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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa de dissertação tem por objetivo analisar o processo de elaboração do documento 

da BNCC, ressaltando a participação do contexto da prática da Rede Municipal de Ensino de 

João Pessoa/PB. Entendendo que o currículo situa-se num campo de disputas (Pereira, 2010), 

(Silva, 2013), percebemos que ele nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos. Ele 

expressa uma historicidade, um contexto, uma tensão. Intencionamos, assim, identificar esses 

aspectos no processo de tessitura da BNCC. Portanto, considerando que a política precisa ser 

analisada em relação ao contexto, realizamos uma investigação a partir do Ciclo de Políticas 

de Stephen Ball e colaboradores. Desta feita, analisamos a conjuntura em que a política 

curricular foi iniciada e como os discursos políticos foram estabelecidos com base em suas 

influências no processo de elaboração da política. Além disso, consideramos os efeitos 

produzidos pela política e as questões colocadas no contexto da prática. No contexto das 

escolas, através dos discursos dos professores, observamos os conflitos e contestação 

existentes que nos possibilitaram compreender a maneira como a política é percebida e 

interpretada por esses atores. Nossa intenção foi realizar uma análise baseada diretamente na 

experiência dos professores. Inquietou-nos descobrir: o que eles pensam? Como recepcionam 

uma ideia de BNCC? Quais espaços foram oportunizados para a discussão? Quem foi ouvido 

e quais vozes foram silenciadas? Quais interesses foram preteridos? Houve espaços de 

resistências? Objetivamos perceber como o contexto da prática da Rede Municipal de Ensino 

de João Pessoa atuou nesse processo de elaboração da política curricular. Para a execução 

dessa tarefa, utilizamos como método de pesquisa o Estudo de Caso e as entrevistas 

semiestruturadas como técnica de coleta de dados (YIN, 2001), (GIL, 2009). Nosso trabalho 

fundamentou-se nos estudos de Pereira (2010, 2009, 2015), Mouffe (2013), Santos (2002), 

Ball (1987, 1992), Paterman (1992), Gadotti (2014) e outros. Desde já, ressaltamos que não 

foi nossa intenção nesta pesquisa capturar a verdade sobre o tema, mas intencionamos 

demonstrar, através de nossas problematizações, possibilidades e direções para pensarmos as 

políticas curriculares no Brasil. 

 

Palavras chave: Base Nacional Comum Curricular. Participação. Democracia. Micropolítica.  

 

  



ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyse the process of elaboration of the BNCC document, 

highlighting the participation of the practice context of the João Pessoa Municipal Teaching 

Network / PB. Understanding that the curriculum is located in a field of disputes (Pereira, 

2010), (Silva, 2013), we realize that it is never just a neutral set of knowledge. It expresses a 

historicity, a context, a tension. In this way, we intend to identify these aspects in theprocess 

of the BNCC. Therefore, considering that the policy needs to be analyzed in relation to the 

context, we conducted an investigation from the Policy Cycle of Stephen Ball and 

collaborators. This time, we analyze the conjuncture in which the curricular policy was 

initiated and how the political discourses were established based on their influences in the 

policy making process. In addition, we consider the effects produced by the policy and the 

issues placed in the context of the practice. In the context of schools, through the discourses 

of teachers, we observe the existing conflicts and contestations that enabled us to understand 

the way in which politics are perceived and interpreted by these actors. Our intention was to 

carry out an analysis based directly on the teachers' experience. Concerned to find out: What 

do they think? How do you welcome an idea from BNCC? What spaces were given for the 

discussion? Who was heard and what voices were silenced? Which interests were passed 

over? Were there any areas of resistance? We aim to understand how the context of the 

practice of the João Pessoa Municipal Teaching Network worked in this process of curricular 

policy development. In order to perform this task, we used the Case Study and semi-

structured interviews as data collection technique (YIN, 2001), (GIL, 2009). Our work was 

based on the studies of Pereira (2010, 2009, 2015), Mouffe (2013), Santos (2002), Ball (1987, 

1992), Paterman (1992), Gadotti (2014) and others. We point out that it was not our intention 

in this research to capture the truth about the subject, but we intend to demonstrate, through 

our problematization, possibilities and directions for thinking about curricular policies in 

Brazil. 

 

Keywords: National Curricular Common Base. Participation. Democracy. Micro-politic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse pelos estudos das políticas curriculares não se deu de forma repentina ou 

aleatória. Este trabalho é resultado de uma trama de fios que se entrelaçaram e formaram o 

objeto em questão. O primeiro fio desta tecelagem foi a minha escolha pela área de Educação, 

especificamente pelo curso de Pedagogia. Vários fatores influenciaram essa preferência, mas 

atribuo um destaque importante a minha formação inicial, realizada na Rede Pública de 

Ensino do Estado da Paraíba. Acreditar na garantia e possibilidade de uma educação pública e 

democrática que pudesse promover justiça social e equidade foi o principal propulsor de 

perseverar neste propósito acadêmico. 

 A aproximação com o campo do currículo e das políticas curriculares aconteceu ainda 

nos primeiros semestres do curso, enquanto bolsista do projeto de Iniciação Científica – 

PIBIC 2013/2014, intitulado Os Sentidos do currículo nas escolas da Rede Municipal de 

Ensino de João Pessoa/PB
1
 e, em consequência, participar do grupo de Estudos e Pesquisas 

em Políticas Curriculares - GEPPC
2
.  

 O plano que me coube investigar do projeto de PIBIC, chamado de Análises 

Discursivas dos sentidos e significados de currículo, objetivou investigar quais os sentidos do 

currículo estavam presentes nos Projetos Político-Pedagógicos (PPP) das escolas e compará-

los aos discursos dos documentos das políticas curriculares. 

 Interessamo-nos em investigar as fronteiras sempre tensionadas entre educação, 

currículo e ensino, que continuamente estão em processo de desconstruções e aproximações, 

com o propósito de problematizar os desdobramentos desses processos nas ações pedagógicas 

que se concretizam no currículo da rede municipal de ensino de João Pessoa. 

Em outro estudo avançamos, tomando como ponto de partida os sentidos coletados na 

pesquisa de PIBIC e nos dirigimos a investigar como o currículo escolar se relacionava com 

as políticas de avaliação do Ensino Fundamental. Foi então que desenvolvemos a pesquisa 

                                                           
1
O projeto foi orientado pela professora Maria Zuleide da Costa Pereira e pela Bolsista Doutora Colaboradora: 

Samara Wanderley Xavier Barbosa. 
2
O grupo, coordenado pelas Professoras Doutoras Maria Zuleide da Costa Pereira e a doutoranda Mirian 

Espíndola, está vinculado à linha de pesquisa em Políticas Educacionais do Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal da Paraíba – PPGE/UFPB. Fundado em 2002, o GEPPC dedica-se ao estudo 

das políticas curriculares da Educação Básica ao Ensino Superior e suas interconexões com as temáticas 

emergentes. Mais informações no portal do grupo: http://www.geppc.org.br/. 

 

http://www.geppc.org.br/
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monográfica de título Políticas de Currículo e Avaliação no Ensino Fundamental das Escolas 

de João Pessoa/PB. 

 Tivemos por objetivo analisar os sentidos da avaliação da Prova Brasil e seus efeitos 

no currículo escolar de 02 (duas) escolas de João Pessoa/PB, sendo uma da Rede Estadual e 

uma da Rede Municipal de Ensino. Abordamos a avaliação no contexto das políticas públicas, 

enquanto um dos mecanismos da política educacional do Estado que norteia os currículos 

escolares e fornece informações acerca da qualidade do sistema educativo. 

 Estas pesquisas nos possibilitam reflexões relevantes sobre os estudos de currículo e 

das políticas que o envolvem, sobretudo, pela possibilidade de realizarmos essa leitura de 

currículo partindo da escola, de suas construções e das vozes daqueles que o vivenciam e o 

fazem. Em uma entrevista concedida a Süssekind (2013), Pinar afirma que essas conversas 

revelam diálogos estabelecidos entre os professores e sobre eles. Também expressam o que 

eles pensam sobre os seus estudantes e mentores. Conversar sobre currículo, nesse 

pensamento, é falar sobre e com as próprias experiências e conteúdos dos sujeitos envolvidos. 

Para nós, o currículo é um eixo estruturante da escola e o assumimos enquanto redes 

discursivas (PEREIRA, 2009). Buscaremos discutir sobre essa questão mais adiante, mas, de 

antemão, consideramos que essa ideia considera a existência de um “movimento constante 

entre os significantes” que se articulam entre “o modelo idealizado, o modelo oficializado e o 

modelo cotidiano”, sendo materializado em diferentes espaços e tempos, “todos em busca de 

um modelo perspectivo como horizonte, mas incomensurável”. Essa ideia será discutida mais 

adiante. 

Além disso, compreendemos que “em cada fase histórica, corporifica-se uma 

significação de currículo que lhe dá forma a partir das concepções das políticas públicas 

relativas aos modelos econômico, social, educacional e cultural” (PEREIRA, 2016, p. 2). 

Assim, faz-se necessário estabelecer novos nexos entre os currículos e a realidade histórico-

social dos sujeitos. Portanto, para falarmos sobre as políticas de currículo, é preciso que, 

antes, saibamos em qual cenário social elas estão sendo gestadas.  

Neste caso, decidimos realizar nossas análises considerando a década de noventa até 

os dias atuais. Esse recorte é caracterizado pela produção e elaboração de um amplo projeto 

de redefinições que tem no discurso da globalização a sua base de sustentação. Por outro lado, 

os últimos anos trouxeram ora permanências, ora rupturas dessa lógica. Ao mesmo tempo em 

que identificamos programas de caráter compensatório articulados com o mercado, é evidente 

o aumento de políticas públicas e de avanços dos movimentos sociais. Além disso, no campo 

educacional a alteração significativa do papel do Estado nos processos de administração e de 
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decisão política resultou em abertura de maiores espaços institucionalizados de participação 

social e, também, contraditoriamente ampliou a participação de empresas e fundações 

vinculadas aos interesses da inciativa privada na educação pública em todos os níveis. 

No momento presente, quando pensamos em currículo e políticas curriculares, somos 

conduzidos a considerar o contexto multifacetado e complexo em que os brasileiros se 

encontram. O Brasil atravessa uma grande crise político-econômica que traz consigo 

consequências reais e retrocessos significativos para todas as dimensões sociais do país. Essas 

implicações, por sua vez, alcançam a educação e especificamente as políticas curriculares. 

A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED, 2016) 

organizou uma série de entrevistas denominada Conquistas em Risco. Os autores 

problematizaram e discutiram sobre a realidade da Educação brasileira, articulando-a com o 

atual momento em que vivemos. Dentre as entrevistas realizadas pela Associação, destacamos 

uma importante análise conjuntural realizada pelo professor Marcelo Andrade (PUC-RJ). 

Andrade (ANPED, 2016) concede destaque aos cortes em investimentos e programas 

de educação e atenta para dois momentos vivenciados pelo Brasil. No primeiro, o autor 

observa a contradição do último ano do Governo Dilma que, tendo defendido a bandeira do 

“Brasil, pátria educadora”, em virtude do contexto de crise, apresentou um “corte de gastos no 

qual mais de 25% da redução do orçamento federal” repercutiu na educação e na pesquisa. 

No segundo momento, o professor considera que, tendo sido “legitimado” o governo 

de Michel Temer através do impeachment da Presidente Dilma Rousseff, a educação 

enfrentará, além de retrocesso democrático, uma gestão menos comprometida com as políticas 

sociais e, por efeito, os cortes financeiros serão ainda mais recorrentes. Podemos ter como 

exemplo a proposta de Reforma de Ensino Médio e a Emenda Constitucional 241 (PEC)
3
 que 

tem por finalidade congelar os gastos dos serviços públicos, essencialmente sociais, durante o 

período de vinte anos. Os efeitos da proposta na Educação repercutem na estagnação do 

crescimento da Educação Pública de Ensino, sobretudo nas metas ainda não alcançadas do 

Plano Nacional de Educação/ 2014-2024 (PNE).   

Incorporado a esse cenário político, econômico e social, seguido de quatro diferentes 

ministros
4
 para a educação, fortalece-se e dá seguimento nos debates sobre as políticas 

                                                           
3
A PEC 241 foi enviada ao Congresso pelo presidente Michel Temer, tendo sido aprovada na Câmera dos 

Deputados. Neste momento a proposta segue para votação no Senado. 
4
Os ministros são: Cid Gomes, Renato Janine Ribeiro, Aloizio Mercadante e José Mendonça Bezerra Filho. 
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curriculares, o momento em que se discute a tessitura de uma Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC
5
) para a Educação Básica brasileira. 

A primeira versão da proposta curricular foi apresentada pelo Ministério da Educação 

(MEC), secundado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), no mês de setembro do ano de 

2015, sendo defendida como um projeto ancorado no PNE (2014-2024). Hoje já esta sendo 

elaborada a terceira versão. 

O referido documento é compreendido pelos organizadores como um dispositivo 

capaz de “(re) orientar as políticas de Avaliação da Educação Básica”, e se constitui pelos 

conhecimentos fundamentais aos quais os (as) estudantes brasileiros (as) devam ter acesso 

para que sejam garantidos seus direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento, sendo 

acrescido a este a parte diversificada que corresponde a 40% da totalidade do currículo (MEC, 

2015). 

O MEC (2016) afirma que a finalidade da BNCC é “orientar os sistemas na elaboração 

de suas propostas curriculares, tem como fundamento o direito a aprendizagem e ao 

desenvolvimento” (p. 24). Afirma-se que ao “deixar claros os conhecimentos essenciais, a que 

todos os estudantes brasileiros têm o direito de acesso e de apropriação durante sua trajetória 

na Educação Básica” (p. 24), em todas as modalidades de Ensino, a BNCC se constitui como 

“parte importante do Sistema Nacional de Educação. Configura-se como parâmetro 

fundamental para a realização do planejamento curricular (...), a ser consolidado no Projeto 

Político Pedagógico (PPP) das Unidades Educacionais” (p. 30). 

 Depois de divulgado no portal, o documento foi submetido à consulta pública por via 

eletrônica, onde recebeu, segundo o MEC, mais de doze milhões de contribuições até o prazo de 16 

(dezesseis) de março de 2016. No estágio seguinte, foi divulgada a segunda versão da BNCC no 

mês de maio do mesmo ano, a qual foi submetida aos Seminários Estaduais para avaliação e 

contribuições. Finalmente, disputa-se para a aprovação do documento o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e Congresso Nacional (CN).  

Embora não seja novo, o tema da proposta curricular gerou debate em nível nacional. 

As discussões e disputas em relação à proposta de base alastraram-se significativamente. 

Logo, multiplicaram-se os discursos que se expressaram em torno da BNCC. Houve 

manifestações desde organismos oficiais como a ANPED, ANPAE (Associação Nacional de 

                                                           
5
 As duas versões do documento da BNCC estão disponíveis no portal da BNCC elaborado pelo MEC: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio 
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Política e Administração da Educação), CTNE e outras até publicações dos mais variados 

autores e autoras de todo o país. 

Para a ANPAE (2015), a BNCC deveria refletir as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) da educação básica e ter como direcionamento a construção de uma educação 

formadora do ser humano, cidadão. Além disso, defende a necessidade do debate, incluindo a 

concepção curricular que a informa, visando problematizar as mudanças dela decorrentes.  

A ANPED (2015), por meio do GT 12: Currículo e da ABdC/Associação Brasileira de 

Currículo, elencou nove motivos que, argumentados, justificaram o posicionamento contrário 

à BNCC. Dentre eles, riscos à democracia, devido o caráter homogeneizador da proposta; 

dispositivo para avaliações em larga escala e desqualificação do trabalho docente. Além disso, 

a Associação lançou em seu portal uma campanha, em oposição à BNCC, que foi denominada 

de Aqui já tem Currículo. A campanha considera que os professores e professoras que já 

praticam currículos de variadas maneiras e com conteúdos plurais não foram devidamente 

ouvidos (as). 

No caso da CNTE (2015), a preocupação está no viés “descritivo do documento em 

forma de receituário, numa lógica pouco permeável a adaptações pelos projetos pedagógicos 

das escolas” (p. 416). Além disso, consideram que os “conteúdos também não destacam a 

contento a realidade da sociedade capitalista, que impõe limites e obstáculos à atuação da 

escola, e são vagos nas questões relativas à inclusão das diferenças” (p. 416). 

Para o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – 

ANDES-SN – a BNCC insere-se na perspectiva da lógica do mercado/capital e caracteriza-se 

como um “receituário minucioso de prescrições a serem universalmente adotadas” (2016, p. 

7). Consideram que para o alcance da educação de qualidade, princípios como a autonomia 

docente, a gestão democrática e o respeito à diversidade cultural são fundamentais. 

Em nossa Instituição (Universidade Federal da Paraíba), através de uma iniciativa do 

GEPPC, foi organizado o VII Colóquio Internacional de Políticas e Práticas Curriculares, no 

ano de 2015
6
. O evento trouxe como tema central a discussão sobre a BNCC e sua relação 

com a formação docente. O tema da BNCC foi amplamente discutido por professores da 

Educação Básica e Superior, representantes de diferentes secretarias de Educação, 

pesquisadores do campo do Currículo e áreas correlatas, do Brasil e do exterior. Ao final do 

evento, por meio de uma carta aberta, os participantes apoiaram e ratificaram o 

posicionamento da ANPED em relação à proposta da BNCC. 

                                                           
6
 O Colóquio Internacional de Políticas e Práticas Curriculares é um evento organizado pelo GEPPC desde o ano 

de 2003. Mais informações: http://geppc.org.br/?q=eventos/11 



20 
 

Tendo essas discussões como ponto de partida, sentimos a necessidade de construir 

um mapeamento, com pretensões analíticas, que fosse capaz de identificar nos discursos da 

produção acadêmica brasileira, a percepção de alguns (as) pesquisadores (as) do campo da 

Educação sobre a criação da BNCC. 

Motivados pelo desafio de identificar e analisar o que já foi construído e produzido 

sobre a temática BNCC, partimos de algumas problematizações. Inquietou-nos investigar: 

como se caracteriza a construção do documento da BNCC nas vozes dos autores (as)? Quais 

sentidos são atribuídos à política curricular encontrados nas produções analisadas? Que 

tensões são apontadas por esses sentidos? Através de questionamentos como esses e com base 

no trabalho de mapeamento formulamos a premissa desta dissertação de mestrado. 

Assim, para lançar luzes sobre essa problemática, analisamos 34 (trinta e quatro) 

artigos científicos publicados em periódicos da área de Educação, impressos e online. Além 

de outras fontes de divulgação, como no caso das instituições anteriormente citadas. O 

levantamento realizado possibilitou-nos o contato com diversos olhares dos sujeitos do 

contexto educacional e suas respectivas contribuições sobre o tema analisado. 

As fontes publicadoras dos textos de nossa análise foram: 

 

Tabela 1 - Fontes de publicações para análise 

FONTE INSTITUIÇÃO/ 

REGIÃO 

ISSN QUALIS ANO 

ANPAE ANPAE   2015 

ANPED Reunião 37/2015   2015 

Boletim CEDES PUC/RJ 1982-1522 B3 2015 

Currículo sem Fronteiras  1645-1384 A2  

E-Curriculum PPGE – PUC/SP 1809-3876 A2 2015 

Educação&Sociedade UNICAMP – Campinas/SP 01017330 A1 2015 

Espaço do Currículo PPGE – UFPB 1983-1579 B4 2015 

Linhas Críticas UNB 1516-4896 B1 2015 

Retratos da Escola CNTE - Confederação 

Nacional dos Trabalhadores 

em Educação – Brasília/DF 

1982-131X B2 2015 

Revista de Educação Pública UFMT/Cuiabá 2238-2097 A2 2015 

Revista Teias PGE– ProPEd/UERJ 1518-5370 B1 2015 

Terceiro Incluído UFG - Goiânia, Goiás 2237079x B4  

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 O quantitativo nas respectivas fontes foi: 

 

Tabela 2 - Quantitativo das produções nas respectivas fontes 

FONTE NÚMERO DE TEXTOS 

ANALISADOS 

PORCENTAGEM 

ANPAE 01 2,9% 

ANPED 01 2,9% 

ANPED/ Trabalho Encomendado (TE) 06 17,6% 

Boletim CEDES 01 2,9% 

Currículo sem Fronteiras 01 2,9% 
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E-Curriculum 08 23,5% 

Educação&Sociedade 02 5,8% 

Espaço do Currículo 02 5,8% 

Linhas Críticas 01 2,9% 

Retratos da Escola 07 20,5% 

Revista de Educação Pública 01 2,9% 

Revista Teias 02 5,8% 

Terceiro Incluído 01 2,9% 

TOTAL 34 100% 

Fonte: elaborada pela autora. 

 As produções encontradas foram as seguintes: 

 

Tabela 3 - Dados gerais das produções analisadas 

FONTE AUTORES (AS) TÍTULO ANO 

ANPAE ANPAE Comentários iniciais para a discussão 

do Documento preliminar da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) 

2015 

ANPED/ABdC ANPED/AbdC Exposição de Motivos sobre a Base 

Nacional Comum Curricular 

2015 

ANPED/ TE Rita de Cássia Frangella 

GCDEH/ RJ 

“Natureza da gente não cabe em 

nenhuma certeza” – currículo, 

regulação e identidades. 

2015 

ANPED/ TE Rosanne Evangelista Dias, 

Lívia M. C. B. de Farias, 

Cristiane Gonçalves de 

Souza. GPCFP/ RJ 

Tentativas de Controle Curricular na 

Formação e no Trabalho Docente 

2015 

ANPED/ TE Alexandra Garcia. 

GPCEC/RJ 

O Comum dos outros: conversas sobre 

currículo, culturas e identidades 

2015 

ANPED/ TE Janete Magalhães de 

Carvalho; Sandra Kretli da 

Silva; Tania Mara Zanotti 

Guerra Frizzera Delboni; 

GPCCLFP/ RJ 

A Base Nacional Comum e a produção 

biopolítica da Educação como meio de 

produção de Capital Humano 

2015 

ANPED/ TE Maria de Lourdes Rangel 

Tura. PROPED/ UERJ 

Talita Vidal Pereira. 

PPGEEC/ UERJ 

Escolarização: um projeto de controle 

da diferença e de regulação de 

identidades. 

2015 

Boletim CEDES Marcelo Baumann Burgos Base Nacional Comum: 

O currículo no centro do debate 

público 

2015 

Currículo sem 

Fronteiras 

Érika Virgílio Rodrigues 

da Cunha 

Cultura, Contexto e a impossibilidade 

de uma unidade essencial para o 

Currículo 

2015 

E-Curriculum Nilda Alves Sobre a possibilidade e a necessidade 

Curricular de uma Base Nacional 

Comum 

 

2015 

E-Curriculum Paulo Sergio Marchelli Da LDB 4.024/61 ao debate 

contemporâneo sobre as bases 

curriculares nacionais 

2015 

E-Curriculum Elizabeth Macedo Base Nacional Curricular Comum: 

Novas formas de sociabilidade 

produzindo sentidos para Educação 

2015 

E-Curriculum Maria Luiza Süssekind As (Im)Possibilidades de uma Base 

Comum Nacional 

2015 

E-Curriculum Roberto Sidnei Macedo, 

Claudio Orlando do 

Nascimento e 

Heterogeneidade, Experiência e 

Currículo: Contrapontos á ideia de 

Base Comum Nacional e á vontade de 

2015 
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Denise de Moura Guerra exterodeterminação da formação 

E-Curriculum Maria de Fátima Cóssio Base Comum Nacional: uma discussão 

para além do Currículo 

2015 

E-Curriculum Roseli Belmonte Machado 

e KamilaLockmann 

Base Nacional Comum, Escola, 

Professor 

2015 

E-Curriculum Fábio de Barros Pereira e 

Inês Barbosa de Oliveira 

Ponderações ao currículo mínimo da 

Rede Estadual do Rio De Janeiro: uma 

contribuição ao debate em torno da 

Base Comum Nacional 

2015 

Educação&Sociedade Luiz Carlos de Freitas Os Reformadores empresariais da 

Educação e a disputa pelo controle do 

Processo Pedagógico na Escola 

 

2014 

Educação&Sociedade Elizabeth Macedo Base Nacional Comum para 

Currículos: Direitos de Aprendizagem 

e Desenvolvimento para quem? 

2015 

Espaço do Currículo Jorge Luis Umbelino de 

Sousa 

Currículo e projetos de formação: 

Base Nacional Comum Curricular e 

seus desejos de performance 

2015 

Espaço do Currículo DeyveRedyson e 

Mirinalda Santos 

Base Nacional Comum Curricular: 

desafios e implicações para 

o Ensino Religioso 

2015 

Linhas críticas Alice Casimiro Lopes Por um currículo sem fundamentos 2015 

Retratos da Escola Carmen Teresa Gabriel Quando “nacional” e “comum” 

adjetivam o currículo da escola 

pública 

2015 

Retratos da Escola WindyzBrazão Ferreira O conceito de diversidade no BNCC: 

Relações de poder e interesses ocultos 

2015 

Retratos da Escola Vera Maria Vidal Peroni e 

Maria Raquel Caetano 

O público e o privado na educação: 

Projetos em disputa? 

2015 

Retratos da Escola Rosânia Campos 

Maria 

Carmen Silveira Barbosa 

BNC e educação infantil 

Quais as possibilidades? 

2015 

Retratos da Escola Monica Ribeiro da Silva Currículo, ensino médio e BNCC: Um 

cenário de disputas 

2015 

Retratos da Escola João Wanderley Geraldi O ensino de língua portuguesa e a 

Base Nacional Comum Curricular 

2015 

Retratos da Escola CNTE Considerações da CNTE sobre o 

Projeto de Base Nacional Comum 

Curricular, elaborado preliminarmente 

pelo MEC 

2015 

Revista de Educação 

Pública 

Talita Vidal Pereira, Hugo 

Heleno Camilo Costa e 

Érika Virgílio Rodrigues 

da Cunha 

Uma base à Base: quando o currículo 

precisa ser tudo 

2015 

Teias Talita Vidal Pereira e 

Veronica Borges de 

Oliveira 

Base Nacional Comum: 

A autonomia docente e o currículo 

único em debate 

2015 

Teias Gabriel Humberto 

MuñozPalafox 

Análise do sentido/significado 

atribuído à Educação Física no 

documento “Por Uma Política 

Curricular para a Educação Básica - 

contribuição ao debate da Base 

Nacional Comum a partir do direito à 

aprendizagem e ao desenvolvimento” 

do Ministério da Educação (2014) 

2015 

Terceiro Incluído Patrícia Lima Verde Base Nacional Comum: desconstrução 

de discursos hegemônicos sobre 

currículo mínimo 

2015 

Fonte: elaborada pela autora. 
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 Também ressaltamos a predominância regional das produções encontradas. Neste 

caso, não consideramos a regionalidade dos autores, mas das fontes publicadoras. 

Organizamos os resultados no seguinte gráfico: 

 

 

Figura 1 - Gráfico representativo da distribuição das produções por regionalidade 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Para a primeira análise desses resultados, recorremos aos estudos sobre os campos 

científicos de Pierre Bourdieu (1983, 2004). Para o autor, o campo científico é social como 

qualquer outro, “com suas relações de força e monopólios, suas lutas e estratégias [...], mas 

onde todas essas invariantes revestem formas específicas” (1983, p. 122). Nesse pensamento, 

“o campo científico, enquanto sistemas de relações objetivas entre posições adquiridas (em 

lutas anteriores), é o lugar, o espaço de jogo de uma luta concorrencial. O que está em jogo 

[...] é o monopólio da competência científica” (Ibid., p. 123). 

Esses campos se estruturam a partir de um conjunto de relações e posições em relação 

a um objeto de disputa, em torno do qual esses agentes disputam entre si o poder de fazer 

valer, entre outras coisas, a visão legítima desse objeto. 

Na análise que fizemos das produções, percebemos diferentes tônicas em relação à 

BNCC. Essas lutas, para Bourdieu (2004), assumem a forma de “pressões lógicas e 

reciprocamente: para se fazer valer aí, é preciso fazer triunfar argumentos, demonstrações e 

refutações” (Ibid., p. 32).    

Algumas produções trazem pressupostos que fundamentam um pensamento 

absolutamente contrário à ideia/criação/implantação de uma BNCC e a interpretam, entre 

outras características, como práticas de controle, disputa de sentidos, tentativa de 

homogeneidade e centralização curricular a exemplo de Süssekind (2014), Macedo (2015), 

Lopes (2015), Alves (2014), ANPED (2015), Gabriel (2015) e outros. 
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Em outro campo, analisamos textos que se assumiram contrários às condições de 

tessitura e estruturação da BNCC apresentadas pelo MEC. As caracterizações atribuídas à 

política se direcionaram para sentidos relacionados ao projeto pragmático, documento 

conteudista, política não democrática e currículo mínimo. São exemplos desse grupo os 

trabalhos de Peroni e Caetano (2015), Lima Verde (2015), ANPAE (2015) e CNTE (2015). 

E, finalmente, percebemos outros campos de produções científicas. São aqueles que 

embora apresentassem críticas ao documento, posicionaram-se a favor da BNCC. A principal 

justificativa se deu na possibilidade do documento promover justiça social, garantia dos 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento e alternativa de mudança da lógica vigente que 

determina o currículo através das avaliações e livros didáticos. Como exemplos, temos os 

textos de Burgos (2015), Campos e Barbosa (2015). 

Dentre os posicionamentos, percebemos algumas preocupações relacionadas à BNCC 

quanto à garantia do espaço da diferença; ao retorno da lógica tecnicista sob os pilares 

neoliberais da responsabilização; à incipiente participação dos profissionais da Educação; às 

implicações de uma BNCC nas políticas de formação docente e de avaliação e ao prejuízo da 

autonomia docente. 

Bourdieu (2004) analisa que estes resultados compõem construções sociais 

concorrentes, “representações [...] para fazer ver e fazer valer uma maneira de ver”. Essas 

representações fundam-se numa “realidade” “dotada de todos os meios de impor seu veredito” 

(Ibid., p. 33). Para o autor, “os conflitos intelectuais são também, sempre, de algum aspecto, 

conflitos de poder” (Ibid., p. 41). Essa discussão, especificamente sobre o campo do currículo, 

é trazida por Lopes (2015) quando problematiza as disputas pelos sentidos do currículo e as 

tentativas de homogeneização deste campo. 

Esse esboço de mapa nos possibilitou uma importante reflexão e nos permitiu formular 

algumas suposições sobre a temática. A partir dos textos analisados, desenvolvemos algumas 

problematizações para nossa pesquisa. Em relação aos processos de participação na 

construção do documento, a segunda versão preliminar da BNCC afirma, ainda nas primeiras 

páginas, que este projeto é “fruto de amplo processo de debate e negociação com diferentes 

atores do campo educacional e com a sociedade brasileira em geral” (MEC, 2016, p. 24). 

Se assim fosse, os debates sobre a BNCC poderiam ter sido uma oportunidade para a 

sociedade e, em especial, para os profissionais da Educação participarem efetiva e 

amplamente de discussões sobre o currículo e rumos para a Educação brasileira.  

Então, ao refletirmos sobre as oportunidades de participação e debates na elaboração 

da BNCC, identificamos que além do caráter aligeirado da política e das influências de 
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instâncias privadas na elaboração do documento, os canais de discussões e contribuições 

foram tendenciosos. Estes se dispuseram com base em uma metodologia de participação por 

via eletrônica, onde demonstraram apenas querer a legitimidade do que estava proposto 

através de aceitação ou discordância do objetivo. Logo, não tipificamos esse processo como 

uma iniciativa de abertura e construção democrática. 

Comparamos esse momento de elaboração da política da BNCC com análise de Severino 

(2014, p. 30) a respeito da atuação fragmentada do sistema que resulta em decisões que 

“acabam sendo tomadas de forma apressada e atreladas às determinações casuísticas de 

programas gestionários de governança e implantação de políticas públicas voltadas para 

interesse e objetivos imediatistas, que se busca legitimar pela inclusão do texto legal”. 

Além disso, consideramos como importante o documento ter sido elaborado à luz de um 

projeto de sociedade, compondo-se a partir de uma realidade social, comprometido “com os 

interesses dos destinatários da Educação” e considerando os embates políticos, ideológicos e 

culturais dos sujeitos. No entanto, para que o processo de construção da BNCC fosse 

efetivamente democrático, todos os profissionais da educação deveriam ter sido envolvidos. 

Para Severino (2014, p. 32), caso isso não aconteça, “o que se tem é apenas uma retórica, 

camuflada de interesses ideológicos que não se explicitam claramente”, a exemplo do Plano 

Nacional de Educação (PNE).  

Posicionamo-nos, assim, por concordar com Cury (2014) quando indaga sobre a 

impossibilidade de uma proposta curricular ser legitimada sem a devida consideração da 

subjetividade dos profissionais da educação. O autor também afirma que o “desafio para 

qualquer democracia é a natureza e o grau de participação que deve pautar a relação dos 

dirigentes e dirigidos” (Ibid., p. 54). Além de considerar a necessária “flexibilidade dos 

dispositivos normativos para que não impeça a crítica e a criatividade” (Id., p. 54). 

 Portanto, propomo-nos, através de nossa dissertação denominada BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR E MICROPOLÍTICA: ANALISANDO OS FIOS CONDUTORES, 

investigar como se configuraram as discussões sobre a BNCC na escola, sob a seguinte 

problematização: como se caracterizou a participação das Escolas Municipais de João 

Pessoa/PB na tessitura da política curricular? 

 Desta maneira, objetivamos analisar o processo de elaboração do documento da 

BNCC, ressaltando a participação do contexto da prática da Rede Municipal de Ensino de 

João Pessoa/PB. Especificamente, interessou-nos: a) identificar as influências e os 

documentos oficiais referentes ao currículo escolar que apontam para uma base nacional 

curricular para a Educação brasileira; b) analisar o processo de construção do documento de 
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BNCC, identificando os contornos de participação dos profissionais da Educação na 

formulação e avanços da materialização do documento; c) investigar as possibilidades e 

características do processo de atuação da Rede Municipal de Educação de João Pessoa na 

elaboração da política curricular em questão. 

Então, a partir das discussões já iniciadas neste texto, esta dissertação está organizada 

em seis capítulos que comporão a totalidade de nosso trabalho. No primeiro capítulo, 

detalharemos nossos itinerários metodológicos, com ênfase para a elucidação do ciclo de 

políticas de Ball, justificando nossa opção pela ferramenta de análise no processo de estudo 

do objeto em questão. Nesta seção também serão apresentados detalhadamente nossos 

percursos e escolhas para a pesquisa, assim como a caracterização do nosso campo de 

investigação. Essa tarefa será executada sob o fundamento teórico dos estudos de Ball et al. 

(1992), Mainardes (2006, 2007), Lopes et al. (2013), Gil (2008) e outros.  

O capítulo seguinte tem por objetivo discutir os rumos das políticas educacionais e 

curriculares da atualidade, partindo do pressuposto  que estas são mediadas pelas relações de 

poder, buscaremos analisar os direcionamentos políticos que sinalizaram para um currículo 

nacional. Bem como intencionamos identificar as tentativas e repetições de iniciativas desse 

caráter no Brasil. Discorreremos, ainda neste capítulo, sobre as influências de âmbito nacional 

e/ou internacional que conduziram as experiências brasileiras, especialmente a BNCC. E, 

finalmente, questionaremos os sentidos e as possibilidades de uma base curricular para um 

país como o Brasil. Para isso, lançaremos mão dos estudos de Pereira (2009, 2010, 2015), 

Ball (1987, 1992, 2001), Süssekind (2014) e outros que se fizerem necessários. 

No terceiro capítulo, explanaremos questões referentes à democracia no entendimento 

de Chantal Mouffe (2003) e Dagnino (2014) e sobre participação social, com base nos estudos 

de Santos (2002), Dagnino (2004), Paterson (1992), Gadotti (2014) e outros. O capítulo 

posterior trará para a discussão a proposta do MEC de BNCC. Nesta seção, analisaremos os 

contextos da elaboração política do documento. Traremos os resultados da investigação do 

processo de construção da política curricular e contexto da produção do discurso legal. 

Também iremos discutir sobre as representações sociais presentes nessa elaboração e as 

oportunidades de atuação desses agentes no processo de contribuição. 

No quinto capítulo, buscaremos refletir sobre a experiência da Rede Municipal de 

Ensino de João Pessoa na tessitura do documento. Tentaremos, analiticamente, perceber as 

nuances desse encadeamento que se estabeleceu entre a BNCC e o contexto da prática das 

escolas. É neste momento que apresentaremos empiricamente os resultados do estudo, a partir 

das vozes dos sujeitos da escola. 
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Com pretensões de trazer as últimas considerações, apresentaremos nossas 

observações e reflexões sobre a problemática proposta neste trabalho no último capítulo. 

Desde já, ressaltamos que não buscaremos capturar a verdade sobre o tema, mas 

intencionamos demonstrar, através de nossas problematizações, possibilidades e direções para 

pensarmos as políticas curriculares. 
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CAPÍTULO I 

RUMOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Pretendemos realizar nessa pesquisa o que recentemente Stephen Ball afirmou em uma 

entrevista concedida a Avelar (2015). O autor acredita não ser possível capturar uma 

interpretação do mundo ou criar um significado sobre ele a partir de uma teoria ou posição 

epistemológica. Por isso, concordamos com ele neste trabalho, tendo em vista que a ideia aqui 

apresentada não pretenderá oferecer resultados claros, mas criar novos problemas e deixar 

tensões não resolvidas. 

Gatti (2002, p. 10) analisa que “o conhecimento obtido pela pesquisa é um 

conhecimento vinculado a critérios de escolha e interpretações de dados, qualquer que seja a 

natureza destes dados”. Sendo assim, entendemos que todo percurso metodológico se inicia 

pela escolha de um caminho e de uma maneira de lidar com o objeto investigado. 

Neste trabalho, nossa análise pautar-se-á na abordagem teórico-metodológica de 

Stephen Ball e colaboradores (BOWE; BALL & GOLD, 1992), a qual analisa a política 

educacional num jogo de métodos modernistas sujeitados à lógica pós-estrutural. Para Ball, 

trata-se de começar pelas realidades e sujeitos reais do contexto da prática, “ao invés de 

adotarmos a linearidade simples de implementação como tal, de uma forma que extingue e 

apaga a criatividade dos atores políticos e o “desenvolvimento” destes atores” (AVELAR, 

2015, p. 7). 

Mainardes (2009, p.9) afirma que “a maneira como um pesquisador encara a política 

educacional influencia o tipo de investigação que se propõe a realizar”. Assim, a partir dos 

estudos de Ball et al. (1992), analisaremos o contexto em que a política curricular foi iniciada 

e de como os discursos políticos foram estabelecidos com base em suas influências. 

Perceberemos, assim, como as concepções e os significados referentes à política adquiriram 

legitimidade e formaram o discurso que a fundamentou. Além de ser possível investigar, 

através da análise da construção do documento de BNCC, a linguagem do interesse público, 

as disputas e acordos estabelecidos no processo de elaboração da política. 

Igualmente, consideraremos a relação dos diferentes grupos de interesses da política, 

através das questões colocadas pelo contexto da prática. No contexto das escolas, através dos 

discursos coletados nas mesmas, será possível observar os conflitos e contestação existentes, 

os quais nos possibilitarão compreender a singularidade da maneira como a política é 

percebida por esses atores em suas respectivas instituições. 
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Nossa intenção é realizar uma análise baseada diretamente na experiência dos 

professores. Inquieta-nos descobrir: o que eles pensam? Como recepcionam uma ideia de 

BNCC? Quais espaços foram oportunizados para a discussão? Quem foi ouvido e quais vozes 

foram silenciadas? Quais interesses foram preteridos? Houve espaços de resistências? 

Com base em nossas leituras de Ball (1987), iremos nos desviar de análises que 

valorizam a macropolítica em detrimento da micropolítica. Justificamos essa escolha por 

acreditar, conforme esse autor, que estas análises proporcionam apenas uma visão limitada e 

ingênua e que, em sua maioria, apresentam explicações genéricas sobre a escola, 

desenvolvidas por observadores externos. 

Ainda, Ball (1987) realiza uma análise que, embora pareça obsoleta devido à 

temporalidade, revela um apontamento relevante e contemporâneo. O autor percebe a 

existência de um número reduzido de análises que consideram as ideias e experiências dos 

sujeitos envolvidos e que expliquem o que na verdade “não sabemos sobre a escola”, 

envolvendo suas complexidades e conflitos. É neste ponto, portanto, que o autor considera 

importante a compreensão da micropolítica.  Por isso, nossa pesquisa origina-se e toma por 

respaldo os dados obtidos do contexto da prática. 

Em um estudo realizado sobre a pesquisa em políticas Educacionais no Brasil, 

Mainardes (2007) observa que são poucas as pesquisas que se interessam em analisar a 

trajetória das políticas desde a sua origem, ou ainda investigar as micropolíticas dentro do 

Estado, analisando de que forma estas são recebidas e desenvolvidas no contexto da prática. 

 Assim sendo, intencionamos realizar uma análise que seja capaz de não considerar 

unicamente o papel do Estado na produção da política, mas também as atuações em processos 

da micropolítica, buscando as tensões do macro e micro presentes nesses processos. Por isso, 

com base nessas ideias e tomando os estudos de Stephen Ball como referencial teórico-

metodológico, realizaremos essa pesquisa a partir do ciclo de políticas elaborado pelo autor e 

colaboradores (BALL; BOWE; GOLD, 1992). 

 

 

1.1 O ciclo de políticas 

 

 

Justificamos a escolha do referencial teórico-metodológico a partir da ferramenta de 

análise do Ciclo de Políticas proposto pelo autor e colaboradores (BALL; BOWE; GOLD, 
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1992), posto que, segundo Mainardes (2007, p. 27), o ciclo destaca a “natureza complexa e 

controversa da política educacional, enfatizam os processos micropolíticos e a ação dos 

profissionais que lidam com as políticas em nível local”, indicando “a necessidade de se 

articularem os processos macro e micro na análise de políticas educacionais”. 

Para Ball (1992) e Avelar (2015), a política precisa ser considerada em relação ao 

contexto. Por isso, afirmam que no ciclo de políticas buscaram criar uma ideia de suas 

trajetórias. Nessa lógica, a política passa a não ser considerada como documento ou algo 

estático e materializado, mas se torna uma entidade social que se encontra em constante 

movimento. Então, os autores, pensando sobre os contextos da política (contexto da 

influência, o contexto da produção do texto e o contexto da prática), afirmam que, embora 

seja em grande parte uma descoberta simples, através dela se torna possível perceber como as 

políticas podem parecer coisas diferentes nestes distintos contextos. 

Assim, considerando a complexidade das políticas, através desse enfoque teórico 

metodológico será possível compreender o espaço escolar e o social como espaços de 

produção de sentidos sobre as políticas. A análise de uma política curricular a partir do ciclo 

de políticas não concebe uma visão linear dos efeitos dessa política, mas considera a 

repercussão produzida por outros contextos que estão inter-relacionados com ela. A primeira 

consequência disso é a impossibilidade de que politicas sejam implantadas, ou seja, pesadas e 

desenhadas por um grupo e executadas, exatamente conforme foram pensadas, por outros 

grupos.  

