapa do ensino fundamental, porém 

sem especificar quem são os especialistas. A fundação ainda declara que o sucesso da coleção 

de 2002 foi tanto, que elaborou um novo curso para professores do ensino fundamental II, 

dessa vez, em cinco volumes e com “um time de renomados especialistas”.14  

No mesmo ano, em parceria com a Fundação Itaú Social, a FVC disponibilizou 

‘Cursos Online de Leitura NOVA ESCOLA’. Segundo essa, o curso era também na 

modalidade à distância e tinha o objetivo “oferecer conhecimento profundo aos professores, 

coordenadores pedagógicos, diretores e técnicos formadores das redes públicas e particulares 

de ensino”.  

 

Os cursos eram acompanhados por especialistas e apresentam 

atividades voltadas para a reflexão da prática nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental e na Educação Infantil. Na área de didática de 

leitura há 7 cursos para turmas de 50 participantes.15 

 

 Com a justificativa de que duas escolas em São Paulo “tiveram resultados 

desanimadores na Prova Brasil”, em 2006 criou-se o “Projeto Matemática É D+” como forma 

de “ retribuir a homenagem que haviam feito ao seu fundador com um programa de formação 

que ajudasse os gestores e professores dessas escolas a melhorar suas práticas e, 

consequentemente, os resultados dessas avaliações”.  Pode-se depreender que, mais uma vez, 

para a NE o resultado positivo das escolas está vinculado ao trabalho docente e à sua 

 
13 Declaração encontrada no site da FVC. 
14 Declaração encontrada no site da FVC. 
15 Declaração encontrada no site da FVC. 
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formação. Além disso, nota-se que o parâmetro norteador do sucesso escolar está ligado 

diretamente a resultados de avaliações externas e internas, como a prova mencionada acima. 

Ou seja, mede-se a educação por meio de números e não por aprendizagem efetiva. Para 

Brigeiro e Sangenis, usa-se o alcance das metas estabelecidas para  “validar e legitimar a 

eficácia da política educacional na evolução das performances escolares, reforçando um novo 

senso comum em torno do que seria uma escola ou um(a) professor(a) eficaz e eficiente” ( 

2014, p. 132).  

No mais, a fundação, à época, declarou que 

Os conteúdos desta formação foram compartilhados com um público maior por meio 

de relatórios, vídeos, matérias, edições especiais no site e na Revista NOVA 

ESCOLA. Com isso, milhares de professores de norte a sul do país puderam 

aprender mais sobre melhores práticas em matemática.16 

 

No ano de 2008 “as informações sobre Educação presentes em NE passam a ser 

veiculadas também nas rádios Bandeirantes e Cultura”, com conteúdos produzidos pela 

redação da NE, que tinha como objetivo “levar a um público ainda mais amplo a discussão 

inteligente sobre os temas relacionados ao ensino e à aprendizagem e ampliar o debate sobre 

Educação no país.”, ou seja, a discussão docente não é inteligente. 

 Já em 2013, a revista NE ganhou versão digital mensal. De acordo com a FVC, a 

revista digital possibilitava “a navegação interativa e diversos conteúdos extras e recursos 

multimídia como: planos de aula, vídeos, galerias de fotos e links para artigos acadêmicos e 

textos complementares.”. Ainda em 2013, a Fundação disponibilizou o “Curso Online Nova 

Escola de Matemática”, agora com apoio também da Fundação Bradesco e do Instituto Jaime 

Câmara. Segundo a Fundação, o curso atendeu quase mil educadores do Brasil, impactando 

52 municípios pela formação online que ofereciam. 

 No ano de 2014, em parceria com a editora Nova Fronteira, foi lançado o livro “O dia 

a dia do professor”. Segundo a FVC,  

a publicação, com a marca NOVA ESCOLA, reuniu dicas e orientações de diversos 

especialistas em Educação divididas em capítulos como Planejamento, Gestão da 

sala e interação, Inclusão, Avaliação, Indisciplina, Bullying, entre outros. O livro O 

dia a dia do professor: como se preparar para os desafios da sala de aula serve como 

um guia para diferentes etapas do trabalho de um educador, com conteúdo de fácil 

entendimento e informações claras e concisas. Foi editado com base em material da 

revista NOVA ESCOLA, que ouviu dezenas de pesquisadores, docentes 

 
16 Declaração encontrada no site da FVC. 
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universitários, formadores de professores e, claro, professores que estão em 

atividade, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental.17 

 

 Em 2015 foi divulgado o lançamento do “NOVA ESCOLA CLUBE”, um site que, de 

acordo  com a organização, continha  “melhores conteúdos de educação para qualificação de 

professores e gestores escolares”. A FVC ainda esclareceu que esse contava com “ferramentas 

interativas que facilitam o dia a dia e uma rede social profissional para troca de experiências 

com educadores de todo Brasil”. Ou seja, mais um site com conteúdos destinados a 

profissionais da educação, sob o mesmo argumento de que esses carecem qualificação 

profissional, e, para facilitar a chegada dessas informações, criaram essa nova plataforma com 

“ferramentas interativas” e de fácil acesso, compatíveis com tablets e smartphones, o que 

facilita o acesso e permite ao usuário navegar a qualquer momento do dia. 

 Ainda no ano de 2015, no que diz respeito às revistas NE, “a venda em bancas e em 

pontos comerciais foi encerrada e a entrega das edições passou a ser exclusiva para os 

assinantes”. Portanto, o acesso à revista passa a ser restrito. A NE declara ainda que o acordo 

com o governo Federal durou até 2010, mantendo a entrega da revista por quatro anos 

consecutivos e que “em mais de três décadas de existência, NOVA ESCOLA produziu 

memoráveis reportagens, artigos, planos de aula e entrevistas com respeitados especialistas 

que inspiraram educadores de todo o Brasil.”18 No mesmo ano NE noticiou a transferência da 

marca para a Fundação Lemman. 

Para entendermos as opções de acesso do novo site, entramos em contato com a 

central de atendimento solicitando informações referentes à comercialização da revista. Em 

resposta ao nosso e-mail, nos foi informado que a revista impressa já não era mais 

comercializada, porém continuava “firme em sua missão de contribuir com os professores no 

dia a dia dentro e fora da sala de aula.”19, Além disso, reafirmaram que a revista era vendida 

apenas por meio de assinatura e que, ao fazer o cadastro no site da NE, teríamos “acesso a 

conteúdos online exclusivos, mas não à revista”. 

 Em resposta a um segundo e-mail encaminhado por nós, relativo às dúvidas sobre os 

diferentes níveis de acesso ao site, informaram-nos que existem três níveis de acesso: o 

aberto, no qual podemos acessar apenas alguns conteúdos; o cadastrado, que permite 

visualizar matérias exclusivas; e o acesso completo, que disponibiliza  a revista NE digital. 

 
17Declaração encontrada no site da FVC. 
18Disponível em  https://novaescola.org.br/conteudo/4944/por-que-nova-escola-existe = Acessado em 

20/12/2018. 
19E-mail em anexo. 

https://novaescola.org.br/conteudo/4944/por-que-nova-escola-existe
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Além disso, informaram que as revistas disponíveis nos sites são edições publicadas a partir 

de 2013. 

Diante dos materiais analisados até o momento, podemos afirmar que é possível 

perceber um esforço por parte da NE em destacar que a elaboração dos materiais 

disponibilizados pela marca são produzidos por pessoas capacitadas para tal, ou seja, do ramo 

da educação. Essa afirmação constante da presença de especialistas é uma maneira de 

legitimar os materiais disponibilizados pela NE, porém, apesar de informar que os que 

produzem são especialistas nas áreas da educação, não nos garante que são professores da 

educação básica, visto que é comum ver a produção de materiais didáticos feitos por editoras 

e pessoas que não necessariamente tenham atuado nas séries do ensino fundamental e, 

portanto, desconhecem a realidade da sala de aula; produzindo, muitas vezes, coleções que 

trabalham com um sistema prescritivo ou até mesmo parecido com os de cursos livres. Cabe 

ressaltar também que todo e qualquer material deve colaborar com a reflexão crítica dos 

alunos e ser apenas um complemento ao trabalho do professor, não um guia para suas ações, 

colocando-o como “repassador” de conteúdos e os alunos como mero repetidores. Além disso, 

nota-se que a criação de mais e mais recursos pedagógicos para os professores, só reafirma 

nossas afirmativas anteriores que, para a NE, a qualidade da educação está estritamente ligada 

à formação deles. 

 Os periódicos foram a engrenagem para nossa pesquisa, uma vez que no caminho nos 

deparamos com outros diversos materiais. Com essas materialidades, conseguimos construir, 

sem entrar nos pormenores, um panorama geral da NE.  

         Trazer para o nosso trabalho os produtos criados pela NE ao longo dos anos contribuirá 

para entendermos a proposta do projeto que analisaremos, assim como nos ajudará a 

responder nossas perguntas de pesquisa: Como se faz possível oferecer materiais pedagógicos 

que fazem parte do trabalho docente?; Como é construída a identidade do professor no PPA 

da NE? 

           No próximo item buscaremos entender como se deu a transferência da marca NE para a 

Fundação Lemman, conhecer a fundação e, por fim, partiremos para o novo projeto criado 

pela NE, o PPA. 

 

 

1.4 Victor Civita transfere marca NOVA ESCOLA para Fundação Lemann 
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  Com a justificativa de potencializar o crescimento da marca NE, FVC divulga a 

transferência da revista para a Associação Nova Escola, uma associação, segundo a Fundação, 

“jovem”, “independente e sem fins lucrativos”, a qual “tem o privilégio de ter sido criada e 

mantida pela Fundação Lemann”20. Na reportagem que anuncia a transferência, a FVC 

declara que a FL é “uma instituição que trabalha há 15 anos para melhorar substancialmente o 

ensino no país.” e que o 

impulso resultou em uma profunda reformulação dos sites, que atualmente recebem 

mais de 2,5 milhões de visitantes por mês. Reportagens especiais, coberturas de 

assuntos quentes e redes sociais de grande impacto são algumas das características 

dessa nova fase. 

 

 

Essa transferência aconteceu no início de 2016, pois, de acordo com FL, as duas 

organizações compartilhavam dos mesmos desejos, e essa decisão garantiria a continuidade 

da NE, e manteria o objetivo de ajudar “a colocar professores e gestores no centro do debate 

educacional”. 

       Com o informe do ano de surgimento da FL a publicação recorre ao recurso de autoridade 

como forma de afirmar a credibilidade da organização que passa a gerenciar a NE, e também, 

argumenta sobre a preocupação da fundação, antecedente a esse acordo, em melhorar a 

educação do Brasil. 

  A FL, que passa a abrigar a revista, garante que permanecerá sem fins lucrativos e 

independente, editorialmente, de financiadores, anunciantes e governos. Além disso, afirma 

que  

As duas organizações têm o mesmo desejo: dar um novo impulso para as 

publicações, garantindo que elas cresçam cada vez mais e continuem contribuindo 

com professores e gestores escolares de todo o Brasil. Nós, da Fundação Lemann, 

compartilhamos o mesmo sonho que a Fundação Victor Civita: melhorar a qualidade 

da educação no Brasil. Acreditamos em uma educação com excelência e equidade 

em que todos os alunos têm alta qualidade na aprendizagem. E sabemos que são os 

educadores que fazem a educação acontecer todos os dias. É por isso que, com esta 

parceria, queremos expandir o alcance de Nova Escola e Gestão Escolar. Assim, será 

possível acelerar e ampliar o diálogo com cada um dos professores, professoras, 

gestores e gestoras do Brasil.21. 

 

 
20 Todas essas citações sobre a revista foram retiradas do site da NE. Disponível em 

https://novaescola.org.br/conteudo/4944/por-que-nova-escola-existe#Acessado em 05/01/2019.  
21 Trecho retirado do site da Fundação Lemann em 18 de outubro de 2018. 

https://novaescola.org.br/conteudo/4944/por-que-nova-escola-existe
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 Vale ressaltar que, assim como declara a NE em suas primeiras edições, a FL defende 

que compartilha do mesmo “sonho” que a FVC, que consiste no desejo de “melhorar a 

qualidade da educação no Brasil”. E ainda assegura um investimento de 

 

“quase 15 anos com iniciativas que melhoram a educação pública no Brasil. Muitas 

delas são realizadas lado a lado com os educadores, como a pesquisa Conselho de 

Classe. O conhecimento acumulado dentro da Fundação Lemann reforçou a 

importância de ter ferramentas que dialogam com os professores e gestores 

escolares, promovendo ainda mais debate entre eles. (FUNDAÇÃO LEMANN, 

2019, s/p). 

 

 E que  

Ao apoiar e incentivar Nova Escola e Gestão Escolar, a Fundação Lemann se 

compromete a mantê-las como publicações sem fins lucrativos e a consolidar e 

ampliar o respeito e a admiração que as marcas conquistaram. A independência 

editorial em relação a financiadores, anunciantes e governos – um princípio que é 

um grande valor dos títulos e confere a eles enorme credibilidade – seguirá sendo 

um pilar fundamental nessa nova fase. (FUNDAÇÃO LEMANN, 2019,s/p). 

 

   Além disso, a FL se define, conforme consta na página oficial, como 

uma organização familiar e sem fins lucrativos que colabora com iniciativas para a 

educação pública em todo o Brasil e apoia pessoas comprometidas em resolver 

grandes desafios sociais do país. (FUNDAÇÃO LEMANN,2019,s/p). 

 

 Há ainda, em sua página, uma declaração de que não vende nenhum produto 

educacional, não está associada a nenhuma organização privada e não apoia nenhum partido 

político, coligação ou campanha eleitoral. E, assevera que a missão da fundação é apenas 

 

Colaborar com pessoas e instituições em iniciativas de grande impacto que garantam 

a aprendizagem de todos os alunos e formar líderes que resolvam os problemas 

sociais do país, levando o Brasil a um salto de desenvolvimento com equidade. 

(FUNDAÇÃO LEMANN,2019,s/p). 

 

Vale destacar, que a FL foi criada pelo empresário brasileiro Jorge Paulo Lemann, um 

dos homens mais ricos do Brasil. O empresário atua no ramo de bebidas alcoólicas (cerveja), 

alimentos (Burger King), transporte ferroviário, lojas Americanas, entre outros (ISTO É 

DINHEIRO, 2010). 
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O fato é que, além de criar uma fundação sem fins lucrativos e cheio de “boas 

intenções”, a equipe do empresário, representada pelo diretor e outras pessoas que fazem parte 

da FL, é convidada constantemente a fazer parte dos debates sobre as mudanças da Educação 

no país, inclusive, a fundação “apoia, participa ativamente e é a secretaria-executiva do 

Movimento pela Base”, movimento que participou diretamente na construção da BNCC, 

documento que é utilizado como norteador para a criação dos planos de aula da NE.  

A princípio pode-se pensar que não é algo negativo convidar bilionários ou fundações 

filantrópicas para discutir, por exemplo, a BNCC. Mas vale questionar por que tanta 

motivação, esforço e interesse dessas empresas na área da Educação pública. Além disso, é 

importante refletir qual concepção de “educação de qualidade” é compreendida, uma vez que 

esse termo por si só é questionável. Se a qualidade é medida por resultados numéricos, como 

provas externas e internas ou se a qualidade está ligada ao investimento do poder público, a 

valorização dos profissionais da educação, a efetiva aprendizagem dos alunos, etc. 

A FL destaca que um dos seus principais impactos para a educação foi a criação de 

planos de aula disponibilizados gratuitamente no site da NE e o “apoio a empreendedores e 

projetos que facilitam a implementação da Base”22. Declarando, ainda, que “Olhando para o 

futuro, as perspectivas são ainda mais animadoras.”23, pois teria fechado parceria com o 

Google, o que permitiu “a elaboração de milhares de planos de aula, colaborando diretamente 

para a implantação da Base Nacional Comum Curricular no país a partir de 2018.” 

Portando, além da transferência da marca NE para a FL, há o início de um projeto que 

disponibiliza “gratuitamente” milhares de planos de aula com o objetivo de “colaborar na 

implantação da Base”.  

Retomamos a nossa afirmação de que o projeto nos provoca inquietudes porque “plano 

de aula” é um material pedagógico que cabe ao docente produzir. No mais, nos causa 

estranheza que uma empresa privada tenha tanto interesse na melhoria da educação pública e 

na implementação da BNCC. 

Nesse sentido, buscamos informações referentes ao projeto no site e, na oportunidade, 

esclarecemos acerca da BNCC, como se deu a sua construção e o envolvimento do terceiro 

setor24. 

 
22Disponível em https://fundacaolemann.org.br/projetos/nova-escola-e-gestao-escolar / Acessado em 20/01/2019. 
23Essas citações sobre a nova escola foram tiradas do site:https://novaescola.org.br/conteudo/4944/por-que-nova-

escola-existe# Acessado em 25/01/2019 
24 Chama-se terceiro setor o grupo que é formado por associações e entidades sem fins lucrativos. 

https://novaescola.org.br/conteudo/4784/32-respostas-sobre-a-base-nacional-comum-curricular
https://fundacaolemann.org.br/projetos/nova-escola-e-gestao-escolar
https://novaescola.org.br/conteudo/4944/por-que-nova-escola-existe
https://novaescola.org.br/conteudo/4944/por-que-nova-escola-existe
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1.4.1 BNCC: A menina dos olhos da NE 

 

Em busca de mais informações a respeito do PPA, acessamos a página virtual da NE. 

Ao acessar o site, prontamente nos deparamos com chamadas e links que redirecionam para 

abas que abordam e discutem a BNCC.   

Para que possamos entender melhor o funcionamento da página, segue a imagem da 

aba inicial com a seguinte chamada “Entenda o que são as competências e saiba como aplicá-

las em sala. Clique AQUI”. Em seguida, há uma frase de efeito: “Fortalecer o educador para 

mudar o Brasil: com a revista NOVA ESCOLA, sua aula fica melhor”. Constituindo-se 

discursivamente que o visitante que procura pelo site, que é professor, precisa ser esclarecido 

a respeito da base, conhecer o significado de competências e, consequentemente, aprender a  

aplicá-las. Importa destacar que, ao escolher usar termos como “entenda” e “saiba aplicá-las”, 

NE alia-se a um discurso de que os docentes não são capazes de compreender sozinhos a 

BNCC. Além disso, vale comentar o destaque dado a palavra educador, foco principal da NE. 