Beech, J. y Meo, A. I. (2016, p. 3) afirmam que esta ferramenta oferece subsídios para 

uma orientação pós-moderna ao reconhecer a natureza “compleja, conflictiva y multisituada 

Del proceso de producción y puesta en acto de las políticas educativas”. Os autores ainda 

afirmam que o ciclo de políticas “contribuyó a visibilizar diferentes arenas en las cuales se 

definen y ponen em acto las políticas, así como sus relaciones y especificidades”. 

Nossa escolha se deu pela possibilidade de realizarmos a articulação entre momentos 

de produção da política ainda no seu estágio de idealização, a materialização da proposta no 

texto legal, a repercussão dessa política na prática, além de seus efeitos, resultados e 

estratégias. Vale ressaltar que, embora a política ainda esteja em desenvolvimento, 

consideraremos como efeitos os rebatimentos do contexto da prática.  

Nessa perspectiva, as políticas curriculares, a exemplo da BNCC, se inserem em 

processos de negociação, os quais relacionam os momentos de produção dos dispositivos 

legais ao trabalho dos professores e seus efeitos. Logo, a política curricular, indo muito além 
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do seu caráter prescritivo, não possui um só significado e, portanto, os formuladores das 

políticas não controlam os seus sentidos.  

Mainardes (2007) explica que o primeiro contexto é de influência. É nele que as 

políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são estabelecidos. Esse contexto é 

aquele em que os discursos políticos são construídos e os conceitos adquirem legitimidade, 

formando um discurso de base para a política, o que ocorre a partir do embate de interesses 

entre grupos diversos. O discurso em formação, algumas vezes, consegue amparos e, em 

outras, têm suas bases fragilizadas por discursos mais amplos, que também exercem 

influência, principalmente, através dos meios de comunicação.  

Segundo o autor supracitado, no contexto de influência temos a participação das redes 

sociais, partidos políticos, do governo, da sociedade civil organizada, de organismos 

internacionais e do processo legislativo, que através de suas atuações e ações fazem com que 

concepções e significados adquiram, mesmo que momentaneamente, legitimidade e formem 

um discurso de base para a prática política dos mais diversos grupos sociais. É nesse processo 

que os discursos, ao mesmo tempo em que recebem apoio, também são questionados nas 

arenas públicas formais, tendo como fonte: a contribuição da circulação internacional de 

ideias, o empréstimo de políticas, a venda de soluções ou o patrocínio por parte de algumas 

agências multilaterais.  

Enquanto o contexto de influência está amiúde relacionado com interesses mais 

estreitos e ideologias dogmáticas, os textos políticos (contexto da produção de texto) 

normalmente estão articulados com a linguagem do interesse público mais geral. Portanto, 

representam a política. A situação de produção desse texto normalmente está articulada com a 

linguagem do interesse público de disputas e acordos, visto que os grupos que atuam dentro 

dos diferentes lugares dessa produção competem para controlar as representações da política. 

Tais representações ganham forma em textos legais oficiais e documentos políticos, 

comentários sobre textos oficiais, pronunciamentos oficiais, dentre outros. Mainardes (2006) 

esclarece que esses textos nem sempre são providos de uma lógica, eles também podem ser 

conflitantes. 

A política, através dos estudos de Ball, Bowe e Gold (1992) não é instituída e 

finalizada no momento legislativo e os textos precisam ser lidos com relação ao tempo e ao 

local específico de sua produção. Pois, eles são consequências de disputas e acordos. Assim, 

as políticas são intervenções textuais que carregam limitações materiais e possibilidades. Os 

retornos a essas produções são percebidas no terceiro contexto: da prática. Nele, a política 

está sujeita à interpretação e recriação e produz efeitos e consequências.  
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Conforme a análise dos autores, as políticas não são simplesmente instauradas dentro 

do contexto da prática, mas estão sujeitas à interpretação e, então, a serem “recriadas”: os 

profissionais que atuam no contexto da prática não fazem a leitura dos textos políticos com 

neutralidade, eles os veem com suas histórias, experiências, valores e propósitos diversos. Ou 

seja, os professores e demais profissionais tornam-se partícipes do processo de interpretação e 

reinterpretação das políticas educacionais e, dessa forma, suas ideologias também influenciam 

no processo de “implementação” das políticas. Logo não há neutralidade possível no mundo 

social nem no conhecimento dele.  

Poderíamos compreender desta forma: alguns grupos constituem prioridades e 

organizam normatividades através do contexto de influência. No caso das políticas 

curriculares, através das produções textuais e legais, os conhecimentos são intencionalmente 

selecionados e organizados, dando origem ao currículo oficial/formal. Todavia, nos espaços 

do contexto da prática essas decisões curriculares se sujeitam ao processo de intepretação e 

tradução, adequando-se à realidade da escola e aos interesses disputados nela. 

Para Lopes et al (2013) a eficácia da abordagem de Ball se encontra na consideração 

de que a circulação dos textos e discursos implica a circulação de concepções dos sujeitos 

sociais que atuam no campo da educação e, por isso, produzem a reinterpretação das políticas 

para além do que é meramente prescrito. Por isso, estas análises sobre a produção de políticas 

não focalizam unicamente o papel do Estado nessa produção, mas também as atuações em 

processos da micropolítica, buscando as tensões do macro e micro presentes nesses processos.  

 Ademais, este estudo se constitui como uma pesquisa qualitativa, sob o método do 

Ciclo de Políticas e através de um estudo de caso. Enquanto técnica de coleta de dados, 

faremos uso da entrevista semiestruturada e da observação. 

 

 

1.2 O caráter qualitativo da pesquisa 

 

 

Caracterizamos esta pesquisa como qualitativa porque, conforme Bogdan e Biklen 

(1994), a nossa fonte direta de dados é o local de estudo, no qual se investe significativo 

tempo em busca de elucidar questões relacionadas ao objeto. Ainda concordando com esses 

autores, entendemos que as ações podem ser melhor compreendidas se consideradas a partir 

do seu contexto. 
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No caso da pesquisa qualitativa, conforme os autores citados (Ibid., 1994), a realidade 

deve ser examinada considerando que nada é insignificante, ao contrário, ela reconhece que 

todos os elementos podem construir pistas que possibilitem a melhor compreensão do objeto 

analisado. O interesse neste tipo de pesquisa é com os processos que desencadearam as ações 

e não simplesmente com os resultados ou produtos apresentados. 

Outra questão para as pesquisas deste cunho é a importância dada ao significado. 

Gonsalves (2003, p. 68) destaca que, na análise qualitativa, é preciso importar-se com a 

“compreensão, com a interpretação do fenômeno, considerando o significado que os outros 

dão as suas práticas”. Assim, neste estudo, preocupamo-nos com as formas que os sujeitos 

interpretam suas experiências. 

 É importante também mencionar que, para Deslauries e Kérisit (2010), o fato de a 

pesquisa qualitativa privilegiar o cotidiano dos sujeitos sociais, isso não quer dizer que ela se 

“reduziria a uma descrição minuciosa de ações ou fenômenos observáveis”. Para o citado 

autor a finalidade da pesquisa qualitativa é a ação interpretada, simultaneamente, pelo 

pesquisador e pelos atores pesquisados. 

 A respeito da pesquisa qualitativa direcionada a uma análise política, os citados 

autores afirmam que a grande contribuição desta é a sua proximidade com o campo no qual 

“se tomam decisões e onde se vivenciam as repercussões regionais, familiares e individuais 

das políticas sociais globais”. Além disso, pode-se destacar a capacidade das pesquisas desse 

caráter, considerar os diferentes aspectos de um caso particular e relacioná-lo ao contexto 

geral (Ibid., p. 132). 

 Neste estudo, também destacamos que buscando descrever e compreender a realidade 

da prática social, sob uma perspectiva holística e interpretativa, partiremos da realidade, em 

função de uma problemática relacional que se insere em um contexto determinado. 

 

1.3 A estratégia metodológica: o Estudo de Caso  

 

 

Esta pesquisa também se caracteriza como um estudo de caso. Pois, buscaremos 

investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real (YIN, 2001). Para esse 

autor (2001, p. 27) o estudo de caso tem a capacidade de lidar com uma ampla variedade de 

evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações. Neste sentido, Gil (2009) 



34 
 

afirma que o estudo de caso se caracteriza como um delineamento de pesquisa, em que são 

utilizadas diversas técnicas de coletas de dados. 

As vantagens do citado método de pesquisa, segundo Gil (2009, p.15), são: 

 Possibilidade de estudar um caso com profundidade, pois revela a aproximação da 

“abstração dos resultados da pesquisa e a concretude da prática social”; 

 Não faz separação entre o fenômeno e o contexto; 

 Favorecem a compreensão do fenômeno sob a perspectiva dos membros do grupo ou das 

organizações, atentando para a “subjetividade dos participantes, em que pese o fato” 

(Ibid., p. 17); 

 Proporciona o entendimento do dinamismo ou dos processos dos grupos investigados. 

Finalmente, classificamos esse trabalho, a partir de Gil (2009), como um estudo de 

caso único com múltiplas unidades de análise. Quanto aos objetivos, de cunho descritivo e 

referente à classificação do enfoque disciplinar, trata-se de um trabalho sociológico.  

 

  

1.4 O universo da pesquisa 

 

 

Conforme já mencionamos nesta pesquisa, pretendemos realizar nossa análise a partir 

de dados da escola e dos sujeitos envolvidos nela. Assim, quando nos mencionamos, no título 

deste trabalho, que realizaremos nossa análise estabelecendo uma relação com a 

micropolítica, estamos nos referindo a uma investigação que se realizará na escola. Portanto, 

nosso campo de estudo serão as Escolas da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa/PB.  

 

1.4.1 O contexto da cidade 

 

 

Através dos dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2016), a cidade de João Pessoa possui uma população estimada de 791.438 habitantes 

e o PIB per capita está contabilizado em 19.284,91 reais.  

O IBGE também realizou um levantamento referente aos dados concernentes à 

educação da cidade. Sobre a população não alfabetizada, apurou-se um total de 111.777 
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pessoas, o que corresponde a mais de 15% da população residente. Quanto às matrículas 

efetuadas nas Redes de Ensino, os números divulgados pelo IBGE são os seguintes: 

 

Tabela 4 - Número de matrículas do ano de 2015 da cidade de João Pessoa 

Matrícula - Ensino fundamental 94.940 

Matrícula - Ensino pré-escolar 12.873 

Fonte: http://cod.ibge.gov.br/7D7 

 

No tocante ao número de escolas existentes em João Pessoa, o IBGE (2016) 

identificou que, distribuídos entre Ensino Fundamental, Médio e pré-escolar, os dados são: 

 

Tabela 5 - Número de escolas da cidade de João Pessoa 

Escolas - Ensino fundamental 367 

Escolas - Ensino médio 106 

Escolas - Ensino pré-escolar 271 

Fonte: http://cod.ibge.gov.br/7D7 

 

 Bem como, tendo computado a quantidade de docentes em cada nível de ensino, 

divulgou os seguintes números: 

 

Tabela 6 - Número de professores no ano de 2015 da cidade de João Pessoa 

Docentes - Ensino fundamental 5.121 

Docentes - Ensino médio 2.039 

Docentes - Ensino pré-escolar 768 

Fonte: http://cod.ibge.gov.br/7D7 

 

 

1.4.2 Escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

A relação das escolas da Rede Municipal de João Pessoa está posta no portal da 

Secretaria de Educação do Município (SEDEC, 2016). Contam-se 92 (noventa e duas) escolas 

municipais, estando estas distribuídas em 09 (nove) polos.  

http://cod.ibge.gov.br/7D7
http://cod.ibge.gov.br/7D7
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Para melhor percepção dessa organização da Rede Municipal, construímos, a partir do 

mapa da cidade de João Pessoa, uma distribuição geográfica das escolas em seus respectivos 

polos, como podemos conferir através da imagem a seguir. 

 

Figura 2 - Mapa da cidade de João Pessoa e organização das escolas municipais em polos 

 
Fonte: Mapa (Google imagens) e autoria própria 

 

Para a escolha da amostragem de nossa pesquisa, interessamo-nos, inicialmente, em 

investigar um número de nove escolas, devido a essa distribuição. Essa decisão, a princípio, 

apontava para a possibilidade de aleatoriamente demonstrarmos uma representação da 

totalidade das instituições. No entanto, a escolha da nossa amostra de pesquisa sofreu a 

influência da nossa interlocução com a Secretaria de Educação do Município de João Pessoa e 

mais especificamente com o grupo responsável pela mobilização e participação das escolas da 

Rede Municipal no processo de elaboração do documento da BNCC. Esse diálogo nos 

proporcionou alguns limites que foram determinantes para o percurso metodológico desse 

estudo. 

Após apresentar para o citado grupo os objetivos da nossa pesquisa, questionamos 

sobre a composição e organização da equipe. E como resposta, afirmaram para nós que o 

grupo estava divido em três comissões: a representativa, a de articulação pedagógica e a de 

sistematização. 
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A primeira comissão consistia na coordenação institucional e estava representada pela 

Secretaria Municipal de Educação – SEDEC, Conselho Municipal de Educação – CME, 

Fórum Municipal de Educação – FME, União Nacional de Conselhos Municipais em 

Educação – UNCME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB, FÓRUM EJA, ONGs., representantes de Escola 

Pública Municipal e representantes de CREIS. 

 A comissão denominada de articulação pedagógica é composta por um grupo de 

especialistas (Pedagogos) escolhidos pelo SEDEC. A finalidade de formar o grupo foi 

mobilizar e organizar a discussão sobre a BNCC com os respectivos polos. 

 Na imagem a seguir, destacamos no mapa as escolas de onde os especialistas foram 

escolhidos. 

 

Figura 3 - Mapa da cidade de João e destaque das escolas cujos especialistas foram selecionados pela SEDEC 

 
Fonte: Mapa (Google imagens) e autoria própria 

 

A equipe da SEDEC também nos informou que foram enviadas correspondências para 

as escolas e CREIS afirmando a importância de discutir sobre a BNCC e convidando os 

profissionais para apoiar nos processos de divulgação e contribuições. Após o convite, foram 

realizadas duas reuniões: uma com os gestores, a fim de discutir sobre a proposta, e outro 

encontro separadamente com os coordenadores dos polos. No entanto, segundo a equipe, 
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alguns especialistas escolhidos de três polos não participaram das reuniões e não deram o 

retorno solicitado. 

Assim sendo, a partir das informações obtidas, selecionamos como amostragem da 

pesquisa as doze escolas, distribuídas entre os nove polos da Rede Municipal de Ensino de 

João Pessoa. Nelas, foram selecionados pela SEDEC os especialistas escolhidos como 

membros da comissão de articulação pedagógica. Essa escolha se dá pela nossa preocupação 

principal em analisar os processos de participação e contribuições das escolas. No entanto, 

sentimos de igual forma a necessidade de ouvir os professores que fazem o currículo 

praticado nas escolas, estes que compõem o cotidiano das salas de aula e cujo trabalho tem 

estreita relação com a BNCC. 

Também consideraremos, nesta análise, os discursos colhidos no Seminário Estadual 

da BNCC realizado no Estado da Paraíba. No evento, além de ser possível acompanhar o 

processo de discussão da segunda versão do documento de BNCC, destacaremos alguns 

discursos dos participantes, entre eles: professores da Educação Básica, os dois especialistas 

que representaram o Estado da Paraíba no grupo formado pelo MEC e de outras 

representatividades presentes no evento. 

Portanto, a amostra desta pesquisa é formada da seguinte maneira:  

 Nove especialistas (pedagogos) que participaram da comissão de articulação pedagógica; 

 Três especialistas que se ausentaram e/ou recusaram-se a participar dos encontros realizados 

pela SEDEC. Acreditamos que esses especialistas compõem uma importante parcela da 

análise porque, na exemplificação dada por Ball (1987), embora eles estejam à margem do 

processo por uma infinidade de razões, a sua não participação pode ter um caráter estratégico 

para pesarmos o contexto da prática; 

 08 professores voluntários de 02 das respectivas escolas dos especialistas selecionados;  

 02 especialistas do grupo formado pelo MEC para elaboração da primeira versão preliminar 

do documento; 

 Professores da Educação Básica e representatividades presentes no evento do Seminário 

Estadual da BNCC na Paraíba. 

 

 

1.5 Instrumentos de coleta de dados 
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Ball (1987) afirma na obra que analisou a micropolítica da escola que, para ele, os 

dados na pesquisa sobre a escola são as ideias, experiências, significados e interpretações dos 

atores sociais envolvidos na dinâmica escolar. E neste caso, para Ball, esses sujeitos são quase 

que exclusivamente os professores. Mas isso significa desconsiderar a maioria dos que 

participam dos dramas sociais da educação. Ele admite que os alunos e outros que trabalham 

na escola desempenham um papel na micropolítica da vida escolar. 

Ele propõe, então, que seja desenvolvida uma análise a partir da interação entre esses 

dados, através dos relatos ditos pelos atores. Esses dados são o ponto de partida e o ponto de 

referência contínua da análise. Em concordância com esse pensamento, Gatti e André (2011) 

afirmam que uma das importantes contribuições das pesquisas qualitativas é considerar o 

ponto de vista dos sujeitos, ou seja, ouvir os atores envolvidos no processo educacional. 

Assim, nossa tentativa de identificar os efeitos no campo da prática será realizada pela 

coleta de informações via entrevistas semiestruturadas. De acordo com Haguette (1992), a 

entrevista é uma interação entre o pesquisador e pesquisado. No momento da entrevista, 

segundo esse autor, pode-se apreender o que os sujeitos pensam, sabem, argumentam, 

representam e conhecem sobre o objeto estudado. 

O momento da entrevista, segundo Gil (2008), consiste em um espaço de diálogo, no 

qual significados são construídos pelos participantes, ou seja, pelo entrevistado e pelo 

pesquisador. Conforme o autor, ela possibilita um contato com a realidade vivida pelos atores 

sociais. A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Ou seja, o contexto da prática 

também é um entrelaçamento de micro contextos. 

A partir da compreensão de que as entrevistas são ferramentas interativas, que 

adquirem sentido dentro de um espaço dialógico, essas serão conduzidas buscando-se o 

estabelecimento do vínculo entre o pesquisador e os sujeitos investigados, de modo a garantir 

a qualidade dos indicadores empíricos produzidos. As entrevistas se basearão num roteiro 

semiestruturado e, a partir dele, tentaremos analisar os discursos que nortearam a ação dos 

sujeitos em relação à BNCC. 

 

 

1.5.1 O roteiro da entrevista 
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Elaboramos quatro tipos diferentes de roteiro destinados para cada grupo citado 

anteriormente. O primeiro foi projetado para os especialistas que participaram das reuniões e 

compuseram a comissão organizada pela SEDEC. Nas questões para esse grupo, importamo-

nos em, além de identificar as causas e critérios estabelecidos para que eles (as) fossem 

escolhidos (as) pela Secretaria, verificar as formas que se organizaram para mobilizar e 

proporcionar os espaços de discussões sobre a BNCC. Também intencionamos investigar 

como as escolas reagiram aos convites e aos debates e como os profissionais caracterizam a 

tessitura da BNCC, especialmente em seus contextos.  

Para os especialistas que se recusaram a participar da comissão, questionamos os 

motivos que os levaram a essa decisão, bem como se essa escolha tem relação com o que 

pensam sobre o documento. Também indagamos se o grupo participou das discussões 

organizadas pela SEDEC e como avalia o processo analisado.  

No roteiro planejado para os professores (as), interessamo-nos em identificar o que 

eles pensam sobre a política curricular e como qualificam o processo de elaboração da BNCC: 

de quais maneiras foram envolvidos (as)? Como avaliam o movimento em prol da 

composição da base? Como as discussões sobre a política chegaram à escola? Nosso interesse 

é, portanto, mapear nas vozes desses sujeitos como discernem a política da BNCC e de que 

forma se percebem presentes nessa dinâmica.  

Finalmente, para os especialistas do grupo do MEC, buscamos compreender as 

características gerais do trabalho iniciado através da versão preliminar e de como eles 

percebiam as questões concernentes à participação no Estado da Paraíba. Referente aos 

demais sujeitos, não elaboramos roteiros ou entrevistas, pois essa coleta se deu através da 

observação e acompanhamento das discussões nos respectivos espaços.  

 Posto isto, elaboramos um Termo de Consentimento no qual são apresentados nossos 

objetivos para a pesquisa. Nele, também garantimos que as identidades dos sujeitos 

envolvidos sejam protegidas e que estes não sofrerão nenhum tipo de transtorno ou prejuízo. 

Assim como também certificamos que esse estudo não será utilizado de maneira política ou 

pessoal. 
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CAPÍTULO II 

POLÍTICAS CURRICULARES E NORMATIVIDADES: SENTIDOS DE 

UM CURRÍCULO NACIONAL 

 

Um coelho, pássaro, peixe, esquilo, pato etc. resolveram fundar uma escola. 

O coelho insistiu para que a corrida figurasse no currículo. O pássaro 

insistiu que o voo contasse no currículo. O peixe insistiu pela natação no 

currículo. O esquilo insistiu que a escalada perpendicular das árvores 

figurasse no currículo. Todos os outros animais queriam que as suas 

especialidades figurassem no currículo, de modo que, incluíram tudo e 

depois cometeram o erro glorioso de insistirem para que todos os animais 

fizessem todos os cursos. O coelho foi magnífico na corrida; ninguém sabia 

correr como o coelho. Mas insistiram dizer que era uma boa disciplina 

intelectual e emocional ensinar o coelho a voar e o puseram num galho e 

disseram: “Voa coelho!”. E o pobre coitado saltou, quebrou a perna e 

fraturou o crânio. (...) Assim em vez de ter A na corrida teve C. E teve D em 

voo, porque estava tentando. E a comissão do currículo ficou satisfeita. O 

mesmo se deu com o pássaro – voava como um louco por toda parte, dando 

voltas e reviravoltas, e ia ganhar um A. Mas insistiram para que esse 

pássaro fizesse buracos no chão como uma toupeira. Claro que ele quebrou 

o bico e as asas e tudo mais e aí não sabia mais voar. (...)  

(A história da Escola dos animais – Leo Buscagli, 1982). 
 

 

 

A epígrafe que introduz este capítulo foi utilizada como uma metáfora por Pereira 

(2010) para expor sua compreensão sobre o Currículo. Ainda que outras interpretações e 

noções de currículo nos sirvam de fundamento para este trabalho, iniciamos a nossa discussão 

com base do que Pereira (2010) desenvolveu, uma vez que a autora aborda uma questão 

pertinente para nossa análise. Vejamos. 

Pereira (2010), em seu livro Currículo e Autopoiése, inicia sua discussão a partir da 

fábula que citamos em epígrafe. A autora argumenta que a narrativa escolhida por ela muito 

se assemelha ao contexto brasileiro atual no qual as políticas curriculares são gestadas. Isto é, 

“um cenário permeado de dificuldades centradas na regulação curricular feita pelas instâncias 

mantenedoras, através do processo avaliativo classificatório a que são submetidos estudantes 

sem o devido preparo nas inúmeras escolas públicas no Brasil” (Ibid., p. 20). Esses 

estudantes, por sua vez, são homogeneizados por meio da avaliação com base em um 

currículo que não contribui para o desenvolvimento das suas singularidades e que, pelo 

contrário, inibe-o. 

Para a autora, no caso da fábula, assim como em nossa realidade, organiza-se um 

currículo que “impõe habilidades gerais a serem desenvolvidas por todos sem distinção de 
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interação com o meio de origem” (Ibid.,p. 27). Essa seleção curricular, na medida em que não 

se reflete sobre quem são os sujeitos “dessa aprendizagem, que experiências que eles trazem 

consigo, e o que já sabiam fazer, provoca uma série de insucessos na aprendizagem” (Id., 

p.27). No caso das políticas curriculares atuais, estabelece-se um cânone de conhecimentos 

considerados legítimos, cuja apropriação e qualificação devem ser auferidas pelas instâncias 

oficiais. 

Pereira (2010), nesse sentido, concorda com Silva (2013) e Apple (2000) em três 

aspectos: considera que, indiscutivelmente, o conhecimento é um instrumento de poder e, 

portanto, a sua seleção não se dá em termos neutros nem epistemológicos, nem políticos, nem 

ideologicamente. E por essa razão se constitui em uma arena de disputas. Porquanto, quando 

Pereira (2010, p. 25) discute sobre o currículo em uma perspectiva autopoiética, entende que 

este se constitui de um “todo que se origina tanto das questões prescritas, como das questões 

curriculares da vida do aluno”. Em outras palavras, a ideia de relacionar o processo de 

construção curricular com a categoria da autopoiése pressupõe “resistir aos currículos vistos, 

apenas como prescrição” [...], concebendo-o como “um processo vivo de inventividade dos 

sujeitos que fazem os espaços cotidianos da escola” (Id.,p. 31). 

Nesse entendimento, o currículo não se compõe apenas de “experiências trazidas de 

fora para dentro do espaço escolar”. No processo autopoiético do conhecimento “os sujeitos 

estabelecem interações de natureza histórica, social e biológica que se efetivam dentro e fora 

do espaço escolar com o objetivo de ensinar aprender” (Id., p. 34). Essa ideia assumida por 

Pereira (2010) nos remete a Santos (1995) quando defende que todo conhecimento é social, e 

nesse sentido, critica o modelo de racionalidade científica que rejeita o conhecimento do 

senso comum e na medida em que o assume como legítimo, revelando seu caráter totalitário. 

Como efeito desse processo, cria-se a dicotomia entre o conhecimento científico e o 

conhecimento do cotidiano, o que Young (2007) chamou de conhecimento dos poderosos e 

conhecimento poderoso, respectivamente. Para Santos (2007), a partir dessa ideia desenvolve-

se uma “linha abissal” entre de um lado o que é legítimo e do outro o que não é. Ou seja, tudo 

o que não for cientificamente quantificável é ignorado.  

 Esse pensamento é trazido por Sussekind (2014, p.1517) com base nas ideias de 

Santos, ao discutir sobre o currículo em uma perspectiva abissal, que “tece hierarquias de des-

pertencimentos entre os conhecimentos que são reconhecidos como válidos, eficientes, 

adequados ou comuns nas construções curriculares, ou não”. Através dessa linha, “esse 

currículo habita as construções curriculares no cotidiano das escolas criando exclusões, 

invisibilidades e inexistências, assim potencializa uma das mais importantes consequências 
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das unificações curriculares para Pinar: a demonização dos professores”. Diante de tal crítica 

que Santos (1995) propõe que seja valorizada “a inesgotável experiência que está em curso no 

mundo de hoje” (Ibid., p. 779). Ou ainda como afirma Sussekind (2014), que sejam 

considerados os currículos praticados e vivenciados na escola (OLIVEIRA, 2003).  

 Dito isto, e considerando as relações de poder tensionadas nos espaços escolares e nas 

tessituras das políticas curriculares, poderíamos nos questionar: quem realiza essa seleção ou 

distribui os lados da linha abissal do currículo? E de que modo esses atores são beneficiados 

ou prejudicados com essa triagem? De qual maneira as disputas (em todas as dimensões) são 

figuradas nessas arenas? Quais projetos e sentidos de currículo são cristalizados nas políticas 

curriculares atuais?  

 Para compreendermos essas questões, precisamos, assim como afirma Pereira (2016), 

considerar que em cada fase histórica corporificam-se novas significações de currículo, 

recorrente dos desdobramentos de como políticas públicas educacionais definem as 

concepções econômicas, políticas, sociais, culturais e educacionais. Assim, buscaremos 

analisar, no tópico que segue, o desenvolvimento das políticas curriculares da década de 1990 

aos dias atuais.  

 

 

2.1 As políticas curriculares e o contexto da Globalização 

 

 

 Ball (2001, p. 100) analisando este período (década de noventa aos dias atuais), 

identifica a existência de um “conjunto de problemáticas conceptuais e um quadro de questões 

empíricas relacionadas com o surgimento de um novo paradigma de governo educacional”. 

Esse projeto, para o autor, estabiliza-se tendo a globalização como base de sua sustentação. 

Fundamentado em estudos que identificam alguns efeitos desses fenômenos, os quais são 

chamados de transferência de políticas ou empréstimo de políticas, Ball (2001) investiga o 

contínuo desaparecimento da “concepção de políticas específicas do Estado Nação nos 

campos econômico, social e educativo e, concomitantemente, o abarcamento de todos estes 

campos numa concepção única de políticas para a competitividade econômica, ou seja, o 

crescente abandono ou marginalização [não no que se refere à retórica] dos propósitos sociais 

da educação” (p.100). 

 Moreira (2013, p. 73) alerta que “qualquer discussão sobre o “mundo de hoje” precisa 

ser remetida a tais transformações”. Segundo esse autor, neste complexo e controverso 
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contexto que se vivencia, é indispensável que seja discutido “os papéis reservados à escola em 

um mundo globalizado, no qual processos de dominação e governabilidade evidenciam uma 

indiscutível preocupação com o controle”. Esse controle é entendido por Ball (1987, p. 246) 

como um “conflito pela definição das escolas, pelo tipo de escolas que devem ter e a luta 

sobre quem irá controlar dessas definições, sobre onde reside o poder de definir”.  

 No que tange à educação, e em especial ao currículo, Ball (2001) percebe que 

gradativamente ambos são sujeitados às normatividades estabelecidas pela economia. Nessa 

compreensão, o autor afirma que “conceitos como “sociedade de aprendizagem”, “economia 

baseada no conhecimento”, etc. são poderosas construções sobre políticas, geradas no seio 

desse consenso. “Servem e simbolizam o aumento da colonização das políticas educativas 

pelos imperativos das políticas econômicas” (Ibid., p.100).  

Assim, Ball (2001, p.102) identifica que nas construções de políticas educacionais, o 

processo de “bricolagem” torna-se cada vez mais comum. Isto é, a presença de um “constante 

processo de empréstimo e cópia de fragmentos e partes de ideias de outros contextos, de uso e 

melhoria das abordagens locais já tentadas e testadas” [...] “de adoção de tendências e modas 

e, por vezes, de investimento em tudo aquilo que possa vir a funcionar”. Mas, o autor salienta 

que as políticas nacionais são um “produto de um nexo de influências e interdependências que 

se interconectam”, assim sendo uma a combinação de lógicas globais e locais. Isso implica 

considerar a “incapacidade de o global destruir o local, porque as forças que constituem a 

globalização não encontram contextos idênticos”, [...] sugerindo que “tentativas de 

homogeneização serão sempre tensionadas pela heterogeneidade do social que jamais se deixa 

apreender” (LOPES et al., 2013, p. 393). 

Ball (2001, p. 103) também argumenta que essa não é uma convergência simples, mas 

que produz efeitos, os quais se classificam como macro e micros. Macro no sentido de 

considerar “o novo “pacto” entre o Estado e o capital e para novos modos de regulação social 

que operam no Estado e em organizações privadas” e micro através do surgimento de “novas 

tecnologias de políticas”, as quais produzem “novas formas de disciplina (novas práticas de 

trabalho e novas subjetividades de trabalhadores)”.  

Ainda é observado por Ball (2001) que a partir desse contexto da globalização origina-

se um conjunto de políticas tecnológicas ou um pacote de reformas que abarcam e relacionam 

as categorias de mercado, gestão e performatividade, o que resulta na transformação do 

próprio papel do Estado. Nessa lógica, o mercado é visto sob a ótica da neutralidade e como 

“um mecanismo para a oferta da educação mais eficaz, ágil e eficiente”, transformando dessa 

maneira o seu próprio significado. Ou seja, “o mercado educacional tanto des-socializa, 
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quanto re-socializa; cria novas identidades e destrói a sociabilidade, encorajando o 

individualismo competitivo e o instrumentalismo. Os espaços nos quais são possíveis a 

reflexão e o diálogo sobre os valores são eliminados” (Ibid., p.107). 

 Os atores do processo educacional também se reconfiguram nessa lógica. O gestor 

assume um papel central nessa nova forma de gerenciamento, a qual deve infundir essas 

atitudes e culturas além de instrumentalizar a conduta dos demais sujeitos para o alcance das 

metas propostas. Por outro lado, tanto o ensino quanto a subjetividade dos docentes “alteram-

se profundamente no contexto do novo panopticismo da gestão (da qualidade e excelência) e 

perante as novas formas de controle empresarial (através de marketing e competição)” 

(BALL, 2001, p.109). Em contrapartida, configuram-se novas formas de monitoramento, ou 

também entendidas como regulação, que são os sistemas de avaliação, os quais se alinham os 

objetivos e estabelecem-se as comparações.  

Destarte, desenha-se uma lógica em que “o desempenho [de sujeitos individuais ou 

organizações] funciona como medida de produtividade ou resultado, ou exposição de 

qualidade”. E a performatividade é, portanto executada quando esse processo “significa, 

resume ou representa a qualidade e o valor de um indivíduo ou organização num campo de 

avaliação”. Dito isto, percebemos que a ideia de performatividade concorda com o que 

Sussekind (2014) discute sobre a demonização dos professores. Em termos gerais, Ball (2005) 

afirma que 

 

Os compromissos humanísticos do verdadeiro profissional – a ética do 

serviço – são substituídos pela teleológica promiscuidade do profissional 

técnico – o gerente. A eficácia prevalece sobre a ética; a ordem, sobre a 

ambivalência. Essa mudança na consciência e na identidade do professor 

apoia-se e se ramifica pela introdução, na preparação do professor, de formas 

novas de treinamento não intelectualizado, baseado na competência. (BALL, 

2005, p. 549) 

 

Nesse sentido, a formação transforma-se em treinamento cujo objetivo primordial é, 

segundo Ball (2005), a reformulação do professor enquanto um técnico e não um profissional 

crítico. Assim como Silva (2013) discorreu, a tarefa desse ator torna-se meramente 

burocrática. A prática da sala de aula, por sua vez, é “remodelada” a fim de “responder às 

novas demandas externas” (BALL, 2005, p. 550).  

Os resultados desse pacote político e de tais exigências são “práticas inúteis ou até 

mesmo danosas que, no entanto, satisfazem os requisitos de desempenho”. E, portanto, 

quantificados através de uma matriz de “avaliações, comparações e incentivos relacionados 

com o desempenho, os indivíduos e as organizações farão o que for necessário para se 
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distinguir ou sobreviver” (BALL, 2005, p. 550). Através dos estudos do autor, percebemos 

que imbuída nessa política (neoliberal) as exigências tornam-se meramente funcionais ou 

instrumentais. O que nos reporta ao que Silva (2013, p.25) discute. Para o autor, nessa 

perspectiva, o currículo torna-se uma questão de organização ou simplesmente uma mecânica. 

E com base em uma lógica industrial proposta por Tyler, a organização desse currículo 

corresponde “à divisão tradicional da atividade educacional: currículo; ensino e instrução e 

avaliação”. 

Portanto, questionamos a partir Bowe, Ball e Gold (1992, p. 63): “como as novas 

práticas de escolaridade tem por objetivo alterar as relações entre escola e Estado [local e 

nacional]?”. Os mesmos autores argumentam que a questão principal nesse projeto é o 

funcionamento da escola. A ideia é que “o processo educativo torne-se o processo de 

produção, os professores são os produtores, os pais são os consumidores, o conhecimento se 

torna a mercadoria e o estudante educado o produto, com uma especificação mínima” que será 

garantida através da padronização curricular, quer dizer, um Currículo Nacional (Ibid., p. 64).  

 Através do incentivo da “autorregulação” (BALL, 2005) ou da “autodeterminação” 

(BOWE; BALL; GOLD, 1992, p. 66) que se espera que a escola (professores, em especial) 

assuma os riscos pelo fracasso ou pelo sucesso do projeto. Assim, corrói-se “qualquer sentido 

de um sistema educativo” e o substitui por um “conjunto diversificado orientado para o 

mercado de livre flutuação, de empresas [escolas], encarregadas pela entrega de produtos 

[pessoas educadas], com uma mínima especificação de qualidade [Currículo Nacional]”.  

Ao propor que os sujeitos sejam responsáveis pelos resultados, a política neoliberal 

defende estar estimulando a produtividade e a eficiência. Para Gentili (1995), esse estímulo é 

excludente e desigual, exacerbando o individualismo e a competência “selvagem”. Ele 

defende que a competição tornou-se a peça fundamental da engrenagem política neoliberal, na 

qual a competência e o individualismo, estimulados pelas práticas e regras do mercado, 

reforçam e acentuam as desigualdades já existentes, como também produzem inúmeras outras.  

Cabe-nos também salientar que, conforme Ball (1987), essas intervenções são 

patrocinadas por uma série de organismos externos. Nesse sentido, Shiroma, Campos & 

Garcia (2006) e Albino (2011) analisam o contexto em que as várias reformas curriculares são 

produzidas. Os autores ratificam a ideia de que o discurso que as fundamenta surge de uma 

tendência que buscam estabelecer uma relação entre a educação e o panorama mundial. Os 

autores analisam que essas reformas educacionais foram iniciadas nos Estados Unidos e na 

Inglaterra e nessa tarefa, tiveram significativa influência os organismos multilaterais (a 
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exemplo do Banco Mundial, o qual não só trazia um caráter normatizador e orientador, mas 

também produzia o discurso “justificador” das reformas).  

Esse discurso traz tanto como justificativa quanto como premissa a questão da 

qualidade. Passa-se a defender que a superação de problemas enfrentados nos países em 

acelerado processo de modernização, e inseridos no âmbito da globalização, será possível 

através da educação e de uma reforma curricular, fertilizando, assim, o terreno para a 

produção de políticas de currículo nacional. 

Dito de outro modo, no contexto da globalização e pressionados pelas exigências 

mercadológicas, sente-se a necessidade de um aumento na qualidade do ensino, uma vez que 

os sistemas de avaliação haviam indicado níveis baixos nos rankings globais. Assim, 

propõem-se uma política de aumento da qualidade através da padronização curricular que será 

regulada pelos sistemas de avaliação existentes.  

 Pereira (2006) analisa que essas políticas, no caso brasileiro, foram postas em prática 

pelo governo de Fernando Henrique Cardoso (1994 – 1998) com a promulgação da Lei 

9394/96, que ratificou oficialmente as ações anteriormente postas pela Constituição Federal 

de 1988. Na análise da autora, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) trouxe uma 

organização em todos os níveis de ensino. Inúmeros mecanismos foram criados para adequá-

la às exigências da ordem econômica mundial. Os Parâmetros Curriculares, as Diretrizes e 

Parâmetros de ação – como mecanismo norteador – e o SAEB (Sistema de Avaliação da 

Educação Básica), o ENADE (Exame Nacional de Desempenho do Estudante de Nível 

Superior), o ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) – como mecanismos reguladores – 

são heranças de um modelo neoliberal de educação. 

Pereira (2006) assinala que ainda que esses mecanismos possibilitassem uma possível 

organicidade às propostas curriculares materializadas nas diferentes realidades, eles 

desconsideram os avanços das concepções de currículo que privilegiam as construções 

coletivas e o respeito às singularidades locais e regionais. Para a autora, isso quer dizer 

“respeito às culturas dos sujeitos e, consequentemente, à identidade curricular de cada 

contexto” (Ibid., p. 20). Nesse sentido, percebemos que a educação está estritamente 

relacionada à política da cultura. 

Esse argumento também é compreendido por Lopes (2004) quando afirma que toda 

política curricular é uma política cultural, pois considera o currículo como um campo 

conflituoso de produção de cultura, de embate entre sujeitos, concepções de conhecimento, 

formas de entender e construir o mundo. Nesse entendimento, Pereira (2009) afirma que “a 

busca dessas estratégias culturais podem estar vinculadas à assunção de um carácter relacional 
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de negociação do poder entre os diferentes grupos sociais que compõem a formação cultural 

do povo brasileiro representados no âmbito do currículo” (Ibid., p. 171). 

Vale ressaltar que na compreensão de Ball (1987, p. 227) não é razoável supor que 

esses resultados, no que diz respeito às mudanças no currículo, “são frutos de procedimentos 

racionais e burocráticos. Em grande medida, a mudança e a resistência a essa mudança 

dependem da influência relativa dos protagonistas sobre a tomada de decisões”.  

A pretensão de um Currículo Nacional é, mais uma vez, uma das discussões mais 

atuais no campo da educação brasileira, sobretudo em razão da elaboração de uma BNCC. E, 

portanto, considerando as ideias a esse respeito, identificamos o pano de fundo em que tal 

proposta se constitui e se inspira. No entanto, antes de tratarmos diretamente sobre o projeto 

de BNCC, apresentaremos algumas ideias de Ball (1987) e Bowe, Ball e Gold (1992) em 

torno do assunto da padronização curricular.  

 

 

2.2 Entre projetos políticos, normatividades e efeitos: o Currículo Nacional 

 

 

No que diz respeito às políticas curriculares, entendemos a partir dos trabalhos de Ball 

(1987), Lopes (2015) e outros, que a questão central que serve de pano de fundo é a disputa 

pela significação do currículo. Ou ainda, a disputa pelo controle do trabalho pedagógico 

(FREITAS, 2014).  

Assim, quando Ball (1987, p. 260) analisa o processo de intervenção nos currículos, e 

neste caso na “implantação” de uma padronização curricular, ele afirma que esse conjunto de 

fatores pode reduzir-se a uma só questão: o controle. Essas intervenções, segundo o autor, são 

exemplos do interesse do Estado em “mudar a ética do currículo escolar e de modificar o 

equilíbrio do controle sobre o processo de ensino”. Essa tarefa para Ball (1987, p. 261) é 

executada através de mecanismos administrativos. Logo, exercendo o “controle do trabalho 

do professor mediante o uso de técnicas de administração” alcança-se a sujeição do ensino “a 

lógica de produção industrial e das competências do mercado”.  

Uma vez que se introduzem os docentes em sistemas de racionalidade administrativa, 

Ball (1987) afirma que eles são gradativamente excluídos “de uma participação efetiva” no 

sentido de “tomada de decisões substanciais”. E por outro lado, “o pragmatismo e as 

tecnologias de controle substituem as disputas ideológicas”. Como consequência se 
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proletariza o trabalho do ensino e “em grande medida as escolas vão incorporando a ideologia 

da administração como único meio adequado de dirigir a organização” (Ibid., p. 261).  

Em linhas gerais, Bowe, Ball e Gold (1992) argumentam que uma proposta de 

Currículo Nacional atrelada a um sistema de avaliação torna-se “fortemente prescritiva e 

repousa sobre um modelo fortemente normativo de aprendizagem”, o que pressuporá 

“comparação entre sala de aula, institucional e de tamanho”. Assim, por meio do Currículo 

Nacional desenvolve-se “uma linguagem de hierarquia e comparação com base nos níveis de 

realização”. E, “contra tudo isso, o professor deve proporcionar flexibilidade, ritmo 

diferencial, apoio individual em sala de aula, incentivo e reforço. Mas se surgirem problemas 

quem vai ser responsabilizado primeiro – o professor ou o Currículo Nacional?” (Ibid., p. 

126).  

 Os autores também salientam que em grande medida, o Currículo Nacional almeja a 

apropriação de habilidades. Mas, entendem que é dada pouca atenção “aos fatores práticos, 

financeiros, de mercado, e micropolíticos” que podem ser obstáculos para essa prática. A 

política da prescrição curricular limita tanto as questões de ensino, quanto as questões de 

tempo. Para Bowe, Ball e Gold (1992, p. 128), “isso afeta fundamentalmente a organização do 

processo de aprendizagem”. O resultado disso é que estando os professores enquadrados no 

currículo nacional e pressionados pelas avaliações externas, “podem encontrar-se 

respondendo às necessidades do currículo e da avaliação, ao invés das necessidades 

individuais dos estudantes”.   

Sobre a questão da intervenção externa, Ball (1987) orienta que consideremos duas 

possibilidades ou dois efeitos que serão repercutidos. Mas, de antemão, destaca-se que estes 

aspectos, ainda que conjecturados, não são uniformes. A primeira possibilidade é quando 

esses fatores chegam a micropolítica [a escola]. Nesse espaço ela estará sujeita às lutas já 

existentes. Na relação com a micropolítica depara-se com a sua história, com as relações que 

elas estabelecem e a identificação dos interesses (ideológicos, de identidade e materiais) dos 

seus participantes. Isso pressupõe considerar o que ele argumentou (Ball, 2001) sobre os 

processos globais e locais, nos quais essas intervenções são submetidas a processos de 

recontextualização. Isto é, os discursos globais e os locais relacionam-se. 

É pertinente, nessa perspectiva, considerar o que Pereira (2009, 2010, 2015) considera 

sobre o currículo. Entendendo-o como redes discursivas de significação, a autora considera a 

existência de um movimento constante entre os significantes que se articulam entre o modelo 

idealizado (a política), o modelo oficializado (o currículo nacional) e o modelo cotidiano (o 

processo de recontextualização e de interpretação à luz das subjetividades dos sujeitos 
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envolvidos no processo). Tais discursos são materializados em diferentes espaços e tempos, 

“todos em busca de um modelo perspectivo como horizonte, mas incomensurável”. Esses 

modelos ao se articularem estabelecem novos sentidos que entendemos como redes de 

significação discursivas que são construídas pela política, pela negociação e pelas 

singularidades contextuais. 

A ideia defendida por Pereira (2009) considera o movimento que se estabelece entre o 

universal e o particular. Ou seja, “de um lado essas políticas do currículo são 

universalizantes” [...] “e de outro, essas mesmas políticas vão se desdobrando em demandas 

sobre as políticas do currículo de forma mais particularizada, as quais, ao se articularem em 

cadeias de [...] micropolíticas”, que “se concretizam de forma associada nos sistemas federal, 

estadual e municipal, têm como ponto fixador a diferença que as constituem, [...] ou a 

ausência que as hegemonizam contingencialmente” (PEREIRA; ALBINO, 2015, p. 13). 

Em contrapartida, a segunda possibilidade dessa intervenção externa nas práticas 

pedagógicas da escola, segundo Ball (1987, p. 256), é referente aos fatores que mudam “a 

estrutura e a natureza das relações micropolíticas da instituição”. Os efeitos nesse caso não 

são imprevisíveis como no processo de recontextualização. Aqui, “eles são diretos, por 

exemplo, transformam o equilíbrio do poder entre a gestão” e os demais sujeitos envolvidos 

na escola. Sabemos que indiretamente, durante as discussões aqui apresentadas, já tocamos 

nesses efeitos que provocaram/ provocam a reconfiguração dos atores do contexto da prática. 

E apesar de Ball (1987) elencar muitas dessas repercussões, queremos aqui dar ênfase a uma 

questão em especial: os professores e a sua autonomia. 

 O autor não sugere que todo o contexto que discutimos nesse capítulo é um tipo de 

conspiração contra os professores. Mas, considera que “os efeitos globais, da sucessão de 

iniciativas, das mudanças de controle e da tomada de decisões, assim como as alterações nas 

condições de trabalho, estão exercendo impacto na vida cotidiana dos professores” (Ibid., p. 

262). Ball (1987) entende que a pressão pelo controle do trabalho desses docentes e o 

aumento da intervenção direta em assuntos relativos ao currículo, constituem-se como 

“pressões sobre as escolas e os professores, individualmente, para que se adotem os novos 

currículos, as novas pedagogias” (Ibid., 1987). Por outro lado, essas mesmas pressões e 

intervenções limitam “a possibilidade dos professores exercerem influências iniciadoras” 

(Ibid., 1987). Em outras palavras, culmina-se um processo de demonização (SUSSEKIND, 

2014; PINAR, 2008) do trabalho docente. 

Nesse contexto, Ball (1987) supõe que os professores estejam encurralados entre duas 

interpretações incompatíveis com seus interesses: “devem resistir à perda de sua autonomia e 
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negar-se a por em prática as novas iniciativas ou assegurar o futuro do seu trabalho fazendo 

com que tais iniciativas tenham êxito?”. Refletiremos sobre essa questão no tópico a seguir.  

 Moreira (2013) afirma que esses fatores mencionados não contribuem para fomentar 

práticas pedagógicas centradas na autonomia do professor. E na visão do autor, faz-se 

necessário “examinar a possibilidade de construção de outra cultura” [...] “a questão do 

profissionalismo docente vem à tona para que se analise se e como é possível revigorá-lo, de 

modo que mais facilmente se encaminhe na contramão da cultura performatividade” (Ibid., p. 

85).  

 

 

2.3 O Currículo Nacional e a procrastinação da autonomia docente 

 

 

No entendimento de Ball (1987, p.129) a autonomia docente pode ser conceituada 

como “um conjunto de liberdades para atuar, marcadas por limites estreitos e que podem ser 

retiradas ou reduzidas se se infringir esses limites”. Por efeito, essa autonomia para o autor é 

“uma confortável ilusão que alimenta uma sensação de independência profissional nos 

professores, mas, no entanto, ata-se ao regime institucional de sua escola”. Em outras 

palavras, a autonomia “é um importante compromisso entre liberdade e controle”. Isto é, a 

autonomia “tem uma poderosa arma função ideológica, mas tem implicações para estrutura do 

controle” (Ibid.). O autor também conjectura que essa autonomia pode limitar-se a uma 

quantidade de assuntos, sobre os quais o professor pode exercer influência.  

É nesse ponto que, a partir de Ball (1987) trazemos uma questão central nessa 

discussão: em que grau a dinâmica interna da micropolítica depende ou está condicionada por 

forças externas? Como resposta, o autor apresenta uma nova categoria para analisar esse 

contexto, a autonomia relativa. Para essa discussão, Ball (1987) parte de duas premissas: uma 

é que a escola, como organização, não pode ser independente do seu entorno; a outra é a 

rejeição da ideia de adaptação, pressupondo que as forças externas exerçam um controle 

absoluto na micropolítica.  

Ball (1987) traz um exemplo para esclarecer essa questão, referente ao seu contexto 

que muito se assemelha a nossa realidade quando refletimos hoje sobre propostas de Lei como 

a Escola Sem Partido7. O projeto é um movimento surgido em 2004 e que tem influenciado 

                                                           
7 Ver estudo de SOARES, F. A. P. Projeto de lei 867/2015 “Escola Sem Partido”: implicações para o currículo. 

UFPB, João Pessoa, 2016.  
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projetos de lei em âmbito municipal, estadual e federal. Idealizada pelo advogado Miguel 

Nagib, a proposta, com base em uma pretensa ideia de neutralidade do conhecimento, defende 

que é preciso combater o que chama de “doutrinação” nas escolas.  

No caso da Inglaterra, através da publicação de alguns documentos, no ano de 1969, 

os professores foram submetidos às fortes críticas, advindas de aspectos políticos. Esses 

documentos fortaleceram discursos, os quais argumentavam que os professores eram os 

responsáveis pelo “caos” da educação e dos seus resultados. Ball (1987, p. 244) afirma que 

“conseguiram criar a impressão de que um grande número de professores (progressistas) nas 

escolas estavam preocupados pelo adoutrinamento político dos alunos”. Embora Ball (1987) 

reconheça que essas críticas foram absurdas, ele comenta que elas foram “eficazes e danosas”. 

Os professores estavam sendo acusados de “manterem de forma teimosa, planos e métodos de 

estudos articulados e aprofundando-se em teorias progressistas abandonando assim o 

currículo e os métodos tradicionais bem testados” (Ibid.). O autor compreende que essas 

críticas indicam “profundas tensões intrínsecas de experiências paternas, sociais e políticas 

sobre o papel e os fins do ensino”. 

Nesse cenário, “a liberdade e os espaços de manobra dos professores” reduzem-se. 

Percebemos agora que “as linhas de controle são visíveis [...], implícitas”, e por isso, a 

autonomia nesse sentido, pode ser reduzida. Portanto, é evidente que essa intervenção e o 

controle têm impactado a micropolítica, mas, estes “não podem dar origem a uma rotinização 

e homogeneização do sistema” (Ibid., p. 245). 

O autor compreende a escola como um local que se caracteriza pela ausência do 

consenso. E por isso, esses campos de controle são “sujeitos a negociação, renegociação e 

disputas” (BALL, 1987, p. 27). Além disso, Ball (1987) aponta para a necessidade de 

considerar o conteúdo ideológico dessas relações. Portanto, na medida em que consideramos 

o dissenso e a diversidade ideológica na escola, somos conduzidos a considerar, com base em 

Ball (1987), a possibilidade de que surjam os conflitos. Esses conflitos, por sua vez, são 

considerados como necessários para o mantimento da democracia. Como afirmou Bussmann 

(2013, p. 47), eles são considerados como “o elemento absolutamente indispensável à 

sobrevivência das organizações”. 

De acordo Ball (198, p. 95), “a micropolítica é um processo dinâmico que depende de 

habilidades, de recursos e de alianças entre os participantes”. Logo, a autonomia docente se 

entrelaça nessa “jaula de interação” (Ibid., p. 96). Em uma compreensão semelhante, Neves 

(2013, p. 97) defende que a autonomia docente “não é um valor absoluto, fechado em si 

mesmo, mas um valor que se define numa relação de interação social”. Ainda, Neves (2013, 
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p. 99) argumenta que igualmente como a democracia sustenta-se em “princípios de justiça e 

de igualdade que incorporam a pluralidade e a participação, a autonomia da escola justifica-se 

no respeito à diversidade e à riqueza das culturas brasileiras, na superação das marcantes 

desigualdades locais e regionais e na abertura à participação”. Falaremos sobre isso no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS: caminhos da proposta de Base Nacional Comum 

Curricular? 

 

 

Figura 4: Mafalda e a definição de democracia 

 

Fonte: Lavado, 1997, p. 323 

 

Quando anunciamos de início nosso interesse pela análise da participação no campo 

das políticas curriculares, estávamos certos da necessidade de relacioná-la à questão da 

democracia. Buscaremos, então, discutir neste capítulo a ideia de uma democracia que se 

instaura dentro de uma arena de disputas de projetos políticos e ideológicos, situada em um 

contínuo processo de construção. 

Projeto político será entendido a partir da ideia defendida por Dagnino (2004), quando 

o concebe como uma expressão que vincula e produz significados que integram matrizes 

culturais e não apenas como estratégias de atuação política no sentido estrito. “A noção de 

projetos políticos pode contribuir para superar uma visão homogeneizadora tanto do Estado 

quanto da sociedade civil e o reconhecimento da sua diversidade interna, como base para 

repensar as suas relações”. 

Pensamos que, através dessa perspectiva da autora citada, poderemos analisar o 

contexto complexo da dinâmica da construção democrática. Por outro lado, assumimos a ideia 

de democracia formulada por Mouffe (2013), ao defender que uma sociedade democrática é 

aquela que possui uma “esfera pública vibrante onde muitas visões conflitantes podem se 

expressar e onde há uma possibilidade de escolha entre projetos alternativos legítimos”. Para 

essa compreensão, é necessário pensar as relações de poder como uma relação de agonismos, 

ou seja, uma relação que considera os antagonismos (conflitos) entre adversários. Isto quer 

dizer que transformar relações antagônicas em relações agonísticas requer que os debates 
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ofereçam maior número de alternativas possíveis, a fim de que se possa oferecer diversas 

formas políticas de identificação coletiva, em torno de posturas mais democráticas e 

diferenciadas, nas quais o consenso e o dissenso sejam presenças constantes nesse processo de 

escolha. 

Percebemos em nossos estudos que o debate sobre participação se tornou, segundo 

Pateman (1992), parte do vocábulo político popular, especialmente nos últimos anos da 

década de 60. A autora explica que isso foi decorrente de uma “onda de reinvindicações, em 

especial por parte dos estudantes, pela abertura de novas áreas de participação, neste caso na 

esfera do Ensino Superior, e também por parte de vários grupos que queriam na prática, a 

implementação dos seus direitos que eram na teoria” (p. 9). 

Santos e Avritzer (2002, p.55) observaram que “a reinvenção da democracia 

participativa nos país da América do Sul, está intimamente ligada aos recentes processos de 

democratização pelos quais passaram esses países”. No caso do Brasil, os autores afirmam 

que o país esteve, ainda que muito ambiguamente, por algum tempo no campo democrático, 

embora alternando períodos autoritários. Eles também observaram que, nesse processo de 

democratização, movimentos comunitários reivindicaram em diversas regiões do país o 

direito de participar nas decisões. Essa pulsão participativa, segundo os autores, veio a 

frutificar, entre outras, nas experiências de orçamento participativo. 

Contudo, nesse estudo, os autores perceberam que essa “redemocratização não passou 

pelo desafio de limites estruturais da democracia, como supunha a discussão sobre 

democracia nos anos 60”. Eles analisaram que o que “a democratização fez foi, ao inserir 

novos autores na cena política, instaurar uma disputa pelo significado de democracia e pela 

constituição de uma gramática social” (Ibid., p. 54). 

O que está nessa disputa segundo Alvarez, Dagnino e Escobar (2000, p. 15) “são os 

parâmetros da democracia, são as próprias fronteiras do que deve ser definido como arena 

política: seus participantes, instituições, processos, agenda e campo de ação”. Por isso, dada a 

complexidade do fenômeno da democracia nas dimensões da prática, não é uma tarefa 

simples conceituá-la. Dentre os aspectos dessas tensões está o conflito que se estabelece entre 

democracia representativa e democracia participativa, o qual Santos e Avritzer (2002) 

também discutem.  

 

 

3.1 Democracia e participação: entre modelos, tensões e possibilidades  
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Além do citado trabalho de Santos e Avritzer (2002), outros estudos, como os de Cruz 

(2008), analisam essa tensão que se estabelece na dimensão democrática entre participação e 

representação no contexto brasileiro. Nessa análise, a autora percebeu que o abismo criado 

entre a participação e a representação se dá pelos “preceitos que regem a democracia 

representativa”, os quais “conferem aos representantes a legitimidade para a tomada de 

decisão” e que, em geral, esvaziam “o estímulo às experiências participativas”. Para a autora, 

a representação refere-se à “legitimidade para decidir sobre políticas públicas” (Ibid., p. 206). 

Essa questão é tratada por Santos e Avritzer (2002) quando assinalam que o modelo da 

perspectiva da representação impõe a supervalorização dos seus próprios mecanismos em 

detrimento dos mecanismos societários de participação. Argumenta-se então que quanto for 

menor a participação maior será a condição para a governabilidade. 

Por outro lado, Gadotti (2014, p. 2) escreve que a participação social acontece através 

da organização de espaços e mecanismos do controle social. Ele a entende “como categoria e 

como conceito metodológico e político”, considerando-a “fundamental para o controle, a 

fiscalização, o acompanhamento e a implementação das políticas públicas, bem como para o 

exercício do diálogo e de uma relação mais rotineira e orgânica entre os governos e a 

sociedade civil”. 

Contudo, é importante ressaltar que a simples participação em debates, embora 

represente uma das possibilidades do exercício democrático, bem como um instrumento de 

aprendizado político, como afirma Pateman (1992), corre-se o risco de, através desse 

reducionismo, não se alcançar o pleno exercício de poder por parte da população. Em 

consequência disso, compromete-se a continuidade das ações, o que resulta no fortalecimento 

do sentimento de ilegitimidade política. 

 Gadotti (2014, p. 4, grifo nosso) discute que para que essa participação, por meio de 

um novo modo de governar, legitime-se, “depende de condições concretas de participação”. 

Ou seja, o autor entende que “não basta criar mecanismos de participação popular e de 

controle social das políticas públicas de educação; é preciso atentar para a necessidade de 

criar, também, simultaneamente as condições de participação”.  

 Concordamos com Pateman (1992) quando ela entende que através da participação, 

além do autodesenvolvimento do sujeito, é estimulada nesse sujeito uma empatia pelos 

problemas sociais coletivos. Mas que isso só é possível através da democratização dos 

sistemas políticos, a “Democratização da Democracia” (SANTOS, 2002). Dessa maneira, 

especialmente no que se refere ao campo das políticas educacionais, torna-se necessário o 

rompimento com a “lógica da participação restrita”, requerendo “a superação dos processos 
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de participação que não garantem o controle social dos processos educativos, o 

compartilhamento das decisões e do poder, configurando-se muito mais como mecanismo 

legitimador de decisões já tomadas centralmente” (CONAE, 2014, p. 74). 

 A relação entre a democracia representativa e a democracia e participação está, 

segundo Luchmann (2006, p. 21), “ancorada em uma concepção de participação e de política 

que transfere o processo decisório para os representantes eleitos”. Em outras palavras, ela 

percebe que o que é constituído corresponde a “um conjunto de regras [que dizem respeito a 

quem está autorizado a tomar decisões coletivas e com quais procedimentos] (BOBBIO, 

1987) que reduzem o espaço da política e da participação”. Em contrapartida, argumentando 

em favor de uma democracia participativa, a autora apresenta as ideias de Held (1987) para 

quem este modelo procura se constituir como “alternativa tanto às heranças da teoria política 

liberal [com ênfase no papel do mercado], quanto da teoria marxista [com ênfase no papel do 

Estado], incorporando a necessidade de combinar a ampliação da participação direta com os 

mecanismos da democracia representativa [eleições, garantias das liberdades, etc.]”. 

Outro aspecto que destacamos do estudo de Luchmann (2006) é que o reconhecimento 

da apatia ou baixo nível no que tange à participação dos atores está relacionado com as 

desigualdades sociais. Além disso, a autora apresenta a ideia já citada, defendida por Gadotti 

(2014) e Pateman (1992), que é referente à carência de recursos materiais, a qual impede os 

processos participativos, ou seja, a ausência da garantia das condições de participação. “Se as 

pessoas sabem que existem oportunidades para a participação efetiva no processo de tomada 

de decisões, elas provavelmente acreditarão que a participação vale a pena, tornando-se mais 

ativos e confiantes” (HELD, 1987, p. 234).  

Portanto, no entendimento de Gadotti (2014, p. 4, grifo nosso), a dificuldade da 

participação da sociedade está diretamente relacionada à formação para tal. “A participação, 

para ser qualificada, precisa ser precedida pelo entendimento – muitas vezes técnico e 

científico – do que se está discutindo”. No mais, essa participação “não pode ser alguma coisa 

episódica, paralela, mas estrutural; ela deve constituir-se numa metodologia permanente da 

política educacional, num modo de governar”. Ademais, necessita-se, conforme o autor, da 

criação de planos estratégicos de participação. Planos esses que se contraponham aos “aos 

modelos burocratizados de planejamento, baseados numa visão instrumental e técnica do 

planejamento”, mas que represente um “planejamento dialógico e participativo” que 

“incentiva processos e práticas coletivas, com vistas a transformar e não a legitimar o já dito, 

o já feito, o já pensado”. 
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Esse fenômeno rejeitado por Gadotti (2014) orienta-se na direção dos estudos 

realizados por Pateman (1992) e Ball (1987, 1992). Pateman (1992) alerta que muitas vezes o 

termo "participação" é utilizado em duas situações: uma para se referir a um método de 

tomada de decisão; outro para abranger técnicas utilizadas para persuadir os subordinados a 

aceitarem decisões já tomadas pela administração. É nesse ponto que os autores discutem 

sobre o que chamam de pseudoparticipação.  

Paterman (1992) concorda com Gadotti (2014) quando afirma que para que a 

participação ocorra existe uma condição que precisa ser necessariamente satisfeita. Essa 

condição refere-se justamente à posse, por parte dos envolvidos, de devidas informações 

sobre as quais possam basear a sua decisão. Ela explica que na prática isso pressupõe um 

considerável aumento no fornecimento de informação em relação ao que em geral está 

acontecendo no momento: os interesses, as disputas, os objetivos etc. 

No mais, Paterman (1992) analisa que nesse modelo de participação, o que se 

consegue é influenciar a decisão. No final do processo a prerrogativa da tomada de decisão 

final é de quem está “no comando”. Assim, a autora traz um novo conceito a essa 

participação, chamada de participação parcial. Neste, o sujeito não tem igual poder de decisão 

sobre o resultado final do que se delibera, podendo apenas influenciá-lo. Portanto, esse é um 

processo no qual duas ou mais partes influenciam-se reciprocamente na tomada de decisões, 

mas o poder final de decidir pertence a uma só parte. 

Ball (1987, p. 130), por sua vez, observa que embora se celebre a autonomia dos 

espaços de participação, esses sujeitos aceitam o “conjunto de restrições sobre sua 

participação na tomada de decisões”. Ou ainda, esses “direitos de participação” tornam-se 

simplesmente um ritual político que presta apoio a algo que na realidade é um sistema 

autocrático, outorgando-lhe uma falsa legitimidade. Outros aspectos do estudo realizado pelo 

autor concentram-se nas relações entre escola e as políticas educacionais, que serão 

apresentados nos capítulos seguintes. 

Assim, sintetizamos este primeiro tópico com a organização elaborada por Luchmann 

(2006) sobre as principais características da democracia participativa: 

 

a) o resgate da idéia de soberania popular, no sentido de um reconhecimento 

de que cabe aos cidadãos não apenas “influenciar”, como “decidir” acerca 

das questões de interesse público: “a outorga de autoridade para o exercício 

do poder do Estado deve emergir das decisões coletivas de seus membros” 

(Cohen, 2000, p. 24); b) a ênfase no caráter dialógico dos espaços públicos 

enquanto formadores da opinião e da vontade. c) o reconhecimento do 

pluralismo cultural, das desigualdades sociais e da complexidade social 

(Bohman, 2000) reclama para a importância dos impactos dos processos 
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deliberativos no contexto sociocultural subjacente; d) o papel do Estado e 

dos atores políticos para a criação de esferas públicas deliberativas e a 

implementação das medidas advindas de processos deliberativos; e) e por 

último, e frente às dificuldades e riscos da democracia deliberativa, ressalta-

se a importância ressalta-se a importância do formato e da dinâmica 

institucional [...] (LUCHMANN, 2006, p.21). 

 

Na medida em que intencionamos traçar uma análise desses fenômenos no contexto do 

Brasil e seus reflexos nas políticas educacionais, mais notadamente nas curriculares, 

conscientizamo-nos da necessidade de estudá-los à luz da sua historicidade. Nesse sentido, a 

próxima discussão se baseará em uma sucinta apresentação e alguns traços históricos que 

podem nos proporcionar uma profícua reflexão referente aos processos de participação nos 

dias atuais. 

 

 

3.2 Um recorte histórico do contexto brasileiro: regimes políticos, participação social e 

Educação 

 

 

Cruz (2008, p. 206) analisa que “historicamente, o Estado brasileiro foi fundado sob 

práticas centralizadoras, tornando legítimas toda e qualquer ação ou decisão dos que detêm o 

poder político”. Assim, considerando o “histórico de fraca organização social, intermediada 

por períodos longos de regimes autoritários, não se pode negar que a sociedade brasileira é 

caracterizada pela apatia em termos de participação”. A autora explica que, de um modo 

geral, a sociedade “não se envolve diretamente nos assuntos políticos, depositando nas mãos 

do governo a tarefa de decidir e agir. E o fortalecimento da democracia representativa vem 

corroborando este fato”. Assim como Ball (1987), a autora pensa que a participação está 

diretamente relacionada às posturas ideológicas e políticas dos governos e a sua abertura para 

a mesma. Quanto mais autoritário for o sistema, menores são as chances de participação, 

assim como o inverso. 

Por exemplo, o Brasil atravessou, a partir de 1964, uma grande onda de autoritarismo 

e violência. Zotti (2004) afirma que esse período ditatorial, de 21 anos de duração, 

caracterizou-se “pelo pacto entre a tecnocracia militar e civil com a burguesia nacional e as 

empresas multinacionais, nesse sentido uma ditadura do capital com braço militar”. A autora 

analisa que nesse período foram submetidos ao controle e excluídos da arena política todos os 

setores populares e seus interesses. 
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A autora observa que, nesse contexto, a sociedade civil desencadeou uma constante 

luta contra a ditadura, que era respondida no governo com medidas sempre mais repressivas. 

Conforme Zotti (2004), a repressão atingiu seu auge no governo de Médici (1969-1971), em 

que toda e qualquer tentativa de oposição era sufocada. Shiroma, Moraes e Evangelista (2000) 

analisam que durante os debates sobre a reforma da educação, o regime militar suplantava 

qualquer ameaça oriunda da sociedade civil ao processo de adaptação econômica e política. 

Spósito (2001, p. 48) destaca que a participação social correspondente a esse período, 

especialmente na década de 1970, era compulsória e tutelada por regras burocráticas, 

constituindo como uma “cidadania controlada”.  

Arelaro (2007) afirma que  
 

são dessa época os Planos de Implantação da Reforma de 1º e 2º Graus – 

conseqüência da 2ª LDB, a Lei n. 5.692, de 11 de agosto de1971, conhecida 

como a “lei dos militares” – e os “Guias Curriculares”, protótipo de 

currículo único, onde os professores deveriam buscar a fundamentação e as 

sugestões para as suas ações pedagógicas. (ARELALO, 2007, p. 907, grifo 

nosso). 

 

Para Spósito (2001, p. 50), essas estruturas adotadas pela organização do sistema 

escolar brasileiro dificultam a gestão democrática da educação, pois, para o autor, não há 

democratização possível ao lado de estruturas administrativas burocratizadas e, 

consequentemente, centralizadas e verticalizadas, características rotineiras dos organismos 

públicos no Brasil, na área da Educação.  Essa questão é igualmente discutida nos estudos de 

Ball (1987, 1992) que discute a clássica obra de Max Weber sobre a burocracia, entendendo-a 

como uma forma de domínio. 

Ainda sobre o período da década de 1970, Saviani (2009) oferece, através do seu livro 

“Escola e Democracia”, uma relevante análise sobre as experiências político-educativas do 

Brasil no decorrer de sua história. Dentre elas, destaca a concepção tecnicista de educação 

predominante na época. É possível identificar no estudo por ele realizado o abismo que se 

criava entre quem elaborava e quem executava a Educação. Ele afirma que “buscou-se 

planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de minimizar as 

interferências subjetivas que pudessem por em risco a eficiência” (Ibid., p. 11). Em vistas 

disso, a participação social não poderia consolidar-se nesse campo. 

Com o declínio do poder militar, e no final da década de 70, através da 

democratização, pensava-se em uma esperança no horizonte. Keck (2010, p. 43) afirma que 

nesse processo de transição, que segundo a autora “começou com uma flexibilização das 

restrições que os militares haviam imposto aos direitos civis e continuou através da posse de 
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um governo civil e a redação de uma nova Constituição” [...], “alguns tipos distintos de atores 

políticos desempenharam seu papel no debate e na luta contínua acerca do futuro do país”. 

A autora percebe que nesse período surge o que alguns autores chamaram de “a 

explosão da sociedade civil”. Essa “explosão” refere-se aos “movimentos de bairro, 

associações profissionais e um movimento sindical que começava a ressurgir e que passaram 

cada vez mais a assumir uma aparência política”. Keck (2010, p. 43) analisa que a sociedade 

civil tornou-se o principal campo de interação política. Posteriormente, “à medida que o 

campo da luta política se deslocava para as instituições estatais, também os atores políticos 

relevantes locomoveram-se para as organizações político-partidárias, juntamente com os 

aparelhos burocráticos e os que tinham capacidade de influenciá-los”. 

A década de 1980, por sua vez, presenciou uma quantidade notável de mobilizações da 

sociedade civil e de participação popular. Agora, estando no processo de redemocratização e 

consolidada a Constituição Federal (CF) de 1988, tornar-se-ia possível a abertura de 

importantes espaços para o exercício democrático, a exemplo das eleições diretas dos 

representantes políticos. 

Santos e Avritzer (2002, p. 65) mostram que nesse contexto do Brasil, a “motivação 

pela participação é parte de uma herança comum do processo de democratização que levou 

atores sociais democráticos, especialmente aqueles oriundos do movimento comunitário, a 

disputarem o significado termo participação”. Eles apresentam que através da Constituição 

Federal no seu artigo 14 garantiu-se a iniciativa popular como iniciadora de processos 

legislativos. 

No entanto, os autores problematizam a “questão da ambiguidade da participação” 

brasileira. Eles reconhecem experiências positivas, como no caso do Orçamento Participativo, 

mas também destacam aspectos negativos desse processo de participação. Eles salientam que 

nos anos 70 e 80, como observado, as práticas participativas brasileiras estiveram ligadas à 

visibilidade política dos novos movimentos sociais e à redefinição de práticas do movimento 

operário. Esse conjunto de ações apontou para uma “forma de participação popular e lutas 

plurais demandantes de representação autônoma no processo de distribuição de bens públicos 

e formulação de políticas” (Ibid., p. 63). 

Contudo, os autores nos mostram um estudo no qual se identifica que nesse contexto 

surge o ativismo social dos empresários contra a exclusão social, o que revela como o “ideal 

da participação da sociedade pode ser cooptado por setores hegemônicos para cavalgar o 

desmonte das políticas públicas, sem o criticar, e, pelo contrário, aproveitando-o para realizar 

uma operação de marketing social” (Ibid., p. 63-64). Além disso, o estudo identifica que essas 



62 
 

fundações de filantropia empresarial no Brasil aparecem como a tentativa de apropriação de 

um discurso em torno da noção do público. 

Por isso, os autores percebem que essas fundações, ao mesmo tempo em que ressaltam 

os efeitos sociais de suas políticas, tendem a reduzir a ideia do público a duas categorias: a 

dos consumidores e a dos empregados. O estudo revela os perigos da apropriação do discurso 

da democracia participativa por propostas que não significam mais do que a sua redução a 

categorias de mercantilização.  

A discussão trazida por Dagnino (2004, p. 95) sinaliza que o Brasil, em processo de 

construção democrática, enfrenta “um dilema cujas raízes estão na existência de uma 

confluência perversa entre dois processos distintos, ligados a dois projetos políticos distintos”. 

Um dos projetos materializa-se através do alargamento da democracia, “que se expressa na 

criação de espaços públicos e na crescente participação da sociedade civil nos processos de 

discussão e de tomada de decisão relacionados com as questões e políticas públicas” (Ibid., 

2004). 

O fundamento dessas conquistas é, segundo a autora, a CF/88, que “consagrou o 

princípio de participação da sociedade civil”. Como tratamos inicialmente, as “forças 

envolvidas nesse processo compartilham um projeto democratizante e participativo, 

construído desde os anos 80 ao redor da expansão da cidadania e do aprofundamento da 

democracia”. O projeto político social que se desenha, então, é resultado “da luta contra o 

regime militar empreendida por setores da sociedade civil, entre os quais os movimentos 

sociais desempenharam um papel fundamental” (Ibid., p. 95).  

O outro projeto destacado por Dagnino (2004, p. 96) refere-se às estratégias do Estado 

para a implementação do ajuste neoliberal. A intenção é que através desse novo projeto, o 

Estado isente-se “progressivamente de seu papel de garantidor de direitos, através do 

encolhimento de suas responsabilidades sociais e sua transferência para a sociedade civil”. 

Portanto, percebemos que o dilema ou ambiguidade da democracia brasileira, pontuados por 

Dagnino (2004) e por Santos e Avritzer (2002) diz respeito ao paralelo estabelecido entre o 

contexto de reabertura política e de reconhecimento da cidadania e o contexto de 

estabelecimento das políticas mundiais de cunho neoliberais. 

 Sobre a consensualidade desses processos, Lima, Aruanda e Lima (2012, p.1532) 

analisam que este cenário não se estabeleceu repentinamente. Os autores observam que por 

meio da “intervenção sistemática das agências de financiamentos internacionais, sob a 

consensualidade do governo brasileiro, dispunha sua macropolítica, redirecionando as 

políticas públicas (sociais), [...] ao modelo de desenvolvimento econômico”. 
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No que se refere à participação social, incorporada nesse movimento, especialmente 

no âmbito da Educação, os autores salientam que embora esta seja categoria imprescindível 

na configuração da democracia, “nem sempre se sustenta em um princípio que inspire um 

compromisso social e político que venha a assegurar uma concepção de educação que 

conceba o homem como sujeito da história e não sujeitado a ela” (Ibid., p. 1561). Lima, 

Aruanda e Lima (2012, p. 1571) analisam que o discurso, apesar de ser “pautado na 

participação popular”, resulta na “inibição da percepção dos sujeitos históricos quanto ao 

autoritarismo crônico atrelado à própria correlação de forças na busca do poder dentro das 

instituições, pontos que não deixam entrever limites impostos”. 

Nesse sentido, os autores (Ibid., p. 1571) destacam que 

 
O significado do princípio da participação vem indicando que a democracia 

não tem conseguido se articular a uma concepção que legitime seus valores 

efetivos, e empiricamente é afirmado que a participação é reduzida, restrita, 

mínima, controlada, regulada, cooptada, suscitando-se posicionamentos 

vários, dentre eles aqueles que apregoam que a participação da população 

não tem sentido, quando parece [...] que tudo o que há de essencial e 

substantivo está previamente decidido.  (DI GIORGI, 2004, p. 120). 

 

Obviamente seria possível identificarmos, como afirmado por Santos e Avritzer 

(2002), experiências exitosas de participação no Brasil, em especial advindas de projetos 

políticos de esquerda. No caso da Educação, Dourado (2014) destaca a instituição de 

Conferência Nacional de Educação (CONAE). O autor percebe que, nos últimos anos, 

alterações significativas puderam ser vistas na arena educacional do Brasil. Nesse sentido, 

Dourado (2014, p. 41) afirma que através da efetivação de conferências de educação tem sido 

possível a realização de momentos de “debates, proposições e deliberações de setores da 

sociedade civil e política com o desejo de construir políticas educacionais como políticas de 

Estado” [...] objetivando, assim, a “otimização e melhoria dos processos, planejamento e 

gestão, envolvendo os diferentes níveis e modalidades da educação nacional em busca de uma 

educação democrática e com qualidade como direito social para todos”. Portanto, para o 

autor, “os processos de participação e deliberação são fundamentais e vêm ganhando relevo, 

no caso brasileiro, por meio da realização de conferências nacionais de educação” (Ibid., 

p.42). 

Todavia, o caso da CONAE não se torna uma regra no que tange à participação social 

na construção de políticas públicas educacionais no Brasil. O país, segundo Severino (2014), 

é marcado pelas experiências autoritárias e discriminadoras. O autor observa que no campo 

das políticas educacionais, a exemplo de medidas como os Parâmetros Curriculares Nacionais 



64 
 

para a Educação Básica e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Superior, 

prevalece a “lógica do pragmatismo dos organismos internacionais de financiamento do país, 

tudo envolvido no caldo ideológico do neoliberalismo, totalmente atrelado à concepção 

tecnicista e pragmática da formação humana” (Ibid., p. 34). 

Como assinala Arelaro (2012, p. 903), percebemos através do quantitativo mínimo de 

experiências bem sucedidas quanto aos mecanismos de participação efetiva, que estas 

iniciativas constituem “referências importantes para se entender que, na modernidade, a 

participação popular e a gestão democrática representam pontos frágeis e polêmicos também 

nos governos democráticos”.  

Cury (2008, 2014) discute um importante aspecto para essa discussão, que é a questão 

federativa do Brasil, a qual constitucionalmente estabelece-se e se organiza de modo 

descentralizado. Isso quer dizer que o Governo Federal deve considerar a autonomia dos 

Estados e Municípios nos processos de tessitura das políticas públicas nacionais, e as 

estabelece com base nas negociações e pactos estabelecidos nessa relação. Nessa perspectiva, 

Silva, Alves Neto e Vicente (2015, p. 332) afirmam que no campo educacional, “o modelo 

descentralizado foi sendo gestado entre 1983 e 1988, em experiências de governos estaduais e 

municipais que elaboraram diretrizes curriculares em contraponto ao currículo mínimo do 

período do governo dos militares, guiados pela Lei 5692 de 1971”. E que desde 1996, o MEC 

segue como metodologia de elaboração das políticas curriculares:  

 
Uma prática de coordenar, mobilizando os entes federados por meio das 

secretarias de educação e da União Nacional dos Dirigentes Municipais da 

Educação (UNDIME) e do Conselho Nacional dos Secretários de Educação 

(CONSED). Os estados são mais diretamente acionados, mas os municípios 

passam pela UNDIME, que vai organizando os sistemas de representações 

nas comissões e equipes de trabalho para a elaboração de currículos. Quando 

o governo federal propõe políticas, elas começam a ser formuladas no 

Ministério da Educação (MEC), que mobiliza seus técnicos e gestores vindos 

de indicações dos partidos políticos aliados e escolhidos por várias razões – 

uma delas a experiência e conhecimento na área de educação, como 

pesquisador, gestor ou professor. Os dirigentes do MEC, em contato direto 

com as Secretarias de Educação dos Estados (SEDUCs) e por meio da 

CONSED, recrutam representantes para os trabalhos. O mesmo 

procedimento ocorre junto aos municípios por meio da UNDIME. Esse 

conjunto de agentes, oriundos dos diferentes estados e regiões do país, mas 

diretamente ligados aos interesses e práticas educativas, passam a elaborar as 

propostas de regulação dos currículos. Os documentos que resultam desses 

trabalhos devem ir para o Conselho Nacional de Educação, que, por sua vez, 

organiza audiências públicas para debater os documentos. Assim, várias 

versões se sucedem nas instâncias até que o Conselho Nacional de Educação 

aprove o documento definitivo. Depois disso, segue para a Presidência da 

República. (MEC, 1996) 
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Com base nesse modelo, atualmente, através da proposta de Base Nacional Comum 

Curricular, ecoa no discurso do MEC a promessa de uma política democraticamente 

participativa no seu processo de elaboração. É assegurado que o documento foi elaborado 

mediante a participação e o envolvimento de toda sociedade. No entanto, antes de 

adentrarmos nesse assunto, trilharemos os caminhos que a antecederam, objetivando destacar 

desses processos alguns apontamentos que servirão para reflexão posterior. A discussão que 

sucede não intencionará apresentar questões em torno do currículo nacional, visto que já o 

fizemos no capítulo anterior. Mas queremos identificar em algumas iniciativas as relações de 

participação social e de políticas curriculares do Brasil da década de 1990 aos dias atuais.  

 

 

3.3 Políticas Curriculares, Participação Social e Discursos 

 

 

Arelaro (2007, p. 902), concordando com os autores já apresentados nesse capítulo, 

analisa que a possibilidade de uma definição mais adequada das políticas educacionais e, em 

especial, uma maior coerência na sua “implementação”, depende das “condições de 

participação popular, em que os grupos sociais tiveram a possibilidade de conhecer de perto 

os dirigentes públicos e com eles discutir ideias, propostas e suas necessidades locais, 

regionais e nacionais”.  

Entretanto, a autora salienta que “este é um processo que implica, por definição, uma 

tramitação democrática, em que o ritual de reuniões sistemáticas preveja que todos os 

presentes possam se manifestar”. Em virtude disso, esses encontros precisam ser realizados 

“com intervalos compatíveis, que permitam aos “representantes” dos diversos grupos – 

delegados eleitos ou escolhidos – consultar seus “representados”, trazendo sempre 

reflexões e sugestões dos mais amplos segmentos”. O obstáculo para essa realização, segundo 

Arelaro (2007, p. 903, grifo nosso), é a “pressa nas decisões de políticas públicas”, o que 

“compromete esse processo democrático – sempre mais lento – de consulta aos envolvidos”.  

 Como já vimos no capítulo anterior, o discurso que se propaga, em especial nas 

políticas curriculares, é referente à valorização da qualidade, ou aos padrões de qualidade para 

a Educação, garantidos através de uma aparente neutralidade científica e pedagógica. A autora 

citada percebe que embutido nessa máxima está, “num primeiro momento, diferentes critérios 

para sua definição e, num segundo, estabelecendo indicadores quantitativos – que não 
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necessariamente têm a ver com as decisões que, histórica e cientificamente, orientaram as 

intervenções nas políticas sociais.” (Ibid., 2007, p. 905). É nesse contexto que surgem as 

proposituras de PCNs para a Educação, “documento de quase mil páginas elaborado e 

divulgado pelo governo federal, a partir de 1997, de forma extensiva às redes de ensino” 

(Ibid., p. 908).  

Autores como Cunha (1996), Oliveira (1997) e Teixeira (2006) discorrem sobre a 

elaboração dos PCNs. No estudo realizado Teixeira (2006) afirma que a publicação dos PCNs 

foi objeto de intenso debate entre pesquisadores e educadores. Esses debates resultaram na 

preocupação de que os PCN fossem uma tentativa de estabelecimento de um currículo 

nacional. A autora entende que essa apreensão estava relacionada à instauração de um sistema 

de avaliação, SAEB, “que associado a um mecanismo redistributivo de financiamento pudesse 

constituir os indícios de que se implantava aqui uma reforma na educação no estilo do que se 

fazia em outros países entre as décadas de 1980 e 1990”. 

No tocante à participação social na tessitura da política curricular, a autora afirma que 

o documento pretendia ser uma base comum nacional para o ensino fundamental, deveria ter 

contado com amplo processo de discussão na sua elaboração. Teixeira também observou que 

a versão preliminar do documento (1995) foi elaborada antes que fosse apresentada à 

sociedade. 

Além disso, assim como Cunha (1996) e Oliveira (1997), a autora percebeu que na 

construção do documento evidenciou-se além da pressa do MEC, a marginalização da 

universidade na elaboração dos PCNs. Segundo Cunha (1996), o documento teria sido 

elaborado por professores de uma escola privada de São Paulo, auxiliados por um consultor 

espanhol chamado César Coll. 

 Teixeira (2006) também trouxe na sua análise o posicionamento da ANPED com 

relação aos PCNs. A crítica teria sido concernente ao processo de formulação do documento, 

pois, segundo a autora, enquanto o Ministério afirma ter havido participação de especialistas, 

técnicos e professores, através de pareceres, inclusive, a Associação reclama da 

impossibilidade de dar um parecer mais elaborado, em virtude do limitado prazo de que 

dispôs para uma consulta a seus membros.   

No mais, Teixeira (2006) afirma que a Associação teria concordado que “a elaboração 

dos PCNs não se apoiou na experiência já acumulada no Brasil em estudos e reformas 

curriculares”. Como colocado pela ANPED, Cunha (1996, p. 61) salienta a necessidade do 

MEC ter considerado as experiências exitosas dos Estados e Municípios ao invés de lançado 
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uma proposta dedutiva. Ele afirma que esse “procedimento insólito serviu para desestimular 

docentes e pesquisadores a darem seu parecer sobre os documentos, quando solicitados”.  