 

Figura 3: Página inicial De serviços disponíveis no site 

 

Fonte: https://novaescola.org.br/revista-digital?tipo=nova-escola/ Acessado em: 20/12/2018. 

 

 Os serviços disponíveis no site são diversos. Como pode ser visto na figura 3, há links 

que dão acesso a notícias sobre educação, à revista Nova Escola digital, cursos, vídeos, vagas 

de empregos, estágios, planos de aula e um link denominado “BNCC na prática”, que 

disponibiliza textos e vídeos explicativos referentes à BNCC e às competências. 
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Figura 4: BNCC na prática 

 

Fonte: https://bncc.novaescola.org.br/ Consultado em 20 de março de 2019. 

 

O site está repleto de opções de links que redirecionam para informações referentes à 

BNCC. Esses links orientam o público a testes de conhecimentos sobre as competências, 

como se organiza a base, dicas de como elaborar um currículo e adaptá-lo à base, e-book, 

livro digital “gratuito em formato de PDF, sobre os principais pontos do documento para a 

Educação Infantil”, formação “gratuita” para se aprofundar sobre as competências gerais e 

slides para download com explicações sobre a base, as competências e exemplos para 

trabalhar em sala de aula. Ou seja, a BNCC é a menina dos olhos da NE, marca que é 

gerenciada pela FL. Passemos para o esclarecimento sobre a BNCC e, consequentemente, 

entender por que a NE tem tanto interesse nesse documento. 

A BNCC começou a ser discutido em 2009 (BRASIL, 2014a), e possuiu mais de uma 

versão durante o processo de elaboração. Porém, foi em 2014 que, ao ser lançada a versão 

preliminar, o documento começou a ser território de disputa de diferentes grupos. 

No período de 2009 a 2014, reuniões, encontros e seminários foram realizados para 

a construção dessa tarefa. Cabe destacar o trânsito de uma visão de expectativas de 

aprendizagem para direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento que ensejou 

muitos debates e marcou importante mudança de orientação na produção do 

documento ora apresentado. (BRASIL, 2014a, p. 7). 
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 Podemos afirmar que a BNCC é um documento complexo, que passou por diversas 

reformulações, o que não significa que tenha características contínuas. Para que seja possível 

entender essas características, veremos como se deu o processo de construção desse. 

 A elaboração de um documento norteador do que deve ser minimamente ensinado nas 

escolas brasileiras justifica-se nos marcos legais da Educação Brasileira (BRASIL, 2017a). 

Esses marcos que embasam a necessidade da BNCC, conforme descritos na versão final do 

documento, são: 

 

✓ A Carta Constitucional (BRASIL, 1988) que previa para o ensino fundamental o 

mínimo de conteúdos; 

✓  o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 que determina a Educação como direito 

de todos e dever do Estado e da família;  

✓ a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB No 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 

que determina que os currículos da educação básica tenham uma base nacional 

comum;  

✓ as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 1990; as DCN de 2000; 

✓ as novas DCN de 2010, que ampliaram o conceito de contextualização, incluindo a 

valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural de 

cada comunidade (BRASIL, 2017a).  

✓ o Plano Nacional de Educação (PNE – Lei No 13.005, de 25 de junho de 2014), meta 

7, que reitera a necessidade de uma base nacional (BRASIL, 2014b). 

 

 Quando a versão preliminar foi lançada, Dilma Rousseff era presidente e tinha como 

Ministro da Educação José Henrique Paim e como Secretária de Educação Básica, Maria 

Beatriz Luce. Na época, a versão contou com a contribuição de professores, pesquisadores, 

Universidades públicas, integrantes do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Undime) e integrantes do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).  

Nesse mesmo ano, o Ministério da Educação (MEC) dispôs de um documento que tinha como 

título “Por uma política curricular para a Educação Básica: contribuição ao debate da Base 

Nacional Comum, a partir de direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento” (BRASIL, 

2014a).  Conforme foi noticiado em julho de 2014 no site do MEC: 

O Ministério da Educação recebeu oficialmente nesta quinta-feira, 3, o 

documento orientador para a discussão nacional sobre a Base Nacional 
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Comum da Educação Básica, que define as áreas fundamentais para a 

formação do aluno. O texto, resultado de trabalho iniciado em 2011, foi 

produzido por grupo de trabalho coordenado pela Diretoria de Currículos e 

Educação Integral do MEC, com participação de professores e pesquisadores 

de universidades, professores da educação básica, gestores municipais e 

estaduais de educação e representantes do MEC e das autarquias ligadas ao 

ministério. (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MEC, 2014, 

on-line). 

 

O documento assegurava o direito de aprendizagem e de desenvolvimento e serviu 

para que fossem produzidos, por área de conhecimento, os delineamentos para a BNCC, de 

forma que respeitássemos especificidades locais e regionais colocando, portanto, o aluno 

como centro da aprendizagem. No entanto, esse documento orientador de uma política 

curricular, que não estabelecia objetivos de aprendizagem para cada ano de escolaridade, foi 

denegado assim que houve mudança no Ministério da Educação, pois apresentava uma 

concepção diferente sobre educação. Esse dado conduziu a BNCC a outros caminhos. Cabe 

ressaltar que na época ocorreu troca de ministro da Educação ainda no Governo Dilma 

Rousseff, ou seja, dentro de um mesmo Governo, a mudança ministerial causou impacto na 

formulação da BNCC. Logo após o ocorrido, o MEC criou uma comissão para elaborar a 

proposta da BNCC, composta por 116 membros, dentre eles professores, docentes ativos nas 

redes federais, estaduais e municipais, além de especialistas ligados às universidades e 

pesquisas vinculados às secretarias estaduais das unidades da Federação (BRASIL, 2015a). 

Todas as indicações deveriam considerar os seguintes critérios: 

 

ser professor doutor de universidades, envolvidos com atividades de 

pesquisa, ensino e extensão relacionadas à educação básica, ter participação 

anterior em políticas do MEC voltadas à educação básica [...], ter 

participação em processos de elaboração de currículos municipais e/ou 

estaduais. (BRASIL. Portal Historia da BNCC, 2015). 

 

A portaria nº 592, de 17 de junho de 2015 pode ser considerada como o pontapé inicial 

da primeira e segunda versão da BNCC. Apesar de já se falar em um possível currículo, essas 

duas ainda garantiam a presença da diversidade cultural do país e seu ponto forte era a 

presença de grupo de professores que passavam pelos critérios mencionados acima e grupos 

de professores e movimentos sociais faziam parte da maioria até então. 

 Dessa forma, em setembro de 2015, o MEC disponibilizou a primeira versão da 

BNCC (BRASIL, 2015b) e abriu-se uma consulta pública online para que todo cidadão 

enviasse sugestões com a finalidade de contribuir na construção da BNCC, uma possível 
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maneira de legitimá-la e fazer parecer que o documento era uma proposta construída coletiva 

e democraticamente.  

         A consulta pública resultou no recebimento de mais de 12 milhões de contribuições 

(BRASIL, 2017a, 2017b).  Cassio (2017) chama atenção para esses números, uma vez que 

apenas 143.928 no total de 300 mil cadastrados deixaram efetivamente sua contribuição. O 

autor afirma que 

 

A palavra “contribuição” é utilizada de modo indistinto para respostas a perguntas 

de múltipla escolha e para sugestões de intervenções no texto. Isso significa que um 

contribuinte único que tenha interagido, por exemplo, com os 279 objetivos 

relacionados ao componente curricular Língua Portuguesa (entre Ensino 

Fundamental e Médio) — e, eventualmente, clicado “concordo plenamente” com a 

clareza e a pertinência/relevância dos mesmos — terá contribuído, segundo o 

cálculo do MEC, 279 vezes com a consulta [...]. Entre o número de contribuintes 

únicos e as 12 milhões de “contribuições” divulgadas há uma diferença de 8400%. 

Se considerarmos como contribuições efetivas aquelas que de fato propuseram 

intervenções no texto da Base (preenchimento de caixas de texto livre), teríamos 

27.138 sugestões de inclusão de novos objetivos e 157.358 sugestões de 

modificação de objetivos existentes, o que representa apenas 1,52% do fabuloso 

número. A falta de distinção entre “cadastro no Portal”, “contribuinte”, 

“contribuição” e “contribuição efetiva” tem um custo elevado para o debate público 

qualificado: o de nos impressionarmos com o tamanho do número e esquecermos de 

avaliar o verdadeiro impacto da consulta na construção da BNCC. (CÁSSIO, 2017, 

on-line). 

 

Após considerar a consulta pública, em maio de 2016, o MEC disponibilizou a 

segunda versão da BNCC com ajustes e entregou ao CNE. Na ocasião, Aloizio Mercadante 

era o ministro. 

 

Em maio do ano passado, uma segunda versão, incorporando o debate anterior, foi 

publicada e novamente discutida com 9 mil professores, em seminários organizados 

por Consed e Undime, em todas as unidades da federação, entre 23 de junho e 10 de 

agosto de 2016. Nesse período, a proposta foi amplamente debatida, revista por 

especialistas e gestores do MEC com base nos pareceres e relatórios recebidos. 

Agora está sendo finalizada com as incorporações dos leitores críticos. (BRASIL, 

2017 p.1). 

 

 

 Nesse mesmo período, Michel Temer, até então Vice-Presidente da República, 

assumiu a presidência através de um golpe parlamentar orquestrado por movimentos 

empresariais e partidos políticos. Rosa e Ferreira (2018 p.118) apontam que “com a vitória da 

bandeira neoliberal, neoconservadora e outras, uma complexa rede de interesses 

mercadológicos e moralistas se forma em torno da efetivação da BNCC”.        

        Como consequência da mudança de Governo, Mendonça Filho passa a ser o Ministro da 

educação, Maria Helena Guimarães de Castro a secretária executiva e Rossieli Soares da Silva 
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assume o cargo de Secretário de Educação Básica. Souza (2019, p. 69) chama a atenção 

quanto às nomeações dos cargos, uma vez que os nomeados não possuem trajetória acadêmica 

e profissional na educação, atuando apenas no âmbito político.  

No mesmo período, cria-se um comitê com especialistas para comandar a elaboração 

da BNCC. Rosa e Ferreira (2018 p.118) afirmam que “os especialistas em educação são 

substituídos por tecnocratas com expertise das áreas empresariais”. Surge então uma terceira 

versão, também entregue para o CNE que seguia nova formatação, em que foi retirado o 

“Ensino Médio” do texto do documento. Para Souza (2019, p.86)  

 

Tal decisão acaba por marcar mais um ponto de ruptura com o 

trabalho que vinha se desenvolvendo, o qual respeitava o conceito de 

educação básica, considerando de modo integrado todas as suas 

etapas, diferente do que se passou a fazer. 

 

 

 

Ainda sobre as mudanças em relação à terceira versão, Souza (2019, p.87) afirma que 

 

Entre uma série de modificações, foi alterada a identidade visual relacionada 

à BNCC; foram retiradas a primeira e segunda versão da Base, ficando 

registrada apenas a “terceira” (identificada como “última”) e também os 

relatórios do Consed e da Undime. 

 

A começar daí, a disputa entre diversos campos passa a ficar mais notável. O setor 

privado começa a operar dentro do governo e, empresários, políticos e instituições apóiam e 

administram a elaboração do documento. Nessa versão, pode-se identificar o apoio privado 

registrado na primeira página do documento. Antunes (2017) afirma que o Movimento pela 

Base (MPB) se tornou um interlocutor privilegiado do MEC na gestão de José Mendonça 

Filho, assunto que iremos abordar mais adiante. 

 Vale destacar que a construção da terceira versão da BNCC foi conduzida por um 

Comitê Gestor25 instituído pelo MEC, por meio da Portaria nº 790, de 27 de julho de 2016. 

Sobre os integrantes desse Comitê, Souza (2019, p.75) afirma que 

 

 
25 Para aprofundar-se sobre a BNCC e o Cômite instaurado pela portaria supracitada, indicamos a leitura da tese 

de doutorado de Alice Moraes Rego de Souza, intitulada “Base Nacional Comum para quê/quem? Uma 

cartografia de conflitos discursivos na produção de um currículo oficial” defendida na Universidade Federal 

Fluminense (UFF) em 2019. 
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percebe-se que entre eles há profissionais envolvidos com a questão das avaliações 

em larga escala (como Rossieli Soares e Maria Inês Fini), da produção de material 

didático uniformizado para redes de ensino (como Maria Helena Guimarães de 

Castro e Ghisleine Trigo) e apoiadores do Movimento pela Base Nacional Comum 

(como Maria Helena Guimarães de Castro, Rossieli Soares e Maria Inês Fini). Nesse 

sentido, é possível observar uma série de elementos em contato, formando uma rede 

– na qual certos interesses adquirem privilégios – que participa do processo de 

criação da BNCC e de significação da educação. 

 

 

A autora (2019, p.74) ainda argumenta que  

 

a composição de um novo MEC e, consequentemente, de um novo comitê gestor e 

de nova equipe de redatores da BNCC, evidencia a existência de uma significativa 

ruptura no processo de construção deste documento, alertando-nos para a 

conformação de uma nova etapa que, efetivamente, não constitui uma terceira fase 

de elaboração, mas sim um novo começo, com novas visões que se distanciam do 

que até então havia sido feito. 

 

 

 Na tentativa de legitimar essa terceira versão e de convencer de que se trata de um 

trabalho contínuo, o texto de apresentação da BNCC afirma ser “[...]  fruto de amplo processo 

de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade 

brasileira” (BRASIL, 2017b, n.p.). Essa afirmação pode ser entendida como a tentativa de 

argumentar que essa versão é uma complementação e uma revisão da versão anterior. Além 

de informar que o documento é fruto de um amplo debate, cita-se as contribuições recebidas 

desde o início do processo de construção da BNCC. 

 Apesar do movimento contrário de alguns grupos em relação a esta versão, o MEC 

encaminhou-a para o CNE, o qual realizou uma audiência pública em cada região (brasileira, 

2017b). Conforme pode ser comprovado nos 

 

 Art. 1º As audiências públicas, com caráter exclusivamente consultivo, destinar-se-

ão a colher subsídios e contribuições para a elaboração da norma instituidora da 

Base Nacional Comum Curricular, observando-se o disposto neste regimento.  
Art. 2º As referidas audiências públicas serão abertas a toda a sociedade e serão 

presididas pelo Presidente da Comissão. (BRASIL. Regimento das audiências 

públicas da BNCC – CNE, 2017. p.1). 

 

Em seguida, no dia 15 de dezembro de 2017, o CNE apresentou o parecer e o projeto 

de resolução, que rapidamente foi votado e aprovado com vinte votos contra três, na Sessão 

do Conselho Pleno (comissão do CNE, que abrange as Câmeras de Educação Básica e 

Superior). Diante do resultado, no dia 20 de dezembro de 2017, a BNCC foi homologada. 

Sobre o encaminhamento até a aprovação da terceira versão, Souza (2019, p. 91) afirma que 
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tal processo apontou uma série de pontos críticos, com destaque para a não 

divulgação pública do documento em análise, a discordância entre os conselheiros, 

as ressalvas registradas na declaração de voto do presidente da comissão bicameral 

da Base, e o interesse na urgência da tramitação de um processo que, idealmente, 

deveria decorrer com tempo para o aprofundamento das discussões 

 

No tocante à entrada do terceiro setor na elaboração da base, vale destacar que o MPB 

passou a administrar a elaboração da BNCC e, na versão final passou a atuar como 

gerenciador do documento (ROSA E FERREIRA, 2018, p.2). As autoras (2018 p.118) 

apontam também que foi a partir da terceira versão que surgiram as dez competências gerais 

como fundamentos pedagógicos da Base e que é a partir dessa versão que “os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento e os objetivos de aprendizagem passam a estar a serviço das 

competências.”. 

Neste momento, daremos destaque ao MPB, uma vez que esse tem participação ativa 

na construção da BNCC, além de ter como um dos apoiadores declarados, a FL.  

O Movimento pela Base se auto define como “um grupo não governamental de 

profissionais da educação, que desde 2013 atua para facilitar a construção de uma Base de 

qualidade”, que promove debates, estudos e pesquisas com gestores, professores e alunos, 

além de investigar “casos de sucesso” em outros países. 

A FL declara que o MPB é “um grupo plural e suprapartidário, formado por 65 

pessoas físicas e 11 instituições que trabalham pela educação brasileira.” E que “o papel do 

Movimento é garantir a qualidade da Base Nacional Comum Curricular.”. 

O MPB tem grande capacidade de articulação e possui grandes aliados, incluindo 

pessoas e instituições. No que diz respeito aos apoiadores individuas, listaremos abaixo, 

separadamente, os membros que fazem parte do setor público e privado: 

 

SETOR PRIVADO                                                           SETOR PÚBLICO 

Ana Inoue 

Angela 

Anna Penido 

Antonio 

Beatriz 

Beatriz 

Camila 

Claudia Costin 

David Saad 

Denis Mizne 

Arthur Bruno* 

Aléssio Lima 

Alex Canziani 

André Duarte 

Anna Helena Altenfelder 

Antonio Augusto Batista 

Antônio Ibanez Ruiz 

Carmen Neves 

Cleusa Repullho 

Dorinha Rezende 
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Eduardo Queiroz 

Egon Rangel* 

Fernando Almeida 

Kátia Smole 

Maria Lacerda 

Miguel Tompson 

Mônica Pinto 

Mozart Ramos 

Naercio Menezes Filho 

Natacha Costa 

Patrícia Guedes 

Paula Louzano 

Pedro Villares 

Priscila Cruz 

Ricardo Henriques 

Ricardo Paes de Barros* 

Rodrigo Mesndes 

Ruben Klein 

Simone André 

Tereza Perez 

Vera Cabral 

Francisco Cordão 

Frederico Amancio 

Guiomar de Melo 

Joane Vilela 

João Roberto de Souza 

José Fernandes de Lima 

Lúcia Couto 

Luiz Carlos de Menezes* 

Maria Helena Castro 

Maria Inês Fini 

Magda Soares * 

Mario Jorge Carneiro* 

Mariza Abreu 

Osvaldo Tietê 

Paulo Schmidt 

Raimundo Feitosa 

Raul Henry 

Raph Gomes* 

Ricardo Rezende Martins 

Rossieli Soares da Silva 

Suely Menezes 

Tereza Pontual 

Thiago Peixoto 

 

 
Tabela 1: Elaborada pela pesquisadora. 

 

 

         Essa arrumação que separa público e privado,dá visibilidade ao envolvimento do setor 

público e privado nesse movimento. É importante destacar que os nomes aos que foram 

acrescentados o sinal de asterisco (*) são professores. Além do número pequeno destes 

profissionais envolvidos no movimento, é importante enfatizar que alguns deles integram 

instituições privadas. Costola e Borghi (2018, p.5) afirmam que “em sua maioria são pessoas 

e instituições ligadas ao Banco Mundial, ao Banco Itaú, Unibanco, Fundação Lemann, 

Instituto Natura, Fundação Roberto Marinho, Todos pela Educação, Instituto Ayrton Senna, 

entre tantos outros.”. 

Quanto aos agentes, de modo geral, nota-se que, apesar de alguns serem citados 

separadamente, como pessoa física, também fazem parte das instituições que apoiam o 

movimento. Sendo assim, Costola e Borghi (2018, p.6) destacam que 

A ideia de separar pessoas de instituições, mesmo essas sendo do mesmo grupo, nos 

faz refletir sobre como o movimento tenta frisar, de todas as formas, a ideia de 
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‘representantes da sociedade civil’. Apresentando diferentes nomes, mas que de fato 

não se configuram em agente isolados da sociedade civil, mas sim, traduze os 

mesmos grupos: Cenpec, Fundação Lemann, Instituto Natura, Comunidade 

Educativa – CEDAC, Fundação Roberto Marinho, Instituto Unibanco, Instituto 

Ayrton Senna e Instituto Inspirare, estes, que inclusive, fazem parte do Movimento 

Todos pela Educação. 

 

Com relação aos apoiadores institucionais, às organizações ligadas ao empresariado, 

temos, além da FL já mencionada anteriormente, o Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura, 

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Unibanco, Fundação Itaú Social, Fundação 

Roberto Marinho, Fundação SM, Itaú BBA, Instituto Inspirare que, inclusive, faz parte do 

movimento todos pela Educação. Além da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (Undime) e o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), os quais se 

destacam também como apoiadores institucionais do movimento. Muitas dessas instituições 

privadas participaram ativamente na construção da BNCC e possuem algumas características 

em comum: denominam-se como instituição sem fins lucrativos e alegam contribuir para uma 

educação de qualidade. Sobre isso, Costola e Borghi (2018, p.2) afirmam que  

De acordo com a lógica neoliberal, vivemos uma crise da educação 

latino americana quando nos referimos a qualidade, segundo essa 

corrente de pensamento, isso se dá pelos sistemas educacionais não 

se configurarem como “mercados escolares regulados por uma 

lógica interinstitucional, flexível e meritocrática” (OLIVEIRA, 

2003, p. 49) 

 

De forma a comprovar o que foi posto por nós anteriormente, abaixo, em ordem 

alfabética, reproduzimos de maneira fiel a tabela que se encontra no site do MPB, como os 

apoiadores institucionais do movimento se apresentam: 

 

APOIO INSTITUCIONAL APRESENTAÇÃO 

 

ABAVE 
“Espaço plural e democrático para o 

intercâmbio de experiências entre os 

acadêmicos e os implementadores da 

avaliação educacional”. 

 

CENPEC 
“Organização da sociedade civil, sem fins 

lucrativos, que tem como objetivo o 

desenvolvimento de ações voltadas à 

melhoria da qualidade da educação pública e 

à participação no aprimoramento da política 

social”. 

 

COMUNIDADE EDUCATIVA CEDAC 
“Apoia profissionais da educação no 

desenvolvimento de conhecimentos e 
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práticas que resultem na oferta de uma 

educação pública de qualidade”. 

 

CONSED 
“O Conselho Nacional de Secretários de 

Educação congrega, por meio de seus 

titulares, as Secretarias de Educação dos 

Estados e do Distrito Federal”. 

 

FUNDAÇÃO LEMANN 
“Organização familiar sem fins lucrativos 

que desenvolve e apoia projetos inovadores 

em educação; realiza pesquisas para 

embasar políticas públicas no setor e oferece 

formação para profissionais da educação e 

para o aprimoramento de lideranças em 

diversas áreas”. 

 

FUNDAÇÃO MARIA CECILIA SOUTO 

VIDIGAL 

“Organização familiar sem fins lucrativos 

que atua pelo pleno desenvolvimento da 

criança na primeira infância (fase do 

nascimento até 6 anos). Dedica-se a 

atividades de conscientização da sociedade, 

mobilização de lideranças, apoio à 

qualificação da educação infantil e 

programas de atenção às famílias”. 

 

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO 
“Entidade sem fins lucrativos voltada para a 

educação e o conhecimento que contribui 

com o desenvolvimento da cidadania”. 

 

INSTITUTO AYRTON SENNA 
“Organização sem fins lucrativos que 

trabalha para ampliar as oportunidades de 

crianças e jovens por meio da educação”. 

 

INSTITUTO INSPIRARE 
“Instituto familiar que tem como missão 

inspirar inovações em iniciativas 

empreendedoras, políticas públicas, 

programas e investimentos que melhorem a 

qualidade da educação no Brasil”. 

 

INSTITUTO NATURA 
“Executa e apoia projetos voltados à 

melhoria da Educação Básica da rede 

pública, no Brasil e na América Latina, que 

sejam pautados na eficácia da aprendizagem, 

na equidade de resultados e na coesão 

social”. 

 

INSTITUTO UNIBANCO 
“Visa ampliar as oportunidades educacionais 

dos jovens em busca de uma sociedade mais 

justa e transformadora, focando sua atuação 

na melhoria do Ensino Médio”. 

 

ITAÚ BBA 
“O Itaú BBA é o maior banco de 

investimento corporativo da América Latina 

e faz parte do grupo Itaú Unibanco”. 

 

TODOS PELA EDUCAÇÃO 
“Movimento da sociedade brasileira que tem 

como missão contribuir para que até 2022, 

ano do bicentenário da Independência do 

Brasil, o País assegure a todas as crianças e 

jovens o direito a Educação Básica de 
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qualidade”. 

 

UNDIME 

“A União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação é uma associação 

civil, fundada em 1986, que reúne dirigentes 

municipais de educação para construir e 

defender a educação pública com qualidade 

social”. 
Tabela 2:Quadro elaborado pela pesquisadora/. Texto disponível no site do Movimento pela Base Nacional Comum./ 
Acessado em 25/06/2019. 

 

 Peroni e Caetano asseguram que a FL, “vem influenciando e articulando 

especialmente eventos sobre o currículo e a Base Nacional Comum com os secretários 

estaduais de educação (Consed) e secretários municipais de educação (Undime)” (p.345, 

2015). O fato é que a entrada dessas instituições privadas no setor público nos gera muitos 

questionamentos, um deles diz respeito ao real interesse no setor público, especificamente na 

educação, área em que há poucos, ou quase nenhum agente com formação para tal, como 

pode ser comprovado na tabela 1. Peroni e Caetano (2015, p. 339) defendem a ideia de que  

 

(...) a perspectiva salvacionista, de que o privado mercantil deve garantir a 

qualidade da educação pública, está inserida em uma lógica que naturaliza 

essa participação, pois parte do pressuposto neoliberal de que não é o 

capitalismo que está em crise, mas o Estado. A estratégia, para essa 

concepção, é reformar o Estado ou diminuir sua atuação para superar a crise. 

O mercado é que deverá superar as falhas do Estado, portanto a lógica do 

mercado deve prevalecer, inclusive no Estado, para que ele possa ser mais 

eficiente e produtivo.  

 

Costola e Borghi (2018, p.2) afirmam que 

 

o empresariado defende a reestruturação do sistema educacional brasileiro, se 

colocando como agente deste processo, modificando a agenda de políticas 

educacionais e transformando a escola em um ambiente que irá beneficiar 

apenas o capital e o aumento da produtividade. 

  

Além de se dedicarem à reflexão sobre a BNCC, as autoras questionam se a 

implantação da base como foi feita pode ser uma brecha para a privatização da educação, 

dado que há estreitamento na relação do governo com o MPB, que tem como um dos fortes 

apoiadores a FL, e outras empresas privadas. Peroni e Caetano destacam que  

  

A Fundação Lemann, no Relatório Anual 2014, informa que houve a 

intensificação na interlocução e parcerias com Undime, Inep, Capes, MEC, e 

secretarias estaduais e municipais. Em relação à Base Nacional Comum, o 

mesmo relatório apresenta que a Fundação Lemann participou ativamente da 

construção de um grupo plural que se mobilizou pela criação de uma Base 
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Nacional Comum da Educação para o Brasil. Prossegue dizendo ainda que 

“produzimos estudos que contribuíram com o esforço do governo brasileiro 

de construir uma base comum para os currículos de todas as escolas do país. 

O tema entrou definitivamente na agenda pública nacional” (p. 9). 

Compreendemos que a Fundação Lemann atuou fortemente para dar direção 

ao processo de construção da base e integra o Movimento pela Base. 

(PERONI; CAETANO, 2015, p.346)  

 

Com isso, podemos afirmar que a entrada dessas empresas privadas além de se dar por 

via do discurso naturalizado de que a qualidade da educação precisa melhorar, se deu a partir 

da  cumplicidade do Estado e por meio das políticas públicas adotadas. 

Importa comentar também que a partir da terceira versão até a versão homologada da 

BNCC, além de ter como destaque o terceiro setor, uma das mudanças que nos chama atenção 

diz respeito às dez competências que norteiam o currículo da educação básica. As autoras 

Rosa e Ferreira (2018 p.118) apontam que “os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e 

os objetivos de aprendizagem passam a estar a serviço das competências.”  

O texto define “Competência” como “[...] a mobilização de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017a, p. 8). Justifica-se a 

introdução das  competências com o artigo 9 da LDB, que informa que cabe à 

União “estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, 

que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica 

comum”.   

Para Rosa e Ferreira (2018, p.120) “Os reformadores educacionais não estão 

preocupados com as desigualdades sociais e diversidade cultural.”, assim, ensinar os mesmos 

conteúdos e igualar todos “é mais interessante porque possibilita avaliar, medir e intervir para 

atingir o objetivo final, no caso as competências gerais.”. Com isto, o ensino está atrelado a 

ideia de ‘conteudismo’, revelando uma perspectiva de educação diferente das que 

defendemos, que é a do direito à educação, que coloca o aluno como sujeito ativo no processo 

de construção do conhecimento, possibilitando-lhe compreender a realidade e atuar nela.  

Costola e Borghi declaram que 

 O posicionamento desses sujeitos sociais, como o MBNC, em 

assumir um papel educacional e elaborar propostas que influenciam 

as políticas educacionais, se dá com o intuito de construir escolas de 

cunho tecnicista, produzindo um conhecimento instrumental baseado 

apenas na racionalidade e produtividade. (2018, p.2) 
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Para Souza (2019, p.90), a última versão da BNCC aproximou-se “à visão de 

formulação de listas de conteúdos, isto é, atrelando-se à lógica de controle, serialização, 

uniformização do que se aprende.”, desse modo, o formato da base que lista objetivos de 

aprendizagem foca apenas nos resultados medidos pelas aprovações externas. Com isso, é 

possível, como de praxe, culpabilizar o professor pela falta de resultado, sem observar as 

condições que se deveriam garantir à educação no que se refere aspectos do social, de 

natureza econômica e as diferenças culturais. Essa é a lógica das políticas de avaliação e a 

do rankeamento, adotadas a partir de avaliações como Pisa26, por exemplo, que 

constantemente é utilizado como medidor da ‘qualidade da educação’. 

Souza (2019, p.107) afirma que com a ideia de garantir a qualidade “nem professor 

nem aluno são entendidos como protagonistas do processo de ensino” importando apenas “o 

saber lidar com certo material ou com certa metodologia, empregando-os adequadamente.”. 

Logo, pode-se afirmar que a BNCC dialoga com uma visão tecnicista27 do fazer escolar, 

garantindo o fortalecimento da entrada de materiais e metodologias diferentes que limitam a 

autonomia do professor. Além disso, reforça-se a ideia de que o professor precisa se atualizar, 

criando cursos e formações continuadas para os docentes, uma porta de entrada para que o 

terceiro setor possa oferecer treinamentos aos profissionais ou disponibilizar materiais28. 

Sendo assim, a resposta a nossa inquietação a respeito do excessivo interesse de instituições 

privadas na educação está na garantia da entrada de materiais e formações continuadas 

oferecidas por essas instituições, reduzindo a educação a uma visão tecnicista que atende a  

interesses mercadológicos e ao mercado, no que se refere o trabalho, como salienta Oliveira  

 

“por possuir uma compreensão economicista e fragmentária acerca 

das múltiplas relações nas quais os indivíduos estão inseridos, [o 

empresariado] termina por valorizar muito mais o papel da escola 

como espaço de preparo do indivíduo para o mercado de trabalho" 

(2003, p.49) 

 

 
26 Indicamos a leitura da pesquisa de mestrado realizada pela Profa. Lidiane Oliveira (UERJ), intitulada 

“Aprendendo a ler o PISA: avaliação ou produção de saberes?”, realizada no Programa de Pós-Graduação em 

Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
27 Trata-se de uma vertente que apresenta preocupação excessiva com métodos, mobilizando conceitos como o 

de racionalização de processos, eficiência e produtividade. (COSTA, 2013).  
28 A entrada de materiais e metodologias oferecidas pelo terceiro setor é  pesquisa de mestrado de Nathália da 

Silva de Oliveira, intitulada “'Para inglês ver'? Análise linguístico-discursiva sobre o ensino de língua inglesa nas 

escolas municipais no âmbito do Programa Rio Criança Global (SME/RJ)”, realizada no curso de Pós-Graduação 

em Estudos de Linguagem do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2017. 
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Nessa perspectiva, podemos afirmar que o interesse da FL, representada pela marca 

NE, está minimamente relacionado à oferta de materiais pedagógicos e formações 

continuadas, visto que isso é comprovado no item 1.3, em que expusemos os materiais 

oferecidos pela empresa, que sempre legitimou suas produções através do discurso da 

“melhoria da qualidade da educação”. 

Outro exemplo são as opções oferecidas até hoje pela NE. Para tanto, retomemos o 

site: uma das opções de serviços oferecidos aos docentes, além do PPA, que iremos analisar 

mais adiante, é a formação continuada para docentes como, consta na imagem reproduzida 

abaixo: 

  

Figura 5: Formação Continuada para docentes 

 

 Fonte: https://bncc.novaescola.org.br/Consultado em 20 de março de 2019. 

 

 Em formato de vídeo aula a NE oferta gratuitamente informações para se “aprofundar” 

sobre as competências gerais da BNCC. O vídeo, considerado pela NE como curso, possui 

carga horária de 4h, não exige escolaridade e dá direito a certificado.  

 É importante esclarecer que os cursos livres são uma modalidade de ensino legal, 

ainda que não sejam regulamentos pelo Ministério da Educação (MEC). Possuem caráter não 

formal e podem ser ofertados de forma presencial ou online, como é feito pela NE, e estão 

amparado na lei n° 9394/96, no Decreto n° 5.154/04 e na Deliberação CEE 14/97. Assim, os 

cursos livres são legais com base no Decreto Presidencial N° 5.154, mas não são 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
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regulamentados e reconhecidos pelo MEC, não são e nem se enquadram na categoria 

profissionalizante, mas podem emitir certificados. 

 

 

Segue figura retirada do site referente ao curso:  

 

Figura 5: Curso sobre as competências gerais na BNCC 

 

Fonte: https://cursos.novaescola.org.br/curso/12/competencias-gerais-na-bncc/resumo/Consultado em 20 de março de 
2019. 

 

O curso é dividido em diversas etapas: apresenta-se a autora Anna Penido, abordagem 

das “premissas de uma educação integral e como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

traz esse tema e propõe seu trabalho por meio de competências”. Essa é a explicação de quais 

são os “conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que os estudantes brasileiros devem 

desenvolver ao longo da Educação Básica, de acordo com a BNCC.”, pois, segundo a NE, 

“são apresentadas algumas estratégias para fomentar o trabalho com as competências gerais 

em sala de aula, as habilidades necessárias ao professor para aplicá-las e como o ambiente 

físico escolar pode colaborar nesse processo”29. Em seguida, “são detalhadas algumas atitudes 

importantes que o professor precisa ter para trabalhar com as competências gerais. Um passo 

a passo para a criação pedagógica é apresentado e um diretor escolar comenta como tem 

realizado esse trabalho em sua escola.”. Ao final, “Para colocar em prática e recapitular os 

temas explorados no curso”, a NE solicita que envie uma “prática pedagógica desenvolvida 

 
29 Declaração encontrada no site da NE. 
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com base no passo a passo da etapa anterior e responder a um pequeno teste.”30 para que em 

seguida, seja emitido o certificado. 

Com o objetivo de verificar o grau de proximidade com as áreas da educação, como 

foi verificado no grupo do MPB, fomos em busca da descrição da formação da autora e 

apresentadora do curso. Segue imagem: 

Figura 6: Biografia de Anna Penido 

 

Fonte: https://cursos.novaescola.org.br/curso/12/competencias-gerais-na-bncc/resumo/Consultado em 20 de março de 
2019. 