Teixeira (2006, p. 04) afirma que  

 

Quanto aos PCNs de 5ª a 8ª séries, estes figuram na Rede (BRASIL. MEC, 

1999b) como resultado de um processo de consulta a especialistas e 

instituições a quem foram solicitados 443 e 1327 pareceres, respectivamente, 

sobre os documentos de 5ª a 8ª séries. Interessante registrar que retornaram 

ao Ministério 210 pareceres de especialistas e 335 institucionais, 47% e 

25%, respectivamente, dos solicitados em cada caso. Esses são percentuais 

muito baixos de resposta, considerando a magnitude do assunto em questão. 

Talvez outras instituições e pesquisadores tenham tido as mesmas 

dificuldades que as apontadas pela ANPED (1996) e por CUNHA (1996) em 

devolver seus pareceres. (TEIXEIRA, 2006) 
 

Apesar das inúmeras críticas que essas experiências educativas suscitaram, elas 

serviram de base ao trabalho do Governo Federal, através do Ministério da Educação na 

proposta a BNCC para a Educação brasileira. Dada a “importância do currículo no exercício 

do ato pedagógico” (CURY, 2014, p. 50), inúmeros posicionamentos suscitaram sobre o 

documento referente às mais diversas dimensões da política. E assim como no caso dos PCNs, 

destacaram-se algumas limitações do processo de tessitura curricular com relação aos espaços 

de participação social. 

Na análise da ANPAE (2015) sobre a BNCC é imperativa a ampliação do debate, o 

qual deveria incluir a concepção curricular que a informa, visando problematizar as mudanças 

dela decorrentes. No caso da ANPED (2015), que mais uma vez se fez presente na discussão 

sobre currículo, organizou um documento em parceria com o GT 12: Currículo e com a 

ABdC/Associação Brasileira de Currículo, elencou nove motivos que, argumentados, 

justificaram o posicionamento contrário à BNCC. Dentre eles, o risco à democracia. 

Além disso, a Associação lançou em seu portal uma campanha, em oposição à BNCC, 

que foi denominada de Aqui já tem Currículo. A campanha considera que os professores e 

professoras que já praticam currículos de variadas maneiras e com conteúdos plurais não 

foram devidamente ouvidos (as) – como no caso dos PCNs. Nesse sentido, reforçar-se o que 

citamos da fala Süssekind (2014), quando afirma que é preciso ouvir os professores e 

reconhecer o poder dos currículos praticados nas escolas a partir de suas experiências. 

Da mesma forma, Marchelli (2014) aponta que é preciso abrir novos caminhos para o 

debate contemporâneo em torno da ideia de bases curriculares nacionais e, neste sentido, 

destacamos o que Alves (2014) defende quando afirma ser preciso pensar currículos com 

todos os que atuam na Educação. Exigindo processos intensos de negociações entre as tantas 
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forças sociais existentes – locais, regionais, nacionais –, pois, para Geraldi (2015, p. 394), a 

produção desses documentos oficiais deve partir “do lugar do convívio real com a escola para 

fazer uma mudança emergir de baixo para cima”. 

Endossando a necessidade de um espaço efetivamente participativo, a CNTE (2015) 

assinala que o documento só será materializado na escola se partir de uma construção 

participativa dos profissionais da Educação. Caso isso não aconteça, “o que se tem é apenas 

uma retórica, camuflada de interesses ideológicos que não se explicitam claramente” 

(SEVERINO, 2014, p. 32). Por isso, questionamo-nos, igualmente a Cury (2014): como uma 

proposta curricular poderia ser legitimada sem a devida consideração da subjetividade dos 

profissionais da educação? Porque para o autor, o “desafio para qualquer democracia é a 

natureza e o grau de participação que deve pautar a relação dos dirigentes e dirigidos” (Ibid., 

p. 54). 

Como conclusão desse tópico, entendemos, assim como Santos e Avritzer (2002), que 

os perigos da “burocratização da participação”, da “reintrodução de clientelismo”, da 

“exclusão de interesses subordinados através do silenciamento” ou “manipulação das 

instituições participativas” só podem ser evitados “por intermédio da aprendizagem e da 

reflexão constantes para extrair incentivos para novos aprofundamentos democráticos”. E que, 

portanto, as tarefas de democratização só se sustentam quando elas próprias são definidas por 

processos democráticos cada vez mais existentes. 

Dessa maneira, uma concepção realmente democrática do e no processo educativo 

exige a ampliação e o fortalecimento das formas de participação. Para que o projeto 

democrático torne-se factível e real, ele deverá ser construído a partir de um projeto coletivo, 

no qual a presença efetiva de outros atores é uma realidade. Ou seja, a democratização 

pressupõe aprendizado e vivência no exercício de tomadas de decisões. 

Portanto, partindo das ideias até aqui apresentadas, buscaremos apresentar nos 

capítulos seguintes alguns apontamentos empiricamente investigados no tocante à BNCC. 

Nossa análise será derivada de questionamentos acerca do projeto e suas relações com os 

processos de participação e fundamentar-se-á, sobretudo, nos estudos de Ball (1987, 1992), 

quando analisa as formas de democracia e participação dos sujeitos envolvidos com a escola e 

o processo de criação da política sob a perspectiva de um ciclo contínuo. 
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CAPÍTULO IV 

A PROPOSTA DE BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

 

A missanga, todos a veem. Ninguém nota o fio que, em 

colar vistoso, vai compondo as missangas.  

Mia Couto – O fio das missangas 

 

 

 

Analisar a proposta de BNCC apresentada pelo MEC exige-nos construir um 

complexo e emaranhado mapa investigativo. Complexo por não se tratar apenas de questões 

técnicas e documentais, mas, igualmente, ideológicas e sociopolíticas. E emaranhado, por 

considerarmos a proposta de base curricular à luz do atual momento político e econômico, 

particularmente brasileiro. Por isso, justificada anteriormente a escolha, lançaremos mão do 

Ciclo de Políticas de Ball (1992) na investigação da política de BNCC.  

Pretendemos, neste capítulo, traçar uma trajetória da política curricular citada. Apesar 

de em alguns tópicos optarmos por uma apresentação descritiva, não intencionamos apontar 

um desenho linear do projeto de BNCC, nem tampouco demarcar inícios e conclusões da 

política. 

Buscaremos, no entanto, identificar os itinerários percorridos pelos protagonistas do 

enredo, evidenciando as influências e interesses dessas escolhas com base nas vozes dos 

sujeitos envolvidos, além das características do processo de materialização curricular e das 

relações e tensões que foram se estabelecendo nesta tessitura. Com base em Ball, Bowe e 

Gold (1992, p. 1) analisaremos aqui os “efeitos da política e não como a política foi 

“implementada” em qualquer sentido simples”. 

Embora a política que esteja sendo investigada, no caso a BNCC, ainda se encontre em 

processo de desenvolvimento, rejeitamos “qualquer argumento que sugere que os dados 

publicados aqui apenas identificam alguns problemas iniciais e transitórios”. Por que, assim 

como no estudo realizado pelos autores citados, “muito dos problemas e conflitos 

apresentados são inerentes à política [...]” da BNCC, [...] e “eles derivam de incoerência, 

contradições e inconsistência dentro da política” (Ibid., p. 1). Pensamos com esses autores que 

existem expectativas políticas e projetos ideológicos embutidos na proposta de BNCC que 

não se iniciam nem finalizam no documento e que mostram suas miçangas enquanto 

seguimos o fio que as ostenta. 
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 Por outro lado, ao interessar-nos por investigar os “bastidores” da política, torna-se 

necessária a compreensão de que os envolvidos com o processo político e como eles podem 

alcançar tal envolvimento é “um produto de uma combinação de procedimentos baseadas 

administrativamente [...] e manobras políticas específicas da burocracia estatal e das contínuas 

lutas políticas sobre o acesso à política” (Ibid., p. 10). 

Dessa maneira, compreenderemos a política da BNCC, a partir dos estudos dos 

autores, tal como texto e discurso. E de antemão salientamos que “tal análise é criticamente 

formada por uma análise política e social que procura desvendar alguns dos processos pelos 

quais estes textos são gerados” (Ibid., p. 12). 

Nesse entendimento, consideramos que os textos da política não devem ser percebidos 

como simplesmente recebidos e implementados, mas, ao contrário, dentro da arena da prática, 

estão sujeitos à interpretação e recriação. Logo, considerando a política como discurso, 

ressaltamos que nela há possibilidades e impossibilidades. Assim, as políticas são 

“essencialmente contestadas entre as arenas da formulação e da “implementação” [...], pois, 

enquanto o texto da política pode envolver diferentes processos para o último fim, “a 

oportunidade para a reinterpretação do texto significa que a política não termina com o 

momento legislativo” (Ibid., p. 12). 

 E, ainda é importante observarmos que os textos políticos são frequentemente 

contraditórios. Em função disso, eles precisam ser lidos em relação ao tempo e ao contexto 

em que foram e estão sendo produzidos, assim como também precisam ser lidos com e contra 

outros textos da política, analisados em sua articulação ou confronto, ou seja, através de um 

processo de intertextualidade. 

Em vistas disso, nosso interesse foi de investigar a formulação da política de BNCC, 

concebendo-a como um processo de “disputa de valor e influência material que motivam a 

investir na formulação de discursos políticos, bem como para retratar e analisar os processos 

de interpretação ativa e construção de significados que relacionam textos políticos e textos da 

política para prática”. Fazendo assim, foi possível identificarmos “resistências, adaptações, 

subterfúgio e conformidades dentro e entre as arenas da prática e a organização de confrontos 

e desencontros entre discursos em conflitos que trabalham nessas arenas” (Ibid., p. 13).   

 

 

4. 1 O arranjo do projeto da BNCC: entre as arenas de influências 
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 A compreensão de algo emaranhado, preso em redes, que se mistura com outros 

elementos e que consequentemente não se estabelece em uma ordem definida, muito nos 

coube para refletirmos sobre nosso objeto nessa pesquisa. Embora quiséssemos trilhar um 

percurso sequenciado e linear, pela facilidade que isso implicaria, não nos foi possível. 

Destarte, a política será compreendida “como um processo contínuo” e por isso precisa ser 

vista “como multifacetada, com arenas políticas inter-relacionadas” (BALL et al., 1992, p. 

63). 

Para melhor organização e compreensão dos dados que serão apresentados, partiremos 

inicialmente de algumas questões de fundo: em que consiste o debate sobre base comum 

curricular? Como a BNCC é apresentada pelos legisladores? Como os discursos referentes à 

política foram construídos? Quais elementos foram influenciadores para essas definições? 

Como os espaços de oposição se organizaram? Como se caracterizou o contexto em que a 

política foi materializada? 

 Como vimos, a ideia de um currículo nacional está, de acordo com Ball (1987), 

diretamente ligada às questões de controle. Em termos gerais, o exercício do ensino está cada 

vez mais sujeito à lógica da produção industrial e à competência do mercado, próprios dos 

governos neoliberais.  Por outro lado, na compreensão do autor, “os professores são cada vez 

mais introduzidos em sistemas de racionalidade administrativa que os exclui de uma 

participação efetiva e de um tipo de tomada de decisões substanciais” o que faz desses 

professores um “anexo vivo” da produção ao invés de atores que atuam, produzem o/no 

processo. O efeito desse controle e dessa intervenção no currículo limita a possibilidade de 

esses docentes exercerem sua autonomia e evidencia que essas inovações são, por sua vez, 

“patrocinadas por uma série de organismos externos” (Ibid., p. 261). 

 No Brasil, os trabalhos de Freitas (2014, 2015) discutem sobre essa questão. O autor 

analisou que o interesse desses organismos e agentes, os quais chamou de reformadores, é 

consolidar um projeto educacional neotecnicista, sob a égide da responsabilização, 

meritocracia e privatização. O objetivo é “adaptar as escolas às novas exigências da 

reestruturação produtiva e da promoção do aumento da produtividade empresarial” (Ibid., 

2014, p. 1088). O autor entende que o setor privado garantindo o controle ideológico da 

escola e o acesso ao conhecimento básico para a formação do trabalhador, disputa a agenda da 

educação, “responsabilizando a escola por não garantir o domínio de uma base nacional e 

comum a todos” (Ibid., p. 1089).  

É justamente essa a argumentação que vem sendo tecida em torno da política de 

BNCC. Foi divulgado, no mês de agosto de 2015, um vídeo explicativo no portal dedicado à 
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base curricular, que será apresentado mais adiante. O vídeo intencionou apresentar a proposta 

política da BNCC e justificar sua formulação. O objetivo da BNCC, conforme divulgado, é de 

apontar aquilo que qualquer estudante precisa aprender desde a educação infantil até o ensino 

médio. Argumentou-se que alunos, pais, professores e gestores preocupam-se com a 

finalidade da escola e com as finalidades do currículo, visto que a escola não explicita 

claramente essas finalidades. 

Portanto, os formuladores da política defendem que é este o sentido da BNCC: 

especificar quais são os direitos e objetivos de aprendizagem para os estudantes. E 

justificando a construção do projeto, afirmou-se que ele estava ancorado na legislação e a 

discussão sobre uma BNCC estaria especificamente incorporada no PNE, além de formulada 

a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais. Finalmente, foi anunciado que, no mês de 

setembro de 2015, o MEC apresentaria uma proposta de documento preliminar de BNCC, a 

qual seria elaborada por representantes de todos os Estados e 35 universidades brasileiras.  

Supomos que prevendo as críticas que surgiriam a esse modelo, afirmaram que a 

sociedade não seria meramente uma expectadora do processo e que seria possível “participar” 

dessa formulação através de contribuições individuais ou coletivas. Essa possibilidade se 

efetivaria por meio do portal da BNCC, através da consulta pública. O vídeo foi concluído 

com a afirmação de que o interesse do projeto de base curricular é promover um diálogo de 

forma conectada e que corresponda aos anseios da sociedade como um todo. 

 O citado projeto consiste em uma das tentativas de base curricular para Educação 

Básica brasileira. Antes dela, outros projetos de base curricular vinham sendo desenhados, 

mas destacamos o denominado de Pátria Educadora. Também por meio do governo da 

presidente Dilma Rousseff, através do ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), 

Mangabeira Unger, na época, discutiu-se o projeto, o qual foi engavetado após ser submetido 

às severas críticas. A ANPAE (2015, s.p.), por exemplo, afirmou que o documento não estava 

em “sintonia com o movimento e com as proposições e ações em construção no âmbito das 

entidades que atuam em defesa da escola pública”, além de não representar “o pensamento do 

Ministério da Educação e de todo o governo”. Ratificou-se que era um retrocesso, e através do 

conteúdo do documento demonstrava que “proposta era bastante elitista, discriminatória, 

antidemocrática, privatista e meritocrática, contrariando a maioria das conquistas duramente 

contempladas na legislação atual, inclusive no PNE 2014-2024”.  

 Embora tenhamos citado o projeto ,  Em contrapartida, outro projeto – a BNCC –, 

começa a ser idealizado, agora pelo Ministério da Educação, na pessoa do Ministro da 

Educação, na época, Roberto Janine Ribeiro. Argumentou-se que o projeto estava ancorado na 
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legislação brasileira por meio da CF de 1988, LDBEN de 1996 e pela aprovação do Plano 

Nacional de Educação de 2014, que reafirma a necessidade da criação da BNCC na Meta 7: 

 

[...] fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 

atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb. Estratégia 7.1: estabelecer 

e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para 

a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada 

ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, 

estadual e local (BRASIL, 2014). 

 

As discussões em volta da BNCC e suas finalidades também vinham sendo realizadas 

desde 2013, anos antes das divulgações gerais para a sociedade. Um movimento nomeado de 

Movimento pela Base Nacional Comum (MBNC) afirmou, em seu site, que se constituía de 

um grupo de especialistas em Educação que se reuniu para discutir a adoção de uma BNCC 

para o Brasil desde essa data. Apresentaram-se como um grupo não governamental de 

profissionais e pesquisadores da educação que atua para “facilitar a construção de uma Base 

de qualidade”. O objetivo do MBNC, conforme dito, é promover debates, produzir estudos e 

pesquisas, investigar casos de sucesso em vários países e entrevistar alunos e professores.  

Para o MBNC, a ausência de um consenso sobre uma BNCC, referida nas legislações 

da CF/1988 e da LDB/1996, tem consequências. Para o movimento, a mais grave “é que 

muito estudantes não adquirem conhecimentos e habilidades que todo brasileiro tem direito a 

adquirir” (Ibid., p. 2), sendo esta uma das causas das grandes desigualdades educacionais 

existentes no Brasil. O MBNC também destacou sete princípios para orientação do 

documento de BNCC: foco nos conhecimentos e habilidade, clareza e objetividade, 

fundamentação em pesquisas nacionais e internacionais, obrigatoriedade, diversidade, 

autonomia e construção coletiva (União, Estados, Municípios e consultas públicas).  

Estudos recentes realizados por Macedo (2014), Peroni e Caetano (2014) discutem 

sobre o MBNC e sua relação com a BNCC. As autoras identificam a influência e analisam os 

efeitos da presença do setor privado na definição do documento. Os estudos em concordância 

apontam para a possibilidade de as instituições que compõem esse Movimento criarem redes 

de política, como defendida por Ball (2012, 2013).  

 Macedo (2014, p. 1538) apresenta a ideia de Ball (2012, p. 9), argumentando que as 

redes de política têm operado de forma global, constituindo “uma nova forma de 

governamentabilidade”, criando “novas formas de sociabilidade”.  A autora investiga as 

formas como as novas relações entre o público e o privado se estabelecem e quais são os seus 

efeitos sobre a construção das subjetividades, percebendo uma “reterritorialização das 
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políticas, na qual as fronteiras entre público, privado, filantrópico, não-governamental vão 

sendo constantemente deslocadas [e borradas]”. Peroni e Caetano (2014), por sua vez, 

afirmam que o MBCN constitui-se como “redes dentro de redes [...]. E observam que [...] 

esses são canais para a promoção de políticas e as ideias delineadas [...] se formam e são 

colocadas em prática” (BALL; OLMEDO, 2013, p. 41).   

 As autoras analisaram os sujeitos que formam essas redes e que foram partícipes do 

processo de elaboração da BNCC. Elas percebem que o grupo que compõe o MBNC é 

formado por sujeitos que atuam na área de educação e fora dela. Destacam que algumas 

instituições foram reincidentes no papel influenciador e de articulações em eventos que 

apresentaram a proposta de base curricular, a exemplo do CONSED e UNDIME e da 

Fundação Lemann.  

Peroni e Caetano (2014, p. 346) perceberam que os sujeitos que integram o MBNC se 

“articulam por meio de instituições públicas e privadas e como sujeitos individuais e/ou 

coletivos”.  As autoras realizaram um levantamento desses sujeitos e destacaram os agentes 

ligados às instituições públicas, tais como:  

 

Magda Soares da UFMG; Carmen Neves, diretora de formação de 

professores da educação básica da Capes; Francisco Córdão, do CNE; 

Dorinha Seabra Rezende como deputada federal da Comissão de Educação; 

Eduardo Deschamps, secretário de estado da educação de Santa Catarina e 

presidente do Consed; e Cleusa Repulho que, por muitos anos, atuou como 

presidente da Undime. (PERONI; CAETANO, 2014, p. 346) 

 

No caso dos agentes privados, destacaram algumas instituições privadas ou fundações 

e institutos a exemplo de “Fundação Lemann, principal apoiadora e articuladora da reforma 

curricular, Cenpec, Instituto Natura, Instituto Ayrton Senna, Instituto Unibanco, Fundação 

SM, Insper e Instituto Fernando Henrique Cardoso” (PERONI; CAETANO, 2014, p. 346). 

Ainda ressaltaram o apoio institucional ao MBNC que foi dado pelas instituições da “Cenpec, 

Comunidade Educativa-Cedac, Instituto Inspirare, Instituto Natura, Fundação Lemann, 

Instituto Unibanco, Fundação Roberto Marinho e Instituto Ayrton Senna. Tais instituições 

também fazem parte do Movimento Todos pela Educação”. 

É pertinente considerarmos juntamente com Macedo (2014, p. 1540) que, igualmente 

na análise realizada por Ball (2012), a maioria dessas redes é “constituída por instituições 

filantrópicas, grandes corporações financeiras que deslocam impostos para suas fundações, 

produtores de materiais educacionais vinculados ou não às grandes empresas internacionais 

do setor, organizações não governamentais”. Percebeu-se também que “entre os muitos 

projetos desenvolvidos pela rede, constam, recentemente, inúmeras referências ao currículo da 
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educação básica, com destaque para a defesa de uma base comum nacional para os 

currículos”.  

Nesta fase de nossa investigação, evidenciou-se para nós o que Ball et al. (1992) 

chamaram de contexto de influência, o qual referiram-se ao momento em que política pública 

é normalmente iniciada. Ressalta-se, nesse entendimento, que a política não é inaugurada ou 

se finda no momento do legislativo, através do texto da política. Ela é, contudo, fruto de lutas 

entre partidos interessados em influenciar a definição e os propósitos sociais da educação, e 

especificamente da BNCC. Também entendemos que essas “arenas privadas de influência são 

baseadas em redes sociais dos e em torno dos partidos políticos, do e em torno do Governo e 

do e em torno do processo legislativo”. É nesse contexto que os “conceitos políticos chave são 

estabelecidos” e adquirem as condições para iniciação da política (Ibid., p. 19).  

 Portanto, com base no que ensina Ball et al. (1992), o MBNC constituiu-se como uma 

“arena pública formal”, ou um lugar de articulação de influência e de controle sobre a 

produção do texto da BNCC, por se tratar de interesses ideológicos. Porém, percebemos que 

ao mesmo tempo o movimento caracterizou-se como um texto político ou como uma 

“narrativa de segunda mão”, a qual teve por objetivo ser fonte de informação e entendimento 

da política de BNCC. Obviamente, não estamos querendo afirmar com isso que o MBNC é o 

único agente influenciador na política e formulação da BNCC. Mas, o consideramos como um 

significativo espaço de manobras e lutas em torno da política. 

Enquanto entendemos que o movimento constituiu-se como uma arena de lutas pela 

representação da política, digamos externa à BNCC, através de um pronunciamento da 

Secretária Executiva de Educação de João Pessoa, a professora Rozeane Marinho, na ocasião 

do Seminário Estadual pela Base no Estado da Paraíba, identificamos outras lutas, que agora 

eram internamente disputadas. Ela afirmou que a discussão sobre o projeto de BNCC 

 
Deu-se num campo de disputas. Primeiramente a disputa aconteceu no campo 

macro – no Ministério da Educação (MEC): o CONSED, a UNDIME e o 

próprio MEC disputam sobre quem é o dono da base. A coisa começou por 

ai: sobre quem seria o dono do projeto. A discussão iniciou sobre o que 

queríamos em relação ao documento. Portanto, decidiu-se escolher de cada 

Estado um representante e um coordenador estadual pra começar as discussões 

em torno do assunto. Nessas discussões nos questionamos: o que seria essa 

base? Qual concepção de currículo esta permeando a discussão? Isso tudo foi 

na verdade um debate conceitual, que deu muita briga. (grifos nosso)  

 

Os conceitos até agora apresentados estão frequentemente relacionados aos interesses 

e às ideologias desses grupos. Ainda que exerçam um papel atuante, eles não são expostos tão 

claramente nos textos oficiais ou documentos políticos. Esses textos políticos, por sua vez, 
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“são articulados na linguagem do bem público geral”, eles “representam a política”. Além de 

textos oficiais, podem assumir diferentes formas: comentários na mídia, discursos públicos 

oficiais e vídeos. Além disso, Ball et al. (1992) pontuam que podem surgir ainda outras 

narrativas – as de “segunda mão”, como é o caso do exemplo que demos do MBNC, ou os 

portais da UNDIME e CONSED. Embora não sejam portais oficiais da política, eles se 

destinam a transmitir entendimentos e informações referentes a ela. Entretanto, quando 

tratarmos a seguir de alguns aspectos do contexto de produção textual da política, daremos 

maior ênfase às informações contidas no Portal da BNCC. 

  

 

4.2 O portal Base Nacional Comum: espaço institucionalizado de produção de textos da 

política 

  

 

Depois de “muitas brigas” e “disputas conceituais”, o assunto da BNCC torna-se mais 

técnico e aparentemente “neutro” para a sociedade em geral. No dia 30 de julho do ano de 

2015, foi lançado pela Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC, o portal da BNCC. O 

site foi criado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, da qual o Secretário da SEB, 

Manuel Palácios faz parte (SILVA, ALVES NETO e VICENTE, 2015).  

O site foi apresentado como um “espaço virtual de participação para agregar ações e 

informações e permitir a interação entre os interessados em elaborar o documento de 

referência para educação básica no país” ou ainda como uma “ferramenta para a construção 

democrática do documento curricular”. 

Todavia, também foi anunciado que a intenção era propor uma discussão nacional 

sobre os componentes curriculares da educação básica. Portanto, percebemos que a discussão 

aqui proposta pelo MEC, através do portal, diferiu-se das anteriores. Além de ela não ser mais 

considerada ideológica e conflituosa como descrita pela secretária Rozeane Marinho, seu 

objetivo tornou-se “debater” unicamente sobre conteúdos.  

Através do Portal da BNCC é possível observar outros sentidos e propósitos da 

política. Argumenta-se que através da BNCC “ficará claro para todo mundo quais são os 

elementos fundamentais que precisam ser ensinados nas Áreas de Conhecimento: na 

Matemática, nas Linguagens e nas Ciências da Natureza e Humanas” (MEC, 2015). E que 

essa Base orientará as escolas na formulação do projeto Político-Pedagógico.  
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Afirmamos no início desse trabalho, com base nos estudos de Pereira (2010, p. 25), 

que quando discutimos sobre conhecimento estamos falando diretamente sobre relações de 

poder. Pois, a “compreensão de conhecimento como mecanismo de poder desvela uma série 

de mecanismos regulatórios explícitos, sutis e ocultos no processo de organização e de 

desenvolvimento do campo curricular”. Portanto, essa seleção de “elementos fundamentais 

que precisam ser ensinados” serve ao interesse de quem? Pereira (2010) discute que se o 

currículo não estiver em “contínuo abrir-se para a comunidade escolar” [...] “perderá sua 

razão de ser, por mais iluminadas que sejam as orientações que pretenda veicular” (Ibid., p. 

24).   

Além do mais, quando se afirma que a BNCC “orientará as escolas na formulação do 

projeto Político-Pedagógico”, perguntamo-nos: será que os formuladores consideraram o que 

as escolas já fazem em suas práticas pedagógicas? Consideraram as experiências bem 

sucedidas e as necessidades reais do contexto das escolas? E se a resposta for positiva, de 

quais escolas, de quais realidades? Veiga (1995, p. 14) assinala que é necessário sim um 

referencial que fundamente a construção do PPP. Mas, que é preciso que esse alicerce seja 

“uma teoria que parta da prática social e esteja compromissada em solucionar os problemas da 

educação e do ensino de nossa escola”. Esse alicerce, por sua vez, deve estar “ligado aos 

interesses da maioria da população”.  

De igual forma é dito que a BNCC permitirá que os professores continuem a escolher 

“os melhores caminhos de como ensinar e, também, quais outros elementos [a Parte 

Diversificada] precisam ser somados nesse processo de aprendizagem e desenvolvimento de 

seus alunos” (MEC, 2015). Sendo também garantido o respeito a “a diversidade, as 

particularidades e os contextos de onde estão”. 

Para os elaboradores, “a Base é uma conquista social”. E a importância da elaboração 

desse documento está em “encontrarmos um entendimento nacional em torno do que é 

importante no processo de desenvolvimento dos estudantes brasileiros da Educação Básica” 

(MEC, 2015). Mais adiante traremos algumas discussões concernentes às (im) possibilidades 

desse entendimento nacional sobre uma base curricular. 

Ainda no portal, encontramos outras narrativas que nos indicaram sobre os propósitos 

da BNCC para a Educação no Brasil. Na ocasião de lançamento do referido Portal, no 

auditório da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o então 

Ministro da Educação responsável pela iniciativa, Renato Janine, afirmou que a BNCC é um 

projeto de país e um debate sobre quais conhecimentos deveriam ser escolhidos. Para ele, a 
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BNCC tornar-se-ia “o pivô de várias ações e pré-requisito para medidas que são essenciais 

para a educação básica brasileira” (medidas essas que veremos mais adiante).  

O ministro ainda salientou que uma política de BNCC viabilizaria a construção de 

materiais didáticos e subsidiaria a formação de professores, porque para ele, “como 

poderemos formar os professores sem saber o que eles devem ensinar?”. Também afirmou 

que se pretendia que a base fosse definida o quanto antes, e que “na data de aniversário de 

dois anos do PNE, desejaria promulgar a base” (MEC, 2015). Finalmente, afirmou que as 

diferenças regionais seriam consideradas na construção do documento e por isso haveria a 

necessidade de fazê-la coletivamente. 

 Dessa maneira, destacamos neste discurso pelo menos dois sentidos da política: um 

referente à primazia da discussão sobre conhecimentos científicos; outro referente à formação 

docente. No primeiro, percebemos que uma das propostas dos formuladores da política, como 

nas palavras de Santos (2002), é que os outros saberes, os que são diferentes dos científicos 

ou filosóficos, fiquem de fora do debate. E, portanto, o que não for “quantificável é 

cientificamente irrelevante” (SANTOS, 1987, p. 23). A prioridade na discussão é escolher 

conhecimentos, e digam-se, científicos.  

Sobre a ênfase que o Ministro deu à formação de professores e sua relação com a 

BNCC, evidenciamos que o entendimento da política de BNCC distanciou-se das discussões 

realizadas pela Associação Nacional para Formação de Professores (ANFOPE) sobre uma 

Base Nacional Comum (BCN). A lógica da BNCC (diferente da BCN) para formação docente 

aproxima-se da abordagem enfocada pelas habilidades e competências, típica das perspectivas 

tecnicistas.  

A ANFOPE, em contrapartida, defende e pleiteia que a BCN para formação 

estabeleça-se 

 

como princípio norteador da formação dos profissionais da educação, sendo 

concebida "não como currículo mínimo", e sim como uma concepção básica 

de formação que orienta a definição de conhecimentos fundamentais para o 

trabalho pedagógico, da articulação da teoria e prática, e das relações entre 

educação e sociedade. (ANFOPE, 2000, p. 27). 

 

Assim, surgem os questionamentos: tornar-se-ia então a BNCC um treinamento para a 

formação docente? Ou seria um “pacote completo” fornecido para que o professor “maximize 

a sua eficiência na utilização de tempo e entrega de mercadoria?” (BALL et al., 1992, p. 98). 

Continuemos a refletir sobre essa questão. 
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 Prosseguindo com a pesquisa, investigamos outra produção textual contida no portal: o 

vídeo de apresentação da BNCC, o qual já foi detalhadamente descrito no início deste 

capítulo. Ao analisarmos sobre o conteúdo que foi apresentado, este se assemelha ao que 

Bowe, Ball e Gold (1992) questionam: estaríamos concebendo o processo educativo como um 

processo de produção em que “os professores são os produtores, os pais são os consumidores, 

o conhecimento é uma mercadoria e o estudante educado o produto, com uma especificação 

mínima estabelecida pelo currículo nacional”? (Ibid., p. 64) 

Além disso, chamou-nos atenção no vídeo o formato como o documento da BNCC, 

especialmente a versão preliminar citada, foi formulado. Pareceu-nos que as forças e as 

relações de poder que se permeavam ali foram invisibilizadas. Bem como, por tratar-se de 

uma “questão de especialista”, os outros indivíduos, principalmente os que ficariam a cargo 

da execução, poderiam sentir-se “excluídos de aspectos importantes na tomada de decisões” 

da política e em consequência disso “alimentar-se-iam das sementes da alienação” (BALL, 

1987, p. 111). 

Identificamos que esse assunto foi então “publicizado” pelo MEC no 1º Seminário 

Interinstitucional sobre a Base Nacional Comum Curricular, na Capes, quando se elaborou a 

portaria publicada no Diário Oficial, de n. 592, do dia 17 de Junho de 2015. O Ministério da 

Educação, por meio do até então ministro Renato Janine, afirmou na portaria que, tendo em 

vista o dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) e o Plano 

Nacional da Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014), resolveu a instituição de uma 

Comissão de Especialistas
8
 para a Elaboração da Proposta da BNCC. Segundo o texto 

publicado, esta comissão seria composta 

 

por 116 membros, indicados entre professores pesquisadores de 

universidades com reconhecida contribuição para a educação básica e 

formação de professores, professores em exercício nas redes estaduais, do 

Distrito Federal e redes municipais, bem como especialistas que tenham 

vínculo com as secretarias estaduais das unidades da Federação (DO, 2015, 

grifo nosso).  

 

Ainda afirmou-se que esta comissão seria composta pelos “profissionais de todas as 

unidades da federação indicados pelo CONSED e UNDIME”. Referente à composição da 

Comissão de Especialistas foi decidido que a determinação seria “pelas Áreas de 

Conhecimento e respectivos componentes curriculares de acordo com as etapas da Educação 

Básica, estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais”. 

                                                           
8
 A lista está disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/equipe.pdf>. Acesso em: 

05/09/2016.  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/equipe.pdf
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No que tange à atribuição desse grupo, definiu-se que ficaria ao seu cargo elaborar o 

documento preliminar da Proposta da BNCC, “bem como produzir relatório consolidando os 

resultados da discussão pública para entrega ao Conselho Nacional de Educação - CNE até 

final de fevereiro de 2016” (DO, 2015). Explica-se que essa discussão deveria ser realizada 

nas unidades da federação sob a coordenação das secretarias de educação dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, bem como com as associações acadêmicas e científicas que 

atuam nas áreas de conhecimento da Educação Básica. 

Finalmente, foi destacado que as competências da SEB neste processo seriam: I - 

nomear os membros da Comissão de Especialistas; II - coordenar a Comissão; III - coordenar 

o processo de construção da Proposta da Base Nacional Comum Curricular; IV - convocar as 

reuniões necessárias para a elaboração do relatório final; e V - entregar ao Conselho Nacional 

de Educação o relatório final com as conclusões da Comissão.  

Em vista disso, empenhamo-nos em buscar outras informações acerca do documento 

preliminar elaborado pela equipe coordenada pelo MEC. No próprio site da base, foi afirmado 

que para a elaboração do citado documento, a Secretaria de Educação Básica promoveu 

reuniões com o CONSED, UNDIME, Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação 

(FNCE), União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), União Brasileira 

dos Estudantes Secundaristas (UBES), Fórum Nacional de Educação (FNE) e as muitas e 

importantes associações profissionais e científicas da área, com o intuito de informar as ações 

realizadas e mobilizar para a abertura da discussão nacional dos dias que se seguiriam.  

Por outro lado, o portal que foi elaborado serviria como um método de construção da 

política de BNCC. Declarou-se que, por meio do site, seria 

 
possível acolher as contribuições à proposta preliminar e também 

mobilizar a sociedade em torno do processo que pretende chegar a um 

entendimento nacional que reforce o pacto federativo e permita que estados, 

Distrito Federal e municípios tenham uma orientação de âmbito nacional, 

discutida em todo o território (MEC, 2015, grifo nosso). 
 

No item reservado para apresentar os protagonistas da BNCC, certificou-se que a 

Base seria “resultado do trabalho coletivo de diferentes atores do contexto educacional: 

especialistas das áreas de conhecimento, gestores, professores da educação básica, estudantes 

e público em geral” (MEC, 2015). Por isso, dando-se conta do desafio dessa construção, 

enfatizou-se a importância da participação “de professores, secretarias estaduais e municipais 

de ensino, associações profissionais e científicas, sociedades civis organizadas, estudantes da 

Educação Básica e de cursos de licenciatura e demais atores envolvidos nessa temática”. Foi 
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também destacado que alguns personagens ganharam mais protagonismo. Essa afirmação 

referiu-se ao Comitê de Assessores que trabalhou na produção do texto preliminar da base 

com o apoio de uma comissão de 116 especialistas, os quais já foram citados. 

Ressalta-se que dentre os protagonistas selecionados, “o sul e sudeste orientaram a 

produção de sentidos da proposta” (SILVA, ALVES NETO E VICENTE, 2015, p. 337). É 

possível perceber através do gráfico abaixo: 

 

Gráfico: Instituições de origem dos elaboradores do documento BNCC 

 

 
Fonte: Daniel Vitor Vicente, Franciele Rodrigues e Lucas Thomaz (OBEDUC/Ciências Sociais/UEL) 

 

 

4.3 A versão preliminar da BNCC e o discurso dos especialistas: uma produção de texto 

reacionária?  

 

 

 A abertura do processo para consulta pública e a esperada versão preliminar do 

documento da BNCC foram publicadas no dia 16 de setembro de 2015 no Portal da Base. 

Contudo, apesar das informações que apresentamos anteriormente sobre a construção desse 



82 
 

documento, ainda não estávamos satisfeitos. Assim sendo, procuramos outras pistas que 

esclarecem nossas incógnitas: como se deu essa escrita? O que estava em jogo? Quais 

interesses foram disputados? Quais outras características não foram divulgadas? Como a 

participação dos professores, através da consulta pública, era vista pelos elaboradores do 

documento? 

Percebemos que essas intrigantes dúvidas não só pairavam sobre nós, mas, que eram 

comuns em outros discursos de outros sujeitos envolvidos pela política. Durante o Seminário 

Estadual da BNCC realizado na Paraíba, com a palavra, um professor de Sociologia indagou: 

 
uma metodologia foi utilizada para que se chegasse até este formato do 

texto, para que fôssemos chamados para participar sobre este texto, neste 

formato. Então na falta disso (do esclarecimento do processo), ficamos com 

o “pé atrás” ou desconfortáveis: eu estaria então legitimando o que foi 

decidido? Ou estou simplesmente corroborando com a coisa decidida? Se 

pensarmos em uma política que deveria estar sendo feita de forma ampla e 

participativa, dando voz pra todo mundo, esta da BNCC está falha no 

procedimento. (BNCC) 
 

Através do pronunciamento, percebemos que embora algumas dessas respostas 

pudessem ser encontradas nas publicações do MEC, alguns elementos ainda ficaram 

obscurecidos. E o cerne desse questionamento é o detalhamento da trajetória da política. 

Quais discussões estavam sendo realizadas anteriormente? Epistemologicamente apoiadas em 

quê? Como se deu a organização para a propositura do projeto? Quem participou ativa e 

inicialmente do processo? Como o texto preliminar foi produzido? Qual a carga política e 

ideológica do documento apresentado? Quem foi ouvido? E como foi sistematizada essa 

escuta? Como os responsáveis pela construção do texto legitimam alguns conceitos? E quem 

se beneficia diretamente de uma discussão como essa? 

Então, na oportunidade de conversamos com os dois representantes do Estado da 

Paraíba participantes da tessitura dessa versão preliminar (componentes do grupo dos 

especialistas, ambos, professores da Educação Básica), tocamos em alguns pontos que 

traremos para este capítulo. Além dos questionamentos que apresentamos, investigamos 

também como a BNCC e todo o processo que a circunda e a produz estavam sendo vistos por 

esses atores.  

 

4.3.1 Com a palavra: os especialistas 
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 Ao refletirmos sobre os papéis do grupo de especialistas, pensamos juntamente com 

Ball (1987, p. 238) que são nos espaços compostos pelo grupo, onde as “peças são colocadas 

e representações preparadas” e onde “os arranjos são feitos com antecedência”. Ball (Ibid., 

p.239) também pontua que “a boa conduta e o bom entendimento” do grupo “são habilidades 

adquiridas que alguns desenvolvem e um grau elevado: saber quando intervir e quando 

permanecer em silêncio, saber a quem se opor [...] e no calor da discussão, saber quando 

fingir emoção”. Além disso, “nos bastidores da política”, usa-se uma “linguagem de grande 

sutileza que frequentemente está fora da compreensão dos que não forem seus porta-vozes 

nativos”.  

Para o autor, esses grupos, os quais ele chamou de comitê, representam as “pontas de 

icebergs flutuantes que assinalam os passos do sucesso, mas revelam pouco dos processos em 

marcha da ação do Governo e do controle” (Ibid., p. 239). Essa afirmação retrata nossa 

primeira entrevista.  

 Questionamos o sentido da proposta da BNCC para um dos especialistas, e ele afirmou 

acreditar no projeto de BNCC, justificando que desde que começou como professor 

questionava-se sobre o porquê de ter que lecionar determinados conteúdos e frequentemente 

indagava-se sobre quem os tivessem escolhidos. E nesse sentido, afirmou que o objetivo da 

BNCC vai de encontro com essa lógica, na medida em que “os professores da Educação 

Básica, do Ensino Superior, os estudantes e sociedade em geral pudessem opinar sobre o 

documento curricular”.  

Essa resposta foi claramente expressa nas outras narrativas que apresentamos. Porém, 

identificamos aqui o que Ball (1987) discute: os conflitos (políticos, ideológicos, culturais, 

epistemológicos etc.) são ocultados. E além do mais, como Pereira (2010), Silva (2013) e 

outros autores analisam não é possível falar de conhecimentos com base em consensos. Mas 

em disputas, em confrontos. Ou ainda como Pinar (2013) e Sussekind (2014) afirmam: falar 

sobre currículo é estabelecer conversas complicadas. E essa complexidade justifica-se pelas 

tensões travadas nessas arenas de tomada de decisões, que em grande frequência são 

neutralizadas.  

 Referente aos processos de participação, o representante lamentou por saber que nem 

todos participaram, embora, em sua ótica, “o pudessem ter feito, até por que foi aberta a 

consulta pública e tiveram milhares de contribuições”. É, portanto, evidente nessa fala que “o 

único modo válido de se ter voz é através dessa estrutura”, ou do sistema (BALL, 1987, p. 

131, grifo nosso). E nesse sentido, levantamos uma questão: as condições para uma 

participação efetiva foram satisfeitas ou a apatia dos participantes resume-se a desinteresse? 
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Ball (Ibid., p. 132) analisa que essa estrutura, e nesse caso a consulta pública, limita a 

participação, pois, ela se torna um “guia para as atuações” nos processos de decisão e como 

efeito, torna-se uma aparência de “participação, sem o acesso real a tomadas de decisão”.  

Partindo do assunto sobre a consulta pública, questionamos o professor sobre como as 

contribuições realizadas através do Portal foram recebidas e analisadas. Ele afirmou que “a 

sociedade poderia contribuir, discordar ou concordar com a proposta que nós, especialistas, 

escrevemos”. Em seguida, “as contribuições voltaram para nós para avaliarmos o que era 

cabível ou não”. Declarou que a segunda versão da BNCC – da qual falaremos a seguir – 

sofreu alterações significativas. E que o grupo ouviu a opinião das contribuições, mas, 

“algumas eram absurdas, e por isso foi necessário aperfeiçoar e tirar algumas coisas que não 

tinham nada a ver com a „história do Brasil‟”.  

Aqui, é possível perceber que o discurso da participação e das contribuições 

“representam demandas de consenso e esforços coletivos”, mas, retrata em sua essência “uma 

retórica de controle” (BALL, 1987, p. 109). Aliás, de qual “história do Brasil” estamos 

falando? Contada sob qual ótica? Continuemos. 

Ainda interrogamos o docente sobre a existência de debates com a sociedade e em 

especial com os profissionais da Educação antes que o portal e a versão preliminar de BNCC 

fossem divulgados, até porque sabíamos que os debates já estavam acontecendo antes disso. O 

professor, por sua vez, afirmou que realmente não consultaram os professores antes do 

processo. Mas, que isso não seria necessário, visto que o projeto de BNCC já estava previsto 

na legislação. 

 De igual forma, ouvimos o que a outra especialista tinha a dizer sobre o projeto. Para a 

professora, a BNCC significa um norte dos direitos de aprendizagem por etapa e ano, os quais 

são direitos dos alunos, além de ser uma previsão legal. Os direitos aqui referidos são 

apresentados “ao mesmo tempo, [...] de todos [...] como para todos”. Macedo (2015, p.896) 

afirma que “tal entendimento é efeito de um discurso político particular, no qual a igualdade 

se alicerça numa semelhança abstrata capaz de garanti-la”. 

 Nesta conversa com a especialista também indagamos sobre a composição do grupo 

encarregado de formular o documento preliminar e especificamente sobre a não 

representatividade paraibana no grupo de especialistas acadêmicos – assunto que já 

discutimos no item anterior. A especialista argumentou que dois critérios foram utilizados 

para a escolha: quanto aos universitários, deveriam ter publicação na área específica, e quanto 

aos professores da Educação Básica, deveriam atuar em sala de aula. 
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Além disso, assinalou que o MEC, através do CONSED e UNDIME, recebeu 

indicações de professores, os quais foram escolhidos pelos critérios estabelecidos pelas 

entidades. A professora afirmou que a UNDIME realizou uma reunião e dos 04 nomes 

indicados, o dela foi escolhido. Já no MEC, organizou-se um grupo paritário de professores 

universitários e outros da Educação Básica de salas de aula. 

Sobre os especialistas acadêmicos da Paraíba, a professora afirmou que a ideia do 

MEC foi ratear o Brasil, porque se queria apenas 116 especialistas para todas as áreas do 

conhecimento. Então, como no caso da Paraíba, alguns Estados que já tivessem representantes 

em algum grupo não teriam em outro. Até porque, segundo a professora, “o propósito era 

fazer uma comissão mista e que desse conta de todo Brasil”. Ela salientou ainda que o MEC 

havia informado que muitos professores e professoras universitários recusaram participar e 

suspeitou ter sido a situação paraibana. Em consequência disso, houve maior concentração 

das representações do Sul e Sudeste do Brasil. Julgamos que esse aspecto seja suficiente para 

questionarmos o cunho de “nacional” trazido pela proposta. Quais representatividades “dão 

conta” do Brasil? Quais critérios foram usados para selecionar pesquisadores de um Estado e 

do outro não?  

Ainda nos foi dito que, para esse primeiro momento (o da elaboração da primeira 

versão preliminar), o MEC “preferiu deixar de fora as entidades científicas porque queriam 

um diálogo feito inicialmente com os professores em sala de aula”. A professora também 

colocou que no início do processo de produção do texto preliminar, o MEC não havia feito 

interferência alguma. Mas, salientou que ao final desse processo, quando o Ministério 

percebeu que os textos, especificamente no caso de História, “sairiam com muitas e profundas 

mudanças, eles começaram a se preocupar”. Nesse ponto percebemos claramente o que 

discutimos anteriormente sobre a autonomia. No caso da equipe, a autonomia concedida 

limitou-se a uma “quantidade de assuntos sobre os quais [...] pudesse exercer influência” 

(BALL, 1987, p. 130).  

A especialista também explica que essa preocupação foi decorrente do contexto que já 

estava se instalando à época: as articulações políticas para o impeachment da presidente 

Dilma Rousseff. Além disso, afirmou também que o professor Renato Janine, enquanto 

Ministro da Educação, começou a se preocupar com a proposta de Ensino de História, porque 

no Congresso Nacional outras questões já vinham sendo debatidas: a discussão sobre a Escola 

sem Partido e o assédio ideológico nas escolas. Então, ela percebeu que, neste momento, 

surgiu certo temor em relação ao ensino de História, sobretudo porque se argumentou que a 
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equipe havia elaborado um documento ideológico, uma vez que o grupo deu lugar, na História 

do Brasil, aos povos indígenas e aos africanos.  

O controle nessa ocasião é visível, pois coube ao MEC, enquanto instância maior, 

selecionar “os temas válidos e o veto final sobre qualquer tema”. Ball (1987, p. 134) 

denomina esse caso de “não admissão de decisões” [...] em que se realiza “o uso do poder 

para impedir o surgimento de toda oposição potencialmente subversiva mediante sua exclusão 

na tomada de decisões”. Isto é, “a possibilidade de debate sobre certos temas está restrita 

pelas crenças e valores que existem”. 

A especialista argumentou que a composição do texto do componente de História não 

se deu por uma disputa ideológica, mas estavam escritos à luz da legislação brasileira, por 

meio das Diretrizes Curriculares Nacionais. No entanto, afirmou que embora isso tivesse sido 

argumentado, não foi aceito pelo MEC. Ela supôs que essa recusa teria sido advinda mais 

diretamente do Palácio, juntamente com o Secretário da Educação Básica e o Ministro da 

Educação à época. 

 
Eles lançaram a nossa proposta, mas ficaram de negociar conosco. 

Convidaram-nos então, para irmos imediatamente a Belo Horizonte, onde lá 

negociaríamos alguns pontos que tanto para o Ministro quanto para o 

Secretário da Educação Básica, poderiam fragilizar a discussão da BNCC 

devido às leis que estavam sendo discutidas no palácio: a Escola Sem 

Partido e o Assédio ideológico. Visto que os componentes mais citados 

nestas discussões História e Geografia – afirmou a professora. 

 

 Na entrevista, a professora disse-nos ainda considerar, no caso de História, que a 

grande polêmica fossem as concepções teóricas. Afirmou que algumas críticas importantes e 

pertinentes foram consideradas, mas outras foram levianas, porque eram apenas “interesses 

pessoais sendo defendidos”. Ela indagou: “como ficaria um Curso de História das 

Licenciaturas que hoje tem de 3 a 4 disciplinas só sobre Idade Média e não tem uma só 

disciplina sobre Povos Indígenas brasileiros?”. A disputa é profunda, concluiu. 

Retomando o assunto anterior, a professora narrou que nesse ínterim, o grupo de 

especialistas do componente conversou com o Ministro e com o Palácio e por resultado, 

aceitaram fazer algumas alterações no documento original. “Fizemos alterações em pontos 

que para eles pareciam muito polêmicos e através de uma negociação não fomos radicais”, 

disse. Aqui nesse ponto, percebemos forte relação com a discussão proposta por Mouffe 

(2013). A compreensão de que não eram inimigos e sim adversários, possibilitou que 

negociassem o que apontou para uma possibilidade agonística da relação política.  
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Quanto à publicação deste texto (o primeiro documento de versão preliminar), ela 

ainda nos explicou sobre a seleção de outros 10 especialistas, que antes de a consulta pública 

ser aberta, fariam pareceres técnicos sobre os textos. Quando aberto o portal da BNCC, o 

documento foi postado. A professora salientou que este foi o momento de abertura para 

discussão com as Entidades Científicas.  

Assim como explicou o especialista do componente da Matemática, os pareceres 

técnicos desses especialistas foram entregues ao grupo inicial do MEC. E sobre as “muitas 

contribuições do portal”, a medida tomada para a sintetização do material foi da UnB, a qual 

fez os filtros: separou-se “aquelas contribuições que eram repetitivas ou que não alteravam 

substancialmente o objetivo [só o verbo, por exemplo] das novas propostas para as 

contribuições”. Finalmente, a equipe de especialistas do MEC receberia os pareceres técnicos 

e as contribuições da sociedade.  

Quando analisadas as contribuições da sociedade, a professora percebeu que “os 

professores não queriam mudar o ensino de História do País, eles queriam permanecer como 

já estava. Para o professor é mais fácil porque foi assim na sua formação inicial, além de ser 

cômodo devido o livro didático”. Então a comissão pensou: “passamos mais de 30 anos 

criticando o ensino de História do Brasil, que era muito eurocentrista e a oportunidade de 

mudar através de uma lei seria na elaboração da segunda versão”. Investigaremos essa 

questão no contexto da prática. 

A entrevistada também afirmou que, mesmo depois desse processo, a segunda versão 

elaborada pelo grupo não foi publicada no portal. Ela afirmou que o MEC entendeu que ela [a 

proposta] era muito ousada para o contexto em que o Brasil estava vivendo e por isso 

preferiram outra versão que não sabia como teria sido construída. “Já sabíamos que 

estávamos em um embate, e que poderíamos vencer ou ser vencidos” [...] “O que está por trás 

disso são muitos interesses, mas não quero entrar nesse mérito”.  

Sobre essas questões, Bowe, Ball e Gold (1992, p. 83) observam que elas “fazem parte 

de um ciclo político contínuo que consiste em diferentes arenas de significados nos quais uma 

variedade de interesses estão em jogo”. Nessa mesma perspectiva, Bourdieu (1983, p. 123) 

afirma que esses espaços se caracterizam como campos científicos e isso “supõe uma forma 

específica de interesse”. Bourdieu (1983) chama de interesses toda atividade científica que 

tem “dupla face”. Assim como Ball (1987, 1992), o autor entende que todo conflito 

epistemológico é também um conflito político. Além disso, Bourdieu (2004, p. 20) traz outra 

questão que já tocamos em capítulos anteriores, que é sobre a autonomia. Neste caso em 

específico, o autor observa que para compreender o grau dessa autonomia é necessário saber 
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“qual a natureza das pressões externas, a forma sobre a qual elas se exercem [...]”. Assim, 

para o autor o poder de autonomia tem relação com a capacidade de refração, de retradução. 

No entanto, como no caso em que vimos quanto mais relação política o campo tiver, menor é 

a capacidade dele se tornar autônomo.  

Em vista disso, para a especialista, a BNCC está indo por uma linha mais 

conservadora, mas ela acredita ter sido válida a tentativa de fazer um documento, pois 

acredita ser esse um desejo dos professores e dos alunos além de, nas políticas educacionais, 

considerar o avanço na direção de garantir os direitos através da base. 

A professora concluiu essa questão, percebendo que como principal interessado pelo 

processo está o empresariado pelos livros didáticos. “Porque quando a BNCC sair será 

necessário reformular material didático”. Mas, finalizou essa fala salientando que a sua 

principal crítica foi ter havido “algumas entidades formadoras que não quiseram participar, 

embora tivessem tido espaço”, finalizou. 

Levantamos ainda três outras questões, uma referente aos Seminários Estaduais e as 

outras sobre Metodologia participativa e envolvimento dos professores. Sobre a primeira, a 

entrevistada respondeu que “o contrato com o MEC acabou na segunda versão. Mas fomos 

aos Seminários como contribuição, sobretudo porque eu estava representando a UNDIME”. 

Ela avaliou que o seminário foi proveitoso e que aquelas contribuições seriam enviadas para 

que o MEC sintetizasse. No entanto, afirmou que antes dos Seminários Estaduais, o novo 

ministro da Educação daquele momento, Mercadante, “já havia protocolado a BNCC e o seu 

processo no Conselho Nacional de Educação, respeitando um cronograma no qual era 

necessário depositar o documento no Conselho, e ele tocaria”. Agora a BNCC está entre o 

Conselho e o MEC. Pensamos com essa resposta sobre a necessidade de ponderarmos o 

trabalho dos professores nesse Seminário, para sabermos: em que medida essa participação se 

torna efetiva? Veremos mais adiante sobre isso. 

Por fim, a professora disse-nos que, a seu ver, os professores da Educação Básica não 

se envolveram nas discussões, apesar das 12 milhões de contribuições.  

 
Acho que eles não acreditaram muito no projeto, não se engajaram. Percebo 

que, no geral, os professores estão muito aquém dessas discussões, dessas 

polêmicas. Eles esperam um documento pronto, um livro didático pronto que 

subsidie sua aula através do repasse de conhecimento. Eles não se 

interessaram de participar de forma efetiva. Não propuseram uma alteração 

significativa – explicou. 
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Questionamos, então, se para ela esse posicionamento dos professores poderia ter 

relação com o tipo de metodologia proposta pelo MEC, a qual tolhia a participação efetiva. 

Ela respondeu que acharia muito difícil pensar em outra metodologia. 

 
Até porque a metodologia utilizada foi a da mídia, estava no portal para 

consulta pública, foram feitos Seminários. Que outra metodologia envolveria 

todos os professores? Nenhuma. Que outra metodologia faria com os 

professores das universidades participassem? Nenhuma. Quando se vai 

discutir um com o outro cada um vai defender seus próprios interesses e o 

não se avança no documento. 

 

A especialista finalizou nossa conversa afirmando que “mesmo com toda dificuldade, 

a BNCC foi o documento mais bem discutido do Brasil”. E apesar de todas as críticas sobre 

uma participação não plena, para ela 

 
se evidenciou o que culturalmente já existe no Brasil: os professores estão 

esperando uma prescrição mesmo. Eles não estão acostumados aos 

grandes embates. Não seria possível o consenso em uma proposta de base. 

Este foi o consenso possível de muitas negociações. Se perguntássemos a 

cada professor o que eles queriam cada um iria desenhar a seu modo. 

Então esse foi o consenso possível. (grifo nosso) 
 

 Buscaremos discutir sobre essas afirmações no capítulo seguinte. Neste momento, 

ainda apresentaremos alguns achados investigativos sobre o processo da consulta pública. 

Iremos nos direcionar a partir de alguns questionamentos, tais como: como foi a consulta 

pública? O que esse tipo de metodologia representa? Como os Seminários Estaduais, e em 

especial o paraibano, foram executados? Os professores realmente estavam aquém do 

embate? E se estavam, qual foi a razão disso? 

 

 

4.4 Consulta pública: a ilusão da pseudoparticipação 

 

 

Mencionamos no início deste texto que um de nossos principais objetivos neste 

trabalho é analisar a participação das escolas na construção do documento da BNCC. Entre 

outros, nosso interesse foi identificar as características dessa participação no espaço 

promovido pelo MEC no processo de contribuições, ou seja, na consulta pública do portal da 

BNCC. Portanto, partimos de uma investigação na própria plataforma desenvolvida pelos 

elaboradores da política. 
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A versão preliminar da BNCC, a qual foi citada pelos especialistas nas entrevistas, 

poderia ser consultada, nessa fase inicial, por meio de 03 funcionalidades: Conheça a 

Proposta, Interaja com a BNC e Cadastre e Contribua. As contribuições poderiam ser feitas de 

três maneiras: “de forma individual; por meio das redes que reúnem discussões entre 

professores, comunidade e demais profissionais; e a partir de organizações, como instituições 

de ensino superior e grupos da sociedade civil”. Essas colaborações poderiam ter caráter geral 

ou tratar-se pontualmente de cada tema. 

Quando os prazos de contribuição fossem encerrados, mais especificamente no mês de 

abril de 2015, o MEC, juntamente como CONSED e UNDIME, promoveria seminários e 

debates para consolidar as sugestões a fim de fazer uma redação da proposta final do 

documento. O texto seria, então, enviado e submetido à aprovação do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) para posterior homologação do Ministro da Educação (trataremos do grifo 

mais adiante).  

Os responsáveis pelo site desenvolveram também um tutorial para instruir as escolas 

em tal participação. O manual consistiu em orientar sobre cadastros, contribuições e um 

roteiro de apresentação da proposta para a escola. O primeiro estágio para a contribuição no 

portal seria o cadastro. Para fazê-lo era preciso clicar no item correspondente, conforme 

apresentado na imagem abaixo: 

 

Figura 5 

 
Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/cadastro 

 

No que se segue, deveria ser informado o nome da escola e os dados do responsável 

pela contribuição. O cadastro das escolas deveria ser feito a partir dos dados e do CPF do(a) 

diretor(a), informados no Censo Escolar de 2014, mesmo se este(a) não atuasse mais na 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/interaja?ac=AC_LIN
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/contribua
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/cadastro
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escola. Os dados dele(a) só serviram para que a Escola pudesse iniciar o seu processo de 

cadastro, sendo esta a primeira chave de segurança para entrar no sistema. No entanto, o 

responsável por essa contribuição não deveria ser necessariamente o(a) diretor(a) da escola. 

Cada escola deveria definir somente uma pessoa para atuar como “Responsável pela 

contribuição”. 

 Em um próximo momento, este responsável deveria optar pelas áreas que fosse seu 

interesse contribuir. A escola poderia enviar contribuições para só uma das etapas ou só um 

dos componentes, ou até mesmo para só um dos objetivos de aprendizagem. A imagem a 

seguir apresenta as alternativas para a área de interesse. 

 

Figura 6 

 
Fonte: basenacionalcomum@mec.gov.br. 

 

Figura 7 

 
Fonte: basenacionalcomum@mec.gov.br. 
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 Orientou-se também que as escolas se organizassem para discutir sobre o documento 

(e não sobre a política). O primeiro momento seria apresentar o projeto de BNCC através de 

um vídeo e em seguida esclarecer o que seria uma BNCC, seu aporte legal, as finalidades, os 

protagonistas etc. Finalmente, dever-se-ia instruir sobre as funcionalidades do portal e o 

convite à contribuição. 

 Foi estabelecido também o Dia Nacional da Base, o qual foi consagrado no dia 02 de 

dezembro de 2015. Seriam 13 (treze) dias (do dia 02 de dezembro ao dia 15 do mesmo mês) 

de mobilização e discussão sobre o documento nas escolas. Embora o portal, posteriormente, 

continuasse receber contribuições, no dia 15 de dezembro as contribuições das escolas 

deveriam ser encaminhadas para o MEC. 

Ainda no dia 02 de dezembro de 2015, foi promovido, pela Frente Parlamentar Mista 

da Educação e pela Comissão de Educação da Câmera dos Deputados, uma palestra do Ciclo 

“Educação em Debate”, em que foi discutido com os parlamentares o tema da BNCC. A 

palestra seria realizada por Manuel Palácios Cunha Melo, Secretário da Educação Básica do 

Ministério da Educação.  

Declarou-se de igual modo que era esperado pelo MEC que cada unidade escolar 

reunisse seus professores, alunos, profissionais da educação e convidassem os pais e os 

responsáveis pelos estudantes, a comunidade e os demais interessados para que pudessem 

avaliar e discutir o texto preliminar e, de forma coletiva, sistematizassem as contribuições da 

escola para a construção da BNCC. 

 Na última etapa, a que se refere às contribuições, foram apresentados no tutorial os 

seguintes procedimentos: seria necessário que a escola estivesse cadastrada e selecionasse a 

opção Contribuir. Como na imagem a seguir: 

 

Figura 8 
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Fonte: basenacionalcomum@mec.gov.br. 

 
 

Quanto à avaliação da proposta e às contribuições, seria possível fazer avaliações e 

propor alterações e exclusões para cada documento [textos de apresentação] e para cada 

objetivo de aprendizagem. Durante o processo, também seria possível sugerir as inclusões de 

novos objetivos. Os critérios que deveriam ser utilizados para análise foram: relevância, 

pertinência e clareza.  

 O documento era organizado por áreas e, para conhecê-los e avaliá-los, seria 

necessário optar por uma delas, a saber, LIN (Linguagens); MAT (Matemática); NAT 

(Ciências da Natureza) e HUM (Ciências Humanas). Nesse acesso seria possível encontrar 

alguns links que se destinavam a apresentar os conhecimentos e objetivos para a 

aprendizagem para cada etapa. E, portanto, seriam esses textos avaliados com base nos 

critérios anunciados. 

 Os critérios de clareza, pertinência e relevância deveriam ser considerados como na 

imagem a seguir, mudando apenas a redação do texto, ou seja, uma caixa destinada à clareza e 

outra destinada à pertinência e relevância. 

 

Figura 9 
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Fonte: basenacionalcomum@mec.gov.br. 

 

Caso fosse assinalada a alternativa de discordo ou discordo fortemente, outra caixa 

seria aberta para que se justificasse tal opção. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

 
Fonte: basenacionalcomum@mec.gov.br. 
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E para proposta de alteração, o texto criado deveria ter até 4 mil caracteres 

[considerando espaço], com possibilidade de colar textos, criar tabelas, inserir imagens, 

disponibilizar outros links e usar outras ferramentas de editores de texto. Por fim, para 

avaliação, alteração e proposta dos objetivos de aprendizagem foi utilizada a mesma lógica. 

Encerrado o prazo para as contribuições e estando concluído esse estágio de consulta 

pública, seria formulada a segunda versão do documento da BNCC, sobre a qual deteremos 

nossa análise no tópico seguinte. 

 

 

4.5 A segunda versão da BNCC e o enigma das contribuições 

 

 

Em virtude do nosso objetivo para esse trabalho ser analisar o processo de definição da 

política, não nos deteremos a mudanças estruturais do documento através da segunda versão. 

Todavia, daremos destaque nesta sessão às questões relacionadas à participação. Estando em 

um novo estágio de formulação, a política da BNCC, ao publicar sua segunda versão, 

inaugura um novo Ministro da Educação, Aloizio Mercadante. 

Foi afirmado, no documento republicado, que a segunda versão do texto a qual nos 

referimos havia sido fruto de um amplo debate que, devido seu caráter de construção 

participativa, havia se estabelecido através de “negociações com diferentes atores do campo 

educacional e com a sociedade brasileira em geral, apresenta os Direitos e Objetivos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento que devem orientar a elaboração de currículos para as 

diferentes etapas de escolarização” (MEC, 2016).   

A BNCC é agora apresentada como um “documento de caráter normativo” e como 

uma “referência para que as escolas e os sistemas de ensino elaborem seus currículos, 

constituindo-se instrumento de gestão pedagógica das redes”. Considerou-se também que 

havia a necessidade de articulação com “outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e 

municipal, que permitam a efetivação de princípios, metas e objetivos em torno dos quais se 

organiza”. 

Também foram contabilizadas as contribuições para que se chegasse a essa nova 

versão do documento. Foram cadastrados no portal 305.569 indivíduos, 4.298 organizações e 

45.049 escolas em todo o território nacional. Na plataforma da BNCC é apresentado um 

número de 12. 226. 510 de contribuições através da consulta pública por via eletrônica. 
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Igualmente foi computada pela equipe do MEC uma média de “700 reuniões, seminários, 

debates, fóruns e outros eventos promovidos, nas cinco regiões do país, por Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação, Universidades Públicas e Privadas” e outras 

representações para que se discutissem a proposta preliminar de BNCC.  

Outros detalhes desse processo foram publicados no portal da BNCC. A partir deles, 

entendemos com mais clareza a afirmativa do representante do Estado da Paraíba quando 

disse que “as contribuições voltaram para nós para avaliarmos o que era cabível ou não”. Os 

dados preliminares sobre as contribuições feitas ao texto da BNCC foram apresentados pela 

equipe da Universidade de Brasília (UnB) ao comitê de assessores e à comissão de 

especialistas responsáveis pela elaboração da proposta à BNCC. Foi realizada, então, uma 

reunião com o Comitê de professores especialistas na UFMG, entre os dias 16 e 18 de 

dezembro de 2015. Buscou-se, através desse encontro, “encontrar estratégias e discutir as 

alterações necessárias ao texto preliminar da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)” 

além de “buscarem entendimentos sobre as alterações necessárias para a redação da segunda 

versão que leitores críticos da Base já apontam como recomendáveis”. 

A coordenadora pedagógica da Base, professora Hilda Micarello, destacou em uma 

entrevista concedida ao portal da base que o desafio desse trabalho foi o de “se chegar a 

algumas conclusões”. Ela ainda afirmou que foi considerado o “conjunto das vozes e não 

apenas o que elas dizem individualmente”. Visto que, segundo ela, “seria impossível 

considerar cada uma das contribuições individualmente, mesmo porque há posições 

divergentes. É preciso, portanto, enxergar determinados padrões que se delineiam a partir do 

conjunto de contribuições”.  

Outro desafio destacado pela coordenadora foi referente ao prazo. Ela assume que as 

discussões foram poucas, mas que devido à importância da temática, é urgente que se 

construam alguns entendimentos em torno do assunto. A coordenadora conclui dizendo que o 

tempo foi sim um problema, mas acredita que se não houvessem elaborado um documento 

preliminar, “não teríamos avançado na discussão”.  

 Depois de pronta, a segunda versão do documento foi apresentada inicialmente à 

UNDIME pelo secretário de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/ MEC), 

Manuel Palácios, em uma reunião realizada no dia 12 de abril de 2016, na sede do Ministério, 

em Brasília (DF). E no mês de Junho de 2016, divulgada à sociedade em geral através do 

portal.  

 Anunciaram também que o debate sobre a segunda versão da Base seria conduzido 

pelos Estados da Federação que realizariam seminários estaduais. Além disso, cada Estado da 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/equipe.pdf
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Federação e o Distrito Federal deviam decidir as melhores datas e locais para a realização de 

seus seminários, com orientação de que fossem convidados, “além de representantes do 

CONSED e da UNDIME, professores da rede pública e privada da Educação Básica, 

assessores e especialistas que fazem parte da equipe que escreveu a primeira e a segunda 

versão da Base”. Assim, desses seminários, “resultariam 27 contribuições à segunda versão da 

Base, que seria revista e entregue ao CNE, conforme prevê o Plano Nacional de Educação”. 

 Em seguida, decidiu-se que o CONSED e UNDIME seriam as instituições 

responsáveis pela articulação e organização desses seminários. A proposta foi que, a partir 

deles, as instituições sistematizassem as contribuições e desenvolvessem um relatório para 

entregar ao Ministério da Educação (MEC) até o fim de agosto de 2016. 

O objetivo desses eventos, conforme divulgado, seriam de promover “ampla 

participação dos setores educacionais, contemplando diferentes segmentos, por meio de 

chamada pública”. Além do mais, “para organicidade do processo”, recomendou-se que “no 

momento da inscrição, os interessados indicassem em qual etapa e componente curricular 

desejam participar”. Por último, foi aconselhado que os participantes discutissem “a fundo a 

segunda versão do documento e apresentassem as contribuições quanto à clareza e à 

pertinência dos objetivos de aprendizagem em cada etapa e sobre os componentes 

curriculares”. 

 

 

4.6 Entre documentos e consulta pública: quais lições tirar? 

 

 

 Após a descritiva apresentação feita acima, queremos nesse item considerar alguns 

apontamentos. Um deles é que, para nós, o caráter participativo da política da BNCC 

representou “uma espécie de compromisso em que as decisões são tomadas de modo 

formativo” e, por outro lado, “surge em termos de fazer as coisas” (BOWE; BALL; GOLD, 

1992, p. 175). A plataforma da BNCC nesse sentido é determinante, como afirmamos, pois 

fora desse sistema estruturado e tendencioso não haveria participação. 

 Além do mais, outras duas questões poderiam ser postas. A primeira é que 

visivelmente se dicotomiza o grupo que planeja do grupo que legitima e executa o projeto. 

Como os autores citados afirmam, é o modelo e o tipo de política desempenhada que reforça 

essa separação. Outro aspecto que merece atenção é referente às questões de tempo. 
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Identificamos, aqui, que a consulta pública tornou-se a opção mais apropriada, assim como 

afirmou a especialista no item anterior, porque se a participação não se desse de modo 

burocratizado, o controle não se estabeleceria e, além disso, demandaria mais tempo. Então, 

dada a pressão pelo tempo e pelo ritmo que deveria ser seguido, optou-se por um “estilo 

gerencial de tomada de decisões” (Ibid., p. 175). A consulta pública representa, pois, “um 

aditivo em vez de decisões fundamentais” (Ibid., p. 176). 

 Então, concluímos, com base nos autores mencionados, que “o estatuto e efeitos da 

consulta permanecem obscuros”. Nessa ideia, “os fins instrumentais, sociais e micro políticos 

de consulta estão confusos e encobertos”. Salientamos, igualmente, que “não há nada na 

forma [...] que dê valor ou credibilidade à participação [...], muito pelo contrário” (BOWE; 

BALL; GOLD, 1992, p. 178). Em vista disso, analisaremos no capítulo posterior como esses 

aspectos foram interpretados pelos atores da micropolítica, a saber, da escola. 
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CAPÍTULO V 

 

A BNCC E A MICROPOLÍTICA DA ESCOLA: a escuta e a voz dos atores 

da prática 
 

 

[...] Cansado de vã pergunta, farto de contemplação, 

quisera fazer do poema não uma flor: uma bomba e 

com essa bomba romper o muro que envolve Espanha.  

 

(ANDRADE, Carlos Drummond de.  In: Novos poemas, 

1948 p. 236) 

 

 

 Estamos sinalizando em todo o texto que, com base no referencial adotado neste 

estudo, compreendemos que a política está sujeita à reinterpretação. Bowe, Ball e Gold (1992, 

p. 23) analisam que os participantes que estão no contexto da prática “não confrontam os 

textos políticos como leitores ingênuos, eles trazem consigo suas histórias, experiências, 

valores e propósitos, eles têm interesses velados no significado da política”. 

 Sendo assim, neste capítulo, buscaremos compreender como todo esse processo e 

como as questões discutidas aqui são entendidas e vivenciadas na prática. No caso deste 

trabalho, buscaremos ouvir os atores da Rede Municipal de João Pessoa, os quais foram 

explicitados no capítulo que discorremos sobre nossos percursos metodológicos. 

 De acordo com Ball (1987), percebemos que todos os levantamentos realizados até 

esse momento, embora sejam importantes sinalizadores dos intentos da política, eles não 

devem ser os únicos canais da investigação, pois a política é um processo complexo de 

construção e reconstrução. Assim, o autor observa que nos contextos onde os “outros” atores 

se situam, podem ser lugares onde serão identificadas outras demandas, outras negociações, 

outros conflitos que darão novos sentidos à política. Nesse contexto, “o comentário 

improvisado” [...], “a insinuação, a referência cautelosa e o eufemismo constituem o léxico da 

política” (p.240). São nesses espaços de interpretação que perceberemos “os relatos de 

segunda mão”. Dessa maneira, assim como Ball (1987) afirma, entendemos a importância da 

experiência prática e o conhecimento que os atores da prática possuem na compreensão do 

ciclo da política. 

 Destarte, apresentaremos a seguir alguns dados empiricamente coletados sobre o 

processo de tessitura da BNCC na compreensão dos professores. Foi necessário que 

dividíssemos esses dados em três momentos: a) no primeiro tópico, analisaremos a 
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experiência local no Seminário da BNCC; b) a seguir, apresentaremos, através de algumas 

narrativas, como foram organizados os debates sobre a BNCC no Município de João Pessoa, 

destacando as orientações, propostas e a concretização da participação dos atores desse 

processo; c) finalmente, demonstraremos como os professores interpretam a política de 

BNCC, como se veem a partir do documento e de que modo se sentem partícipes desse 

processo. 

 

 

5.1 Os Seminários Estaduais: o caso da Paraíba 

 

 

Os Seminários estaduais representam mais um estágio da tessitura da política. Depois 

que a BNCC foi idealizada pelos especialistas e submetida à consulta pública, a segunda 

versão do documento, “fruto das contribuições da sociedade”, seria analisada por esses 

participantes através do Seminário Estadual
9
. Em razão de participarmos do Seminário da 

Base do Estado da Paraíba, traremos aqui algumas impressões e características que 

identificamos, a fim de fazermos uma análise, com base no que interpretamos do evento. 

Aos dias 26 e 27 de agosto de 2016, na Escola Técnica Estadual de Mangabeira, em 

João Pessoa/PB, deu-se início ao Seminário, o qual trouxe como objetivo central: destacar os 

aspectos que o Estado (a Paraíba, no caso) acrescentaria, alteraria ou suprimiria do documento 

da segunda versão preliminar da BNCC. Estavam presentes 270 pessoas, entre professores, 

estudantes do Ensino Médio, especialistas e representantes de instituições, conforme dados da 

UNDIME/PB.  

A caracterização do evento realizada por nós está dividida em duas partes. Em um 

primeiro momento, que se refere ao primeiro dia de Seminário, destacamos alguns sentidos 

que foram atribuídos à BNCC nos discursos de alguns representantes presentes que 

compuseram a primeira mesa do evento. Bem como traremos a discussão realizada, em uma 

segunda mesa, pelas professoras da Universidade Federal da Paraíba, Ângela Cristina Alves 

Albino e Rita de Cássia Cavalcante Porto, ambas pesquisadoras do campo do currículo, 

mediadas pela presidenta da UNDIME/Paraíba, Iolanda Barbosa. 

Depois do convite para constituição da primeira mesa do evento, entre palavras de 

boas vindas, agradecimentos e cumprimentos, foi possível destacar nos pronunciamentos 

                                                           
9
 O contexto político em que esse evento foi desenvolvido era de crise e instabilidade. Com destaque para o 

impedimento da presidente Dilma Rousseff, um novo Governo interino e, junto a este, um novo corpo ministerial 

e novos projetos para a Educação: a discussão sobre projetos de lei, como a Escola sem Partido, e disputas pela 

aprovação da BNCC (entre Conselho Nacional de Educação e o Congresso Nacional). 
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alguns aspectos sobre a política da BNCC. Afirmou-se, inicialmente, de forma categórica, que 

todos foram convidados para participar da elaboração da BNCC. Também foi assegurado que 

“não há como construir um país digno com a desigualdade institucionalizada. E a base virá 

como um dispositivo de equidade”. Ainda na mesa inicial, foi feita uma declaração de recusa 

ao projeto de Escola sem Partido e um apelo em defesa de uma Educação política e para 

cidadania. 

Defendeu-se, de igual forma, que a Paraíba estava diante de um projeto de construção 

coletiva e participativa. E, fazendo uma breve comparação com os PCNs, observava-se que 

diferente destes, a BNCC está sendo um espaço de democracia e abertura. Além disso, foi dito 

que a BNCC não é um currículo. Mas que “o currículo será construído depois e a partir da 

base”. 

Portanto, questionamos: como a BNCC proporcionará equidade? E, se a base não 

produzir, quem se responsabilizará? Ou, como um currículo padronizado pode ser político e 

cidadão? Aliás, se a BNCC não é currículo, qual é a concepção de currículo dos elaboradores 

da política? Ainda assim, paira sobre nós outra indagação: se o currículo será feito depois da 

base, o que as escolas já fazem? Ou ainda, como construir um projeto político pedagógico 

democrático e autônomo a partir de uma BNCC? 

Algumas dessas respostas foram discutidas na mesa seguinte. A professora Rita Porto 

iniciou sua fala através de uma sucinta e diretiva contextualização do Brasil: “estamos diante 

de um golpe democrático, midiático e jurídico”, referindo-se ao momento de impedimento da 

presidente Dilma Rousseff. A seu ver, toda mudança política é seguida de mudança curricular. 

Além disso, contrapondo-se aos discursos anteriormente mencionados, a professora afirmou 

que a construção da BNCC não foi tão democrática quanto anunciada, mas apenas de caráter 

representativo. 

Afirmou que a responsabilidade pela tarefa de elaborar objetivos específicos é docente 

e não cabe aos formuladores da base fazê-lo. A professora também questionou a garantia da 

gestão democrática da escola e dos diretos humanos através da BNCC, bem como as relações 

serão estabelecidas com o Sistema de Avaliação. Por outro lado, considerando o currículo 

como um dispositivo político, afirmou que ele sempre está em favor de alguém e, no caso da 

BNCC, é um interesse empresarial. A professora Rita finalizou sua fala defendendo que o 

começo do processo é o PPP da escola e que não se pode discutir BNCC longe das discussões 

de formação docente desenvolvidas pelas ANFOPE. 

Em contrapartida, mas concordando em alguns aspectos, a professora Ângela Albino 

argumentou sobre a importância de um norteamento para a Educação. A docente defendeu 
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uma base curricular como projeto de Estado e afirmou que a tendência da responsabilização já 

existe através de um sistema de avaliação controlado. Em vista disso, a professora lançou a 

seguinte problematização: “a BNCC intensificará ou amenizará essa cultura?” No seu 

entendimento, a “potência do controle” da BNCC pode ser colocada sob suspeita, pois a 

professora diz não acreditar ser possível adestrar o trabalho docente. A palestrante também 

salientou que a BNCC estabeleceu-se como uma disputa de projetos, questionando como a 

Base pode ser considerada simultaneamente marxista (pelos conservadores) e homogênea 

(pelos mais progressistas)? 

Nas palavras de conclusão, as professoras concordaram com o risco que uma BNCC 

pode repercutir na autonomia do professor, reduzindo-o a um executor de trabalho. Ademais, 

trouxeram o PPP como instrumento principal da escola, sem o qual não se pode discutir sobre 

base. Encerradas as apresentações, a plateia trouxe questionamentos em torno dos debates 

sobre a proposta e destaque para as questões contextuais e regionais. 

Na tarde desse mesmo dia, formamos os grupos de trabalho. Como mencionado antes, 

cada participante escolheu uma área de interesse para “discutir” e “contribuir” sobre a 

proposta do texto preliminar. Alguns optaram pelas disciplinas do Ensino Médio, outros pelo 

Ensino Fundamental, outros discutiram sobre o Texto Introdutório e assim por diante. 

A proposta seria de apresentar os objetivos e o grupo “analisar” se eram pertinentes ou 

não. Dizia-se: “precisamos qualificar os objetivos e se necessário contribuir”. O trabalho 

iniciou com certa conturbação, pois a equipe responsável pela condução afirmou ter recebido 

o material um dia antes e estavam diante de um imprevisto técnico. Logo que resolvido, os 

participantes presentes foram incentivados a ler os objetivos e escolherem entre as opções 

disponíveis. 

Foi consenso entre o grupo que os objetivos foram bem escritos, afinal de contas eram 

“especialistas” quem os tinham feito. Mas a preocupação estava com o tom de rigidez que 

eles soavam e que em muitos momentos distanciavam-se da realidade das escolas paraibanas. 

Por isso, o grupo propôs algumas alterações em torno desses pontos. 

Todavia, como de costume, a equipe responsável pela condução do trabalho 

preocupou-se com as questões de horário e tempo, visto que existia um prazo para que aquela 

discussão fosse feita e este prazo precisava ser cumprido. Decorrente disso, em dado 

momento do trabalho, a atividade começou a tornar-se mecânica e repetitiva: se 

concordávamos com os objetivos ou não, até que chegou o ponto de o voluntário que estava 

na parte técnica se adiantar em colocar a opção “sim” para os objetivos. Em suma, pareceu-
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nos que, como afirmado por um dos presentes, “a contribuição da Paraíba seria validar aquele 

texto”. 

O dia seguinte do Seminário foi destinado para conclusão da leitura e avaliação do 

documento preliminar. Posteriormente, voltamos para o auditório a fim de relatarmos as 

nossas experiências e encerrarmos o trabalho das contribuições. Esse segundo momento foi 

para nós o mais produtivo. 

Evidenciamos na prática o que Ball et al. (1992, p. 17) analisam sobre as políticas 

educacionais, ou seja, que a política é gerada e desenvolvida “dentro e em torno dos sistemas 

educacionais em medidas que tem consequências intencionais e não intencionais” para o 

contexto social em que a educação está inserida. 

Em outras palavras, era intenção da política, e no caso da BNCC, apresentar o seu 

conjunto de intenções e o seu projeto para a Educação brasileira através daquele documento 

preliminar. E, ainda, apresentar o discurso da construção participativa da proposta. Mas não 

foi intencional e muito menos controlável o recurso que é próprio da micropolítica, de 

interpretar, reinterpretar e criar outros sentidos para a ação política, a qual em outra arena está 

sujeita à contestação. 

Nesse estágio do seminário, os grupos puderam fazer uma avaliação crítica dos seus 

respectivos trabalhos. E embora não tenha sido possível capturar todas as inquietações e 

pronunciamentos, destacamos alguns deles para essa análise. Por exemplo, em sua fala, um 

professor de filosofia que representou seu grupo de trabalho afirmou: “numa casa se começa 

pelo alicerce, mas, nós, no entanto, fomos convidados para colocar as telhas”. Ainda, de modo 

indignado, afirmou: “ficamos com um sentimento de rasteira. Não foi possível mudar eixos 

ou objetivos gerais, já estava tudo pronto”. 

Percebemos que, quando o professor afirma ter sido necessário apenas “colocar as 

telhas” na construção do documento, o processo de participação, a seu ver, tornou-se 

“racional e abstrato” ou visto como meramente técnico e que a proposta convertia-se a uma 

postura verticalizada. A participação nesse caso não seria um “compartilhamento ideológico” 

(BALL, 1987, p, 33) e por isso justifica-se a preocupação do docente em relação à 

impossibilidade de alteração dos objetivos gerais do documento. A noção de que os “difusores 

e os professores têm um sistema comum de valores e aspiram alcançar as mesmas metas” 

(Ibid., p. 47) e que a intervenção é acolhida passivamente pelo contexto da prática é rechaçada 

quando surgem conflitos e queixas como essas. Assim, Ball (1987) explica que as decisões 

tomadas sobre e para a escola não podem se reduzir a simplesmente um esquema de 

procedimentos formais. 
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No momento do Seminário, os professores também identificaram a ausência de 

espaços (reais) para abstenção e, embora a proposta fosse sofisticada e bem escrita, a Base 

estava distante da realidade das escolas. Ademais, argumentou- se que antes de pensar em 

BNCC, dever-se-ia pensar na formação inicial e continuada dos professores e professoras das 

escolas brasileiras. Assim, percebemos que, como Ball et al. (1992, p. 96), observaram serem 

os textos políticos generalizantes, escritos com base em uma idealização do mundo real ou 

“em torno de uma suposição de que as condições ideais se aplicam a todo sistema de ensino”, 

por isso tornam-se distantes da situação cotidiana a que os professores se referiram. 

Na avaliação do Ensino Fundamental II, o grupo destacou questões referentes à 

descontinuidade na avaliação do texto, falta de interdisciplinaridade e metodologia limitada. 

Indagaram como seria possível discutir o Ensino Fundamental II sem discutir o Ensino 

Fundamental I? Ainda, como a proposta pode ser interdisciplinar se cada disciplina discutiu 

separadamente o texto? Além do mais, argumentou-se que uma base curricular tem o seu 

valor, mas “o que fazemos na sala de aula já extrapolam os eixos propostos por esse 

documento”. 

Em nossas pesquisas, percebemos que as inquietações dos professores paraibanos são 

comuns ao que Ball et al. (1992) identificaram em relação aos docentes do contexto inglês na 

década de 1980. Além da preocupação com a possível fragmentação do processo educativo, 

os professores (as) ingleses (as) também se sentiram “afrontados” quando foram cobrados 

pelo Currículo Nacional de algo que já faziam em suas salas de aula. Através dos estudos dos 

autores, identificamos que esses docentes ainda que não cultivassem “um ressentimento em 

relação ao Currículo Nacional”, sentiam-se incomodados pela impressão dada pela 

normatividade de não estarem “fazendo muita coisa” (BOWE; BALL; GOLD, 1992, p. 106). 

Assim, voltamos à questão já trazida em capítulos anteriores: foi considerado pela política o 

poder dos currículos vivenciados e experimentados nos cotidianos das escolas? Pensamos que 

não.   