 

Considerando que grande parte dos materiais oferecidos pela NE são vinculados com 

afirmativas da presença de especialistas, chamou nossa atenção a autora do curso não possuir 

nenhuma formação específica e nem ter experiência nas áreas da educação. Tal escolha, no 

mínimo, sinaliza a visão de educação pela perspectiva da NE. As autoras Rosa e Ferreira 

(2018, p.11) asseguram que o MPB passou a divulgar  

muitos materiais, disponível em sua página na internet e nas instituições 

parceiras. É o caso da publicação em parceria do Consed e da Undime, 

denominada Guia de Implementação da Base Nacional Comum Curricular: 

Orientações para o processo de implementação da BNCC. Um Guia feito por 

gestores, para gestores (UNDIME, 2017). O guia apresenta orientações para a 

implementação da Base nos municípios do país e sugere alguns materiais 

como: “O que significa ter uma Base com foco em competências? Vídeo com 

entrevista feita com Anna Penido, do Instituto Inspirare, sobre as 

competências na BNCC”. 

 

Com isso, nota-se que tanto na NE, quanto no site do MPB circulam materiais que 

giram em torno da BNCC, inclusive com os mesmos participantes, como é o caso de Anna 

 
30 Declaração encontrada no site da NE. 
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Penido. Ademais, importa comentar que além desse curso, a página virtual da NE está repleta 

de outras opções de cursos e formações continuadas, porém, estes são cobrados, o que 

confirma nossa hipótese em relação a um dos interesses do setor privado na educação, lucrar 

oferecendo recursos e formações para os docentes. A seguir, imagem retirada do site a fim de 

comprovação: 

 

Figuras 8 e 9: Cursos Nova Escola 

 

 

 

Fonte: https://cursos.novaescola.org.br/curso/12/competencias-gerais-na-bncc/resumo/Consultado em 20 de junho de 
2019. 

 



 55 

Se um dos nossos questionamentos anteriores era relacionado à formação dos 

integrantes do MPB e o interesse destas instituições filantrópicas pela educação pública, 

agora, é instigante pensar como se faz possível pessoas sem formação nas áreas da educação 

oferecerem cursos certificados, uma vez que a NE incessantemente afirma a presença de 

especialistas na produção dos materiais que disponibiliza. Antes de partirmos para a análise 

do PPA da NE, fez-se necessário verificar o corpo editorial da equipe com o objetivo de 

verificar quem são os responsáveis pelo PPA e planos de aulas que serão oferecidos pela NE. 

 

1.4.2 O "Corpo editorial" da Associação Nova Escola: Cadê os especialistas? 

 

Em concordância com o que foi dito anteriormente, aqui apresentaremos o corpo 

editorial da ANE. 

 No canto esquerdo superior do site pode-se localizar o corpo editorial denominado 

pela NE como “QUEM SOMOS”. Ao clicar no link nos deparamos com uma breve descrição 

da NE e a foto de cada membro desse comitê. 

 

Figura 10: Apresentação do Corpo Editorial 

 

Fonte: https://novaescola.org.br/Consultado em 5 de março de 2018. 

 

 O corpo editorial é composto por 24 profissionais. Dentre eles, Flavia Goulart, 

Diretora Executiva; Leandro Beguoci, Diretor Editorial e de Conteúdo; Helena Veloso, 

Gerente de gente e gestão; Ana Ligia Scachetti, Gerente Pedagógica de Planos de aula; 
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Paloma Mello, Analista de Marketing; Felipe Costa, Coordenador de Produto; Kendra 

Giononi, Gerente de Marketing; Alice Vasconcellos, Gerente de Design; Raissa Pascoal, 

Coordenadora de Planos de aula; Valquiria Martins Morais, Coordenadora de Financeiro e 

Administrativo; Wellington Soares, Editor de Projetos Editoriais; Elaine Iorio, Coordenadora 

de Marketing/Comunicação, Patrick Cassimiro, Analista de Design; Braulio Fernandes, 

Gerente de Produto; Carolina Biroche, Analista de Gente e Gestão; Juliana Cavalcante, 

Gerente de Planos de aula; Paula Peres, Repórter; Paula Mariano, Especialista de Produto; 

Karina Padial, Analista de Conteúdo do NE+; Lisa Kondo, Coordenadora de Gente e Gestão; 

Pedro Annunciato, Repórter; Laís Semis, Repórter; Victor Nunes, Estagiário de Marketing e 

Lucas Magalhães, como Assistente de Design. 

Limitaremos à análise dos integrantes cuja função descrita está de alguma forma 

ligada à área da educação. Para tanto, um dos levantamentos que fizemos em relação a esse 

material foi identificar quais integrantes possuiam formação em alguma das áreas 

relacionadas à educação, seja licenciatura ou pós-graduação. Verificamos que dentre os 24 

profissionais que compõem o corpo editorial, somente Ana Lígia Scachetti é formada em 

pedagogia, tem experiência em sala de aula e ocupa a função de Gerente pedagógica 

responsável pelos planos de aula; Raissa Pascoal, formada em jornalismo, voltou à faculdade 

para cursar Letras/Linguística e ocupa a função de coordenadora de planos de aula; e Leandro 

Beguoci,apresentado como professor Universitário, ocupa função de diretor editorial. Entre 

outras formações encontramos Direito, Administração, Marketing, Produção de Multimídia, 

Publicidade, Jornalismo, Secretariado, Engenharia de Computação, Engenharia de 

Manufatura, História e Crítica da Arte e Engenharia de Produção. 

Levando em consideração que a Plataforma Lattes é o banco de currículos acadêmicos 

do Brasil, fomos a essa plataforma para verificar se existiam informações convergentes ou 

divergentes em relação aos dados informados pela NE. No que diz respeito à Ana Ligia 

Scachetti, que segundo o site, é formada em pedagogia e já teria atuado como docente (o site 

não informa em qual nível de escolaridade e local de atuação), não encontramos nenhuma 

informação relacionada às disponibilizadas pela NE. É importante aqui salientar que o 

currículo da Plataforma Lattes foi atualizado pela última vez em 15/10/2008. 
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Figura 11: Apresentação Corpo editorial 

 

 Fonte: https://novaescola.org.br/Consultado em 5 de março de 2018. 

Figura 12: Curriculo Lattes Ana Ligia 

 

 Fonte: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar/Consultado em 5 de março de 2018. 

 

             No que se refere à formação de Raissa Pascoal, Coordenadora de Planos de aula e 

segundo a NE, formada em Jornalismo e estudante de Letras, encontramos na Plataforma 
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Lattes as mesmas informações a respeito de sua formação as que se referem ao site. A última 

atualização do currículo foi realizada em 03/01/2017. 

Figura 13: Corpo editorial NE 

 

 Fonte: https://novaescola.org.br/Acessado em 05 de março de 2018. 

Figura 14: Curriculo Lattes Raissa Pascoal 

 

 Fonte: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar/Consultado em 5 de março de 2018. 
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     Já sobre Leandro Beguoci, podemos observar, na figura a seguir, que as informações 

contidas na descrição do site da ANE não são correspondentes às presentes na Plataforma 

Lattes, pois não encontramos nenhuma referência à sua atuação como professor universitário. 

Observe-se que, no texto de apresentação da NE, conseguimos identificar somente 

experiência na área de Comunicação. Vale ressaltar que tanto o site quanto o Lattes não 

informam nenhum título de licenciatura a Leandro Beguoci.  A última atualização do 

currículo foi em 26/03/2015. 

Figura 15: Apresentação Corpo Editorial 

 

 Fonte: https://novaescola.org.br/ Consultado em 5 de março de 2018. 

Figura 16: Currículo Lattes Leandro Beguoci 
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Fonte: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar/Consultado em 5 de março de 2018. 

 

Dentre os três profissionais que afirmam ter formação acadêmica nas áreas da 

educação, segundo NE, apenas dois trabalham diretamente com o projeto que iremos analisar 

adiante. Elas são: Ana Ligia Scachett, Gerente pedagógica dos planos de aula e Raissa 

Pascoal, coordenadora dos planos de aula. Porém, vale destacar que conforme informa-se no 

currículo Lattes, nenhuma das duas possuem experiência nas séries iniciais do ensino 

fundamental, apesar da NE informar que Ana Ligia Scachett possuía experiência na Educação 

de Jovens e Adultos. Importa comentar também que, apesar das informações sobre Raissa 

Pascoal serem compatíveis com  as plataforma Lattes, a profissional ainda não possui 

formação acadêmica na área, uma vez que ainda está cursando Letras. De modo que chama a 

nossa atenção ocuparem os cargos mencionados acima. 

Ademais, outra observação a ser feita é que, mesmo que o profissional não tenha 

formação acadêmica em alguma área da educação, pode-se notar a tentativa da NE de buscar 

a aproximá-lo à área por meio de marcas lingüísticas nas descrições que apresentam os gostos, 

experiências e hobbies. 
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Constatamos que dentre os vinte e um (21) profissionais não mencionados por não 

constar referência à formação acadêmica nas áreas da educação, oito (8) possuem tal 

descrição. Eles são: Helena Velloso, Wellington Soares, Elaine Iorio, Braulio Fernandes, 

Carolina Biroche, Juliana Cavalcante, Paula Peres e Victor Nunes.  

 Segundo a NE, Helena Velloso é bacharel em administração pública, mestre em 

administração e "Adora educação e mergulhos no fundo do mar."; Carolina Birochi também é 

formada em administração pública e “apaixonada por educação”, já Elaine Iorio é jornalista e 

“conhece o educador como ninguém”.   

De modo geral, podemos afirmar que ao analisar esses materiais, é possível identificar 

várias marcas linguísticas que nos levam a um mundo discursivo construído na produção do 

corpo editorial. Essa identificação se dá pela organização textual que nos é apresentada e pelo 

modo como se organizam os enunciados. Com linguagem coloquial, o enunciador constrói 

discursivamente uma visão de professor descolado, que utiliza as redes virtuais. Pois é assim 

que se configura a construção do texto: um perfil de rede virtual, com características da 

formação profissional, mas também com os gostos, hobbies e preferências dos seus usuários. 

Essas marcas discursivas relacionadas ao contexto histórico nos possibilitam afirmar 

que a NE constrói um professor que precisa de produções com linguagem simples e de fácil 

entendimento, partindo da premissa de que esse professor tem acesso à redes como o 

Facebook, por exemplo, pois o  texto é construído com características bem específicas a esse 

tipo de site.      

Nota-se que apesar das formações acadêmicas, destacam-se também atividades que 

podem ser comuns a qualquer leitor (a) professor (a), como ser mãe, filho de professor, torcer 

por um time de futebol, adorar cozinhar e viajar. O que pode ser visto como uma forma de 

aproximação do enunciador aproximar-se do seu coenunciador. As fotos com profissionais 

sempre sorrindo, ora de lado, ora de frente, braços cruzados, com roupas despojadas, reforçam 

mais ainda a ideia de “você é gente como a gente”. 

Os textos apresentam uma mesma estrutura composicional para todas as 

apresentações, assim como as estruturas sintáticas. Às vezes, uma mesma palavra se repete no 

mesmo texto ou em outros textos como, por exemplo, os verbos “adorar” e “gostar”. 

Inclusive, esses são usados juntamente com o substantivo educação, fazendo alusão à área à 

qual eles direcionam seus materiais. Analisando por um viés discursivo, podemos afirmar que 

o enunciador tenta legitimar a presença desses profissionais atribuindo-lhes referencia à 
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educação. Ou seja, eles não são formados, mas gostam/adoram a educação, logo, é possível 

que trabalhem na NE e falem sobre educação, sem maior complicação. 

Com base nisso, compreendemos que a sequência, a escolha das palavras e das 

imagens colocadas em cena no corpo editorial constroem a ideia de que são profissionais 

modernos e “descolados”. Em paralelo, a construção criada a partir dessa interação, dialoga 

com professores que utilizam redes virtuais para se comunicar e para buscar suporte para seu 

trabalho. Ou seja, a revista se adapta à época, ao contexto, e todos os elementos discursivos 

dela são estruturados no sentido de consolidar a sua imagem e credibilidade do enunciador, 

para que ela possa continuar alcançando diversos leitores e legitimando o que circula. 
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2 TRILHANDO CAMINHOS PARA A ANÁLISE 

 

Faz-se necessário, para um melhor desenvolvimento da pesquisa, a delimitação do 

corpus e referência à base teórica utilizada na análise. Portanto, apresentamos os passos 

metodológicos e conceitos adotados nesse processo.  Parafraseando Maingueneau (2008a, 

p.35), o recorte é o resultado de hipóteses sobre um conhecimento dos textos, que serão 

confirmados no progresso da pesquisa. Dessa forma, entendemos que a delimitação se dá a 

partir do conhecimento do objeto analisado. Além disso, para atingir os objetivos propostos e 

buscar responder as perguntas de pesquisa, fundamentamos nosso estudo  na Análise do 

Discurso de base enunciativa, a partir dos conceitos de prática discursiva, primado do 

discurso,cenografia e contexto (MAINGUENEAU,1997,2008a,2008b,2010,2013,2014,2015). 

 

2.1  Passos metodológicos 

 

A NE é o foco da nossa pesquisa e durante o caminho percorrido reunimos diferentes 

materiais para compor nosso trabalho. Iniciamos nossa busca pela história da fundação 

mantenedora e os objetivos que originaram a criação da revista. Optamos, em um primeiro 

momento, por reunir informações não só expressas na NE,  mas também a ela atribuída por 

diversos autores. As mencionadas informações foram organizadas seguindo uma ordem 

cronológica. Esse procedimento facilitou nosso entendimento de como se deu o surgimento da 

NE, a compreensão sobre o material a ser estudado, assim como entender o que sustenta a 

existência do periódico ao longo do tempo. Além disso, esse trajeto nos possibilitou já refletir 

sobre uma das perguntas de pesquisa que diz respeito a como se faz possível uma revista 

oferecer materiais pedagógicos que constituem o trabalho docente, uma vez que o discurso de 

que a qualidade da educação está ruim corrobora para que instituições privadas criem recursos 

e formações continuadas, a fim de capacitá-los. A partir disso, pudemos também perceber os 

caminhos pelos quais ainda devemos percorrer na ampliação do debate para responder a outra 

pergunta de pesquisa: como é construída a identidade do professor no PPA, segundo a NE. 

Para isso, na internet, com a ajuda de ferramentas de buscas, encontramos o site da NE e por 

meio dele foi possível delimitar nossos corpora para análise. 

 

Os documentos reunidos durante a nossa pesquisa foram:  
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• reportagens feitas pela NE; 

• revista n°1, ano 1, publicada em março de 1986; 

• reportagem assinada pela NE com o tema “Por que NOVA ESCOLA existe?”, 

esclarecendo o motivo pelo qual surgiu a RNE, o acordo com o Governo Federal e o 

fim das vendas em bancas e pontos comerciais; 

• no site da FVC, a cronologia dos “suportes educacionais” e os prêmios conquistados; 

• reportagens referentes a transferência da NE para a FL; 

• site da FL; 

• materiais e suportes pedagógicos oferecidos pela NE; 

• Consulta da equipe editorial juntamente com o Lattes. 

 

No decorrer desse trabalho, paralelo à busca pela motivação que originou a criação da 

NE, nos dedicamos à leitura de diferentes serviços oferecidos pela NE. Esse trajeto 

possibilitou conhecer coleções didáticas, atividades digitais, cursos onlines e planos de aulas, 

que oferecem instruções e orientações detalhadas de passo a passo para o professor, inclusive, 

com dificuldades antecipadas e códigos referentes às habilidades conforme a BNCC.  A partir 

disso, pudemos refletir sobre a forma com que os textos eram direcionados aos profissionais 

da educação, inclusive colocando em questão o porquê de os professores precisarem de ajuda 

para realizar atividades pertinentes ao seu trabalho.  

Levando em consideração o recorte para a análise, selecionamos dois textos de 

apresentação do projeto “Planos de Aula NOVA ESCOLA”, que teve início em 2017 e que, 

segundo a NE, “é a primeira ação em escala nacional a criar materiais online e gratuitos, para 

sala de aula, alinhados à BNCC.” A escolha do material justifica-se por ser uma proposta 

recentemente lançada que para a NE tem “a missão de apoiar milhares de docentes no desafio 

de traduzir a BNCC”. Portanto, um projeto direcionado aos professores. Como professora e 

pesquisadora, defendo e acredito na pesquisa que reflete sobre a escola pública, formação 

docente e as práticas pedagógicas. 

Elegemos esses textos para a análise com o objetivo de observarmos como se 

estabelece a interação entre o enunciador e os seus coenunciadores, uma vez que entendemos 

que esses são professores, visto que a revista afirma em seu objetivo “disponibilizar 

planejamentos, ideias de boas atividades, resoluções comentadas e referências de formação 

para todos os professores do Brasil” (NOVA ESCOLA, 2018). 
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2.2  Pressupostos teóricos 
 

O trabalho de pesquisa vai se constituindo por meio do diálogo com 

diversas disciplinas, instâncias, experiências, a partir das quais se 

realizam escolhas. Um entendimento de que, como pesquisadores, 

estamos sempre implicados, situados em entrecruzamentos, que nos 

permitem condições de observações, de constatações que, a sua vez, 

resultam de (im)possibilidades de saberes, por isso mesmo, 

vinculam e veiculam sentidos. Inúmeros são os confrontos, 

“desconfortos” e debates envolvidos nesse processo. (DAHER, 

2014, p.141) 

 

 É a partir dessa problematização que propomos uma discussão acerca da imagem do 

professor construída pela revista NE como objeto de estudo. Os conceitos norteadores desta 

pesquisa são advindos da Análise do Discurso Francesa de base enunciativa 

(MAINGUENEAU 1997, 2008a, 2008b, 2010, 2013, 2014, 2015) e considera que “não existe 

relação de exterioridade entre o funcionamento do grupo e o de seu discurso, sendo preciso 

pensar, desde seu início, em sua imbricação” (MAINGUENEAU, 1998). Logo, buscamos 

contribuir com estudos de abordagem discursiva, que nos permitem pensar o social a partir 

dos diversos discursos que o integram. 

 Antes de explicitar as categorias que serão utilizadas neste trabalho, por ser um termo 

bastante polissêmico, definiremos o conceito de discurso, objeto de estudo da AD, que 

utilizaremos nesta dissertação. Compreendemos, com base nas contribuições de Maingueneau 

(1998, p.55), que o discurso está atrelado à formação discursiva e comunidade discursiva, isto 

é, o discurso relaciona o linguístico e o extralinguístico, fazendo-nos,  entender a relação entre 

sujeito e sociedade. Ainda para o autor, o discurso é organizado e situado para além da frase, 

é uma forma de ação, orientado, interativo, contextualizado, regido e assumido por um 

sujeito. 

Sobre a Prática discursiva, Maingueneau (2008) assegura que se trata de um sistema 

regulador que articula o discurso e as condições sócio históricas, integrando a formação 

discursiva e a comunidade discursiva entendida como um “grupo ou organização de grupos no 

interior dos quais são produzidos, gerados os textos que dependem da formação discursiva”, o 

que os remetem ao plano do modo de vida e sua organização material. Portanto, uma 

atividade discursiva possui dupla face: a social e a textual. O texto manifesta-se como 

unidades verbais que integram um discurso, sendo considerado um objeto discursivo. Isso 
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posto, ressaltamos que os textos analisados nesta dissertação seguem essa perspectiva, visto 

que a prática discursiva se estabelece entre textos que são produzidos pela/na sociedade. 

Maingueneau (1989) conceitua o interdiscurso como um conjunto de discursos que 

possuem relação entre si, o que permite a construção da formação discursiva. Apesar de 

complexa, essa relação é aclarada quando compreendemos que o interdiscurso é tripartido em 

universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. O universo discursivo diz respeito 

à heterogeneidade de formações discursivas e interage numa conjuntura dada. Nessa 

perspectiva, pode-se considerar finito, mas irrepresentável. O campo discursivo delimita-se 

numa região do universo discursivo. Já o discurso constitui-se no interior de um campo 

discursivo, este pode ser identificado como político, literário, filosófico, etc.  

O espaço discursivo abrange ao subconjunto do campo discursivo, delimitado por  

duas formações discursivas que se relacionam entre si e são indispensáveis para a 

compreensão dos sentidos instituídos. 

O interdiscurso torna possível relacionar a memória coletiva à análise dos textos de 

apresentação do projeto da NE, pois permite que os dizeres já ditos tenham sentido em nossas 

palavras. Vale ressaltar que a hipótese do primado do interdiscurso, conceito abordado na 

obra Gênese dos discursos de Dominique Maingueneau, pressupõe a presença do outro, 

presença essa que se dá por meio da heterogeneidade enunciativa, a qual considera que o 

discurso pode se manifestar de forma marcada e não marcada, de forma a deixar ou não 

marcas linguísticas. Logo, o primado do discurso é o princípio da semântica global defendida 

por Dominique Maingueneau. 

Alinhado ao primado do discurso, temos como construtores dos planos discursivos a 

cenografia e as noções de discurso relatado e a modalização, conceitos que complementam e 

fornecem subsídios suficientes para a análise, o que nos permite responder nossas perguntas 

de pesquisa: a) Como se faz possível uma revista oferecer materiais pedagógicos que 

constituem o trabalho docente?; b) Como é construído a identidade do professor no PPA da 

NE?  

Quanto à noção de cenografia discursiva, recorremos à proposta de Maingueneau 

(1997, 2008a, 2013, 2014) e seus estudiosos, Daher (2000), Rocha (2013) e Souza-e-Silva e 

Rocha (2012). 

Para Maingueneau (2013, p.98), a cena de enunciação (ou cena enunciativa) é dividida 

em três níveis: cena englobante, cena genérica e cenografia. A cena englobante relaciona-se 
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ao tempo e ao espaço e corresponde ao tipo de discurso, como por exemplo, o publicitário, 

político, hospitalar, e até mesmo o panfleto. O autor argumenta que, ao receber um panfleto 

na rua, somos capazes de identificar em que cena englobante ele se encontra, já que 

imediatamente conseguimos identificar o modo que ele interpela seu leitor. Porém, somente a 

cena englobante não é suficiente “para especificar as atividades discursivas nas quais se 

encontram engajados os sujeitos. Vemo-nos confrontados com gêneros de discurso 

particulares, com rituais sociolinguageiros que definem várias cenas genéricas” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 116), ou seja, com os gêneros de discursos particulares, 

implicam condições e circunstâncias de enunciação. 

 A cena englobante e a genérica definem o espaço estável no interior do qual os 

enunciados ganham sentido. Na maioria das vezes, são elas que compõem a cena de 

enunciação. Sobre a cenografia, segundo Maingueneau (2008a), esta se institui pelo próprio 

discurso, não pela imposição do tipo ou gênero do discurso. O autor ressalta ainda que a 

cenografia tem por efeito passar a cena englobante e a genérica para um segundo plano, e que 

o discurso impõe de alguma forma sua cenografia por meio da sua enunciação, o que faz com 

que o leitor se enlace em outra cena. Um exemplo disso são os e-mails que passamos a 

receber da NE. Constantemente são enviados e-mails com o objetivo de “situar” o leitor a 

respeito dos acontecimentos atuais sobre educação e informações que são abordadas no site. 

No entanto, a cena genérica “e-mail” é colocada em segundo plano e somos enlaçados por 

uma “propaganda” que nos insere em um papel diferente do leitor de um “e-mail”. Desatando 

uma rede de compreensão textual distinta daquela comum ao gênero e-mail, pois, apesar de 

iniciar com vocativo e seguir algumas características desse gênero, as marcas linguísticas nos 

permitem afirmar que o e-mail traz um tom de auto propaganda da marca e dos produtos que a 

NE oferece. 

A cenografia constrói-se à medida que se enuncia, sendo origem e produto do 

discurso. Isso porque 

[...] ela legitima um enunciado que, retroativamente, deve legitimá- 

la e fazer com que essa cenografia da qual se origina a palavra seja 

precisamente a cenografia requerida para contar uma história, para 

denunciar uma injustiça etc. Quanto mais o co-enunciador avança no 

texto, mais ele deve se persuadir de que é aquela cenografia, e 

nenhuma outra, que corresponde ao mundo configurado pelo 

discurso. (MAINGUENEAU, 2008a, p.114) 
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Uma observação que consideramos importante é que nem todos os gêneros do discurso 

são propícios ao desenvolvimento de cenografias variadas.  Como, por exemplo, as receitas 

médicas ou as listas telefônicas, já que as cenas enunciativas se reduzem às cenas englobantes 

e genéricas. Por outro lado, temos outros exemplos que, por natureza, exigem a cenografia, 

caso dos gêneros filosóficos e publicitários. 

Ressaltamos que em toda cena de enunciação, os enunciados recorrem ao que 

Maingueneau chama de cena validada. É essa cena que dá status de existência a eles. Assim, 

já que estão instaladas na memória coletiva, apóiam-se nessas cenas validadas, as quais são 

estereotipadas e não precisam ser explicadas aos leitores, ou seja, são aquelas com as quais os 

leitores têm familiaridade. É necessário saber quem são os participantes, o momento e o lugar 

em que se estabelece a cena de enunciação. Para cada gênero do discurso, um papel de seus 

participantes, um lugar e um momento. Assim, o panfleto de propaganda sobre um curso de 

línguas, por exemplo, implica um professor dirigindo-se aos alunos, da mesma forma que para 

uma propaganda política implica-se um público eleitor com necessidades reconhecidas pelo 

enunciador.  

Em consequência dessas reflexões, Souza e Silva e Rocha (2012, p.34) afirmam que a 

cenografia se constrói na/pela enunciação, e que é por meio de um enunciador, um 

coenunciador, um lugar e um momento que é legitimado a instância mesma. 

Daher (2000, p.87), seguindo a proposta de Maingueneau refere-se à  cenografia como 

uma “situação de enunciação que legitima cada discurso a partir da reunião de uma 

determinada locução discursiva, uma cronografia e uma topografia”. Desse modo, o texto é 

construído dentro da seguinte interação: EU <=> TU – AQUI – AGORA. Além disso, para 

ela, o enunciado “carrega referências desse EU que se dirige a um TU (locução discursiva) 

ancorado num lugar (topografia) e num tempo (cronografia)” (DAHER, 2000, p. 87). 

Ao longo das análises, recorremos também às noções de discurso relatado e 

modalização (MAINGUENEAU,1997; 2013). Conforme o autor aponta, o discurso relatado 

versa sob “diversos modos de representação, no discurso, de falas que são atribuídas a 

instâncias outras que não a do locutor” (MAINGUENEAU, 1997, p. 85).  Para ele, a citação 

transcende as manifestações mais clássicas, que são o discurso direto, indireto e o indireto 

livre.  O primeiro diz respeito àquele que faz menção às próprias palavras do enunciador 

citado, o segundo faz uso das suas próprias palavras para citar o outro e, por último, o indireto 

livre, que se refere à mescla das duas vozes (MAINGUENAU, 2013). Esse fenômeno faz-se 
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necessário em nossos estudos, dado que, é utilizado como fonte de autoridade de uma 

afirmação. É na invocação de uma outra voz que o enunciador busca a confiança do 

coenunciador, e traz aceitação para seu discurso.  

Ademais, trabalharemos com a modalização, pois é a partir dela que se designa a 

atitude do enunciador em relação ao seu próprio enunciado, instituindo assim uma relação 

com os outros sujeitos. Na AD, a modalização não se apóia apenas nas marcas linguísticas, 

mas como Charaudeau/Mangueneau declara, “é necessário colocá-las em relação aos 

processos globais de estruturação dos discursos: tipos e gêneros de discurso, cena de 

enunciação, etc” (CHARAUDEAU/MAINGUENEAU, 2014, p. 337). 

           Evidenciamos que essas categorias de análise são significativas para nosso trabalho, 

uma vez que possibilitam identificar, do ponto de vista discursivo-enunciativo, como se 

estabelece a interação entre o enunciador da NE e os coenunciadores. 

Concluímos esse capítulo com nossas considerações sobre o percurso teórico-

metodológico de análise e os conceitos que fundamentam a análise, conceitos esses que, em 

função da análise, serão trabalhados e detalhados no próximo capítulo. No terceiro capítulo 

analisamos os textos de apresentação do projeto Planos de Aula NOVA ESCOLA. 
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3 Projeto Planos de aula NOVA ESCOLA 
 

 Neste capítulo, nos detemos à apresentação e análise de dois textos do PPA 

disponibilizados no site da Nova Escola. Vale ressaltar que fragmentos desses textos 

analisados  foram publicados em diferentes meios de comunicação com o intuito de divulgar o 

projeto que tem como objetivo “disponibilizar planejamentos, ideias de boas atividades, 

resoluções comentadas e referências de formação para todos os professores do Brasil, sempre 

com o cuidado de colocar o aluno no centro da aprendizagem.” (NOVA ESCOLA, 2018). 

A escolha do documento se deu a partir dos seguintes critérios: ser um material que 

está disponível publicamente, ser direcionado aos profissionais da educação como um 

documento que irá “auxilia-los”, o que possibilita a aparição explícita ou não de orientações 

prescritivas ao professor e a presença de traços linguísticos os quais permitem responder as 

perguntas de pesquisa. 

Buscaremos também aprofundar nossas reflexões sobre como se estabelece a interação 

entre o enunciador do texto do projeto com seus coenunciadores. Para tal, recorremos aos 

conceitos de primado do discurso e cenografia (MAINGUENEAU, 1997, 2008a, 2008b, 

2013) já mencionados anteriormente. 

A NE surgiu há três décadas com o objetivo, segundo seus idealizadores, de “fornecer 

à professora informações necessárias a um melhor desempenho do seu trabalho, valorizá-las, 

resgatar seu prestigio e liderança junto à comunidade”, como já mencionamos anteriormente.             

Durante nosso percurso foi possível verificar a produção de diversos materiais para os 

docentes. Hoje, tendo como mantenedora a FL, uma organização sem fins lucrativos criada 

pelo um dos homens mais ricos do Brasil, que financia e apoia o MPB e que participou 

ativamente da construção da base, a NE mantém suas atividades e produções muito próximas 

com as do passado, inclusive no que diz respeito aos recursos pedagógicos para o professor.  

A produção intensa de materiais didáticos e os planos de aulas criados pela NE 

chamaram nossa atenção e nos propusemos refletir como se faz possível uma instituição de 

meio não acadêmico criar e oferecer materiais pedagógicos que fazem parte do trabalho 
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docente, além de tentar compreender qual a visão de professor atuante na educação básica a 

NE constrói discursivamente neste projeto. 

Selecionamos dois textos de apresentação do PPA para analisarmos: o primeiro  

anterior ao projeto e à homologação da BNCC; e o outro criado após o lançamento do projeto. 

Para essa seleção, recorremos ao conceito de cenografia discursiva proposto por Maingueneau 

(1997, 2008a, 2013, 2014) levando em conta as considerações de Daher, uma vez que a autora 

afirma ser possível verificar “como se opera discursivamente a construção de determinados 

sentidos” (2000, p. 83), por meio da análise das marcas linguísticas. Dessa forma, fizemos o 

levantamento das seguintes marcas discursivas: de pessoa, de modalidade dominante e de 

discurso relatado (MAINGUENEAU, 1997, 2013), empregados na construção discursiva. 

No primeiro texto de apresentação31 do PPA a cena genérica corresponde ao gênero 

notícia, já que o gênero possui características e estilos próprios. Comparado à apresentação do 

corpo editorial que lhes foi apresentado no subitem anterior, a NE ao noticiar o PPA utiliza 

uma linguagem mais formal. A escrita é impessoal e direta. Já quanto ao nível de formalidade, 

esse varia de editora para editora. No caso da Nova Escola, apesar de seguir o gênero, 

percebe-se um modo de fazer notícia diferente, que veremos adiante. 

O título do texto, em negrito, chama atenção para o novo projeto “Com apoio de 

Fundação Lemann e Google, NOVA ESCOLA publicará milhares de planos de aula gratuitos 

e alinhados à Base Nacional Comum” e no subtítulo informa o objetivo do projeto “O projeto, 

anunciado nesta quarta (22), vai oferecer recursos pedagógicos de alta qualidade para ajudar 

os professores a garantir o aprendizado dos seus alunos”. Quem assina a reportagem é Laís 

Semis, que segundo a NE, ocupa o cargo de repórter do site, possui graduação em jornalismo, 

fez Curso Abril de Jornalismo em 2014 e colaborou com a revista Capricho e o site Planeta 

Sustentável. 

O projeto que tem parceria com o Google.org foi anunciado poucos dias antes da 

divulgação da terceira versão da BNCC, que ocorreu em abril de 2017. A chamada parceria 

entre as duas instituições privadas custou R$ 15,8 milhões ao Google.com para que a NE 

disponibiliza-se planos de aulas, vídeos e outros recursos para professores. A publicação que 

 
31 Acesso em 20/03/2019 Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/4849/com-apoio-de-fundacao-lemann-e-

google-nova-escola-publicara-6-mil-planos-de-aula-gratuitos-e-alinhados-a-base-nacional-

comum?download=true 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/4849/com-apoio-de-fundacao-lemann-e-google-nova-escola-publicara-6-mil-planos-de-aula-gratuitos-e-alinhados-a-base-nacional-comum?download=true
https://novaescola.org.br/conteudo/4849/com-apoio-de-fundacao-lemann-e-google-nova-escola-publicara-6-mil-planos-de-aula-gratuitos-e-alinhados-a-base-nacional-comum?download=true
https://novaescola.org.br/conteudo/4849/com-apoio-de-fundacao-lemann-e-google-nova-escola-publicara-6-mil-planos-de-aula-gratuitos-e-alinhados-a-base-nacional-comum?download=true
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foi vinculada no próprio site da NE informa ainda que “A ação é parte de um compromisso de 

dois anos da empresa com o intuito de apoiar organizações sem fins lucrativos na qualificação 

da Educação no planeta” numa tentativa de justificar a boa ação por parte do Google.org. 

A notícia é orientada por cinco perguntas: O quê? Como? Quando? Onde? Quem e Por 

quê? E acompanha a imagem de Jorge Paulo Lemann, criador da Fundação Lemann, 

juntamente com Fábio Coelho, presidente da Google Brasil. Na imagem, os dois estão com 

vestimentas formais, terno e gravata, em um palco, em pé, se cumprimentando; ao fundo, as 

imagens das marcas Google.org, Fundação Lemann e Nova Escola. A imagem da notícia, 

além de mostrar o acordo feito entre ambas as empresas, indica uma certa seriedade quanto à 

parceria, pois as vestimentas, assim como o cumprimento da forma que está posto na imagem 

a seguir, configuram esse entendimento. 

Figura 17: Imagem retirada da publicação do projeto planos de aula NE 

 

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/4849/com-apoio-de-fundacao-lemann-e-google-nova-escola-publicara-6-mil-
planos-de-aula-gratuitos-e-alinhados-a-base-nacional-comum?download=true/ Acesso em 20/06/2019. 

 

 

Em consideração às contribuições de Maingueneau (2014) sobre a concepção de que 

enunciar é “construir sobre essa base uma encenação singular da enunciação: a cenografia 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 122) pode-se concluir que no enunciar existe um propósito por 

parte do enunciador para a escolha da cenografia com o objetivo de conquistar a adesão da 

cena enunciativa para torná-lo legítimo. Visto que, segundo o autor, a noção de cenografia 

apoia-se na ideia de que: 
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[...] o enunciador, por meio da enunciação, organiza a situação a partir da qual 

pretende enunciar. Todo discurso, por seu próprio desenvolvimento, pretende, de 

fato, suscitar a adesão dos destinatários instaurando a cenografia que o legitima. Esta 

é imposta logo de início, mas deve ser legitimada por meio da própria enunciação. 

Não é simplesmente um cenário; ela legitima um enunciado que, em troca, deve 

legitimá-la, deve estabelecer que essa cenografia da qual a fala vem é precisamente a 

cenografia requerida para enunciar como convém num ou noutro gênero de discurso 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 123). 