Nos momentos finais do Seminário, antes que a palavra fosse passada para que a 

Secretária Executiva Rozeane Marinho fizesse o encerramento, foi lida uma carta em formato 

de abaixo-assinado, elaborada pelo grupo de trabalho do Ensino Médio. O documento escrito 

pelos docentes expressou claramente para nós uma das bases da atividade política explanadas 

por Ball (1987, p. 139): a oposição. Adjetivamos assim dado o caráter de visibilidade da 

iniciativa e pela intenção de um manifesto tanto pela mudança do status quo, quanto por 

“desafiar o poder formal” [...] e “eliminar os canais adequados da tomada de decisão”. A carta 

foi formulada a partir da exposição de alguns motivos causadores dessa oposição, tais como:  
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 Tempo para discussão; curta duração sem orientação prévia quanto à discussão que seria feita; 

 Falta de transparência no tratamento das contribuições do portal da BNCC. O grupo 

requisitou explicações quanto aos critérios que definem as contribuições relevantes e não 

relevantes para a construção do documento; 

 Intervenção proposta pelo MEC, que inviabilizou discussões profundas sobre a construção da 

BNCC, especialmente nas propostas de alterações de objetivos e eixos; 

 Forma de trabalho proposto no seminário, resumindo-se ao preenchimento de formulário de 

aspectos burocráticos que limitam as contribuições em número de caracteres e apresentam 

questões que não permitem pensar os eixos, áreas e componentes em sua complexidade 

pedagógica; 

 Tentativa de definir objetivos que se confundem com conteúdos e que refletem uma escolha 

que caracteriza, na BNCC, uma intencionalidade de estabelecer um currículo mínimo, o que 

vai de encontro à legislação educacional brasileira, comprometendo a gestão democrática da 

educação e a autonomia dos professores, das unidades de ensino e das secretarias de 

educação; 

 Solicitação de ampliação do tempo para a entrega de relatório contendo contribuições e 

alterações por componentes curriculares, a partir das discussões feitas durante o seminário, as 

quais ainda precisariam de amadurecimento em razão dos pontos já indicados acima; 

 Estranhamento da ausência de objetivos que valorizem e respeitem as diversidades. 

 

Para o encerramento do Seminário, passou-se a palavra para a professora Rozeane 

Marinho, a qual começou o seu discurso respondendo o questionamento levantado por um dos 

professores dos grupos de trabalho, o qual nós já apresentamos anteriormente em outro tópico. 

Além da resposta, a professora afirmou que não compreende a BNCC como um currículo 

mínimo, mas como um melhoramento e uma ampliação dos PCNs. 

A secretária afirmou, ainda, que a BNCC não seria uma proposta de unificação do ensino. 

Mas, mais uma ideia de referencial. Também salientou que a BNCC não viria para salvar a 

Educação, visto que ela não é a única condição para a qualidade da educação. Mas entende 

que, “por outro lado, os professores e escolas precisam de um norte a seguir. Por não termos 

um exemplo de parâmetro de ensino, reproduzimos o modelo produzido pelas empresas de 

livros didáticos”. 
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A secretária também assegurou que a Base não seria solução para os problemas de 

desigualdade no Brasil. E que ela não poderia ser pensada como um currículo, pois esse deve 

ser construído a partir do universo da escola e articulado com os parâmetros de suas redes. 

Sobre a formulação da proposta, afirmou ter consciência que esta deveria ter vindo “de baixo 

para cima” e reconhecer que toda proposta verticalizada está sujeita à negação e ao 

enfrentamento. Mas argumentou que, em espaços como aquele, os participantes teriam a 

oportunidade de se posicionar sobre isso. Declarou também que embora não tivesse a garantia 

de que todos os pontos que foram levantados seriam considerados, julgou importante ouvir a 

voz da Paraíba, até porque ainda existe, infelizmente, uma cultura que reforça a ideia de que 

os nordestinos não pensam (referindo-se à ausência de especialistas acadêmicos paraibanos na 

equipe da BNCC).  

Além dos dados já apresentados, buscamos informações sobre o Seminário da Paraíba 

nos portais da BNCC e do MBNC. No primeiro site, atribuiu-se êxito ao evento destacando a 

oportunidade e amplitude do debate. No segundo, apresentaram alguns pronunciamentos 

favoráveis à BNCC ditos no evento, e fotos de algumas representações presentes no 

seminário. Além disso, identificamos algumas informações sobre o Seminário no site da 

UNDIME/ PB, onde foram apresentados os dados gerais do evento e o pronunciamento da 

professora Iolanda Barbosa, a qual afirmou que o seminário foi importante no sentido de 

identificar o que estava ausente no documento. Para ela, os professores não aceitarão mais 

nenhum documento de legislação educacional que não haja participação deles na validação 

das discussões, considerando inédita a participação destes na tessitura da BNCC. O 

“silenciamento e o adiamento” foram respostas à oposição (BALL, 1987, p. 131) e ao que foi 

discutido pelos professores no Seminário paraibano. Portanto, como podemos perceber, o 

discurso do consenso invisibilizou alguns fios da construção política.  

 Logo, entendemos que a atuação do corpo docente se reduziu a uma “aparência de 

participação, sem um acesso real nas tomadas de decisões” (BALL, 1987, p. 132). A 

participação aqui se tornou simplesmente “um ritual político que presta apoio a algo que na 

realidade é um sistema autocrático, outorgando-lhe uma falsa legitimidade (Ibid.)”. Neste 

sentido, apesar de se realizarem debates e discussões, Ball (1987) observou que temas 

fundamentais ficaram obscurecidos. Isso é claramente percebido nos discursos que 

transcrevemos dos participantes do Seminário pela base: a quem se destina essa base? Como 

nossas contribuições serão analisadas? Por que tanta pressa nas discussões? Questões essas 

que não foram discutidas. 
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Além do Seminário Estadual, direcionamo-nos a um grupo mais específico de nossa 

análise, cujas vozes foram ainda mais silenciadas ou até mesmo ignoradas: os profissionais da 

Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. Nossa intenção foi analisar como as discussões 

sobre a BNCC chegaram aos espaços onde atuam e como elas foram conduzidas. Já 

destacamos em linhas gerais, no capítulo metodológico deste trabalho, as primeiras iniciativas 

da Secretaria Municipal da cidade quanto a essa finalidade. E no próximo tópico, 

apresentaremos nossos achados e impressões. 

 

 

5.2 BNCC, participação e contexto da prática: a experiência da Rede Municipal de João 

Pessoa 

 

 

Ainda que tenhamos ouvido alguns dos atores importantes da política para nossa 

análise, preocupamo-nos, neste trabalho, em aderir um posicionamento de análise distante 

daqueles com que a política da BNCC tem relação direta: os professores e profissionais da 

educação que estão na escola. Por isso, entendemos a necessidade de realizar uma escuta 

atenta do que esses profissionais tinham a dizer. Porque como Cury (2014) alertou, não é 

possível legitimar uma proposta curricular sem considerar a subjetividade desses sujeitos.  

Fazendo uma retrospectiva do que dissemos, o nosso contato com a Rede Municipal 

da cidade começou por meio da nossa interlocução com a Secretaria de Educação do 

Município de João Pessoa e, mais precisamente, através da Comissão responsável pela 

execução das discussões sobre a política curricular da BNCC localmente. A citada comissão 

organizou um site informativo, entendido por nós como outra “narrativa de segunda mão” da 

política (BOWE; BALL; GOLD, 1992), do qual extrairemos algumas informações para nossa 

análise. 

Consta no site que, antes que a proposta fosse anunciada e discutida com os 

professores da Rede, a comissão organizou, no dia 10 de setembro de 2015, a primeira 

reunião com os representantes das entidades responsáveis pela orientação das discussões 

sobre a BNCC no Município de João Pessoa. No encontro, como afirmado, foram discutidas 

as atribuições e as metodologias a serem adotadas junto ao corpo educacional da capital 

paraibana. No que segue, foi dito que os gestores da Rede Municipal participaram, no dia 16 

do mesmo mês, de um lançamento da proposta de BNCC. Então, afirmou-se que “com o 
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lançamento do documento oficial os gestores, professores e especialistas terão que se debruçar 

sobre este documento, analisar e apresentar modificações e acréscimos”. Nesse sentido, 

buscamos investigar como essas informações foram transmitidas para as escolas e 

especialmente para os professores. Quais canais de discussões foram promovidos? Qual era a 

pauta dessas reuniões? Como as escolas se organizaram para essas atividades? 

 No mais, o site também fez menção a algumas reuniões. Uma delas ocorreu no dia 07 

de outubro de 2015, entre os integrantes da Comissão Geral e os coordenadores dos Polos do 

Município que estariam responsáveis pela discussão sobre a BNCC nesses espaços. Afirmou-

se que essa reunião seria para estabelecer estratégias e metodologias para implementação das 

ações junto à equipe das escolas. Esses coordenadores foram apresentados para nós quando 

buscamos maiores informações da Comissão organizadora, as quais foram apresentadas no 

capítulo I. Interessou-nos saber como esses atores selecionados interpretaram a política da 

BNCC; como essas estratégias foram pensadas e como se organizaram para a mobilização e 

debates com as escolas. 

Analisaremos igualmente outros dois eventos mencionados pela Comissão 

organizadora. O primeiro encontro foi realizado no dia 14 de outubro de 2015, na Estação 

Cabo Branco, onde estavam presentes os técnicos em educação da rede do Municipal de João 

Pessoa. Foi dito que a reunião voltou-se para discussões da BNCC e a sua construção 

municipal. O evento contou com a participação da comissão organizadora, a SEDEC, 

Conselho Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação, União Nacional dos 

Conselhos Municipais de Educação e representantes de Escolas e Centros de Referência em 

Educação Infantil (CREI). 

 O outro momento refere-se ao dia “D” da BNCC, realizado em 21 de outubro. O dia 

foi caracterizado como uma mobilização que envolveu toda a rede, desde os CREIS e escolas 

de educação infantil e fundamental. O propósito, segundo dito, foi aprofundar as discussões e 

definições de o que os nossos alunos devem ter enquanto subsídios pedagógicos, levando-se 

em consideração a realidade na qual os mesmos estão inseridos. 

Tendo essas informações como ponto de partida, decidimos ouvir inicialmente os 

coordenadores de polo que foram selecionados para a tarefa de mobilizar e fazer a mediação 

do processo de participação das suas respectivas escolas e, em outro momento, conversar com 

alguns professores de duas das escolas destes coordenadores, os quais não estavam 

diretamente envolvidos com a política, mas seriam impactados por ela. 

Como foi afirmado pela Comissão responsável, foram escolhidos nove especialistas. 

No entanto, na lista que nos disponibilizaram, além dos nove especialistas, contava com mais 
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três que haviam desistido de participar junto à equipe. Então, decidimos ouvir 

individualmente os doze especialistas que compunham a relação que nos foi entregue. No 

entanto, não tivemos acesso a dois desses especialistas, um que compunha o grupo de 

coordenadores, outro que havia recusado participar da atividade. Portanto, apresentaremos 

nossas conversas com dez dos especialistas selecionados. 

Nós nos comprometemos de preservar a identificação desses profissionais e, por isso, 

foram nomeados neste texto como E1, E2, E3 etc. Vale ressaltar que a numeração colocada 

não corresponde ao número do polo da Rede Municipal, mas foi utilizada apenas por uma 

questão simbólica. Assim como detalhamos, o roteiro dessa conversa não foi rigidamente 

estruturado. De modo geral, queríamos investigar a compreensão desses atores sobre a 

política da BNCC; o envolvimento destes na construção da Base e a reação das escolas e dos 

professores nesse contexto
10

.  

No caso do contato com os professores das duas escolas que visitamos, preferimos 

realizar uma conversa grupal e informal. Não tivemos a intenção de coletar esses dados com o 

rigor proposto pela técnica de grupo focal, mas, inevitavelmente, buscamos algo que lhe é 

inerente: coletar informações por meio das interações grupais (MORGAN, 1997), além de 

reunir informações detalhadas sobre um tema específico a partir de um grupo de participantes. 

Buscamos, ainda, colher informações que possam proporcionar a compreensão de percepções, 

crenças, atitudes sobre o tema (KITZINGER, 2000). Nesse formato de conversa, pensamos ter 

sido possível identificar ora acolhimentos ora conflitos e contestações, entre eles alguns em 

relação à política da BNCC. 

Nesses dois casos buscamos realizar uma análise baseada diretamente na experiência 

desses atores no processo de elaboração da BNCC, revelando “suas ideias, preocupações e 

interesses reais e práticos” (BALL, 1987, p. 33). Destacamos algumas respostas que, para nós, 

expressaram essas questões, as quais serão apresentadas a seguir. 

 

 

5.2.1 Experiências vividas e contadas pelos coordenadores de polos 

 

 

Como afirmamos, o contato que estabelecemos com os coordenadores dos polos foi 

realizado de modo individual. Marcamos o encontro em locais e horários que foram 

                                                           
10

 As respostas serão propositalmente colocadas na íntegra. 
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considerados apropriados para os coordenadores. Em todos os casos, a entrevista foi realizada 

em seus próprios ambientes de trabalho (nas escolas). Os encontros foram amistosos e 

esclarecedores. Os especialistas, em sua maioria, receberam-nos de maneira receptiva e 

solícita – com exceção dos dois especialistas que não participaram do grupo da SECEC, os 

quais só permitiram o contato via telefone celular. Nessas conversas, percebemos que ao 

mesmo tempo em que se mostraram interessados em contribuir com a nossa pesquisa, 

apresentaram-nos outros porquês e outras inquietações pessoais em relação à política. Nesse 

sentido, identificamos, em alguns momentos, que aquela conversa representava para alguns 

daqueles especialistas um espaço para expor certas queixas particulares sobre o processo ao 

qual foram submetidos. 

Observamos que embora tenhamos usado um roteiro comum, as entrevistas 

apresentaram sentidos múltiplos em torno do assunto tratado. É evidente que encontramos 

respostas similares e inquietações comuns sobre o problema, mas consideramos ter sido 

possível perceber a formação de uma teia de possibilidades. 

Iniciamos as entrevistas pedindo que os especialistas dessem seu parecer sobre uma 

base curricular para a Educação no Brasil e, mais precisamente, para suas realidades 

cotidianas na escola. Percebemos nas respostas para essa questão que dentre os sentidos 

predominantes estavam “norte”, “referencial”, “unificação” e “guia”. Destacamos alguns 

trechos a seguir.  

 
E1: Penso que precisamos de um referencial para nortear a Educação. 

Sobretudo, porque a partir dela construiríamos outros elementos próximos a 

nossa realidade. Uma base dará um norte para o trabalho didático 

pedagógico: o que se estuda? O que se deve estudar? Além disso, se o aluno 

mudar de Estado não encontrará muita divergência de ensino. 

 

E4: [...] Precisamos de uma base, pois ela seria nosso guia, um documento 

que facilitaria a seleção dos conteúdos, de temas a serem trabalhados durante 

o ano.  
 
E7: Nas escolas, sinto que os professores sentem a necessidade de um norte. 

O PPP não supre essa necessidade porque não traz os conteúdos. E por isso, 

sente-se essa necessidade de conteúdo mesmo [...]. O que ensinar em um 

determinado ano? Se não souberem, ficarão a mercê do livro didático. E 

nesse aspecto, temos muitos livros, em cada escola trabalha um livro. Por 

isso nunca se unifica o ensino. 

  

 Esses discursos remeteram-nos ao que Goodson (2012, p. 21) discute sobre o 

currículo. O autor afirma que a intenção do currículo escrito é proporcionar um “roteiro 

oficial para a estrutura oficializada da escolarização” ou ainda “um processo pelo qual se 
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inventa uma tradição” (Ibid., p.26). Nesse sentido, Goodson (2012) entende que se esse 

currículo [escrito] não for considerado a partir de sua elaboração, “a tentação será de aceitá-lo 

como um pressuposto e buscar variáveis dentro da sala de aula” [...] “Estaríamos aceitando 

como tradicionais versões de currículo que num exame aprofundado podem ser consideradas 

o clímax de um longo e contínuo conflito” (Ibid., p.24). Nessa compreensão, entendemos que 

quando os especialistas consideram o documento da BNCC como guia curricular, estão o 

concebendo numa dimensão técnica e neutra, tanto do sentido político quanto ideológico. 

 Por outro lado, o E7 destacou que  

 
E7: Antes o município trabalhava com uma proposta curricular municipal 

que era esse norte e era legal [...] hoje ela existe, mas não foi modificada e, 

por isso, deixamos de consultá-la porque ela não atende mais às 

necessidades [...] ela não foi reformulada a partir das últimas políticas. 
 

 Nesse caso citado, percebemos que a ausência, desatualização ou descontinuidade de 

uma política curricular no âmbito municipal é um dos aspectos geradores da necessidade de 

uma base nacional. Como mostramos em outro capítulo (II), os Estados e Municípios 

organizaram-se na elaboração de suas propostas curriculares em oposição aos modelos 

centralizados do período ditatorial. Estaríamos então vivendo um retrocesso? 

 Também observamos uma resposta oposta ao que foi apresentado até então pelos 

especialistas. Quando questionamos sobre a possibilidade de uma BNCC, o E2 argumentou 

que  

 
E2: Na realidade eu acho contraditório pensar em uma base nacional quando 

falamos de multiculturalismo ou diversidade, mesmo considerando os 40% da 

parte diversificada. Mas, para todos os efeitos, o professor é autônomo e ele 

pode agir de forma flexível diante de uma rigidez de uma base. 

 

 Pontuamos duas questões centrais dessa fala: a suspeita de uma tentativa de 

homogeneização através de uma base curricular nacional para um país diverso como o Brasil 

e ao mesmo tempo o entendimento de que um documento não pode controlar o trabalho 

pedagógico. Essa é a discussão colocada por Lopes (2015, p. 458) quando afirma que a 

BNCC, a partir da ideia de norte, “contribui para frear projetos contextuais e se tornar 

referência única”. Mas, a autora destaca, assim como fez o E2, que “frear os projetos locais 

não significa impedi-los, impossibilitá-los, saturar a significação de uma vez por todas por 

intermédio da base comum nacional, uma vez que os processos de tradução permanecem 

atuando”. 
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O E2 afirmou também que “a questão de currículo ainda é muito complexa. Os 

professores, nas escolas por onde passamos, têm tido uma dificuldade em conhecer e saber 

sobre a base ou grade curricular. É bom ter uma direção por conta das avaliações... Seria um 

norte, um referencial”. Observamos nessa fala que a ideia de “norte” para o ensino parece-nos 

ter um alvo acertado: as avaliações externas. Vimos que o E2 reconhece o poder da tradução, 

mas por outro lado, sente-se cerceado pela cultura da performatividade. Essa questão também 

pode ser percebida quando o especialista afirmou que “a elaboração da base pode ser 

necessária nesse sentido [...]. Ainda que seja uma coisa de cima pra baixo”.  

 No seguimento da conversa, também pedimos aos especialistas que nos apontassem o 

que eles consideram como os limites (problema, insuficiência) da BNCC. As respostas 

compuseram três grupos: o primeiro em relação ao processo de elaboração da política; o 

segundo referente à colisão da proposta de BNCC com o que já vinha sendo desenvolvido nas 

escolas e o último grupo considerou as questões conflitivas de um projeto normativo de base 

curricular para a escola. 

O primeiro grupo de respostas apresentou-nos elementos que consideramos centrais na 

investigação que propomos realizar através deste trabalho: a questão da participação. 

Considerando que o projeto da BNCC foi extensamente defendido como participativo, dois 

dos especialistas entrevistados queixaram-se do processo de tessitura da política, 

argumentando que a limitação estava em 

 
E1: Como a coisa está sendo construída. Quem vai colocar em prática a 

BNCC são os professores. E o envolvimento dos professores, ele foi 

colocado em último plano pra elaboração da base. [...] Quando a BNCC 

chegar neles, a coisa já esta perto de mudar de novo. É limite ela chegar a 

tempo e ela chegar naqueles e para aqueles atores do exercício direto da base 

(...), e neles chega-se por último.  

 

 Ainda sobre esse aspecto, o E1 afirmou que  

 
Teoricamente eles são envolvidos... Mas, mínima, superficial e 

grosseiramente. Foi um faz de conta que houve participação. Mas o tempo 

que eles tiverem de discutir e refletir sobre a base foi ínfimo. A participação 

foi de um dia pro outro. [...] A coisa foi mastigada anteriormente ao 

professor e quando se chegou nele se reduziu o tempo. Por quê? Ele tem 

menos conhecimento? Essa dúvida nos pairou [...]. Claro que falamos de 

uma realidade que eu vivi. [...] Foi uma construção pré-elaborada para que o 

professor desse um pitaco a partir dali. E o pior é que eu não sei até que 

ponto esse pitaco foi contemplado [...] Porque até o momento não tivemos o 

retorno dessa mínima participação [...]. 

  

Concordando com as questões levantadas, outro especialista afirmou que  
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E5: O limite foi na construção. Primeiro: como se consegue compilar tudo 

que foi colocado pelos professores? Como fazer isso? O que fazer pra não 

desconsiderar o que foi dito? A dificuldade da base é justamente essa: o que 

é apresentado em um polo não é apresentado em outro. Como se elaborar um 

trabalho assim? A dificuldade é justamente a pessoa que escreveu ali não se 

sentir contemplada no documento final. Como funciona? [...].  

  

Acreditamos que essas afirmações expressam “um sentimento de exclusão e de 

manipulação, ao sentirem-se incapazes de exercer um controle sobre as decisões que afetam 

diretamente suas condições de trabalho” (BALL, 1987, p. 133). Além disso, Ball (1987) 

observa que “esses comentários expressam um forte sentido de não participação”.  

O segundo grupo de respostas está relacionado diretamente à dinâmica da escola, sua 

estrutura, seus projetos, seus interesses e o currículo que já se desenvolve. Um desses 

exemplos é o discurso do especialista E6 quando afirmou: “A meu ver, não tem como 

considerar apenas BNCC na escola [...]. Nós já trabalhamos com projetos. Já existe um 

trabalho articulado e coletivo com as disciplinas. Esse é um limite pra mim”. Percebemos 

nessa fala uma forte identificação entre o que foi levantado pelos professores presentes no 

Seminário Estadual da Paraíba e com o que Ball et al. (1992) analisaram em seus estudos 

sobre o Currículo Nacional. O argumento aqui é referente ao que já é desenvolvido no 

cotidiano. Pode um projeto de BNCC estagnar essas iniciativas ou ignorar o que é 

desenvolvido? 

Também sobre essa intervenção na dinâmica escolar, o especialista E4 afirmou que “o 

PPP deverá ser estruturado a partir da base” [...]. “Mas, questionamos como isso acontecerá”. 

Como vimos, uma das propostas da BNCC é tornar-se um instrumento que subsidie a 

reformulação dos PPPs das escolas. Pensamos fazer referência a isto o que Santos (1996, p. 

19) analisou ser uma perspectiva técnica de ciência. Nessa atitude, “quem aplica o 

conhecimento está fora da situação existencial em que incide a aplicação e não é afetado por 

ela”. O autor propõe para o “modelo edificante da ciência”, que quem o aplica deve estar 

“existencial, ética e socialmente comprometido com o impacto da aplicação” (Ibid., p. 20). 

Por outro lado, percebemos, segundo Veiga (1995, p. 11), que o projeto político pedagógico 

da escola é a “própria organização do trabalho pedagógico da escola como um todo”. A 

construção desse projeto, para a autora “é um instrumento de luta, é uma forma de contrapor-

se à fragmentação do trabalho pedagógico e sua rotinizaçao, à dependência e aos efeitos 

negativos do poder autoritário e centralizador dos órgãos da administração central” (Ibid., p. 

22). Veiga (1995, p. 24), de igual forma, analisa que para “ser autônoma, a escola não pode 

depender dos órgãos centrais e intermediários que definem a política da qual ela não passa de 
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executora”. A escola, por sua vez, deve ter “autonomia para executá-lo e avaliá-lo ao assumir 

uma nova atitude de liderança no sentido de refletir sobre as finalidades sociopolíticas e 

culturais da escola”. 

O último grupo de respostas apresentou outras tônicas. Para este, o currículo foi 

considerado a partir de suas tensões relacionais e de interesses que se estabeleciam entre a 

intervenção externa e a micropolítica. O especialista E2, por exemplo, acredita que embora a 

política seja normatizadora, “não se deve colocar a coisa muito a sério”. “[...] Devemos levar 

em consideração nossas realidades, dos nossos alunos, da nossa comunidade. A base não deve 

ser padrão, nem mesmo os 60%”. Além disso, o especialista E3 acredita que “a BNCC é 

grande, trabalha com valores, posturas, com pessoas”. “[...] Até que o professor incorpore 

essa ideia pode demandar tempo. [...] Eu acredito que mesmo que a base se torne obrigatória, 

ela vai demorar um tempo até ser assumida na escola”. 

A escola representa, nesses discursos, “um campo de lutas”, como defendido por Ball 

(1987, p. 32). O autor considera que aqui se instaura uma disputa por interesses ideológicos 

dos professores. A escola, nessa compreensão, como nenhuma outra instituição, convive e se 

vê obrigada a coexistir em uma estreita proximidade com as “ideias de hierarquia e igualdade, 

de democracia e coerção”. Além disso, percebemos a compreensão de “um currículo que é 

produzido, negociado” [...] ou ainda que este não seja “algo pronto de uma vez por todas”, 

mas que “tende a se construir e reconstruir” (GOODSON, 2012, p. 27). 

Em outro momento das conversas demos ênfase às questões diretamente voltadas à 

participação do Município na tessitura da política curricular de BNCC, visto ser esse nosso 

principal objetivo neste trabalho. Intencionamos identificar quais espaços foram 

oportunizados para que os especialistas e as escolas discutissem sobre a proposta de BNCC. 

Ademais, buscamos investigar como os grupos (polos) se organizaram nesta tarefa: qual a 

metodologia escolhida? Quais os resultados? Quais as dificuldades? Quais as impressões que 

ficaram dessa experiência? Como caracteriza o processo? Como as escolas reagiram? Quais 

as expectativas em relação à política?  

 Quando apresentamos essas questões, alguns especialistas, de início, descreveram para 

nós como foram convocados para a função de coordenador de polo e quais oportunidades 

tiveram de discussão sobre a proposta. Sobre a convocação, percebemos certa conformidade 

das respostas. De modo geral os especialistas nos afirmaram que seus nomes haviam sido 

indicados para a Secretaria de Educação Municipal e que os critérios de tal seleção não foram 

pontuados. Alguns conjecturaram que essa escolha seria pela trajetória profissional e outros 

por algumas caraterísticas pessoais como engajamento, compromisso, etc. Os especialistas 
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também nos responderam que, quando convocados para a primeira reunião organizada pela 

Comissão, não sabiam o teor do encontro e nem qual assunto seria abordado.  

Como um exemplo disso, destacamos o que nos afirmaram os especialistas E1 e E2. O 

primeiro afirmou que quando convocado “não tinha ciência do que seria”. E somente “lá foi 

colocado o que seria a base curricular e como seria essa construção”. O especialista E2 

complementa que “foi tudo muito de repente. [...] Quando mencionaram sobre o projeto da 

BNCC eu imaginei que fosse algo em nível de Município, não sabia do que se tratava. [...] 

Mas pelo menos a oportunidade da reunião foi válida para me dar ciência dessas novas 

questões e de como é o documento” [...]. Percebemos nesses dois discursos que os 

especialistas não estavam simplesmente inscientes da pauta da reunião, era muito mais 

profundo: o debate sobre a BNCC não tinha chegado à escola até aquele momento. Isto é, “o 

debate e o planejamento” ficou a cargo de outra equipe (MEC e outras instâncias), e os 

“membros da comunidade (professores e outros) parecem ter uma escassa responsabilidade” 

pelo projeto que estava em desenvolvimento (BALL, 1987, p. 109). 

Pedimos, também, que os especialistas narrassem como foram as suas experiências 

nesta primeira reunião: o que foi discutido? Como compreenderam o projeto de BNCC? Quais 

estratégias foram acordadas? Como a discussão foi conduzida? Então, os especialistas 

pontuaram em maior parte alguns aspectos comuns. Entre eles, questões relacionadas ao 

tempo reduzido de discussão e às atividades que ficaram responsáveis pela execução. O 

especialista E7 afirmou que, mesmo sendo convocado “de surpresa”, ficou interessado pelo 

trabalho, visto que já pesquisava no campo do currículo. Mas, afirmou que durante a reunião 

“não foi feito uma discussão, foi simplesmente a convocação do trabalho que tínhamos pra 

fazer: entrar em contato com os especialistas das escolas e motivarem a discutir sobre a base 

nas escolas”. Por outro lado, o E6 afirmou que a preocupação do grupo era uma só: 

“considerar um documento de alto nível de importância em um exíguo tempo de discussão”.  

Neste sentido, o especialista E5 afirmou que “lá foi dito o trabalho que faríamos. [...] 

Na verdade uma imposição. Não era um convite. Um dos colegas da mesa chegou muito 

autoritário e se colocou como se fôssemos obrigados a fazer aquele trabalho. [...] ficamos 

porque realmente queríamos contribuir, mas outros desistiram porque não admitiram a 

proposta”. Quanto a esses últimos especialistas que se recusaram a participar do grupo, tanto 

o E9 quanto o E10 argumentaram que sua não participação foi decorrente de motivos de saúde 

e que não participaram de outros eventos referentes à política da BNCC. 

Nesses discursos, identificamos a partir de Ball (1987, p. 107) que a discussão 

realizada tornou-se “desconfigurada”, tanto como política quanto como estrutura. Isso quer 
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dizer que através desse procedimento formal, o encontro tornou-se “um mecanismo 

totalmente impessoal”, além de tornar distantes as discussões de caráter mais aprofundado. 

Desta forma, “a própria estrutura cria hierarquias e limita a participação dos subordinados, e o 

controle pelos administradores da ordem do dia e do tempo de discussão proporciona outra 

forma de veto sobre o conteúdo das discussões” (Ibid., p. 131). A discussão, nesses casos, não 

era no sentido de problematizar a proposta da BNCC ou uma reflexão crítica sobre as 

possibilidades de uma política curricular para o contexto paraibano, a reunião foi tão somente 

para delegar tarefas aos executores da prática. 

No que tange a essas “obrigações”, destacamos a resposta do especialista E1 que nos 

indicou que os coordenadores de polo seriam “a ponte para que as escolas, professores, pais e 

alunos elaborassem a proposta”. Mas, considerou que “o próprio encontro já foi assistemático. 

Não foi sistematizada uma orientação de como as coisas deveriam acontecer. A criação do 

„como‟ ficou a critério do grupo, a critério dos supervisores”. Ainda ressaltou que “todo esse 

trabalho deveria ser feito em mais ou menos uma semana: mobilizar a todos e fazer o 

levantamento que seriam as sugestões para a construção da base”. O trabalho realizado pelos 

coordenadores nesse processo de coleta “comporia um documento com as outras propostas de 

outras escolas e se tornaria a contribuição da Rede Municipal para a BNCC”. No entanto, 

entendeu, igualmente aos demais, que “não dá pra discutir sobre uma BNCC em uma semana 

com uma comunidade inteira. E o pior, as escolas não poderiam parar as suas atividades 

corriqueiras. Então, como fazer acontecer uma dinâmica se não poderia parar o expediente?”. 

A ideia expressa nesse ponto, segundo Ball (1987, p. 109), seria de desenvolver “um 

sistema de organização (de controle) que estivesse isento de problemas e onde toda 

eventualidade estaria prevista”. Mas também podemos destacar marcantes características da 

política de BNCC: um abismo que separa os pensadores dos executantes; a pressa pela 

legitimação dos resultados; a formalidade das “discussões”; a ausência de um planejamento 

coletivo e a falta de investimento em formação e preparação dos envolvidos. Talvez aqui se 

expresse um claro problema de gestão. Afirmamos isso com base no que trouxemos 

anteriormente na discussão feita por Gadotti (2014). Esse autor entende que a dificuldade da 

participação está diretamente relacionada à formação para tal. Ou seja, para que seja 

qualificada, essa participação precisa ser precedida pelo entendimento – muitas vezes técnico 

e científico – do que se está discutindo. 

Conforme esse autor, necessita-se de uma criação de planos estratégicos de 

participação. Planos esses que se contraponham “aos modelos burocratizados de 

planejamento, baseados numa visão instrumental e técnica do planejamento”, mas que 
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represente um “planejamento dialógico e participativo” que “incentiva processos e práticas 

coletivas, com vistas a transformar e não a legitimar o já dito, o já feito, o já pensado”. Assim, 

“a comunidade é utilizada aqui como um centro de ordem e de integração. Representa 

demandas de consenso e esforços coletivos”. Mas, o que está velado é uma “retórica do 

controle” (BALL, 1987, p. 109). 

 Ressaltamos, no entanto, que dentre os especialistas entrevistados apenas um mostrou-

se contrário às colocações dos demais coordenadores. O especialista E4 afirmou que  

 
E4: O documento foi aberto à sociedade, poderíamos participar e sugerir 

temas. [...] Tivemos oportunidade para discutir sobre a BNCC. Foi muito 

democrático. Houve um planejamento, cartas, calendários específicos, 

preparação inicial dos especialistas. [...] Foi um processo bem aberto. [...] eu 

participei do Seminário na Estação Ciência e depois cada escola reuniu-se 

para preparar o documento. 

 

 Não entraremos no mérito de julgamento da afirmação, mas inquietou-nos perceber 

que todos os especialistas afirmaram ter compartilhado espaços comuns de trabalhos 

referentes ao assunto da BNCC e que, de modo unânime, receberam as mesmas instruções e 

coordenadas para a execução das atividades. Identificamos também que os problemas 

relatados pelos profissionais referiram-se às questões inerentes da política, tais como pressa e 

meios de participação questionáveis. Quanto ao discurso do especialista E4, que corresponde 

a 1% das respostas do grupo, percebemos a existência de uma reprodução do discurso 

ideológico das relações macrossociais. E supomos, a partir da análise de Ball (1987, p. 38), 

que este pode ser um posicionamento intencional, isto é, a argumentação sem criticidade pode 

ter sido intencionada para “evitar conflitos” e “proteger a pessoa contra a saturação política de 

sua vida privada”. Neste aspecto, podem ser levados em consideração interesses das mais 

variadas categorias.  

 Em outro momento de nossas conversas com os especialistas, pedimos que narrassem 

suas experiências vividas no campo prático desse trabalho: como se organizaram para as 

discussões? Quais foram as dificuldades desse trabalho? Quais foram os ganhos? Como as 

escolas reagiram? A partir desse enfoque, observamos que apesar de motivados para 

participar do processo, os especialistas sentiram-se obrigados a organizar encontros 

improvisados e simbólicos. A maioria entrevistada lamentou não ter conseguido organizar um 

encontro estruturado e produtivo. Mostraremos algumas dessas afirmações abaixo. 

 Ratificou-se mais uma vez na fala dos coordenadores que o processo se deu dessa 

forma devido à falta de garantia das condições mínimas para que a participação se efetivasse. 

Justificou-se desde questões de tempo a questões de falta de recursos para impressão do 
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documento e acesso à internet. O especialista E5 afirmou que, no seu caso, foram realizadas 

“as discussões com representantes de cada escola por polo. Mas tudo num período de tempo 

extremamente reduzido. Pra que a gente fizesse um trabalho bem feito nos desdobramos, eu 

inclusive me ausentei da escola pra fazer isso”. O especialista E1 também afirmou acreditar 

“que todos fizeram como nós: roubamos tempo que não tínhamos”. O especialista nos disse 

que reuniu os professores e de sua parte coube construir o documento que representasse a 

escola. No entanto, ele afirmou que “a escola foi prejudicada pelo tempo que teve pra pensar 

nessa construção. Diante do tempo eu dei um jeito. Não conseguimos durante a semana 

mobilizar todos e por isso só mobilizamos os professores, os alunos não participaram”. O E1 

explicou ainda que construiu “um documento com base nas informações da reunião e nos 

documentos” e depois enviou para o e-mail dos professores. Além disso, afirmou ter feito a 

reunião na escola em um dia pela manhã para preencher aquele documento, o que representou 

“uma desobediência” à orientação dada, porque não podiam se ausentar da escola.  

 Uma das queixas dessa atividade foi expressa pelo Especialista E2 ao afirmar que 

devido o tempo, foi necessário usar alguns “domingos e feriados trabalhando nisso, 

organizando o material”. Ele afirmou ter feito duas reuniões, uma pela manhã e outra à tarde. 

Segundo o E2, a condução da reunião foi improvisada porque “não tivemos informações, eu 

me informei por conta própria. Deixou a desejar a forma que tudo chegou e foi posto pra 

gente. Não foi bem articulado, nem planejado. Nós saímos com muitas dúvidas”. 

 O especialista E7 afirmou, também, que embora não tivesse conseguido fazer uma 

reunião com os polos, porque não obteve autorização para sair da escola, mandou um e-mail 

por polo e me propôs que fizessem como foi feito em sua escola. O E7 afirmou ter levado dois 

vídeos, um que era em defesa da base e outro contrário para que os professores pensassem e 

se posicionassem sobre o assunto. Assim, percebemos que discussões desse caráter foram 

realizadas apenas em momentos isolados e de maneira independente da política. 

Assim sendo, Ball et al. (1992, p. 175) analisam que “as pressões produzidas pelo 

ritmo da mudança militam contra o envolvimento multi institucional na tomada de decisões”. 

Para os autores, isso “sublinha ainda mais a lacuna entre a administração superior e o 

professor, entre a política e a execução”. No caso dessas reuniões narradas, entendemos, de 

acordo com os autores, que elas tornaram-se “aditivos ao invés de decisões fundamentais”. 

 Outros especialistas narraram experiências diferentes. Mas, percebemos que embora 

apresentassem alguma sistematização, estas foram meramente representativas e mecânicas. 

Por exemplo, o especialista E4 narrou sua experiência da seguinte forma: “incialmente, 

elaborei um planejamento sobre o que é a base, pois muitos professores não conheciam. 
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Disponibilizei o material nas salas [...] e questionei com os alunos o que seria importante pra 

eles. Depois sistematizamos”. Já o E5 e o E6 afirmaram que elaboraram, para essa 

“discussão”, um instrumento (questionário) em que “os professores responderam a partir das 

observações deles, e cada escola teve a oportunidade de se reunir e apresentar o que acham da 

proposta
11

”.  Esse questionário, segundo o E6, foi feito para “facilitar o trabalho das escolas 

[...] para que elas respondessem de forma direcionada”. Finalmente, afirmaram ter que enviar 

a sistematização para a Secretaria de Educação Municipal apressadamente.  

 Enquanto ouvíamos esses especialistas, percebemos que diferente do que foi dito pelos 

especialistas do grupo do MEC, eles desejaram contribuir efetivamente e esforçaram-se para 

atingir o mínimo dessa possibilidade. Mas, de acordo com o que discute Ball (1987, p. 235), 

os momentos propiciados para que isso fosse garantido “tiveram um papel simbólico” [...] e 

“renderam apenas uma homenagem a uma ideologia de participação e da afirmação coletiva”. 

Assim, as reuniões nesses casos representam “uma camuflagem, uma diversão. E o ritual de 

dar informações e consultar predomina sobre toda participação substancial na tomada de 

decisões” (Ibid.). No caso desses coordenadores, enquanto interlocutores das discussões e do 

debate, "dominam e são dominados por uma estrutura de normas e convenções encarnadas em 

uma linguagem disponível” (Ibid., p. 236).  

 Ao questionarmos os especialistas sobre a reação das escolas nesses encontros – como 

receberam a ideia? Como reagiram aos encontros? Se houve alguma resistência? etc. –, 

observamos em algumas das conversas que, por um lado, os professores interessaram-se por 

conhecer e contribuir com a proposta de BNCC, mas, por outro, sentiram-se tolhidos pelo 

ritmo e desconfiados com o processo, no sentido de estarem apenas legitimando algo acabado 

e definido. Vejamos um dos relatos abaixo. 

 
E1: Não posso falar das outras, mas, as do nosso polo todas quiseram 

participar. Mas, o problema foi a pressa. Algumas professoras foram 

contrárias ao documento que eu formulei, e eu as considerei no direito delas, 

porque eu construi tudo com muita pressa. Aquilo que eu fiz foi um 

entendimento meu, e não necessariamente fosse aquela leitura, poderia não 

ser. [...] E outra questão era a dúvida se aquilo não seria mais uma questão só 

pra pontuar que houve a participação. Será que era só proforma? Será que o 

que propomos foi analisado? Ou será que só constará que houve participação 

da nossa escola? Isso ai já é uma interrogação. Porque é um retorno que 

nunca chega pras escolas e pros professores, nunca chega. A discredibilidade 

vai a cada dia incorporando a mente dos professores que ele é solicitado 

apenas para compor as coisas. Porque talvez não saiba muito opinar. É isso 

que fica na cabeça. 

 

                                                           
11

 Apresentamos em nossos anexos um exemplar destes questionários.  
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 Em outros casos, os especialistas nos disseram ter percebido certa resistência das 

escolas com relação à proposta de BNCC e, como expressões desse posicionamento, algumas 

escolas ausentaram-se dos canais propiciados para a discussão. Como nos exemplos dos 

especialistas E5 e E6:  

 
E5: Houve resistência, algumas não participaram [...] reclamaram do tempo 

[...] algumas fizeram, mas não acharam bom. Por que em uma semana ter 

que fazer um trabalho desse? Não é uma coisa pra se fazer assim. Isso 

demanda tempo de observação. Isso é uma coisa muito importante: vai ser 

feito nas pressas?  

 

E6: não tivemos a participação de todos e quanto ao retorno ficaram de fora 

duas escolas que não contribuíram. Não sei as razões. 

  

 Pensamos que a “apatia” denunciada em relação aos professores deve ser analisada 

com maior complexidade. Em vista disso, no próximo tópico abordaremos com mais 

profundidade essa questão.  

 Para a conclusão dessas conversas com os especialistas, lançamos duas últimas 

indagações: como eles avaliam esse processo e quais são as expectativas futuras em relação 

ao documento? Dentre as principais avaliações estão: a insatisfação no que tange a 

constituição do documento e a carência das discussões. Esta compreensão está expressa no 

discurso do especialista E5: “Eu acho que poderia ter sido melhor, mas, por causa do tempo e 

da insatisfação das pessoas fazerem dessa forma, se tornou meio superficial. Embora 

tenhamos nos esforçado pra discutir e dialogar [...] mas, deixou a desejar”. 

Ainda a respeito da avaliação, os especialistas E1, E6 e E7 argumentaram que 

 
E1: Antes os encontros do que nenhum. Eles possibilitaram para que 

parássemos pra saber o que estava acontecendo no país. [...] Mas era pra ter 

sido uma discussão ampla. Ela foi ampla porque atingiu as comunidades? 