 

Dito isso, podemos afirmar que a escolha da imagem, o título e o subtítulo configuram 

uma tentativa de convencimento de que o projeto é algo inovador com o único intuito de 

beneficiar os docentes, pois afirmam que a parceria “dará muito subsídio para o trabalho 

docente antes, durante e depois da aula: a produção de milhares de planos de aula estruturados 

e alinhados à Base Nacional Comum Curricular” e tem como um dos princípios “garantir que 

todo professor brasileiro tenha recursos excelentes para engajar seus alunos e garantir a 

aprendizagem deles”. No entanto, o que pode ser depreendido é uma visão de professor 

despreparado e que não realiza intervenções de forma que suas turmas avancem: 

Ensinar bem é sinônimo de planejar bem. Uma boa aula, na qual o professor 

chega preparado para construir situações didáticas ricas e realizar intervenções que 

façam a turma avançar, gera uma aprendizagem efetiva e reflete no desempenho dos 

alunos.” (NOVA ESCOLA, 2017).(Grifo de nossa responsabilidade)  

 

É possível percebermos, a partir dos enunciados apresentados que a visão da NE em 

relação aos professores é que eles precisam de suportes pedagógicos para alcançar avanço e 

aprendizagem nas turmas que atuam. Além disso, como podemos observar nos enunciados 

destacados, a NE parece resumir o sucesso do trabalho do professor e a aprendizagem dos 

alunos unicamente por meio de planos de aula, trabalho este que está relacionado diretamente 

ao fazer docente. O professor  é apontado como o único e principal responsável pelo sucesso 

ou fracasso da aprendizagem dos alunos, algo que é comum no discurso da  FL, o que  pode 

ser comprovado a partir de uma de suas publicações: 

Os resultados educacionais dos jovens brasileiros continuam abaixo da performance 

observada em estudantes de faixa etária semelhante em outros países. Na última 

avaliação global, liderada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), o Brasil ocupou a 63ª posição em ciências, a 59ª em leitura e a 

66ª colocação em matemática entre os 70 países analisados. Outro relatório revelou 

ainda que 67% dos alunos de 15 anos não dominavam conceitos básicos de 

matemática. Infelizmente e embora trabalhem buscando garantir a aprendizagem, os 

professores brasileiros muitas vezes não têm os recursos e o apoio de que precisam 

para mudar essas estatísticas. (FUNDAÇÃO LEMANN, 2017) 
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Souza (2019, p. 107) declara que “o professor, nessa perspectiva, é apontado como o 

principal responsável pelo sucesso da educação e pela mudança das estatísticas, precisando 

apenas de apoio e recursos”. Além disso, afirma que “parâmetros internacionais, de realidades 

absolutamente distintas da brasileira, estabelecidos por uma instituição do campo econômico, 

são tomados como referência para dizer o que se deve esperar como qualidade para a 

educação do país.” Dessa forma, podemos concluir que, por meio de realidades 

completamente diferentes, a de outros países desenvolvidos, por exemplo, faz-se comparações 

de resultados dos alunos para justificar uma suposta precariedade educacional. E que os dados 

desconsideram outras aprendizagens, uma vez que dão ênfase apenas em resultados 

numéricos. 

No segundo parágrafo do primeiro texto em análise, a publicação legitima a notícia 

com citação, fenômeno recorrente analisado nos estudos da AD. Abre-se aspas para a fala de 

Jorge Paulo Lemann, criador da fundação Lemann e Fabio Coelho, presidente do Google 

Brasil:  

 “O mundo será muito melhor com a conectividade que o Google traz para ele. É uma 

honra estar associado a essa empresa em um projeto para melhorar a Educação no Brasil" 

disse Jóse Paulo Lemann. 

Em seguida, de maneira complementar à fala de Lemann, abre-se aspas para a fala de 

Fabio Coelho: “Com essa parceria, poderemos contribuir para preparar os professores, de 

forma que eles tenham mais sucesso na sala de aula".  

Na primeira declaração podemos ver que há um viés publicitário voltado para a marca 

Google ao afirmar que o mundo será melhor com a conectividade que essa traz e por isso, nas 

palavras da NE, “é uma honra estar associado a essa empresa”, a qual afirma ter o mesmo 

objetivo que a NE “melhorar a educação do Brasil”. Ao argumentar mais uma vez que a 

educação precisa ser melhorada, é possível compreender uma outra afirmativa explícita, a de 

que a educação no Brasil não vai bem. A fala do presidente do Google Brasil reafirma que 

para essas duas empresas privadas algo está mal, pois declaram que os planos podem 

“contribuir para preparar os professores”.  Nota-se que “melhorar a educação no Brasil” está 

relacionado a “preparar os professores”, ou seja, o peso do fracasso da educação brasileira 

sempre está ligado diretamente à formação docente. 

O uso das aspas se dá por diversas razões. Nesses enunciados, temos o discurso direto. 

Em consequência disto, pode-se afirmar que a citação está posta como fonte de autoridade de 
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uma assertiva, pois o discurso direto acontece quando aquele que cita reproduz as próprias 

palavras do enunciador citado. Ao trazer para o discurso a voz do criador da FL e do 

presidente do Google Brasil, o enunciador busca a adesão e a confiança dos seus 

enunciatários, isso se comprova por se tratar de duas empresas privadas que estão propondo o 

projeto. 

 No terceiro parágrafo, informa-se que 

O projeto será realizado por NOVA ESCOLA e, até 2019, qualquer professora ou 

professor brasileiro terá acesso a 6 mil planos de aula multimídia, de todas as 

disciplinas, da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. O material trará 

estratégias claras de como ensinar os conteúdos previstos no currículo para 

estudantes em diferentes níveis de aprendizagem, dicas e orientações para o 

professor aplicar as atividades em sala de aula, além de vídeos e sugestões de 

exercícios e avaliação. A expectativa é de que, em dois anos e meio, o projeto 

colabore com o trabalho de milhões de educadores brasileiros. 

 

Constatamos que o material a ser produzido tem a linguagem semelhante aos materiais 

fornecidos pela NE, clara, objetiva, de linguagem simples, de forma que o professor possa 

aderir e aplicar em sala de aula de maneira fácil. Com o objetivo de tentar levar o leitor a 

enxergar o que vai acontecer, faz-se uma menção às futuras expectativas, ou seja, uma 

projeção do que está por vir, como pode ser visto em “A colaboração com o trabalho de 

milhões de educadores brasileiros”. Os verbos contribuir e colaborar utilizados no segundo e 

terceiro parágrafos, respectivamente, são apresentados no sentido de filantropia, atribuindo 

sentido de ajuda, caridade, generosidade para com outrem. Referem ao professor como o que 

deve colaborar, seguir o que lhe é proposto, desconsiderando o trabalho autônomo docente 

como profissional da área. 

 O enunciador interpela prontamente o co-enunciador para que seja seu parceiro; 

abaixo as razões em nome das quais apela a essa parceria: 

Tudo será desenvolvido por professores experientes e conectados à realidade da sala 

de aula e revisado por especialistas nas disciplinas. Os educadores interessados em 

colaborar com o projeto poderão se inscrever nas chamadas públicas que 

acontecerão nos próximos meses. 

 

Percebe-se que existe uma preocupação em afirmar que os materiais são produzidos 

por professores, porém, não por qualquer professor, pois o bom professor caracteriza-se como 

aquele que é experiente e conectado à realidade da sala de aula. As afirmativas de que o 

material será desenvolvido por professores e será revisado por especialistas acaba 
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contribuindo para o efeito de sentido de legitimação do material que será disponibilizado, de 

modo que os professores serão autores e os especialistas os revisadores.  Destacamos que 

professores experientes não são garantia de um bom plano de aula, pois podem ser ou não 

profissionais com experiência acadêmica ou prática docente na educação básica. O mesmo 

vale para os especialistas citados, já que podem ser apenas pesquisadores, mas não atuantes 

nos anos do ensino fundamental.  

A elaboração de materiais didáticos por profissionais sem experiência na educação 

básica é algo comum. Algo que já acontece, por exemplo, nos cursos livres de língua e em 

livros didáticos. Ainda cabe questionar o que se entende por “professores experientes”. 

Podem ser aqueles que são experientes em produzir materiais didáticos, assim como podem 

ser aqueles que possuem experiência na sala de aula. No caso da produção dos planos de aula 

da NE, nesse texto, não há nada especificado sobre essa experiência. Além de ignorar que 

nenhuma turma é igual a outra. Cada situação da sala de aula é única. 

 A partir disso, entendemos ser importante questionar também os critérios que serão 

considerados na seleção desses professores. Não é mencionado nenhum e, mesmo que fosse, 

quaisquer critérios para considerar esses professores como experientes e conectados à 

realidade da sala de aula não anulariam o fato de outros professores serem capazes também de 

produzir esses materiais ou deveriam segui-los, pois não participaram da seleção ou foram 

reprovados por ela. Dessa forma, a seleção pode ignorar todo um conhecimento construído 

dentro e fora do ambiente acadêmico e de vida profissional, pois não se deve considerar que 

os professores selecionados são melhores em detrimento de outros, dado que, esse tipo de 

seleção reforça a competição entre docentes, colocando-os em disputa pela hierarquia, 

realçando  uma visão meritocrática em relação ao fazer docente.  

 A notícia finaliza informando que 

O projeto será financiado por uma doação do Google. A ação é parte de um 

compromisso de dois anos da empresa para apoiar organizações sem fins lucrativos 

na qualificação da Educação no planeta. Além de NOVA ESCOLA, outras nove 

instituições ao redor do mundo foram selecionadas para o programa.   

 

 Além disso, dá espaço para a fala de Leandro Beguoci, diretor editorial de NOVA 

ESCOLA (citado por nós no capítulo do corpo editorial), a fim de declarar o objetivo do 

projeto, que consiste em “garantir que todo professor brasileiro tenha recursos excelentes para 

engajar seus alunos e garantir a aprendizagem deles” complementando “Ao oferecer esses 
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recursos, queremos contribuir para que cada educador tenha prazer em ensinar. E, ao ter essa 

satisfação, espero que ele desperte em cada aluno o prazer em aprender”.  

Leandro Beguoci, na qualidade de diretor editorial, corrobora com o discurso da NE 

de que o sucesso e a aprendizagem dos alunos estão inteiramente ligados aos recursos 

utilizados em sala de aula. Recursos esses produzidos pelo próprio professor, como o plano de 

aula. Nota-se que ao abrir as aspas para a fala do diretor, é possível verificar que elas se 

complementam, afirmando-nos, nas palavras de Leandro Beguoci que, a NE irá oferecer e 

garantir recursos que, segundo ele, serão excelentes e despertarão o prazer tanto para os 

professores ensinarem, quanto para os alunos aprenderem. Em consequência disso, o 

engajamento e a aprendizagem dos alunos estão garantidos, uma vez que, a partir dos 

enunciados dos textos supõe que  eles o não têm. O enunciador ao abrir as aspas para a fala de 

outrem se vale dele para construir uma imagem de confiança e de credibilidade, posto que é o 

próprio diretor da NE quem garante os recursos. 

 Com a fala de Leandro Beguoci, temos um exemplo de enunciado relatado, pois de 

acordo com Maingueneau, o discurso relatado trata dos “diversos modos de representação, no 

discurso, de falas que são atribuídas a instâncias outras que não a do locutor” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 85). 

 O autor ainda afirma que o uso das aspas desempenha “[...] antes de mais nada um 

sinal construído para ser decifrado por um destinatário. O sujeito que utiliza as aspas é 

obrigado [...] a realizar uma certa representação de seu leitor e, simetricamente, oferecer a este 

último uma certa imagem de si mesmo” (MAINGUENEAU, 1997, p. 91). Para o autor, esse 

recurso produz no texto um sentido de confirmação e sentença. Assim, nos enunciados 

relatados em discurso direto o uso das aspas serve para marcar a autoridade e, de certa forma 

“proteger-se antecipadamente de uma crítica do leitor” (MAINGUENEAU, 1997, p. 91). 

Conforme explicitamos no capítulo de conceitos teóricos, parafraseando Daher (2000, 

p. 87), é possível entender a cenografia a partir de uma determinada locução discursiva, uma 

cronologia e uma topografia. Enquanto produto de enunciação, nos enunciados do texto de 

análise temos uma instituição (EU) que fala para os professores (TU), num canal de 

comunicação para professores (AQUI), em um momento de mudança em relação à educação 

(AGORA), poucos dias antes da divulgação da terceira versão da BNCC. Nessa cena, o 

enunciador é responsável pela Fundação Lemann e os enunciatários os professores de todo 

Brasil, uma vez que a BNCC é destinada aos docentes de todo território brasileiro. Vale 
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ressaltar que a topografia não se refere exatamente aos lugares de onde os sujeitos interagem, 

mas à posição que esse sujeito deve e pode ocupar na instância do discurso. Nessa 

perspectiva, não temos qualquer instituição propondo um projeto para os professores, mas 

temos a NE, conhecida nacionalmente pelo seu trabalho feito há mais de três décadas, afinal, 

segundo consta: “Em mais de três décadas de existência, NOVA ESCOLA produziu 

memoráveis reportagens, artigos, planos de aula e entrevistas com respeitados especialistas 

que inspiraram educadores de todo o Brasil.”, legitimando e respaldando, através do discurso, 

a confiabilidade da marca, além de especificar a presença de especialistas. 

 É possível observar, a partir das marcas linguísticas apresentadas nesse primeiro texto 

analisado, que consideram que o fracasso escolar do aluno está restritamente associada ao 

trabalho do professor. A NE não só desqualifica os saberes e os modos de produzir do 

trabalho docente, como associa ao professor à má qualidade da educação. Compreendemos 

que o professor, para ela, é um sujeito mal formado e despreparado, que necessita recursos 

para garantir o prazer e a aprendizagem dos alunos.  

A notícia segue a estrutura composicional da revista NE, em que essa utiliza vários 

adjetivos para qualificar os planos de aula, colocando-os como se fossem o principal e único 

material utilizado no trabalho docente, quando para nós, professores, é apenas um dos 

instrumentos de trabalho que especifica o que será realizado na sala de aula. O que não quer 

dizer que deva ser visto como algo pronto e engessado, uma vez que nenhum trabalho, 

inclusive do professor, segue estritamente o planejado na atividade realizada. 

Ao mesmo tempo em que desqualificam os professores e o seu fazer pedagógico, há o 

apagamento dos alunos.  Pode-se verificar, que a garantia da aprendizagem depende somente 

do professor, anulando ou ignorando a troca e a construção que acontece em sala de aula, 

entre docentes e alunos.  

As menções relacionadas à BNCC, a parceria das instituições privadas, os planos de 

aula e a melhoria da educação são referidas em um tempo presente com uma projeção futura. 

Os verbos e o contexto corroboram para nossa afirmativa, como pode ser constatado em 

“documento que determinará os conhecimentos”, já que ainda não tinha sido homologado; em 

“uma parceria que dará muito subsídio”, uma vez que estão anunciando pela primeira vez essa 

parceria; “um projeto para melhorar a Educação no Brasil”, pois consideram que algo precisa 

ser melhorado; “Com essa parceria podemos contribuir”, visto que estão lançando o projeto 

para distribuir planos de aula.  
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A partir do estudo das deixes é possível depreender que os elementos linguísticos 

indicam um lugar e um tempo em que o enunciado foi produzido, publicação feita em 22 de 

março de 2017, mas com projeção no futuro (momento em que se debate sobre a BNCC e, em 

breve, a homologação da mesma). 

No que diz respeito aos participantes da enunciação, foi possível notar que, apesar da 

publicação ser noticiada no site da NE por uma jornalista da revista, que descreve um projeto 

da NE, há uma tentativa de distanciamento em relação ao enunciador, que podemos destacar 

através da seguinte citação: “Foi com isso na cabeça que a fundação”, ao invés de “nós da 

fundação Lemann”. Em relação ao coenunciador, podemos afirmar que, apesar de ser uma 

notícia direcionada ao professor, em um site que fala sobre e para os docentes, é possível 

verificarmos ora um distanciamento para com quem escreve, ora uma aproximação. 

Consideremos as seguintes afirmativas: “qualquer professora ou professor brasileiro terá 

acesso a 6 mil planos de aula multimídia”, “orientações para o professor aplicar”, “e quem 

não tem acesso fácil à internet na escola durante o planejamento pode ficar despreocupado”.  

Entendemos que para conseguir adeptos ao projeto anunciado, o enunciador, por meio 

de suas escolhas linguísticas, utiliza-se de termos que carregam sentidos que nos remetem à 

ideia de filantropia. Ou seja, para um leitor/ouvinte pouco atento a essas marcas, existem duas 

empresas privadas preocupadas com a educação brasileira e que tem como objetivo “melhorar 

a educação”. Dessa forma, uma das empresas financia o projeto através de uma doação com o 

intuito de auxiliar, ajudar, orientar o professor e, consequentemente, garantir o prazer e 

aprendizagem dos alunos. Tudo isso se baseando no fato de considerar essa ação como  “ 

parte de um compromisso de dois anos da empresa para apoiar organizações sem fins 

lucrativos na qualificação da Educação”. 

Passemos para o segundo texto32, sobre o qual teceremos mais comentários, 

comparando-o com o primeiro. A materialidade que iremos analisar é um texto disponível no 

site da NE com link nomeado “Saiba mais sobre o projeto”.  

 
32 Disponível em https://novaescola.org.br/plano-de-aula/sobre / Acessado em 20/07/2019 

 
 
 
 
 
 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/sobre%20/
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O texto que tem como título “Sobre os planos de aula” carrega em si um gênero, o 

plano de aula. Esse texto, não pode ser considerado uma notícia, visto que é posto como um 

texto explicativo sobre o projeto,  fixado no site com a finalidade de esclarecer o que é o PPA. 

É notório que esse esclarecimento é direcionado aos professores interessados no 

projeto, porém, ao apresentá-lo, o enunciador não se dirige diretamente ao professor, 

utilizando, por exemplo, vocativos, como: “caro professor” ou “prezado professor”. No 

entanto, é possível identificar que o texto se dirige aos professores, pois existem marcas dessa 

interação ao longo do texto. Além disso, o próprio gênero plano de aula faz parte do trabalho 

docente, sendo assim, é evidente que a materialidade aqui analisada se direciona aos 

professores. 

 Vejamos o parágrafo introdutório: 

 

O projeto Planos de Aula NOVA ESCOLA é a primeira ação em escala nacional a 

criar materiais online e gratuitos, para sala de aula, alinhados à Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. O 

objetivo do projeto é disponibilizar planejamentos, ideias de boas atividades, 

resoluções comentadas e referências de formação para todos os professores do 

Brasil, sempre com o cuidado de colocar o aluno no centro da aprendizagem. 

A iniciativa da Associação Nova Escola teve início em 2017, com o apoio da 

Fundação Lemann e do Google.org. Juntas, as organizações acreditam que o 

professor deve ocupar o lugar de referência como autor de conteúdo de qualidade 

para sala de aula. O produto dessa união de esforços e conhecimentos tem a missão 

de apoiar milhares de docentes no desafio de traduzir a BNCC - política pública que 

define o que todo brasileiro deve aprender até o fim da Educação Básica - para a 

realidade do chão da escola, assegurando que nenhum aluno fique para trás. Nesse 

cenário, NOVA ESCOLA é a plataforma parceira do profissional da Educação no 

dia a dia do professor e do gestor escolar. 

Até 2019, produziremos, com mais de 600 professores, 6.000 planos de aula de 

Educação Infantil e componentes obrigatórios do Fundamental: Matemática, Língua 

Portuguesa, Ciências, Inglês, História e Geografia. O material será composto por 

atividades, resoluções, guias para o docente realizar intervenções com a turma, links 

e textos para ampliar o olhar do professor com pouca ou muita experiência sobre os 

processos de ensino e aprendizagem. 
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 Diferente do primeiro corpus analisado, esse texto foi publicado posteriormente à 

homologação da BNCC, ou seja, já dispunha de suportes disponíveis para os professores 

terem acesso, inclusive, aos planos de aula. Na publicação, é possível perceber que existe uma 

tentativa de evidenciar que se trata de um projeto pioneiro no Brasil, pois a homologação 

havia acontecido recentemente e nenhuma outra empresa, nem mesmo o MEC, disponibilizara 

materiais com esse objetivo. Em seguida, seus objetivos são destacados de forma a colocar o 

professor como aquele que precisa desses materiais, pois não é capaz de entender a BNCC, 

planejar e desprovê de boas atividades. E, como consequência disso, não coloca seus alunos 

no centro da aprendizagem. Esse discurso só reforça a ideia de que há precariedade na 

formação dos professores da educação básica. 

  A afirmativa de que um dos objetivos é “colocar o aluno no centro da aprendizagem” 

ao propor disponibilizar materiais online para professores pode ser questionada considerando 

que os enunciados nos apontam para uma visão de escola e educação mecanizada, a qual se 

preocupa excessivamente com métodos e materiais que serão utilizados. Ou seja, uma visão 

tecnicista, que não difere da proposta homologada pela BNCC, como foi abordado no capítulo 

anterior. 

 Ao afirmar que as duas mantenedoras do projeto “acreditam que o professor deve 

ocupar o lugar de referência como autor de conteúdo de qualidade para sala de aula.”, a NE, 

de certa forma, tenta nos convencer de que os professores estão no centro do debate da 

produção de materiais para o trabalho docente. Porém, seu discurso é contraditório, pois 

propõem ajudá-los a partir do pressuposto de que algo precisa ser melhorado na educação. No 

mais, os parágrafos posteriores reafirmam essa questão quando a NE complementa que “o 

produto dessa união de esforços e conhecimentos tem a missão de apoiar milhares de docentes 

no desafio de traduzir a BNCC”. Assim, podemos concluir que, para a NE, os professores 

precisam de suporte para traduzir um documento de sua área e componente curricular 

homologado recentemente, e, para isso, não teriam nenhuma instituição melhor que a NE, 

“plataforma parceira do profissional da Educação no dia a dia do professor e do gestor 

escolar.”. 

 Em seguida, há uma descrição do que pretendem produzir a curto prazo: “6.000 planos 

de aula de Educação Infantil e componentes obrigatórios do Fundamental”, isto, “com mais de 

600 professores”. A NE parece enfatizar a valorização dos professores, inclusive, os 

selecionam como produtores dos planos de aula. No entanto, vale destacar, que ao passo que 
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tentam valorizar os docente, dando-lhes a função de criar os planos os desvalorizam 

afirmando que os materiais irão “ampliar o olhar do professor”. 

O material está sendo pensado com cuidado por grandes nomes da Educação do 

Brasil e, antes do início da produção do conteúdo, passa por uma fase de teste 

(Programa de Desenvolvimento Colaborativo) em escolas de redes públicas pelo 

Brasil, para que a proposta e o formato sejam validados por professores num 

contexto de uso real com estudantes. [...] 

Todo o conteúdo do projeto Planos de Aula NOVA ESCOLA está sendo elaborado 

por uma equipe de professores com experiência no ensino em escolas públicas e 

privadas, de todas as regiões do país, selecionados entre milhares de candidatos. Os 

integrantes do Time de Autores (conheça mais sobre ele aqui) são profissionais 

dispostos a gerar e compartilhar conhecimento sobre Educação para o Brasil e 

comprometidos em produzir conteúdos de qualidade conectados à realidade das 

salas de aula. 

 

 É notória a preocupação da revista em mostrar aos seus leitores que os materiais 

produzidos são de confiabilidade. Isso se confirma quando a NE destaca a presença de 

professores e os “grandes nomes da Educação” e informa que, antes de produzir esses 

materiais, ele passará por uma fase de teste em escolas públicas e serão validados pelos 

professores dessas escolas. Professores que, de certa forma, tem prestígio, pois passam por 

processos seletivos para ingressarem nas redes municipais ou estaduais. Com isso, a NE 

contribui para a circulação de um efeito de sentido de legitimação do material que oferece em 

sua plataforma, além de se eximir da responsabilidade caso não agrade um ou outro professor. 

Porque, ao colocar o material para aprovação por terceiros, a revista se apropria da 

possibilidade de argumentar que apenas disponibiliza os materiais. Mas os mesmos são 

produzidos por professores, passaram por fase de testes em escolas públicas e foram 

aprovados pelos professores da escola pública que utilizarão os planos de aula. Abaixo da 

explicação sobre o projeto, destaca-se em negrito o título “De professor para 

professor” trazendo explicações de quem irá produzir os planos de aula para o projeto.  

 Destacamos que a NE, de certa forma, contribui para a competição e disputa entre os 

pares da classe. Os profissionais que se inscrevem estão “dispostos a gerar e compartilhar 

conhecimento sobre Educação para o Brasil e comprometidos em produzir conteúdos de 

qualidade conectados à realidade das salas de aula” e os que não o fazem, não estão. Além 

disso, afirmar que o material será “pensado por grandes nomes da educação” nos possibilita 

identificar um viés meritocrático, o que cria uma hierarquização e reforça o individualismo 

num ambiente que deveria ter incentivo à coletividade. Vale ressaltar que, mesmo se valendo 

dos mais altos critérios para selecionar professores em detrimento de outros, esse 

http://www.novaescola.org.br/time-de-autores
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posicionamento atesta a falta de conhecimento da NE para com a educação, pois ignora a 

realidade e necessidade da comunidade que cada um atua, ou seja, a pluralidade na educação. 

A proposta de oferecer materiais que devem ser seguidos pelos docentes da educação 

básica corrobora para a ideia de que o professor é meramente um instrutor. Ou seja, aquele 

que detém certo conhecimento e está ali somente para transmitir conteúdos, quando, na 

verdade,o papel do docente é muito mais complexo. 

O texto ainda informa que 

O primeiro Time de Autores, que produziu 1.500 planos de aula de 

Matemática (já disponíveis gratuitamente aqui), se reuniu na cidade de 

Itapeva, Minas Gerais, em novembro de 2017, para participar de uma 

formação e discutir sobre Matemática, Didática e BNCC. Juntos, 200 

professores, com as mais variadas experiências, viveram momentos de muito 

aprendizado, desenvolvimento profissional e colaboração. Em abril de 2018, 

fizemos uma nova formação com cerca de 100 professores de Ciências e 

Inglês. Em julho, voltamos a nos reunir com mais 200 docentes de Língua 

Portuguesa e Educação Infantil. Somados, esses novos Times de Autores 

produzirão mais 3.000 planos de aula de qualidade e gratuitos para todos os 

professores do Brasil. 

 

 

No fragmento acima, podemos constatar que, apesar de NE afirmar que a seleção de 

professores levará em consideração profissionais experientes, esses docentes passarão por 

formações continuadas oferecidas pela marca.  

Ao final, a publicação dá destaque aos apoiadores e patrocinadores do projeto, 

mencionando a parceria feita com outras instituições e as descreve uma a uma. Entre elas, a 

própria NE, a FL, o Google, o instituto Allana e o curso livre de idiomas Target Idiomas, que 

passa a ser responsável pelos planos de língua inglesa. Ao declarar parcerias com empresas 

privadas, em especial, com um curso livre de idiomas, é possível depreender qual a visão de 

ensino de línguas que orientará a produção dos planos de aula. Sabemos que, diferente da 

realidade da escola pública ou privada, os cursos de línguas atendem a um público específico 

cujas propostas, muitas vezes, estão voltadas para o trabalho com métodos de memorização e 

conversação. Abordagens que divergem daquilo que muitos professores de línguas, como nós, 

acreditam que deva ser trabalhado em sala de aula.  

Podemos concluir que, apesar de trazer algumas informações contidas no primeiro 

texto, o segundo detalha outras questões como: a presença de professores elaboradores dos 

planos e aulas, os planos já disponíveis no site e o apoio e patrocínio de outras instituições 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca
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privadas. Mesmo sendo escrito dentro de um espaço de tempo presente para quem lê, ainda se 

faz uso de verbos que dão ideia de projeção futura: “Até 2019, produziremos, com mais de 

600 professores, 6.000 planos de aula de Educação Infantil e componentes obrigatórios do 

Fundamental: Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, Inglês, História e Geografia.”. 

O modo como se organiza e se configura os textos nos permite afirmar que o 

enunciador se posiciona frente ao seu enunciatário, o professor, como aquele que tem a 

solução para melhorar a educação. Apesar da tentativa da revista de instituir os materiais 

como uma sugestão para o trabalho docente, é possível identificar que não se trata somente de 

uma sugestão, mas de um material necessário, em razão de ser um material que promete 

“ampliar o olhar do professor” e que está sendo produzido “com cuidado por grandes nomes 

da Educação do Brasil”. Além de estar passando por “uma fase de teste em escolas de redes 

públicas pelo Brasil”, o que acaba por construir sentidos de que o professor não pode recusar 

esses recursos que serão disponibilizados pela NE.  

 É importante comentar que a proposta dos planos de aula desconsidera a autonomia 

dos professores e alunos em sala de aula. Importa oferecer ao aluno uma educação autônoma, 

ao passo que, a escola e os docentes ensinem aos alunados como se organizarem, planejarem, 

responsabilizem-se por suas ações. 

  Há no artigo 3º, inciso III da LDB, os princípios do ensino brasileiro. Entre os 

princípios, na lei, ganha destaque importante o fato de haver o pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas. Assim, não existe obrigatoriedade na lei de fazer uso desta ou 

daquela metodologia pedagógica. Posto isso, podemos concluir que, a maneira como é 

conduzido o projeto da NE vai  na contramão do que é previsto na lei, e ignora a existência do 

pluralismo de ideias. Assim, para a NE, o professor é um mero reprodutor de conteúdos, ou 

seja, um instrutor. 

Para Maingueneau (2013), todo enunciado possui marcas de modalidade que “indicam 

a atitude do enunciador em relação ao seu enunciado ou a seu co-enunciador” 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 128). Dessa forma, o enunciador pode exprimir juízo de valor 

positivo ou negativo acerca do que anuncia (modalidade apreciativa), exprimir verdade ou 

falsidade referente ao conteúdo na enunciação (modalidade epistêmica) ou agir proibindo ou 

autorizando a situação referida no seu enunciado, exprimindo valores de obrigação e de 

permissão (modalidade deôntica). O enunciador, nos textos que analisamos, dirige-se a seu 

coenunciador recorrendo ao uso da modalidade ora apreciativa, ora epistêmica, pois ao passo 
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que exprime juízo de valor acerca do que enuncia, declara as supostas vantagens oferecidas ao 

mostrar atributos positivos acerca da parceria com o Google e aos planos de aula que serão 

disponibilizados, podendo ser comprovado em:  

"O mundo será muito melhor com a conectividade que o Google traz para ele. É uma 

honra estar associado a essa empresa em um projeto para melhorar a Educação no Brasil" e 

“uma parceira que dará muito subsídio para o trabalho docente”, manifestando seu agrado 

perante o fato de ter o Google como um de seus parceiros. Assim como em “O material trará 

estratégias claras” e “Nosso objetivo é garantir que todo professor brasileiro tenha recursos 

excelentes”, “conteúdo de qualidade”, “nosso material está sendo pensado com cuidado por 

grandes nomes da Educação do Brasil” elencando e mostrando atributos positivos aos planos 

de aula e aos educadores que cuidarão dos planos que serão oferecidos. (Como pode ser visto 

integralmente no texto em anexo) 

 Podemos destacar também o espaço da interdiscursividade na construção dos 

discursos, visto que esses foram estrategicamente marcados pela presença e reconhecimento 

do discurso do outro na busca por certa legitimidade. Assim, NE, a fim de construir seu 

discurso, recorre a outros discursos pré-existentes, para legitimar a criação e disponibilização 

de recursos pedagógicos. Nas publicidades analisadas, o enunciador recorre ao discurso da 

necessidade de entender a BNCC para garantir a aprendizagem dos alunos, ambos os textos 

recorrem ao discurso naturalizado de que se precisa melhorar a qualidade da educação no 

Brasil. Logo, a hipótese do primado do discurso de Dominique Maingueneau se confirma, 

pois o discurso para existir depende do diálogo com outro, ou seja, o discurso não existe 

sozinho, ou por si só. 

 O enunciador se dirige ao co-enunciador como aquele que conhece a realidade da 

educação brasileira e por isso teria a solução para melhorar a educação. A interlocução está 

pautada numa cronografia (um momento) e topografia (um lugar) discursivas, as quais 

legitimam e tornam possível a construção da cenografia discursiva. Desse modo, é possível, 

por meio do discurso, que todos devem “entender” e colocar em prática a BNCC, visando 

uma pseudo “qualidade educacional”, que a NE ofereça materiais pedagógicos que fazem 

parte do trabalho docente, o que, consequentemente, acaba permitindo a entrada da empresa 

privada no espaço público de educação. 

 No que diz respeito à temporalidade construída na cenografia discursiva, constata-se 

que a palavra BNCC é o eixo temporal que torna possível os sentidos construídos pelo site da 
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NE. Ao longo do texto é possível observar inúmeras referências temporais que apontam para 

um futuro no qual os professores terão recursos para uma suposta melhoria do seu trabalho e 

da educação de modo geral. 

O tempo instituído discursivamente organiza-se da seguinte forma: 

        Tabela 3: Cronografia Discursiva da NE 

ANTES AGORA DEPOIS 

Necessidade de 

melhorar a qualidade 

da educação; 

 

Professores mal 

formados e sem 

recursos  

 

Falta de um 

documento que 

defina o conjunto de 

aprendizagens 

essenciais 

Momento de 

mudança; 

 

BNCC 

 

Necessidade de 

traduzir e entender a 

BNCC  

 

Necessidade de 

recursos 

pedagógicos 

“Todo professor brasileiro tenha 

recursos excelentes para engajar seus 

alunos e garantir a aprendizagem 

deles.” 

“prazer em ensinar. E, 

ao ter essa satisfação, espero que ele 

desperte em cada aluno o prazer em 

aprender” 

 

“conteúdos de qualidade conectados à 

realidade das salas de aula.” 

 

Mais de 6 mil planos de aula alinhados 

a BNCC 

 

Recursos Pedagógicos 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora   

 

Assim como o momento atual é valorizado, é notória a valorização atribuída ao futuro, 

no qual apenas se leva em consideração a BNCC. O discurso de transformação das práticas 

docentes defendido pelo enunciador é legitimado, uma vez que a cronografia construída 

discursivamente o permite fazê-lo. Porém, por trás do discurso de apoio aos docentes, o que 

se verifica são práticas tradicionais comuns ao contexto de controle e padronização. A 

maneira como as publicações anunciam o PPA, nos permite afirmar que os planos de aula da 

NE são apresentadas como material instrutivo, portanto que pode/deve ser usado em todas as 

salas de aulas: é só seguir as instruções.  
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 Nossas análises nos deram ferramentas para que pudéssemos concluir que o primeiro 

texto apresenta como cena genérica a notícia e o segundo texto, apesar de não poder ser 

considerado notícia como cena genérica, carrega traços do gênero. Ambos os textos 

correspondem à mesma cena englobante, são carregados de um discurso propagandístico, 

visto que qualifica direta e indiretamente a NE e seus parceiros, os planos de aula que serão 

feitos e o “compromisso” das empresas. É possível identificar o tom de propaganda, ou 

melhor, auto-propaganda.  

         A cenografia construída por ambos os textos dá idéia da facilidade de acesso aos 

recursos que serão oferecidos pela NE e que NE resolve todos os problemas. Como pode ser 

comprovado em  

 
E quem não tem acesso fácil à internet na escola durante o planejamento pode 

ficar despreocupado. A plataforma que abrigará o material está sendo 

projetada para funcionar mesmo com baixa conectividade, tanto no 

computador quanto no celular. 

 

  

        Topografia e cronografia remetem ao tempo de desenvolver, ensinar e aprender juntos 

para colocar em prática a BNCC e alcançar a qualidade na educação. Os textos analisados são 

formados de tempo e espaço discursivos que se fundem com aquilo que as cenografias 

indicam: o tempo de mudança e melhoria da educação é agora. A BNCC veio para melhorar a 

qualidade da educação, os planos de aula NE te ajudarão a ter bons resultados. O efeito de 

sentido reforça a valorização dos conteúdos que estarão nos planos de aula, além de remeter 

ao aprimoramento profissional. 