Não, ela não foi ampla. Teoricamente sim, mas na prática não. Eu vou dizer 

que mobilizei a comunidade? Não. Eu não tive tempo de me reunir nem com 

outra escola do bairro. Poderíamos ter mobilizado a comunidade como um 

todo, mas não tivemos tempo. A mídia apresenta uma imagem muito bonita, 

mas não foi isso que discutimos nas escolas. Essa beleza toda da BNCC [...], 

que agora o Brasil de Norte a Sul estudará a mesma coisa, não passou pelas 

discussões internas da escola. E isso entristece porque queremos ver as 

coisas funcionarem, queremos ver as coisas acontecerem. [...] Sei que 

mobilizar o país inteiro não é tão fácil, mas é necessário. Não tem 

profissionais suficientes pra isso? Então vamos fazer mais mobilização? Mas 

isso com certeza vai onerar, isso ia demandar recursos pra mobilizar a 

comunidade. Na mídia apareceu que várias escolas estavam se reunindo pra 

discutir a proposta. [...] Mas, não foi discutida amplamente com quem mais 

precisaria. [...] Realmente tem muita coisa pra mudar, mas não é 
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simplesmente tirar esse conteúdo e colocar este. A discussão tinha que ser 

mais profunda. Não tivemos tempo de discutir os porquês. 

 
E6: O encontro foi interessante, foi até uma possibilidade de discutirmos, 

pensar sobre as políticas educacionais no Brasil. [...] mas é clara a cultura de 

vir de cima pra baixo [...] dizem que o documento está sendo feito por nós, 

mas eu não penso assim [...] ele já veio todo norteado. É a falsa ideia que 

estamos fazendo [...] e isso também discutimos lá. Eu só lamento a qualidade 

da discussão. Queria contato com o documento com pelo menos 1 ano de 

antecedência, para discutirmos nas reuniões pedagógicas, nas formações 

continuadas. Mas o trabalho não teve aprofundamento [...] não foi nossa falta 

de vontade, mas de tempo. Eu acredito que foi uma bola de neve [...] 

reclamaram da gente, nós estamos reclamando da Secretaria [...] e acho que 

eles reclamaram do MEC. 

 
E7: A participação foi limitada. Só tínhamos que dizer se concordava ou 

discordava ou sugeriria outro [...] o texto era muito extenso [...] e 

percebemos que muito do que já estava lá, já fazíamos [...] mudamos pouca 

coisa. Eu receio que embora fôssemos a favor da proposta, essa base seja um 

disposto de controle [...] a maioria de nós teve medo de sermos cobradas 

pela base. 

 

 Por último, quando perguntamos aos especialistas sobre as expectativas que eles 

estavam cultivando em relação à política de BNCC, o E1 nos disse que eles estão “esperando 

um retorno, que até agora não foi feito [...]. Estamos esperando a devolutiva que não chegou 

[...] não sabemos como ficou o documento que elaboramos”. Além disso, o E2 afirmou 

cultivar a esperança de que a BNCC esteja “atenta às necessidades do país e que realmente 

nivele as oportunidades”. E, finalmente, esperam que sejam de fato ouvidos, como no 

exemplo do discurso abaixo: 

 

E1: [...] tomamos conhecimento que a coisa já vinha de muito tempo. Mas, 

ela só chegou no chão da escola no fim. Penso que o funil está ao contrário. 

Eu sei que existem as mentes pensantes na educação, mas, ele não pode se 

distanciar tanto do fazer da escola. Penso que por menos formação que o 

professor tenha, é ele quem lida com a situação do dia a dia. Por isso que 

seria necessário envolvê-lo na discussão de início. Porque na verdade, ele é 

quem vai executar isso. [...] a base deveria demandar uma discussão mais 

profunda. Não deveria mexer só com conteúdo, mas, com a educação como 

um todo.  

 
E1: Quais são as minhas expectativas futuras? Queria encontrar minha 

escola dentro dela. 
 

 Essas conversas revelaram angústias e o claro sentimento de manipulação descrito por 

Ball (1987). Indicam, ainda, que há “um grau considerável de insatisfação e/ou desejos de 

participação, mas uma forte sensação de pseudoparticipação e de exclusão na tomada real de 
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decisão” (Ibid., p. 135). Exceto no caso do E4 que, a nosso ver, mostrou-se “satisfeito com o 

estado das coisas”, mediante interesses pessoais (Ibid.). 

Observamos que os especialistas sinalizaram algumas reações que os professores 

tiveram e expressaram sobre o documento da BNCC. Por isso, sentimos a necessidade de 

ouvi-los de perto. E nesse caso, dentre as escolas selecionadas que citamos, tivemos a 

oportunidade de visitar duas delas. Elas serão chamadas aqui de A e B, respectivamente.  

 

 

5.2.2 BNCC: discursos docentes 

 

 

Como afirmamos no início do capítulo, nosso contato com os professores se deu 

através de um grupo de discussões. Entramos em contato com os especialistas, os 

supervisores das escolas que já tínhamos tido contato através das entrevistas, e marcamos o 

encontro. Em ambas as escolas a conversa aconteceu na sala dos professores. Participou desse 

grupo um total de oito professores, sendo cinco da escola A e três da escola B.  

Através dessas conversas foi possível descortinar outros sentidos sobre a política da 

BNCC para essa análise. Além dos apontamentos já citados pelos especialistas, como a pressa 

e o autoritarismo da proposta, outros aspectos foram mencionados nas vozes dos professores, 

os quais serão apresentados mais adiante. Nesses debates, nosso principal objetivo foi 

investigar como esses docentes sentiram-se partícipes do processo de tessitura da BNCC. 

 Embora tivéssemos levado um roteiro para aquela discussão, os docentes adiantaram-

se sobre algumas questões, o que exigiu de nós certa flexibilidade durante as conversas. No 

caso da escola A o primeiro tema tratado pelas docentes foi referente à apresentação da 

proposta à escola. Argumentaram que o grande problema da política estava na forma e nos 

meios para discussão. Uma das professoras, a qual será chamada de P1, afirmou só ter tido 

uma discussão mais reflexiva através da UFPB, em um Colóquio. Ela afirmou que o evento 

foi divulgado pela supervisora e que nem todos puderam ir. No entanto, a P1 afirmou que, 

enquanto professora da Educação Básica, não teve espaço para ser ouvida ou participar de 

maneira mais efetiva de outras discussões como aquela. A Secretaria não havia possibilitado 

isso. Outra professora, P3, complementou a afirmação com a seguinte frase: “no colóquio, foi 

a primeira vez que vi o “outro lado” da discussão. Porque conhecíamos o lado oficial. Mas, 

uma pessoa que estava na sala de aula só teria acesso a uma face da moeda e olhe lá”. 
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 O citado colóquio é o VII Colóquio Internacional de Políticas e Práticas Curriculares, 

organizado pelo nosso grupo de pesquisa (GEPPC), o qual foi mencionado inicialmente. A 

partir do que as professoras P1 e P3 afirmaram, pensamos que o evento caracterizou-se como 

uma das arenas de influência citadas por Ball et al. (1992). Na medida em que ele mostrou o 

“outro lado da moeda”, foi capaz de produzir sentidos sobre a política de BNCC.  

Ainda sobre o assunto em torno dos debates sobre a proposta, questionamos as 

professoras da Escola A sobre o Seminário Estadual da Paraíba, se participaram ou foram 

comunicadas do evento e também solicitamos que narrassem suas experiências no dia 

nomeado “Dia D da BNCC”. A professora P2 afirmou, em relação ao Seminário Estadual, não 

terem ido e que não sabiam da realização do evento. “Só ficamos sabendo quando as 

inscrições já haviam acabado. Não foi divulgado pra nós”, afirmou. 

Sobre a experiência da escola no dia D da BNCC, a P2 e a P4 assinalaram que a 

discussão realizada entre elas ocorreu em um horário de planejamento. Afirmaram que a 

escola não parou suas atividades para aquele debate, e que a discussão foi, de certa maneira, 

improvisada. A P4 continuou o assunto e afirmou que “em outras escolas, através de um 

grupo do whats App, surgiu o assunto sobre o dia D da BNCC. Muitos professores não sabiam 

nem do que se tratava. [...] algumas escolas passaram do dia D e não foram convocados nem 

avisados”. A P4 também questionou: “então, o que eu interpreto? Que o documento ficou 

decidido entre gestão e supervisão”. 

Olhando para essas citações, e com base nos estudos de Ball et al. (1992, p. 178), 

colocamos sob suspeita a fonte ou o momento das tomadas de decisões que envolvem a 

escola. Assim como afirmou os autores e questionou a P4, “as decisões parecem 

simplesmente emergirem”, ao invés de serem tensionadas e discutidas. O centro dessa questão 

reside na “falta de clareza e de informações sobre as decisões e planejamento”. Questionamos 

então: como defender que a política foi participativa? Essas vozes foram consideradas em 

algum momento da construção? Não sabemos. 

 Por fim, pedimos que as docentes da Escola A dissessem-nos o que pensavam sobre a 

proposta da BNCC. E a partir de nossa escuta, percebemos o que Bowe, Ball e Gold (1992) 

afirmaram sobre as diferentes formas de interpretação da política. No contexto da prática, a 

leitura da política torna-se uma “questão de disputa” (Ibid., p. 21). De um lado, alega-se que o 

projeto curricular será um referencial norteador para o ato pedagógico e que através dele as 

desigualdades sociais podem ser atenuadas. De outro, argumenta-se que o documento da 

BNCC é conteudista, idealizado a partir de experiências externas, fora do contexto e da 
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necessidade real das escolas e que se outras condições sociais não forem garantidas, uma base 

curricular não fará sentido. 

 No entanto, durante as discussões, percebemos que esses discursos não foram fixos e 

dicotomizados. No caso da P3, apesar de considerar necessário um norte para o trabalho 

pedagógico, ponderou ser “relevante pensar nas gavetas disciplinares que a base coloca”. A 

professora pensa que “ela reafirma as gavetas e vai à contra mão da interdisciplinaridade”. 

Observamos que essa questão também foi colocada no contexto da prática, através do 

Seminário Estadual. Enquanto esta docente percebeu a rigidez e a organização curricular 

fragmentada dos conteúdos, os docentes do Seminário Estadual pontuaram que esse problema 

é um relativo à própria organização da política curricular. 

 Também destacamos outro aspecto colocado pelas professoras já discutido por outros 

atores do contexto da prática. A P4 afirmou que muita coisa proposta no documento da BNCC 

“foge da realidade”. Podemos pontuar, aqui, três elementos. Um deles diz respeito ao próprio 

texto ou documento político, já indicado anteriormente. Ball et al. (1992) afirmaram que estas 

narrativas políticas e, no caso, a BNCC são escritas a partir de idealizações e, por isso, podem, 

inclusive, tornar-se contraditórias. O segundo elemento é que, a partir dos autores citados, 

observamos que uma das fontes de preocupação e antipatia em relação a uma proposta de base 

curricular se dá pelas “diferenças entre a estrutura do currículo nacional e os recursos 

escolares, tais como tempo, professores, materiais, espaço, etc.” (Ibid., p.106). O terceiro 

elemento é o receio que os professores podem vir a ter de o objetivo da base curricular ser 

inatingível e irreconciliável com o que é desenvolvido na escola. 

 Essas questões que colocamos podem ser visualizadas através da fala da professora 

P2, quando justificou sua oposição a ideia de BNCC. Para esta docente, o debate sobre bases 

curriculares deveria ser precedido pela discussão sobre questões de cunho social, cultural, 

econômico e outros. A professora considera razoável uma “base que conceda base de 

igualdade em outros aspectos”. Ela afirmou que “por mais que o aluno do interior da Paraíba 

tenha direito ao acesso a determinados conhecimentos, se ele não tiver as mínimas condições 

(lanche, transporte, higiene, etc.), ele não terá aprendizagem”. Ainda completou que “seria 

mais interessante do que um norte, pensar em formação, em carreira docente”, pois indaga, 

“se o professor lá do Sertão da Paraíba não tiver uma formação digna, se não tiver as 

condições mínimas, quem se responsabilizará pela não aprendizagem do aluno?”.  

 Sobre esse assunto, a P1 disse não saber precisar da base curricular proposta pelo 

MEC, mas considera que “precisamos de uma base que dê condições para que os alunos de 

diversas regiões tenham acesso ao mesmo conteúdo”, também afirmou que, apesar de 
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concordar com a P2 e a P4, considerando as eventualidades cotidianas que acontecem na 

escola e inviabilizam o trabalho pedagógico, acredita que “por mais que o aluno não tenha 

outras chances sociais, ele deve ter o acesso ao conhecimento”.  

 Neste ponto, pensamos juntamente com Ball et al. (1992, p. 125) que por mais que o 

currículo nacional – ou, em nosso caso, a BNCC – seja compreendido pelos defensores e por 

professores, a exemplo da P1, como “um passo em direção a um sistema de educação nacional 

mais compreensível” e justo, ele precisa ser considerado a partir do contexto da prática, bem 

como “examinado com cuidado e de forma crítica”. Por isso, buscamos identificar também 

outras interpretações, advindas de outra escola, de outro grupo de professores e professoras. 

Então, apresentaremos a seguir as nossas conversas com a Escola B. 

 Buscamos conduzir a conversa com a Escola B da mesma forma que fizemos na escola 

anterior. Apresentamos nossas problematizações e o nosso interesse em compreender como 

aqueles docentes se perceberam dentro do movimento que circunda a proposta de BNCC. 

Percebemos algumas características comuns entre as escolas, mas o teor de ambas as 

conversas tomaram direções diferentes. Observamos que tanto a Escola A quanto a Escola B 

discutiram e apresentaram questões de cunho político e social. No entanto, percebemos que 

enquanto a Escola A deu ênfase aos aspectos político-pedagógicos, a Escola B centrou-se em 

discutir elementos políticos e ideológicos. Veremos a seguir. 

Depois da nossa apresentação geral sobre a pesquisa, oportunizamos que os 

professores falassem livremente sobre o que pensam a respeito da BNCC. Diferente do caso 

da escola A, os professores aqui se mostraram insatisfeitos com a proposta de base curricular. 

Conseguimos destacar pelo menos quatro razões que justificaram esse posicionamento: os 

interesses privados e empresariais, a inexistência de canais legítimos de participação, o 

conservadorismo ideológico da proposta e o prejuízo às questões de regionalidade e 

diversidade. 

A professora P6 afirmou que, em sua ótica, o grande problema da BNCC é “a quebra”. 

Ela disse acreditar que “tudo será reformulado e por isso vai ter muito jogo de interesse por 

aí”. Em outros capítulos, analisamos e discutimos sobre essa questão. Mas, vale ressaltar aqui, 

com base no que Ball et al. (1992) discutiram, que a afirmação da P6 pressupõe considerar a 

disputa pelo currículo e pelos sentidos da educação. Os autores afirmam que o currículo passa 

a ser um campo crucial das forças e competições de mercado, tanto para fins ideológicos 

quanto para fins lucrativos. 

Outros elementos trazidos para nossa conversa sobre a BNCC pelos docentes foram 

concernentes à participação e a unificação do ensino. Quando questionado sobre o sentido da 
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BNCC para seu trabalho pedagógico, o P8 afirmou que o documento veio como uma 

imposição, “sem discussão [...] e chegou de última hora”. Além disso, disse que, a seu ver, 

“eles querem unificar o ensino e tirar a identidade regional de cada sistema”. A professora P6 

complementa sua fala e afirma que “para a BNCC todo mundo é igual [...] aí, dizem que tem 

uma parte diversificada [...] mas, na verdade, acentuam e desprezam a realidade local”. Sobre 

a questão, o professor P8 justificou essas afirmações trazendo uma exemplificação real do seu 

cotidiano. Ele afirmou:  

 
P8: Por exemplo, os livros de Ensino de Geografia são feitos por autores do 

Sudeste e por isso trazem geralmente imagens do Nordeste que se reduzem à 

seca, miséria e pobreza. Mas a gente sabe da nossa diversidade. Então, 

percebo que eles não partem de uma perspectiva dialógica e nem crítica, é 

algo isolado. Vejo que são muitos conteúdos, mas vazios, que buscam 

engessar a estrutura [...] é uma questão de poder e esse é o caso da BNCC.  

 

Aqui, percebemos outra questão trazida por Ball et al. (1992). Evidenciamos que o P8 

não confrontou o texto político como um leitor ingênuo. Ele trouxe “suas experiências, 

valores e propósitos” e expressou seus interesses no significado da política. Em outro 

trabalho, Ball (1987) analisa que a intervenção quando chega à micropolítica, não se defronta 

com profissionais maleáveis e passivos, eles, por sua vez, interpretam a política à luz de suas 

necessidades e conveniências. 

Por outro lado, Ball (1987) analisa que esses interesses carregam fortes laços 

ideológicos que coexistem conflitantemente na micropolítica. Percebemos essa questão 

quando os professores pontuam algumas queixas em suas avaliações sobre a proposta da 

BNCC. O P8 afirmou considerar que o outro problema em relação à política curricular é que 

“atualmente não podermos falar de política” e, no caso de seu componente curricular 

(Geografia), “é inevitável falar disso”. A esse respeito, o P7 afirmou que “a ideia da BNCC é 

assim: Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e os índios aceitaram e pronto”. Para o P7, a 

BNCC tira a criticidade. Finaliza afirmando que “a ideia do Ensino de História é gerar esse 

momento de crítica, mas [...]”. O P8 ainda completou e trouxe outro exemplo sobre esse 

aspecto. Ele nos disse que “o documento fala em Geografia do processo de formação do povo 

brasileiro [...] e, quando trata da miscigenação, o documento não fala que isso aconteceu de 

forma violenta [...] através do estupro [...] não problematiza”. Portanto, o P8 vê “que o arranjo 

é esse: uma BNCC, uma Escola sem Partido, 20 anos de congelamento de investimento [...] 

pra quê? Pra continuar a se perpetuar o poder”.  

Entendemos que essas afirmações mais uma vez confirmam que os professores não 

estão em sua totalidade, despolitizados e alheios às questões mais amplas da sociedade e da 
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Educação, como mencionado anteriormente pela equipe de especialistas do MEC. Além disso, 

ratificou-se, na conversa com a Escola B, a necessidade de reavaliarmos a questão da 

participação e os canais disponibilizados para tal na tessitura do documento. A P6 finalizou 

nossa conversa afirmando: “democrático pra mim não é colocar um texto pra todo mundo 

olhar. Os professores contribuíram como? [...] mas não tivemos nem sequer tempo de ler o 

documento na íntegra [...] tivemos dois dias pra ler tudo, debater e contribuir [...] não dá”. 

Entendemos a partir dessas narrativas que, como Ball (1987, p. 144) afirmou, as 

decisões fundamentais concernentes à BNCC foram tomadas fora da escola. E além disso, a 

linguagem dos discursos exprimem “a oposição e antagonismo consciente de intresses entre 

“os de baixo” e os elaboradores da política. Percebemos, dessa forma, que a cultura política 

da BNCC “se baseia em uma concepção limitada de democracia e participação” e, além disso, 

“mediante a aplicação de técnicas da administração, os problemas ou questões que podem ter 

aspectos valorativos ou ideológicos podem ser traduzidos em assuntos técnicos e deste modo, 

despolitizados” (Ibid, p. 142). 
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CAPÍTULO VI 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Minha expectativa é que alguém faça uma avaliação 

disso tudo. Queríamos um feedback”. 

(Supervisora pedagógica da Rede Municipal de Ensino 

de João Pessoa)  

 

 

O debate em torno da política da BNCC tem assumido centralidade nas discussões 

sobre a políticas educacionais no Brasil. Como vimos, o currículo é um instrumento de poder, 

um campo de interesses e lutas de projetos para a Educação e seus entornos. Por isso, ao 

tratarmos da proposta da BNCC, foi possível identificarmos diversos conflitos e disputas em 

torno dos sentidos da política e pelo controle político e ideológico do ato pedagógico e da 

escola como um todo. 

 O ponto de partida para adentramos nas discussões sobre a proposta de base curricular 

foi o VII Colóquio Internacional de Políticas e Práticas Curriculares realizado pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Políticas Curriculares, do qual somos participantes. Durante o evento, 

a proposta de BNCC estava ainda em seu estágio incial, mas foi submetida a intensos 

processos de problematizações pelos participantes do colóquio, quando se questionou a 

inviabilidade de discutirmos uma proposta de unificação curricular, em um momento em que 

as tendências se voltam em defesa de um currículo que contemple as múltiplas facetas da 

diversidade cultural. 

 Esses momentos foram tomados como base para elaborarmos um mapeamento 

analítico sobre os sentidos que vinham sendo tessidos sobre a política de BNCC nas 

produções acadêmico-científicas atualmente. Percebemos diversas tônicas nos textos 

analisados, sejam argumentos favoráveis ao projeto, sejam narrativas de oposição à política 

desenvolvida. Dentre os aspectos destacados das produções que trataram do tema investigado, 

percebemos notória ênfase nas questões que envolviam a participação docente na discussão e 

composição do documento curricular. 

 As problematizações referidas nos textos sobre a questão citada foram decorrentes do 

que foi divulgado pelos elaboradores da própria política curricular. O projeto de BNCC foi 

exaustivamente defendido como “fruto de amplo processo de debate e negociação com 

diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira em geral” (MEC, 2016, 

p. 24). Então, se assim fosse, os debates sobre a BNCC teriam sido uma oportunidade para a 
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sociedade e, em especial, os profissionais da Educação participarem efetiva e amplamente de 

discussões sobre o currículo e rumos para a Educação brasileira. 

Assim, consideramos que a participação constituiu-se como um dos elementos centrais 

da linguagem da política da BNCC, e que através do termo buscou-se legitimar o caráter 

democrático do projeto. Por isso, através de nossa dissertação de mestrado, nós nos 

propusemos investigar como estavam sendo configuradas as discussões sobre a base 

curricular na escola. Buscamos, prioritariamente, investigar como se caracterizou a atuação 

das Escolas Municipais de João Pessoa/PB na tessitura da política curricular. Nossa suposição 

foi de que as condições para que essa participação fosse efetivada não foram garantidas e por 

isso, a formulação do documento não foi democraticamente participativa. 

A feitura desse trabalho demandou-nos buscar um percurso metodológico que fosse 

capaz de analisar a política curricular em seus entremeios, que nos oferecesse a possibilidade 

de acompanhar o constante movimento da política, ressaltando seus efeitos e os rebatimentos 

em diferentes espaços e sujeitos. Neste sentido, percebemos que os trabalhos de Stephen Ball 

(1987, 1992) puderam nos subsidiar nesta tarefa. Através do ciclo de políticas formulado pelo 

citado autor e pelos colaboradores (1992), foi possível identificarmos alguns discursos que 

deram início à política com base em suas influências, analisarmos o processo de construção 

do documento da BNCC, percebendo a permanente existência de conflitos e acordos nessa 

tessitura, bem como investigarmos os efeitos e impactos produzidos pela política em outros 

espaços, especificamente os que foram gerados na micropolítica da escola. Nessas arenas, 

observamos que a política foi submetida às diferentes interpretações. Isto implica 

considerarmos que a política, a partir de uma perspectiva dinâmica, como o ciclo de políticas, 

não é inaugurada ou consumada através do texto legal. 

Enquanto desenhávamos nossas intenções para esta dissertação, tendo inicialmente 

como respaldo a problematização que elegemos como prioritária e nossa escolha 

metodológica, percebemos que algumas categorias serviriam-nos de apoio para essa análise e 

comporiam o arranjo teórico do processo investigativo que nos propomos realizar. Referimo-

nos à articulação que buscamos fazer ao longo do texto das categorias de currículo e políticas 

curriculares (BNCC), democracia e participação e os efeitos desse conjunto na micropolítica 

da escola. 

 No capítulo que reservamos para discutir sobre as questões do currículo e das políticas 

curriculares, orientamo-nos por três aspectos gerais. Em um primeiro momento, apresentamos 

alguns pressupostos teóricos sobre o tema, buscando demonstrar a complexidade que é tecer 

conceitos sobre o currículo, a partir da ideia que falar sobre o tema é estabelecer conversas 
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complicadas (SUSSEKIND, 2014). Complicadas porque envolvem histórias pessoais, 

interesses, expectativas e projetos. Por isso, nenhuma leitura sobre currículo é ingênua ou 

ideologicamente neutra. Porquanto, discutimos sobre o currículo numa perspectiva 

autopoiética, que o concebe como a constituição de um todo que “se origina tanto das 

questões prescritas, como das questões curriculares da vida do aluno” (PEREIRA, 2010, p. 

25). Essa compreensão, trazida por Pereira (2010), possibilita-nos resistir às concepções de 

currículos, que os veem apenas como prescrição, mas também submetê-los a um processo 

vivo de inventividade dos sujeitos que fazem os espaços cotidianos da escola. 

Nesse capítulo, também problematizamos a hierarquização do conhecimento, 

concebendo-o como um dispositivo intencional. Por outro lado, entendemos, a partir de 

Santos (1995), que todo conhecimento é social e assim como no processo da autopoiése, os 

sujeitos estabelecem interações de natureza histórica, social e biológica que se efetivam 

dentro e fora do espaço escolar em um ciclo dinâmico de aprendizagem. No entanto, ao 

refletirmos sobre o contexto contemporâneo, no qual as políticas curriculares estão sendo 

gestadas, identificamos uma forte tendência classificatória que cria uma “linha abissal” 

(SANTOS, 2007), a qual desconsidera o que não é cientificamente quantificável. E por 

consequência, desconsideram-se os currículos praticados e vivenciados na escola 

(SUSSEKIND, 2014).  

 Percebemos que nosso atual cenário se caracteriza pela regulação curricular feita pelas 

instâncias mantenedoras, através de um processo avaliativo classificatório. Os estudantes, 

nesse contexto, são homogeneizados por meio dessa avaliação com base em um currículo que 

inibe as singularidades. Consequentemente, essa seleção curricular, na medida em que não 

reflete essa especificidade, provoca uma série de insucessos na aprendizagem. No caso das 

políticas curriculares atuais, estabelece-se um cânone de conhecimentos considerados 

legítimos, cuja apropriação e qualificação devem ser auferidas pelas instâncias oficiais. Desta 

maneira, privilegiam-se os resultados finais em detrimento dos processos. 

 Todo esse arcabouço é resultado de um projeto amplo que se estabiliza tendo a 

globalização capitalista como base de sua sustentação. Observamos os reflexos desse 

fenômeno nas políticas educacionais através dos estudos de Ball (2001). O autor analisa esse 

contexto e percebe o crescente abandono ou marginalização dos propósitos sociais da 

educação, uma vez que a lógica que se instaura é de numa concepção única de políticas para a 

competitividade econômica. Assim, o objetivo dessa nova forma de governabilidade é o 

controle, entendido por Ball (1987, p. 246) como um “conflito pela definição das escolas, pelo 
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tipo que as escolas devem ter e a luta sobre quem irá controlar essas definições, sobre onde 

reside o poder de definir”.  

 É nesse sentido, então, que o currículo escolar vai gradativamente sendo sujeitado às 

normatividades estabelecidas pela economia. As consequências dessa combinação podem ser 

percebidas tanto em nível macro (novos modos de regulação) como micro (novas práticas de 

trabalho). A partir dos estudos de Ball (2001, 2005), identificamos algumas mudanças 

ocorridas no campo educacional através dessas reformas: os novos papéis do Estado, 

processos de empréstimos de políticas globais para contextos locais, a relação entre as 

categorias de mercado, gestão e performatividade, novas formas de monitoramento e 

mudanças nos processos de formação. Neste contexto, o professor, antes um profissional 

crítico, passa a ser um técnico e sua tarefa torna-se meramente burocrática. A prática da sala 

de aula, por sua vez, é “remodelada” a fim de “responder às novas demandas externas” 

(BALL, 2005, p.550). No que diz respeito ao currículo, este se torna uma questão de 

organização ou simplesmente uma mecânica. 

A necessidade dessas reformas é justificada com base no atendimento aos problemas 

enfrentados nos países em acelerado processo de modernização e inseridos no âmbito da 

globalização. Sob a premissa da qualidade total, passa-se a defender que a superação desses 

problemas será possível através da educação e de uma reforma curricular, fertilizando, desse 

modo, o terreno para a produção de políticas de currículo nacional. Assim, quando Ball (1987, 

p. 260) analisa o processo de intervenção nos currículos, e neste caso na “implantação” de 

uma padronização curricular, ele afirma que esse conjunto de fatores pode reduzir-se a uma só 

questão: o controle. Essas intervenções, segundo o autor, são exemplos do interesse do Estado 

em “mudar a ética do currículo escolar e de modificar o equilíbrio do controle sobre o 

processo de ensino”. 

Essa tarefa, para Ball (1987, p. 261), é executada através de mecanismos 

administrativos. Portanto, exercendo o “controle do trabalho do professor mediante o uso de 

técnicas de administração”, alcança-se a sujeição do ensino “a lógica de produção industrial e 

das competências do mercado”. O resultado disso é que estando os professores enquadrados 

no currículo nacional e pressionados pelas avaliações externas, podem encontrar-se 

respondendo às necessidades do currículo e da avaliação, ao invés das necessidades 

individuais dos estudantes. 

Através desses estudos, também discutimos que é possível identificar dois efeitos 

dessas intervenções externas: um deles refere-se aos processos de recontextualização da 

micropolítica; o outro diz respeito às mudanças na estrutura e da natureza das relações 
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micropolíticas da instituição. No primeiro efeito, no caso do currículo, entendemos que ele 

assume uma lógica que considera a existência de um movimento constante entre os 

significantes que se articulam entre o modelo idealizado (a política), o modelo oficializado (o 

currículo nacional) e o modelo cotidiano (o processo de recontextualização e de interpretação 

à luz das subjetividades dos sujeitos envolvidos no processo). Esses modelos, ao se 

articularem, estabelecem novos sentidos que entendemos como redes de significação 

discursivas que são construídas pela política, pela negociação e pelas singularidades 

contextuais, ou seja: a escola, como organização, não pode ser independente do seu entorno e, 

ao mesmo tempo, as forças externas não exercem um controle absoluto na micropolítica. 

Finalmente, referente à segunda consequência, percebemos que essas reformas têm 

impactado a dinâmica escolar e especificamente a vida cotidiana dos professores, tanto no que 

tange a sua profissionalidade e às questões voltadas para a autonomia, quanto no quesito 

político-pedagógico. Esses aspectos são tomados como imprescindíveis quando analisados à 

luz da significativa perda de seus espaços de participação nas tomadas de decisões referentes 

ao currículo e ao ato pedagógico. Discorremos sobre esse assunto no terceiro capítulo desta 

dissertação. 

 Através do terceiro capítulo, buscamos articular o assunto sobre a participação dos 

profissinonais nas discussões referentes à democracia, uma vez que se configuram como 

elementos indissossiáveis. A democracia foi entendida a partir das ideias de Dagnino (2004) e 

Mouffe (2012), compreendendo-a como uma arena de disputas de projetos políticos e 

ideológicos, situada em um contínuo processo de construção e que se estabelece por uma 

relação agonística, na qual o consenso e o dissenso são presenças constantes nesse processo 

de escolha. 

Pretendemos ainda, com base no referencial teórico que adotamos, tencionar o conflito 

que se estabelece na dimensão democrática entre participação e representação no contexto 

brasileiro. A questão de fundo dessa discussão foi a problematização dos preceitos que regem 

a democracia representativa. Percebeu-se que, muitas vezes, a legitimidade que os 

representantes adquirem para as tomadas de decisão, pode resultar no esvaziamento do 

estímulo às experiências participativas. Santos e Avritzer (2002) assinalam que o modelo da 

perspectiva da representação impõe a supervalorização dos seus próprios mecanismos em 

detrimento dos mecanismos societários de participação. Argumenta-se, então, que quanto 

menor a participação maior será a condição para a governabilidade. 

Por outro lado, observamos que o êxito das práticas participativas está relacionado com 

alguns fatores, dentre os quais destacamos neste capítulo: o papel do Estado ou seu estilo de 
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liderança (BALL, 1987), as condições concretas de participação (GADOTTI, 2014), a 

democratização dos sistemas políticos (PATERMAN, 1992; SANTOS, 2002), o acordo da 

ampliação da participação direta com os mecanismos da democracia representativa 

(LUCHMANN, 2006) e a formação para tal, através de um planejamento estratégico de 

participação (GADOTTI, 2014).  

Assim, esses processos participativos podem, além de produzir uma aprendizagem 

política, estimular os sujeitos envolvidos a adquirirem uma empatia pelos problemas sociais 

coletivos (PATERMAN, 1992). Mas, para que isso ocorra, torna-se necessário o rompimento 

com a “lógica da participação restrita”, requerendo “a superação dos processos de 

participação que não garantem o controle social dos processos educativos, o 

compartilhamento das decisões e do poder, configurando-se muito mais como mecanismo 

legitimador de decisões já tomadas centralmente” (CONAE, 2014, p. 74). 

 Em torno desse aspecto, trouxemos para esse capítulo a discussão que Paterman 

(1992) e Ball (1987) fazem sobre a pseudoparticipação. Essa ideia considera que embora se 

ofereça espaços de participação, os sujeitos se submetem a um conjunto de restrições sobre 

sua participação na tomada de decisões. Ressalta-se que muitas vezes o termo "participação" é 

utilizado em duas situações: uma para se referir a um método de tomada de decisão, e outro 

para abranger técnicas utilizadas para persuadir os subordinados a aceitarem decisões já 

tomadas pela administração. O sujeito, por sua vez, não tem igual poder de decisão sobre o 

resultado final do que se delibera, podendo apenas influenciá-lo. Portanto, este é um processo 

no qual duas ou mais partes influenciam-se reciprocamente na tomada de decisões, mas o 

poder final de decidir pertence a uma só parte. Esses “direitos de participação” tornam-se 

simplesmente um ritual político que presta apoio a algo que na realidade é um sistema 

autocrático, outorgando-lhe uma falsa legitimidade. 

Porquanto, a apatia ou baixo nível no que diz respeito à participação dos atores está 

relacionado tanto com as desigualdades sociais, quanto com a não garantia das condições e 

oportunidades concretas de uma participação efetiva (GADOTTI, 2014; LUCHMANN, 

2006). Percebemos, então, que, no caso do Brasil, essa inatividade ou desinteresse no que se 

refere à participação está relacionada ao seu histórico caracterizado por períodos longos de 

regimes autoritários. Como mencionamos, a participação está diretamente relacionada às 

posturas ideológicas e políticas dos governos e a sua abertura a mesma. Neste sentido, em 

nosso atual contexto, vivemos o conflito que se estabelece entre dois projetos. Ele diz respeito 

ao paralelo estabelecido entre o contexto de reabertura política e de reconhecimento da 

cidadania e o contexto de estabelecimento das políticas mundiais de cunho neoliberais. 
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 Ao final do terceiro capítulo, apresentamos alguns estudos que contrastaram os 

espaços de participação de algumas iniciativas políticas do campo educacional e, neste 

quesito, problematizamos a proposta da BNCC. Reconhecemos através dessas leituras que, no 

Brasil, a participação social representa um ponto ainda frágil e discursivamente polêmico. 

Além disso, o obstáculo para essa realização, segundo Arelaro (2007), é a “pressa nas 

decisões de políticas públicas”, a qual “compromete esse processo democrático – sempre mais 

lento – de consulta aos envolvidos”. Partindo dessas discussões, sinalizamos nosso interesse 

em analisar o processo de elaboração da política de BNCC. 

Nosso objetivo para o quarto capítulo desta dissertação foi analisar a proposta de 

BNCC apresentada pelo MEC. E através do Ciclo de Políticas de Ball et al. (1992) traçamos 

uma trajetória da política curricular citada, buscando identificar os itinerários percorridos 

pelos protagonistas do enredo, evidenciando as influências e interesses dessas escolhas com 

base nas vozes dos sujeitos envolvidos, além das características do processo de materialização 

curricular e das relações e tensões que foram se estabelecendo nesta tessitura. Juntamente com 

Ball et al. (1992, p. 1), analisamos os “efeitos da política e não como a política foi 

“implementada” em qualquer sentido simples”.  

A partir dessa ideia, concebemos a política da BNCC tal como texto e discurso, visto 

que os textos da política são sujeitos às interpretações e recriações nas arenas da prática. Além 

disso, eles precisam ser lidos em relação ao tempo e ao contexto em que foram e estão sendo 

produzidos, assim como também precisam ser lidos com e contra outros textos da política, ou 

seja, analisados em sua articulação ou confronto, isto é, através de um processo de 

intertextualidade. 

 Para nossa análise, partimos também de algumas questões de fundo, tais como: em que 

consiste o debate sobre a Base Nacional Comum Curricular? Como a BNCC é apresentada 

pelos legisladores? Como esses discursos referentes à política foram construídos? Quais 

elementos influenciaram essas definições? Como os espaços de oposição se organizaram? 

Como se caracterizou o contexto em que a política foi materializada? Então, percebemos que 

as discussões sobre a BNCC aconteceram em diferentes arenas, nas quais se lutavam pelo 

controle dos sentidos e pela definição da política. Essas disputas ora aconteceram em espaços 

que lhes eram próprios, ora em campos de oposição. No entanto, ambos os casos 

caracterizam-se como arenas de influência. 

De um lado, as instituições públicas e privadas – MEC, UNDIME, CONSED e MBNC 

– elegeram para a BNCC alguns desses sentidos: dispositivo que garantirá os direitos e 

objetivos de aprendizagem; os conhecimentos e habilidades fundamentais para os estudantes; 
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instrumento de orientação para formulação do PPP; conquista social; norte pedagógico; 

viabilidade para construção de materiais didáticos e subsídio para formação de professores. 

Além do mais, foram destacados pelo MBNC sete princípios para orientação do documento 

da BNCC: foco nos conhecimentos e habilidade, clareza e objetividade, fundamentação em 

pesquisas nacionais e internacionais, obrigatoriedade, diversidade, autonomia e construção 

coletiva (União, Estados, Municípios e consultas públicas).  

O outro lado da discussão constituiu-se pelos grupos que se manifestaram contrários a 

esses sentidos. Dentre eles, destacamos algumas entidades científicas do campo da Educação 

– ANPED, ANPAE, CNTE, ANFOPE, ANDES, as quais problematizando a proposta de 

BNCC elaboraram outras definições para a política, a exemplo de documento conteudista, 

tentativa de homogeneização e uniformização, formação tecnicista, etc. Observamos, através 

dos estudos de Ball et al. (1992), que enquanto o primeiro grupo atua nos processos de 

influência e produção do texto político da BNCC, o segundo grupo representa um espaço de 

influência/oposição em um primeiro momento, e no outro, os efeitos e interpretações da 

política no contexto da micropolítica. 

 Analisamos também os processos de tessitura oficiais do texto político, os quais se 

deram em três momentos. Primeiro, através do Portal da BNCC e da publicação da versão 

preliminar; segundo, a abertura da consulta pública e a elaboração da segunda versão do 

documento e, por último, os seminários estaduais que contribuiriam para a redação do texto 

final da BNCC, que seria encaminhado para a aprovação. 

 O portal da BNCC foi apresentado como uma “ferramenta para a construção 

democrática do documento curricular” e seria o espaço para a participação dos interessados 

em elaborar o documento de referência para a educação básica no país. A intenção era propor 

uma discussão nacional sobre os componentes curriculares da educação básica. Neste sentido, 

o portal é entendido como o principal canal de participação da elaboração da política. Assim, 

a partir do que discutimos ao longo do texto, notamos que essa estrutura representa uma 

forma de burocratização que, por sua vez, intenciona manter o controle da discussão e, 

sobretudo, das tomadas de decisões. Quanto a discutir componentes curriculares, 

identificamos que ao desviar a atenção dos entornos políticos e ideológicos da política, o 

assunto sobre a BNCC assume um caráter puramente técnico e aparentemente desinteressado.  

 No que tange à primeira versão preliminar da BNCC, destacamos algumas 

características. Certificou-se que a política curricular seria “resultado do trabalho coletivo de 

diferentes atores do contexto educacional: especialistas das áreas de conhecimento, gestores, 

professores da educação básica, estudantes e público em geral” (MEC, 2016). No entanto, 
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alguns protagonistas se destacaram nessa tarefa. Estamos nos referindo aos 116 

representantes, os (as) especialistas, que compuseram o grupo encarregado de formular a 

proposta, os (as) quais foram indicados (as) e selecionados (as) com base em critérios 

definidos pelo MEC. Identificamos que, apesar dos ares de neutralidade, essa formulação se 

deu através de negociações, disputas e conformações. Isto é, as forças políticas e ideológicas 

que circundavam o contexto brasileiro em que a política curricular estava sendo materializada 

foram significativas articulações de influência. Além disso, a relevante concentração de 

representantes das regiões Sul e Sudeste do Brasil nessa tarefa tencionou a ideia de nacional 

da política. 

Em contrapartida, a consulta pública eletrônica teve o objetivo de agregar 

contribuições à proposta preliminar e foi defendida pelos elaboradores da política como uma 

metodologia eficaz e pertinente no processo de participação. Assim, a partir de nossas 

leituras, entendemos que essas consultas, embora consideradas como um meio fundamental 

para tal participação, constituíram uma metodologia que fez muito para assegurar o consenso. 

Isso implica considerar que os demais atores sociais participaram da produção do texto 

político por meio de uma estrutura formal, que se apresentou como um mecanismo totalmente 

impessoal. 

Portanto, para nós, ainda que assumam a BNCC como democrática e participativa, as 

oportunidades para essa participação não foram efetivas, pois a influência que poderia ser 

exercida sobre a tomada de decisões estava limitada pela existência de certos conceitos e 

canais “legítimos” e no que concerne à forma “apropriada” de participação. Além disso, 

observamos que a avaliação realizada pelo MEC das contribuições apresentadas foi 

meramente quantitativa, ou seja, a participação foi diagnosticada como efetiva com base no 

número de contribuições contabilizadas pelo portal. Certificou-se que as possibilidades de 

abertura estavam garantidas e que a apatia de alguns atores nessa atividade poderia estar 

relacionada às questões de desinteresse e comodidade. No que segue, foram organizados 

Seminários Estaduais com o intuito de considerar a segunda versão do documento que foi 

produzida a partir dessas contribuições.  

 Em vista disso, consideramos que o processo foi formativo em termos pragmáticos. 

Ainda, o modelo representativo de participação reforçou a separação entre o grupo que 

planeja e o que legitima e executa a proposta. Por outro lado, percebemos que frente à pressão 

pelo tempo e pelo ritmo que deveria ser seguido na formulação do texto político, optou-se por 

um “estilo gerencial de tomada de decisões” (BALL et al., p. 175). A consulta pública 

representou “um aditivo em vez de decisões fundamentais” (Ibid., p. 176). E, por isso, os 
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efeitos da consulta nos processos micropolíticos permaneceram obscuros. Assim sendo, 

decidimos investigar como os atores do contexto da prática interpretaram a política e como se 

sentiram partícipes desse processo tanto de consulta pública, quanto dos Seminários 

Estaduais.  

 No quinto e último capítulo desse trabalho, buscamos investigar na micropolítica da 

escola, através das vozes dos profissionais que atuam nesse espaço, quais seriam as outras 

demandas, negociações e conflitos que poderiam dar novos sentidos para a política. Para isso, 

empenhamo-nos em analisar a experiência da Paraíba no Seminário Estadual BNCC, bem 

como, através de algumas narrativas, compreender como foram organizados os debates sobre 

a BNCC no Município de João Pessoa, destacando as orientações, propostas e a concretização 

da participação desse público. Finalmente, identificamos as compreensões e interpretações 

dos professores quanto à política de BNCC. 