Os textos seguem a estrutura composicional da revista, mas deixa muitas marcas de 

subjetividade aparentes. São evidentes os elementos das estruturas de notícia, mas há uma 

singularidade no modo de fazer notícia, algo que tem a ver com a cena englobante, pois, de 

certa forma, retoma o discurso mercadológico.  

 A preocupação excessiva em melhorar a qualidade da educação tornou-se um discurso 

que circula no senso comum e que, consequentemente, foi naturalizado. Foi por meio desse 

mesmo discurso, que por anos, a NE justificou a existência da revista e de todos os serviços 

que são oferecidos.  

contribuir para a melhoria do ensino fundamental, divulgando informações que 

contribuam diretamente para a formação e o aperfeiçoamento profissional dos 

professores. Com esta revista [...] os professores têm acesso às novidades da área e 
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às experiências dos maiores especialistas em educação do Brasil e do exterior 

(NOVA ESCOLA, n. 169, 2004, p. 6). 

 

O discurso de que algo na educação precisa melhorar, de que os profissionais precisam 

de formações continuadas e recursos didáticos, justificam a existência de projetos como o 

Plano de Aula Nova Escola e atribui a culpa do fracasso ao docente, corroborando para um 

entendimento de que o docente não está preparado para exercer seu trabalho. Isso evidencia 

mais uma maneira de despotencializar o professor e de argumentar para esse profissional que 

ele não é capaz de pensar e repensar a sua própria prática. 

Além disso, a disseminação desse mesmo discurso corroborou também para legitimar 

a BNCC que, consequentemente, deu voz ao “projeto Planos de aula” Nova Escola. A 

justificativa de que algo vai mal na educação serviu como porta de entrada para o terceiro 

setor e a educação se tornou foco do mercado e de grandes empresários.  

Em vista disso, ao observar a construção dos textos analisados, levando em 

consideração os conceitos de interdiscurso e de cena enunciativa, o que podemos observar é a 

construção de um mesmo sujeito, que se posiciona do mesmo modo no campo discursivo. Um 

enunciador com um discurso politicamente correto, envolvendo a doação de tempo e dinheiro, 

visando uma pseudo “qualidade educacional” oferecendo aos professores recursos 

pedagógicos. Ou seja, a ineficiência do ensino público aparece como causa principal para o 

surgimento de empresas privadas que se encarregam de salvar o ensino público: eles têm a 

solução inovadora para professores e estudantes. 

Porém, essa auréola filantrópica é fonte de forte interesse no campo educacional, posto 

que a educação pode vir a ser um mercado lucrativo através da oferta formações continuadas e 

materiais pedagógicos, como faz a NE em sua página virtual, já mencionado no capítulo 

anterior. 

Logo, ao longo desse trabalho, vimos que a entrada do terceiro setor em instituições 

públicas vem crescendo significativamente com a justificativa de que a qualidade da educação 

precisa melhorar. Com isso, vende-se a ideia de que a iniciativa privada é a solução para esse 

problema, sem levar em consideração a falta de esforço e investimento por parte do poder 

público e a crescente desvalorização dos profissionais da educação. 

Quanto à criação dos planos de aula, tira-se do professor sua autonomia, criatividade e 

responsabilidade uma vez que precisa moldar-se a um sistema que prescreve e determina sua 
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prática em sala de aula. O ato de ensinar acaba por se resumir a instruir e, como conseqüência 

disso, não se pode esperar muito dos discentes, uma vez que esse professor se torna 

repassador de conteúdos de uma BNCC que controla seu trabalho por meio de materiais 

prontos que privilegiam informações e conteúdos em lugar da reflexão, tendo como foco a 

memorização e reprodução.  

No mais, destacamos que educar em tempos em  que o neoliberalismo impera, implica 

pensar, repensar e agir em nossa prática docente. Para tanto, há necessidade dos docentes 

atuarem como atores coletivos e reflexivos na luta por uma educação pública, gratuita, de 

qualidade e emancipadora. Daí a preocupação com a formação continuada oferecida pela NE 

e tantas outras instituições privadas, que se pautam muitas vezes em ação mais educativa que 

na reflexão do trabalho docente. 

No âmbito da educação pública, observa-se que empresas privadas como FL e o MPB 

vem ganhando destaque, tendo em vista a implantação do projeto liberal para a educação 

brasileira.  Nesses tempos sombrios, o neoliberalismo é a mais recente forma política e 

econômica de organizar algumas funções do Estado, e, infelizmente, a Educação tornou-se 

alvo principal da ganância desses grupos neoliberais. 

O Estado é responsável pelo cumprimento e garantia da Educação para todos e, 

mesmo que não cumpra minimamente seu dever, nada justifica a entrada do setor privado no 

gerenciamento e na elaboração de documentos norteadores da educação, como aconteceu com 

a BNCC. A entrada do terceiro setor na construção da base corroborou para que fosse possível 

a existência de outros discursos sobre a educação, além de criar uma situação favorável ao 

terceiro setor, em que encontrou espaço para seu desenvolvimento, em nome de uma 

Educação de qualidade. Para Matos  

Uma das ações do neoliberalismo (assim como do capitalismo) é 

determinar as formas das relações sociais, mas no que tange à 

Educação parece ter havido pelo governo a permissão para que as 

exigências neoliberais invadissem a Educação, o que se deve à 

estrutura do Estado nacional e da sociedade civil. (2010) 

 

Encerramos este capítulo concluindo que a educação e a escola estão a favor dos 

interesses do mercado porque, segundo Silva “A Educação é um lugar privilegiado para a 

hegemonia neoliberal” (2002. P.13) no que tange às técnicas de regulação e controle social.  



 90 

Com isso, pode-se dizer que, a oferta de determinados recursos pedagógicos vinda de 

empresas privadas podem não privilegiar uma formação cidadã holística, plena, educadora, 

libertadora e emancipatória. (FREIRE 1979,1984, 1985, 2002).  

 

4 Considerações finais 
 

Dedicaremos estas considerações para resgatar nosso percurso, assim como retomar 

nossas perguntas de pesquisa, para então tratarmos de algumas contribuições deste trabalho.   

Como já foi dito no primeiro capítulo, a escolha pelo tema e o corpus deste trabalho 

nasceu de minha atividade profissional, da inquietude frente às críticas relacionadas à 

Educação Básica pública brasileira, ao trabalho do professor e sua formação.  

A naturalização do sentido que a qualidade da educação precisa ser melhorada por 

meio de recursos pedagógicos e formações continuadas, prática que contribui para um 

entendimento de que o fracasso e sucesso educacional estão restritamente ligados ao docente. 

Este não leva em consideração fatores como: ausência de investimento e reconhecimento por 

parte do Governo, sucateamento da escola pública, baixos salários, falta de políticas públicas, 

etc.   

Neste sentido, nos debruçamos sobre as materialidades disponibilizadas da NE que, 

além de se dedicar por muitos anos a falar para/sobre o docente, cria recursos pedagógicos 

reafirmando essa prática discursiva. A pesquisa ganha mais destaque uma vez que a Fundação 

Lemann, organização sem fins lucrativos passa a gerir a marca NE, participa da construção da 

BNCC e propõe através do site NE um projeto que disponibiliza planos de aulas alinhados à 

base.  

Assim, traçamos os seguintes objetivos: Reunir informações acerca do contexto em 

que surgiu a revista NE.; reunir informações acerca do contexto em que se insere hoje a 

revista NE.; verificar quais são os materiais oferecidos pela NE; delimitar o corpus para 

análise dos materiais oferecidos pela NE; analisar o projeto Plano de aula oferecido pela NE; 

identificar, do ponto de vista discursivo-enunciativo, como se estabelece a interação 

enunciador do projeto (PPA) e coenunciador, afim de responder às seguintes perguntas: a) 

Como se faz possível uma revista oferecer materiais pedagógicos que constituem o 

trabalho docente?; b) Como é construída a identidade do professor no PPA da NE?   
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      Para alcançar os objetivos e respondermos a nossas perguntas de pesquisa, traçamos um 

panorama geral da NE. Na oportunidade, foi posto de forma breve o surgimento e as 

características da revista. A partir desses dados, foi possível identificar os objetivos e 

funcionamento da revista. A fim de corroborar para nossa análise, expusemos os materiais 

pedagógicos criados ao longo dos anos pela NE. Com isso, já foi possível construir uma das 

respostas de nossa pesquisa, visto que a revista sustenta a prática de criar materiais 

pedagógicos com o discurso de que os professores carecem de formação e que a qualidade da 

educação precisa ser melhorada. Por fim, fez-se necessário entender como se deu a 

transferência da marca para a Fundação Lemann e seu envolvimento com a BNCC. Para 

tanto, fez-se um breve panorama para entender como se deu a construção deste documento, 

bem como o envolvimento das empresas filantrópicas nesta construção. Explanamos que a 

educação é espaço privilegiado dentro de um contexto da hegemonia neoliberal e, um dos 

possíveis interesses de instituições privadas, como a FL, está em lucrar com materiais 

didáticos e formações continuadas para o professor, visto que o neoliberalismo reduz a 

educação ao tecnicismo, dando lugar aos interesses mercadológicos, o controle dos indivíduos 

e o “preparo” do indivíduo para o trabalho, colaborando mais ainda para a lógica da avaliação 

quantitativa, do rankeamento e da meritocracia. Os textos apresentados ao longo de nossa 

pesquisa faziam parte duma mesma teia discursiva e dialogavam entre si, o cruzamento dessas 

informações nos ajudou a contextualizar nosso trabalho, visto que, um conjunto de fatores 

aparentemente desconexos, quando selecionados e postos em relação “descrevem uma 

conjuntura” (MAINGUENEAU, 1997, p. 53). 

Buscamos informações relativas aos membros do corpo editorial, responsáveis da 

revista, colaborou para uma melhor compreensão de como se constitui a NE. Em seguida, 

analisamos as materialidades selecionadas por nós que seguiram o seguinte recorte:  é um 

material de domínio público; uma proposta de projeto recente que tem como foco o professor 

com o objetivo de criar planos de aula, materialidade que faz parte do fazer docente; fala-se 

do professor para o professor; usa-se a BNCC como um dos motivos para criação do projeto.  

Cabe lembrar que, apesar da empresa não ser vinculada ao meio acadêmico, posiciona-

se como fonte de informação confiável sobre educação, legitimando a criação de recursos 

pedagógicos e todas as suas publicações recorrendo  a práticas discursivas e afirmações que 

ao longo do tempo foram sendo progressivas e naturalizadas. Essas práticas reforçam que há 

uma suposta “falta de qualidade” na educação e de professores, por isso é preciso ajuda-

los. Essas fazem com que se naturalize a ideia de que precisam sempre se atualizarem, 

discurso que recai também nos cursos de formação de professores, que por diversas vezes são 
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questionados se de fato possuem grade curricular que contemplam práticas pedagógicas e 

atendem à necessidade de formar docentes, fato que não ocorre com muitas outras profissões, 

ninguém questiona a formação de um médico por exemplo, e, muito menos o culpabiliza pela 

precariedade da saúde pública.  

A institucionalização  da BNCC e a maneira que foi conduzida ao longo de um 

momento político conturbado e as reflexões referentes  ao contexto histórico em que estamos 

vivendo se tornaram porta de entrada das instituições privadas no serviço público, bem como 

o surgimento de projetos como os planos de aula NE, que se coloca como a responsável por 

orientar os professores a entender a BNCC, dando garantia que todo o professor terá 

excelentes recursos pedagógicos, e, que estes serão a garantia da aprendizagem dos 

alunos. Assim, nesse contexto, NE se posiciona como um dos meio de mudar a educação 

pública. A NE utiliza-se da BNCC como referência para criar os planos de aula, sustentando a 

ideia de transformação e mudança com relação a educação brasileira.  

Por meio dos estudos enunciativos de MAINGUENEAU (1997, 2008a, 2013, 

2014), Daher (2000, 2014), da noção de cenografia discursiva, identificamos que a interação 

entre o enunciador do PPA e os coenunciador professor  se estabelece ora por meio da 

modalidade  apreciativa, ora epistêmica, exprimindo juízo de valor acerca do quese enuncia 

declarando vantagens oferecidas ao mostrar tributos positivos acerca da parceria com outra 

instituição privada e ao próprio plano de aula, compreendendo portanto como é feita a 

interpelação do coenunciador, de modo a que o efeito de sentido central criado tenha sido 

“NE é a solução dos problemas educacionais”. O enunciador consegue seduzir 

seu coenunciador por meio de uma excelente demonstração do produto que comercializa – O 

PPA – e da empresa que representa: NE. Logo, temos de um lado, a NE, como produtor e, de 

outro, a Educação, o ensino e o acesso à aprendizagem, como um produto.  

Na enunciação, o EU se dirige a um TU determinando como o professor deve agir em 

sala de aula uma vez que a proposta do projeto é oferecer planos de aula, recurso este que 

direciona o trabalho docente. A cena construída na/pela enunciação assemelha-se a de cursos 

livres, onde coloca-se o professor como instrutor, ou seja, apenas um aplicador de conteúdos.   

O professor no PPA é quase nulo ou inexistente, uma vez que a imagem construída é 

de um profissional passivo e incapaz de gerir sua própria prática pedagógica. Compreendemos 

que por trás dos discursos de “qualidade” na Educação há tentativas de controle das práticas 

docentes.  

Como pesquisadora, aluna e professora da escola pública considero que as reflexões 

feitas neste trabalho não acabaram por aqui. Essa pesquisa contribuiu para dar visibilidade ao 
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que vem acontecendo na educação de forma geral, com ênfase aos ataques aos professores, 

que por sua vez, vem sendo desvalorizados por anos.   
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Endereço da página: 

https://novaescola.org.br/conteudo/4849/com-apoio-de-fundacao-lemann-e-googlenova-escola-

publicara-6-mil-planos-de-aula-gratuitos-e-alinhados-a-base-nacionalcomum 

Publicado em NOVA ESCOLA 22 de Março | 2017 

Feito por professores para professores 

Com apoio de Fundação Lemann e 

Google,  

NOVA ESCOLA publicará milhares de 

planos de aula gratuitos e alinhados à  

Base Nacional Comum 

O projeto, anunciado nesta quarta (22), vai oferecer recursos pedagógicos de alta qualidade 

para ajudar os professores a garantir o aprendizado dos seus alunos 

 
Jorge Paulo Lemann, criador da Fundação Lemann, mantenedora da Associação Nova Escola, e Fábio 

Coelho, presidente do Google Brasil, anunciam parceria das empresas para projeto que visa melhorar 

a Educação no Brasil (Foto: Laís Semis) 

Ensinar bem é sinônimo de planejar bem. Uma boa aula, na qual o professor chega preparado para 

construir situações didáticas ricas e realizar intervenções que façam a turma avançar, gera uma 

aprendizagem efetiva e reflete no desempenho dos alunos. Foi com isso na cabeça que a Fundação 

Lemann, mantenedora da Associação Nova Escola, e o Google anunciaram, nesta quarta-feira (22/3), 

Laís Semis 

https://novaescola.org.br/conteudo/4849/com-apoio-de-fundacao-lemann-e-google-nova-escola-publicara-6-mil-planos-de-aula-gratuitos-e-alinhados-a-base-nacional-comum
https://novaescola.org.br/conteudo/4849/com-apoio-de-fundacao-lemann-e-google-nova-escola-publicara-6-mil-planos-de-aula-gratuitos-e-alinhados-a-base-nacional-comum
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uma parceira que dará muito subsídio para o trabalho docente antes, durante e depois da aula: a 

produção de milhares de planos de aula estruturados e alinhados à Base Nacional Comum Curricular, 

documento que determinará os conhecimentos essenciais para todos os estudantes brasileiros. Tudo 

será disponibilizado gratuitamente. 

"O mundo será muito melhor com a conectividade que o Google traz para ele. É uma honra estar 

associado a essa empresa em um projeto para melhorar a Educação no Brasil", disse Jorge Paulo 

Lemann, criador da Fundação Lemann, mantenedora da Associação Nova Escola. "Com esse parceria, 

poderemos contribuir para preparar os professores, de forma que eles tenham mais sucesso na sala 

de aula", complementou Fábio Coelho, presidente do Google Brasil. 

O projeto será realizado por NOVA ESCOLA e, até 2019, qualquer professora ou professor brasileiro 

terá acesso a 6 mil planos de aula multimídia, de todas as disciplinas, da Educação Infantil ao 9º ano 

do Ensino Fundamental. O material trará estratégias claras de como ensinar os conteúdos previstos 

no currículo para estudantes em diferentes níveis de aprendizagem, dicas e orientações para o 

professor aplicar as atividades em sala de aula, além de vídeos e sugestões de exercícios e avaliação. 

A expectativa é de que, em dois anos e meio, o projeto colabore com o trabalho de milhões de 

educadores brasileiros. 

Tudo será desenvolvido por professores experientes e conectados à realidade da sala de aula e 

revisado por especialistas nas disciplinas. Os educadores interessados em colaborar com o projeto 

poderão se inscrever nas chamadas públicas que acontecerão nos próximos meses. O trabalho será 

remunerado. 

E quem não tem acesso fácil à internet na escola durante o planejamento pode ficar despreocupado. 

A plataforma que abrigará o material está sendo projetada para funcionar mesmo com baixa 

conectividade, tanto no computador quanto no celular. 

O projeto será financiado por uma doação do Google. A ação é parte de um compromisso de dois 

anos da empresa para apoiar organizações sem fins lucrativos na qualificação da Educação no 

planeta. Além de NOVA ESCOLA, outras nove instituições ao redor do mundo foram selecionadas 

para o programa. “Nosso objetivo é garantir que todo professor brasileiro tenha recursos excelentes 

para engajar seus alunos e garantir a aprendizagem deles”, afirma Leandro Beguoci, diretor editorial 

de NOVA ESCOLA. “Ao oferecer esses recursos, queremos contribuir para que cada educador tenha 

prazer em ensinar. E, ao ter essa satisfação, espero que ele desperte em cada aluno o prazer em 

aprender”. 

 