 Observamos aspectos semelhantes nos três momentos – Seminário, Coordenadores de 

Polo e Docentes - que investigamos, ainda que considerada algumas especificidades. 

Destacamos as consequências não intencionais da política, as quais são recursos próprios da 

micropolítica, em sua atuação de interpretar, reinterpretar e criar outros sentidos para a ação 

política que se torna sujeita à contestação. Referente às questões de participação, 

identificamos a predominante insatisfação dos atores da prática quanto à clareza dos 

processos, condições e mecanismos adequados de discussão, tempo para execução dos 

debates e reflexão sobre a política curricular e democratização epistemológica, regional, 

ideológica do texto. Portanto, no que tange à participação, entendemos que para os sujeitos 

investigados, esta se reduziu a uma “aparência de participação, sem um acesso real nas 

tomadas de decisões” (BALL, 1987, p. 132). No entanto, ainda que essas iniciativas 

intencionassem promover um manifesto tanto pela mudança do status quo, quanto “desafiar o 

poder formal” [...] e “eliminar os canais adequados da tomada de decisão”, o “silenciamento e 

o adiamento” foram respostas a essa oposição (BALL, 1987, p. 131). 

 Ainda nesse capítulo, analisamos os sentidos que estavam sendo atribuídos à proposta 

de BNCC por esses atores. Observamos que, por mais que o documento fosse considerado 

como um referencial por alguns dos entrevistados, a maioria desses sujeitos consideraram o 

processo de tradução do texto curricular. Percebemos também a compreensão de que o projeto 

curricular poderá ser um referencial norteador para o ato pedagógico e que através dele as 

desigualdades sociais podem ser atenuadas. No entanto, por outro lado, argumentou-se que o 

documento é conteudista, idealizado a partir de experiências externas, fora do contexto e da 
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necessidade real das escolas e que se outras condições sociais não forem garantidas, uma base 

curricular não fará sentido.  

 Entendemos, a partir dessas narrativas, que, como Ball (1987, p. 144) afirmou, as 

decisões fundamentais concernentes à BNCC foram tomadas fora da escola. E, ademais, a 

linguagem dos discursos exprimem “a oposição e antagonismo consciente de interesses entre 

„os de baixo‟” e os elaboradores da política. Percebemos, dessa forma, que a cultura política 

da BNCC “se baseia em uma concepção limitada de democracia e participação” e, além disso, 

“mediante a aplicação de técnicas da administração, os problemas ou questões que podem ter 

aspectos valorativos ou ideológicos podem ser traduzidos em assuntos técnicos e, deste modo, 

despolitizados” (idem, p. 142). 

Como vimos, a ideia de um currículo nacional está, de acordo com Ball (1987), 

diretamente ligada às questões de controle. Em termos gerais, o exercício do ensino está cada 

vez mais sujeito à lógica da produção industrial e à competência do mercado, próprias dos 

governos neoliberais.  Por outro lado, na compreensão do autor, “os professores são cada vez 

mais introduzidos em sistemas de racionalidade administrativa que os exclui de uma 

participação efetiva e de um tipo de tomada de decisões substanciais”, o que faz desse 

professor um “anexo vivo” da produção, ao invés de um ator que atua/produz no/o processo. 

O efeito desse controle e dessa intervenção no currículo limita a possibilidade de esses 

docentes exercerem sua autonomia, e essas inovações são, por sua vez, “patrocinadas por uma 

série de organismos externos” (p. 261). 

Entendemos, também, assim como assinala Santos e Avritzer (2002), que os perigos 

da “burocratização da participação”, da “reintrodução de clientelismo”, da “exclusão de 

interesses subordinados através do silenciamento” ou “manipulação das instituições 

participativas” só podem ser evitados “por intermédio da aprendizagem e da reflexão 

constantes para extrair incentivos para novos aprofundamentos democráticos”. E que a 

“democracia é um princípio sem fim, e as tarefas de democratização só se sustentam quando 

elas próprias são definidas por processos democráticos cada vez mais existentes”. Dessa 

maneira, uma concepção realmente democrática do e no processo educativo exige a ampliação 

e o fortalecimento das formas de participação. Para que o projeto democrático torne-se 

factível e real, ele deverá ser construído a partir de um projeto coletivo, no qual a presença 

efetiva de outros atores seja uma realidade. Isto é, a democratização pressupõe aprendizado e 

vivência no exercício de tomadas de decisões. 

 Embora devamos considerar que a política de BNCC encontra-se em 

desenvolvimento, não queremos indicar que essas análises apontaram para elementos iniciais 
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ou transitórios do projeto. Estes, por sua vez, revelam características e aspectos inerentes à 

política. Esperamos que todos os profissionais da educação que contribuíram com essa análise 

possam não somente sentir-se contemplados nessas palavras, mas que, sobretudo, elas 

reverberem em análises mais profundas tanto de suas práticas cotidianas, quanto do entorno 

mais amplo que envolve e disputa pela escola. 

Evidentemente, estamos convencidos de que esta pesquisa não foi capaz de 

contemplar toda a complexidade que circunda a política curricular, muito menos intencionou 

propor soluções ou empenhar-se em torno de uma denúncia no sentido simples do termo. 

Acreditamos que este trabalho, além de oportunizar momentos de reflexão sobre as políticas 

curriculares desenvolvidos no Brasil e os processos de participação social, teve o potencial de 

gestar novas problematizações.  

 Nesse sentido, pretendemos, através de outros estudos, dar continuidade a análise dos 

efeitos da política nos processos da micropolítica da escola. Pensamos que, consideradas as 

relações de forças que circundam a proposta, a BNCC será aprovada e, como consequência, 

provocará mudanças na organização escolar. Além disso, devemos considerar que a expressão 

política de base curricular encontrou resistência histórica, sobretudo pela preocupação do 

afastamento do professor do exercício político-pedagógico e educacional. Em virtude disso, 

continuaremos a questionar: quais serão as implicações dessa política curricular no papel 

social da escola e na autonomia docente? E quais serão os efeitos da política da BNCC no 

projeto político pedagógico das escolas? Essas e outras questões serão posteriormente 

investigadas.  
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ANEXO A – Exemplo de instrumento utilizado pelas escolas para a sistematização das 

contribuições 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

ESCOLAS DO POLO IV 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

os últimos anos o Brasil tem conseguido avançar de forma significativa no que tange à 

elaboração de ações e Políticas Públicas, uma vez que em consonância com os ditames da 

Constituição Federal de 1988, denominada cidadã, tem oportunizado a sociedade através dos 

diferentes movimentos organizados, discutir, propor e até mesmo modificar as proposituras 

do Estado. Tal movimento surge como um elemento singular na construção de sociedade 

erguida na tríade defendida durante a Revolução Francesa (1889), cujos elementos fundantes 

são: Liberdade, igualdade e fraternidade. 

 O processo de construção das propostas apresentadas neste documento pelas escolas 

do Polo IV se deu com a participação de representantes de todos os segmentos de ensino 

existentes nas escolas, assim como representantes de pais de alunos e alunos. 

 Seguindo a tendência nacional, as propostas aqui apresentadas estão divididas 

didaticamente em quatro grandes eixos, a saber: área de Linguagens (Língua Portuguesa, 

Língua Estrangeira, Arte e Educação Física), área de Matemática (Matemática), área de 

Ciências Naturais (Ciências) e a área de Ciências Humanas (História, Geografia e Ensino 

Religioso). 

 

Área de Linguagens 

 Aglutina elementos das diferentes formas de linguagem que usamos no cotidiano, 

sobretudo, no que tange aos processos de ensino aprendizagem vivenciados nas escolas. 

 

N 



149 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ANOS INICIAIS 

1º Ano  

Práticas da Vida Cotidiana 

 Descrever oralmente e escrever situações vivenciadas no contexto de sua inserção; 

 Dialogar compreendendo os espaços das falas dos diferentes sujeitos presentes na 

escola. 

Práticas artístico-literárias 

 Ouvir e reproduzir os sons de canções e diferentes instrumentos; 

 Recontar e representar historias e causos locais, reavivando as praticas culturais 

adormecidas. 

Práticas político-cidadãs 

 Escrever e vivenciar os acordos de convivência. 

Práticas investigativas 

 Registrar através de desenho pequenas pesquisas estimulando os alunos aos 

questionamentos. 

Práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação 

 Usar celulares e maquinas fotográficas para registrar o cotidiano da escola e fazer uma 

leitura das imagens captadas. 

Apropriação do sistema de escrita alfabético/ortográfico e tecnologias da escrita 

 Diferenciar as letras de outros sinais gráficos. 

 

2º Ano 

Práticas da Vida Cotidiana 

 Posicionar-se no momento correto, avaliando tempo e espaço; 

 Compreender a posição de cada um respeitando o direito da fala dos sujeitos. 

Práticas artístico-literárias 
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 Recontar vídeos e filmes. 

Práticas político-cidadãs 

 Escrever frases de impactos sobre aspectos peculiares na sociedade. 

Práticas investigativas 

 Elaborar perguntas e questionamentos para aplicar junto aos diferentes sujeitos. 

Práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação 

 Propor pesquisas usando sites e também em livros estimulando o uso dos mesmos. 

Apropriação do sistema de escrita alfabético/ortográfico e tecnologias da escrita 

 Compreender e escrever palavras fazendo uso e diferenciando vogal de consoante. 

 

3º Ano 

Práticas da Vida Cotidiana 

 Produzir e relatar textos diversos tendo por base o cotidiano vivenciado; 

 Produzir um novo diálogo a partir de uma conversa coletiva, ou seja, posicionar-se 

acerca de um fato qualquer. 

Práticas artístico-literárias 

 Produzir e ilustrar pequenos poemas e textos literários. 

Práticas político-cidadãs 

 Produzir discursos de posicionamento; 

 Relatar notícias e informações destacando sua posição. 

Práticas investigativas 

 Elaborar cartazes a partir de pesquisas e socializar com os demais colegas. 

Práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação 

 Gravar vídeos usando as diferentes mídias moveis presentes no espaço escolar. 

Apropriação do sistema de escrita alfabético/ortográfico e tecnologias da escrita 

 Compreender os diferentes vocábulos; 
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 Conhecer o significado dos vocábulos. 

 

4º Ano 

Práticas da Vida Cotidiana 

 Sequenciar corretamente os diferentes episódios de um enredo; 

 Produzir diálogos vislumbrados no espaço escolar, nos diferentes momentos. 

Práticas artístico-literárias 

 Construir memoriais estabelecendo uma relação direta com as vivências. 

Práticas político-cidadãs 

 Ler e compreender notícias de jornais; 

 Destacar as temáticas presentes nos jornais. 

Práticas investigativas 

 Elaborar um dicionário de palavras usuais. 

Práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação 

 Proporcionar simulação de entrevistas. 

 

5º Ano 

Práticas da Vida Cotidiana 

 Elaborar sequências de fatos, fazendo uso da linguagem verbal e não verbal. 

Práticas artístico-literárias 

 Produzir com precisão diferentes tipos de textos; 

 Indicar o sentido figurado presente em alguns textos. 

Práticas político-cidadãs 

 Propor debates e eleições sobre temas polêmicos; 

 Elaborar os diferentes tipos de cartas. 
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Práticas investigativas 

 Pesquisar imagens e objetos antigos, registrar e construir painéis. 

Práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação 

 Construir e alimentar com frequência blogs, portais e páginas diversas. 

 

ANOS FINAIS 

6º Ano 

Práticas da Vida Cotidiana 

 Produzir diferentes textos fazendo uso do suporte jornal impresso. 

Práticas artístico-literárias 

 Destacar os diferentes sujeitos e espaços presentes nos variados tipos de textos. 

Práticas político-cidadãs 

 Propor enquetes e/ou pesquisas de opinião favorecendo a tomada de posição pelos 

alunos.  

Práticas investigativas 

 Pesquisar e produzir material escrito sobre as receitas que circulam nas comunidades 

do entorno das unidades educacionais, favorecendo a preservação cultural. 

Práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação 

 Elaborar programa radiofônico usando os recursos existentes nas unidades. 

 

7º Ano 

Práticas da Vida Cotidiana 

 Produzir diferentes propagandas de produtos, fazendo uso dos elementos persuasivos.  

Práticas artístico-literárias 
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 Produzir e recitar cordéis fazendo uso de temáticas sociais e de cunho local, 

ampliando o repertório crítico dos diferentes sujeitos que estão no espaço escolar. 

Práticas político-cidadãs 

 Produzir e apresentar textos opinativos acerca de temáticas sociais. 

Práticas investigativas 

 Realizar pesquisas diversas e colocar em formato de gráficos e tabelas, sintetizando-

as. 

Práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação 

 Promover diferentes pesquisas usando a internet e os recursos móveis. 

 

8º Ano 

Práticas da Vida Cotidiana 

 Realizar diferentes leituras em textos diversos, atentando-se para o fato principal, os 

sujeitos e o espaço que cada um ocupa. 

Práticas artístico-literárias 

 Criar história em quadrinhos desvelando temáticas sociais e locais.  

Práticas político-cidadãs 

 Conhecer a história e os principais artigos da Constituição Federal, atentando-se a sua 

importância para a sociedade. 

Práticas investigativas 

 Conhecer os diferentes tipos de resumos e fichamentos, bem como praticá-los.  

Práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação 

 Elaborar roteiro e produzir pequenos vídeos sobre temas locais e polêmicos.   

 

9º Ano 

Práticas da Vida Cotidiana 
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 Discutir os textos publicitários; 

 Produzir chamadas publicitárias. 

Práticas artístico-literárias 

 Resgatar os causos locais, transformando-os em poemas. 

Práticas político-cidadãs 

 Construir argumentos para refutar ou confirmar um dado aspecto. 

Práticas investigativas 

 Fazer leituras críticas de imagens e textos. 

Práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação 

 Elaborar roteiro e produzir pequenos vídeos sobre temas locais e polêmicos.   

 

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

ANOS FINAIS 

6º Ano 

Práticas da Vida Cotidiana 

 Oralizar saudações e pequenos textos. 

Práticas investigativas 

 Promover um diálogo entre os sujeitos presentes na escola. 

Práticas mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação 

 Promover pesquisas dirigidas usando a internet, acerca dos vocábulos das línguas 

estrangeiras. 

 

7º Ano 

Práticas interculturais 

 Ouvir e traduzir oralmente diferentes canções e textos. 
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Práticas político-cidadãs  

 Construir diálogos acerca das regras de convivência reforçando a necessidade de 

cumprir as mesmas. 

Práticas do trabalho 

 Fazer leituras de textos e imagens, como também legendas. 

 

8º Ano 

Práticas da Vida Cotidiana 

 Produzir textos a partir de imagens, bem como oralizar os mesmos. 

Práticas investigativas 

 Escrever na língua moderna listas e legendas de imagens. 

Práticas mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação 

 Promover pesquisas dirigidas usando a internet, acerca dos vocábulos usados em 

nosso cotidiano e que são de origem estrangeira. 

 

9º Ano 

Práticas interculturais 

 Ouvir e traduzir oralmente diferentes canções e textos. 

Práticas político-cidadãs  

 Construir diálogos acerca das regras de convivência reforçando a necessidade de 

cumprir as mesmas. 

Práticas do trabalho 

 Fazer leituras de textos e imagens, como também legendas. 
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

ANOS INICIAIS 

1º Ano 

Artes visuais  

 Visualizar os espaços no entorno da escola, fazendo uma imagem mental e no papel 

destes espaços; 

 Compreender os artefatos visuais verbal ou não que compõem a escola. 

Dança 

 Fazer movimentos, atentando-se aos espaços e ao próprio corpo. 

Teatro  

 Contar e recontar histórias e fatos. 

Música 

 Ouvir e repetir músicas infantis, estimulando a apreciação. 

 

2º Ano 

Artes visuais  

 Produzir elementos visuais, com material sucata, valorizando a ideia de 

sustentabilidade. 

Dança 

 Fazer movimentos dançados, a partir de músicas do contexto das crianças. 

Teatro  

 Reproduzir histórias contadas, através de pequenas encenações. 
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Música 

 Cantar pequenos trechos de músicas. 

3º Ano 

Artes visuais  

 Produzir elementos visuais, com material sucata, valorizando a ideia de 

sustentabilidade. 

Dança 

 Realizar brincadeiras que usem a dança. 

Teatro  

 Reproduzir histórias contadas, através de pequenas encenações. 

Música 

 Realizar dança coletiva, envolvendo toda a turma. 

 

4º Ano 

Artes visuais  

 Produzir elementos visuais, com material sucata, valorizando a ideia de 

sustentabilidade. 

Dança 

 Realizar brincadeiras que usem a dança. 

Teatro  

 Reproduzir histórias contadas, através de pequenas encenações. 

Música 

 Realizar dança coletiva, envolvendo toda a turma. 



158 
 

 

5º Ano 

Artes visuais  

 Produzir elementos visuais, com material sucata, valorizando a ideia de 

sustentabilidade. 

Dança 

 Realizar brincadeiras que usem a dança. 

Teatro  

 Reproduzir histórias contadas, através de pequenas encenações. 

Música 

 Realizar sessão de cantoria com os alunos. 

 

ANOS FINAIS 

6º Ano 

Artes visuais  

 Conhecer e analisar obras de artes visuais no contexto local e regional; 

 Desenhar as imagens visuais construídas através da realidade. 

Dança 

 Representar diferentes tipos de danças, baseado na cultura local. 

Teatro  

 Reproduzir histórias contadas, através de pequenas encenações. 
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Música 

 Estimular o canto de músicas regionais. 

 

7º Ano 

Artes visuais  

 Conhecer e analisar obras de artes visuais no contexto local e regional; 

 Desenhar as imagens visuais construídas através da realidade. 

Dança 

 Pesquisar acessórios e figurinos com base na dança a ser trabalhada. 

Teatro  

 Reproduzir histórias contadas, através de pequenas encenações. 

Música 

 Estimular o canto de músicas regionais. 

8º Ano 

Artes visuais  

 Conhecer e analisar obras de artes visuais no contexto local e regional; 

 Desenhar as imagens visuais construídas através da realidade. 

Dança 

 Pesquisar acessórios e figurinos com base na dança a ser trabalhada. 

Teatro  

 Reproduzir histórias contadas, através de pequenas encenações. 
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Música 

 Estimular o canto de músicas regionais. 

 

9º Ano 

Artes visuais  

 Conhecer e analisar obras de artes visuais no contexto local e regional; 

 Desenhar as imagens visuais construídas através da realidade. 

Dança 

 Pesquisar acessórios e figurinos com base na dança a ser trabalhada. 

Teatro  

 Reproduzir histórias contadas, através de pequenas encenações. 

Música 

 Estimular o canto de músicas regionais. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

ANOS INICIAIS 

1º Ano 

Brincadeiras e jogos  

 Estimular a realização de jogos e brincadeiras populares; 

 Confeccionar jogos com material sucata. 

Esportes 

 Estimular a prática de atividades esportivas com pequenas regras. 
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Ginásticas  

 Promover atividades de equilíbrio, usando riscos e barbantes. 

Práticas corporais rítmicas 

 Promover atividades de rodas com cantigas. 

 

2º Ano 

Brincadeiras e jogos  

 Estimular a realização de jogos e brincadeiras populares; 

 Confeccionar jogos com material sucata. 

Esportes 

 Estimular a prática de atividades esportivas com pequenas regras. 

Ginásticas  

 Promover atividades de equilíbrio, usando riscos e barbantes. 

Práticas corporais rítmicas 

 Promover atividades de rodas com cantigas. 

 

3º Ano 

Brincadeiras e jogos  

 Estimular a realização de jogos e brincadeiras populares; 

 Confeccionar jogos com material sucata. 

Esportes 

 Estimular a prática de atividades esportivas com pequenas regras. 
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Ginásticas  

 Promover atividades de equilíbrio, usando riscos e barbantes. 

Práticas corporais rítmicas 

 Promover atividades de rodas com cantigas. 

 

4º Ano 

Brincadeiras e jogos  

 Estimular a realização de jogos e brincadeiras populares; 

 Confeccionar jogos com material sucata e incentivar as brincadeiras 

Esportes 

 Estimular a prática de atividades esportivas com pequenas regras. 

Ginásticas  

 Promover atividades de equilíbrio, usando riscos e barbantes. 

Práticas corporais rítmicas 

Promover atividades de rodas com cantigas. 

 

5º Ano 

Brincadeiras e jogos  

 Estimular a realização de jogos e brincadeiras populares; 

 Confeccionar jogos com material sucata e incentivar as brincadeiras 

Esportes 

 Estimular a prática de atividades esportivas com pequenas regras. 
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Ginásticas  

 Promover atividades de equilíbrio, usando riscos e barbantes;  

 Práticas corporais rítmicas; 

 Promover atividades de rodas com cantigas. 

 

ANOS FINAIS 

6º Ano 

Esportes 

 Praticar atividades esportivas. 

Exercícios físicos 

 Promover exercícios que estimulem os movimentos corporais; 

 Estimular a construção de regras de convívio. 

Lutas 

 Estimular a prática de lutas que envolvam a cultura local. 

Ginásticas  

 Estimular coreografias usando músicas regionais. 

Práticas corporais de aventura  

 Explorar os espaços urbanos para atividades.  

Práticas corporais rítmicas  

 Elaborar coreografias com músicas locais. 
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7º Ano 

Esportes 

 Praticar atividades esportivas. 

Exercícios físicos 

 Promover exercícios que estimulem os movimentos corporais; 

 Estimular a construção de regras de convívio. 

Lutas 

 Estimular a prática de lutas que envolvam a cultura local. 

Ginásticas  

 Estimular coreografias usando músicas regionais. 

Práticas corporais de aventura  

 Explorar os espaços urbanos para atividades.  

Práticas corporais rítmicas  

 Elaborar coreografias com músicas locais. 

 

8º Ano 

Esportes 

 Praticar atividades esportivas. 

Exercícios físicos 

 Promover exercícios que estimulem os movimentos corporais; 

 Estimular a construção de regras de convívio. 
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Lutas 

 Estimular a prática de lutas que envolvam a cultura local. 

Práticas corporais de aventura  

 Explorar os espaços urbanos para atividades.  

Práticas corporais rítmicas  

 Elaborar coreografias com músicas locais. 

 

9º Ano 

Esportes 

 Praticar atividades esportivas. 

Exercícios físicos 

 Promover exercícios que estimulem os movimentos corporais; 

 Estimular a construção de regras de convívio. 

Lutas 

 Estimular a prática de lutas que envolvam a cultura local. 

Práticas corporais de aventura  

 Explorar os espaços urbanos para atividades.  

Práticas corporais rítmicas  

 Elaborar coreografias com músicas locais.  
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AREA DE MATEMÁTICA 

Neste espaço condensamos elementos que possibilitam ações na perspectiva de uma 

relação direta entre a matemática e o cotidiano.  

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

ANOS INICIAIS 

1ª Ano 

Geometria 

 Descrever e desenhar os objetos presentes no espaço escolar atentando-se para a 

diversidade de formas, 

 Observar e descrever os objetos que fazem parte do mobiliário da sala de aula. 

Grandezas e medidas 

 Observar os objetos e os tipos de medidas de cada um. 

Estatística e probabilidade 

 Usar elementos do cotidiano para realização de pesquisas estatísticas.  

Números e operações 

 Propor situações problemas que envolvam elementos do cotidiano, com as quatro 

operações. 

Álgebra e funções 

 Sequenciar corretamente objetos e artefatos presentes na sala de aula. 
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2ª Ano 

Geometria 

 Descrever e desenhar os objetos presentes no espaço escolar atentando-se para a 

diversidade de formas, 

 Observar e descrever os objetos que fazem parte do mobiliário da sala de aula. 

Grandezas e medidas 

 Observar os objetos e os tipos de medidas de cada um. 

Estatística e probabilidade 

 Usar elementos do cotidiano para realização de pesquisas estatísticas.  

Números e operações 

 Propor situações problemas que envolvam elementos do cotidiano, com as quatro 

operações. 

Álgebra e funções 

 Sequenciar corretamente objetos e artefatos presentes na sala de aula. 

 

3ª Ano 

Geometria 

 Descrever e desenhar os objetos presentes no espaço escolar atentando-se para a 

diversidade de formas, 

 Observar e descrever os objetos que fazem parte do mobiliário da sala de aula. 

Grandezas e medidas 

 Observar os objetos e os tipos de medidas de cada um. 
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Estatística e probabilidade 

 Usar elementos do cotidiano para realização de pesquisas estatísticas.  

Números e operações 

 Propor situações problemas que envolvam elementos do cotidiano, com as quatro 

operações. 

Álgebra e funções 

 Sequenciar corretamente objetos e artefatos presentes na sala de aula. 

 

4ª Ano 

Geometria 

 Descrever e desenhar os objetos presentes no espaço escolar atentando-se para a 

diversidade de formas, 

 Observar e descrever os objetos que fazem parte do mobiliário da sala de aula. 

Grandezas e medidas 

 Observar os objetos e os tipos de medidas de cada um. 

Estatística e probabilidade 

 Usar elementos do cotidiano para realização de pesquisas estatísticas.  

Números e operações 

 Propor situações problemas que envolvam elementos do cotidiano, com as quatro 

operações. 

Álgebra e funções 

 Sequenciar corretamente objetos e artefatos presentes na sala de aula. 
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5ª Ano 

Geometria 

 Descrever e desenhar os objetos presentes no espaço escolar atentando-se para a 

diversidade de formas, 

 Observar e descrever os objetos que fazem parte do mobiliário da sala de aula. 

Grandezas e medidas 

 Observar os objetos e os tipos de medidas de cada um. 

Estatística e probabilidade 

 Usar elementos do cotidiano para realização de pesquisas estatísticas.  

Números e operações 

 Propor situações problemas que envolvam elementos do cotidiano, com as quatro 

operações. 

Álgebra e funções 

 Sequenciar corretamente objetos e artefatos presentes na sala de aula. 

 

ANOS FINAIS 

6ª Ano 

Geometria 

 Conhecer os sólidos geométricos e relacioná-los com o cotidiano; 

 Observar e descrever os objetos que fazem parte do mobiliário da sala de aula, fazendo 

a relação com os sólidos geométricos. 
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Grandezas e medidas 

 Resolver situações problemas envolvendo os instrumentos de medidas. 

Estatística e probabilidade 

 Promover pesquisas estatísticas envolvendo elementos do cotidiano. 

Números e operações 

 Propor situações problemas que envolvam elementos do cotidiano, com as quatro 

operações. 

Álgebra e funções 

 Sequenciar corretamente objetos e artefatos presentes na sala de aula, bem como a 

própria sequencia numérica.  

 

7ª Ano 

Geometria 

 Conhecer os sólidos geométricos e relacioná-los com o cotidiano; 

 Observar e descrever os objetos que fazem parte do mobiliário da sala de aula, fazendo 

a relação com os sólidos geométricos. 

Grandezas e medidas 

 Resolver situações problemas envolvendo os instrumentos de medidas. 

Estatística e probabilidade 

 Promover pesquisas estatísticas envolvendo elementos do cotidiano. 

Números e operações 

 Propor situações problemas que envolvam elementos do cotidiano, com as quatro 

operações. 
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Álgebra e funções 

 Sequenciar corretamente objetos e artefatos presentes na sala de aula, bem como a 

própria sequencia numérica.  

 

8ª Ano 

Geometria 

 Conhecer os sólidos geométricos e relacioná-los com o cotidiano; 

 Observar e descrever os objetos que fazem parte do mobiliário da sala de aula, fazendo 

a relação com os sólidos geométricos. 

Grandezas e medidas 

 Resolver situações problemas envolvendo os instrumentos de medidas. 

Estatística e probabilidade 

 Promover pesquisas estatísticas envolvendo elementos do cotidiano. 

Números e operações 

 Propor situações problemas que envolvam elementos do cotidiano, com as quatro 

operações. 

Álgebra e funções 

 Sequenciar corretamente objetos e artefatos presentes na sala de aula, bem como a 

própria sequencia numérica.  

 

9ª Ano 

Geometria 

 Conhecer os sólidos geométricos e relacioná-los com o cotidiano; 
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 Observar e descrever os objetos que fazem parte do mobiliário da sala de aula, fazendo 

a relação com os sólidos geométricos. 

Grandezas e medidas 

 Resolver situações problemas envolvendo os instrumentos de medidas. 

Estatística e probabilidade 

 Promover pesquisas estatísticas envolvendo elementos do cotidiano. 

Números e operações 

 Propor situações problemas que envolvam elementos do cotidiano, com as quatro 

operações. 

Álgebra e funções 

 Sequenciar corretamente objetos e artefatos presentes na sala de aula, bem como a 

própria sequencia numérica.  

 

ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 Neste espaço condensamos elementos que possibilitam ações na perspectiva de uma 

relação direta entre o ensino da ciências e suas implicações no contexto do cotidiano, bem 

como, suas interfaces. 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

ANOS INICIAIS 

1ª Ano 

UC1 - Materiais, substâncias e processos 

 Construir os conceitos a partir da própria realidade. 
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UC3 - Bem-estar e saúde 

 Promover debates e conversas acerca das práticas de higiene pessoal e saúde. 

UC6 - Sentidos: percepção e interações 

 Propor o trabalho com objetos e materiais concretos possibilitando uma melhor 

percepção. 

 

2ª Ano 

UC1 - Materiais, substâncias e processos 

 Construir os conceitos a partir da própria realidade. 

UC3 - Bem-estar e saúde 

 Promover debates e conversas acerca das práticas de higiene pessoal e saúde. 

UC6 - Sentidos: percepção e interações 

 Propor o trabalho com objetos e materiais concretos possibilitando uma melhor 

percepção. 

 

3ª Ano 

UC1 - Materiais, substâncias e processos 

 Construir os conceitos a partir da própria realidade. 

UC3 - Bem-estar e saúde 

 Promover debates e conversas acerca das práticas de higiene pessoal e saúde. 
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UC6 - Sentidos: percepção e interações 

 Propor o trabalho com objetos e materiais concretos possibilitando uma melhor 

percepção. 

 

4ª Ano 

UC1 - Materiais, substâncias e processos 

 Construir os conceitos a partir da própria realidade. 

UC3 - Bem-estar e saúde 

 Promover debates e conversas acerca das práticas de higiene pessoal e saúde. 

UC6 - Sentidos: percepção e interações 

 Propor o trabalho com objetos e materiais concretos possibilitando uma melhor 

percepção. 

 

5ª Ano 

UC1 - Materiais, substâncias e processos 

 Construir os conceitos a partir da própria realidade. 

UC3 - Bem-estar e saúde 

 Promover debates e conversas acerca das práticas de higiene pessoal e saúde. 
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UC6 - Sentidos: percepção e interações 

 Propor o trabalho com objetos e materiais concretos possibilitando uma melhor 

percepção. 

 

ANOS FINAIS 

6º Ano 

UC2 - Ambiente, recursos e responsabilidades 

 Observar e reconhecer a importância dos recursos presentes no contexto local e 

regional. 

UC4 - Terra, constituição e movimento 

 Compreender a estrutura da terra através de construções concretas, usando materiais 

de sucata. 

UC5 - Vida: constituição e reprodução 

 Observar e analisar o processo de reprodução de animais e plantas, a partir da própria 

realidade. 

 

7º Ano 

UC2 - Ambiente, recursos e responsabilidades 

 Observar e reconhecer a importância dos recursos presentes no contexto local e 

regional. 
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UC4 - Terra, constituição e movimento 

 Compreender a estrutura da terra através de construções concretas, usando materiais 

de sucata. 

UC5 - Vida: constituição e reprodução 

 Observar e analisar o processo de reprodução de animais e plantas, a partir da própria 

realidade. 

 

8º Ano 

UC2 - Ambiente, recursos e responsabilidades 

 Observar e reconhecer a importância dos recursos presentes no contexto local e 

regional. 

UC4 - Terra, constituição e movimento 

 Compreender a estrutura da terra através de construções concretas, usando materiais 

de sucata. 

UC5 - Vida: constituição e reprodução 

 Observar e analisar o processo de reprodução de animais e plantas, a partir da própria 

realidade. 

9º Ano 

UC2 - Ambiente, recursos e responsabilidades 

 Observar e reconhecer a importância dos recursos presentes no contexto local e 

regional. 
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UC4 - Terra, constituição e movimento 

 Compreender a estrutura da terra através de construções concretas, usando materiais 

de sucata. 

UC5 - Vida: constituição e reprodução 

 Observar e analisar o processo de reprodução de animais e plantas, a partir da própria 

realidade. 

 

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Aglutina elementos das diferentes formas de linguagem que usamos no cotidiano, 

sobretudo, no que tange aos processos de ensino aprendizagem vivenciados nas escolas.  

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

ANOS INICIAIS 

 

1º Ano  

Procedimentos de pesquisa 

 Incentivar a pesquisa no contexto local obedecendo a questão da maturidade de cada 

sujeito. 

Representações do tempo 

 Propor a construção de linha do tempo, atentando-se aos fatos importantes. 

Categorias, noções e conceitos 

 Construção dos conceitos a partir da realidade. 

Dimensão político-cidadã 

 Promover atividades de estímulo ao protagonismo infanto-juvenil. 

 

2º Ano  
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Procedimentos de pesquisa 

 Incentivar a pesquisa no contexto local obedecendo a questão da maturidade de cada 

sujeito. 

Representações do tempo 

 Propor a construção de linha do tempo, atentando-se aos fatos importantes. 

Categorias, noções e conceitos 

 Construção dos conceitos a partir da realidade. 

Dimensão político-cidadã 

 Promover atividades de estímulo ao protagonismo infanto-juvenil. 

 

3º Ano  

Procedimentos de pesquisa 

 Incentivar a pesquisa no contexto local obedecendo a questão da maturidade de cada 

sujeito. 

Representações do tempo 

 Propor a construção de linha do tempo, atentando-se aos fatos importantes. 

Categorias, noções e conceitos 

 Construção dos conceitos a partir da realidade. 

Dimensão político-cidadã 

 Promover atividades de estímulo ao protagonismo infanto-juvenil. 

 

4º Ano  
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Procedimentos de pesquisa 

 Incentivar a pesquisa no contexto local obedecendo a questão da maturidade de cada 

sujeito. 

Representações do tempo 

 Propor a construção de linha do tempo, atentando-se aos fatos importantes. 

Categorias, noções e conceitos 

 Construção dos conceitos a partir da realidade. 

Dimensão político-cidadã 

 Promover atividades de estímulo ao protagonismo infanto-juvenil. 

 

5º Ano  

Procedimentos de pesquisa 

 Incentivar a pesquisa no contexto local obedecendo a questão da maturidade de cada 

sujeito. 

Representações do tempo 

 Propor a construção de linha do tempo, atentando-se aos fatos importantes. 

Categorias, noções e conceitos 

 Construção dos conceitos a partir da realidade. 

Dimensão político-cidadã 

 Promover atividades de estímulo ao protagonismo infanto-juvenil. 

 

ANOS FINAIS 

6º Ano  
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Procedimentos de pesquisa 

 Incentivar a pesquisa no contexto local obedecendo a questão da maturidade de cada 

sujeito. 

Representações do tempo 

 Propor a construção de linha do tempo, atentando-se aos fatos importantes. 

Categorias, noções e conceitos 

 Construção dos conceitos a partir da realidade. 

Dimensão político-cidadã 

 Promover atividades de estímulo ao protagonismo infanto-juvenil. 

 

7º Ano  

Procedimentos de pesquisa 

 Incentivar a pesquisa no contexto local obedecendo a questão da maturidade de cada 

sujeito. 

Representações do tempo 

 Propor a construção de linha do tempo, atentando-se aos fatos importantes. 

Categorias, noções e conceitos 

 Construção dos conceitos a partir da realidade. 

Dimensão político-cidadã 

 Promover atividades de estímulo ao protagonismo infanto-juvenil. 

 

8º Ano  
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Procedimentos de pesquisa 

 Incentivar a pesquisa no contexto local obedecendo a questão da maturidade de cada 

sujeito. 

Representações do tempo 

 Propor a construção de linha do tempo, atentando-se aos fatos importantes. 

Categorias, noções e conceitos 

 Construção dos conceitos a partir da realidade. 

Dimensão político-cidadã 

 Promover atividades de estímulo ao protagonismo infanto-juvenil. 

 

9º Ano  

Procedimentos de pesquisa 

 Incentivar a pesquisa no contexto local obedecendo a questão da maturidade de cada 

sujeito. 

Representações do tempo 

 Propor a construção de linha do tempo, atentando-se aos fatos importantes. 

Categorias, noções e conceitos 

 Construção dos conceitos a partir da realidade. 

Dimensão político-cidadã 

 Promover atividades de estímulo ao protagonismo infanto-juvenil. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

ANOS INICIAIS 
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1º Ano  

O sujeito e o mundo 

 Observar e relacionar a importância de elementos geográficos no contexto local, para a 

nossa sobrevivência. 

O lugar e o mundo 

 Destacar a importância das nossas diferentes culturas e suas interfaces. 

Linguagens e o mundo 

 Registrar os mais variados fenômenos geográficos e culturais, favorecendo a um 

processo de conservação das culturas. 

Responsabilidades e o mundo 

 Compreender a necessidade de conscientizar a sociedade acerca da sustentabilidade. 

  

2º Ano  

O sujeito e o mundo 

 Observar e relacionar a importância de elementos geográficos no contexto local, para a 

nossa sobrevivência. 

O lugar e o mundo 

 Destacar a importância das nossas diferentes culturas e suas interfaces. 

Linguagens e o mundo 

 Registrar os mais variados fenômenos geográficos e culturais, favorecendo a um 

processo de conservação das culturas. 

Responsabilidades e o mundo 

 Compreender a necessidade de conscientizar a sociedade acerca da sustentabilidade. 
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3º Ano  

O sujeito e o mundo 

 Observar e relacionar a importância de elementos geográficos no contexto local, para a 

nossa sobrevivência. 

O lugar e o mundo 

 Destacar a importância das nossas diferentes culturas e suas interfaces. 

Linguagens e o mundo 

 Registrar os mais variados fenômenos geográficos e culturais, favorecendo a um 

processo de conservação das culturas. 

Responsabilidades e o mundo 

 Compreender a necessidade de conscientizar a sociedade acerca da sustentabilidade. 

 

4º Ano  

O sujeito e o mundo 

 Observar e relacionar a importância de elementos geográficos no contexto local, para a 

nossa sobrevivência. 

O lugar e o mundo 

 Destacar a importância das nossas diferentes culturas e suas interfaces. 

Linguagens e o mundo 

 Registrar os mais variados fenômenos geográficos e culturais, favorecendo a um 

processo de conservação das culturas. 

Responsabilidades e o mundo 

 Compreender a necessidade de conscientizar a sociedade acerca da sustentabilidade. 
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5º Ano  

O sujeito e o mundo 

 Observar e relacionar a importância de elementos geográficos no contexto local, para a 

nossa sobrevivência. 

O lugar e o mundo 

 Destacar a importância das nossas diferentes culturas e suas interfaces. 

Linguagens e o mundo 

 Registrar os mais variados fenômenos geográficos e culturais, favorecendo a um 

processo de conservação das culturas. 

Responsabilidades e o mundo 

 Compreender a necessidade de conscientizar a sociedade acerca da sustentabilidade. 

 

ANOS FINAIS 

6º Ano  

O sujeito e o mundo 

 Observar e relacionar a importância de elementos geográficos no contexto local, para a 

nossa sobrevivência. 

O lugar e o mundo 

 Destacar a importância das nossas diferentes culturas e suas interfaces. 

Linguagens e o mundo 

 Registrar os mais variados fenômenos geográficos e culturais, favorecendo a um 

processo de conservação das culturas. 
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Responsabilidades e o mundo 

 Compreender a necessidade de conscientizar a sociedade acerca da sustentabilidade. 

 

7º Ano  

O sujeito e o mundo 

 Observar e relacionar a importância de elementos geográficos no contexto local, para a 

nossa sobrevivência. 

O lugar e o mundo 

 Destacar a importância das nossas diferentes culturas e suas interfaces. 

Linguagens e o mundo 

 Registrar os mais variados fenômenos geográficos e culturais, favorecendo a um 

processo de conservação das culturas. 

Responsabilidades e o mundo 

 Compreender a necessidade de conscientizar a sociedade acerca da sustentabilidade. 

 

8º Ano  

O sujeito e o mundo 

 Observar e relacionar a importância de elementos geográficos no contexto local, para a 

nossa sobrevivência. 

O lugar e o mundo 

 Destacar a importância das nossas diferentes culturas e suas interfaces. 

Linguagens e o mundo 

 Registrar os mais variados fenômenos geográficos e culturais, favorecendo a um 

processo de conservação das culturas. 



186 
 

Responsabilidades e o mundo 

 Compreender a necessidade de conscientizar a sociedade acerca da sustentabilidade. 

 

9º Ano  

O sujeito e o mundo 

 Observar e relacionar a importância de elementos geográficos no contexto local, para a 

nossa sobrevivência. 

O lugar e o mundo 

 Destacar a importância das nossas diferentes culturas e suas interfaces. 

Linguagens e o mundo 

 Registrar os mais variados fenômenos geográficos e culturais, favorecendo a um 

processo de conservação das culturas. 

Responsabilidades e o mundo 

 Compreender a necessidade de conscientizar a sociedade acerca da sustentabilidade. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

ANOS INICIAIS 

 

1º Ano 

Ser humano 

 Reconhecer a importância do ser humano na construção da sociedade.  

Conhecimentos religiosos 

 Compreender o conceito de laicidade e a livre escolha ao culto. 
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Práticas religiosas e não religiosas 

 Compreender as multiplicidades no contexto religioso. 

 

2º Ano 

Ser humano 

 Reconhecer a importância do ser humano na construção da sociedade.  

Conhecimentos religiosos 

 Compreender o conceito de laicidade e a livre escolha ao culto. 

Práticas religiosas e não religiosas 

 Compreender as multiplicidades no contexto religioso. 

 

3º Ano 

Ser humano 

 Reconhecer a importância do ser humano na construção da sociedade.  

Conhecimentos religiosos 

 Compreender o conceito de laicidade e a livre escolha ao culto. 

Práticas religiosas e não religiosas 

 Compreender as multiplicidades no contexto religioso. 

 

4º Ano 

Ser humano 

 Reconhecer a importância do ser humano na construção da sociedade.  
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Conhecimentos religiosos 

 Compreender o conceito de laicidade e a livre escolha ao culto. 

Práticas religiosas e não religiosas 

 Compreender as multiplicidades no contexto religioso. 

 

5º Ano 

Ser humano 

 Reconhecer a importância do ser humano na construção da sociedade.  

Conhecimentos religiosos 

 Compreender o conceito de laicidade e a livre escolha ao culto. 

Práticas religiosas e não religiosas 

 Compreender as multiplicidades no contexto religioso. 

 

ANOS FINAIS 

6º Ano 

Ser humano 

 Reconhecer a importância do ser humano na construção da sociedade.  

Conhecimentos religiosos 

 Compreender o conceito de laicidade e a livre escolha ao culto. 

Práticas religiosas e não religiosas 

 Compreender as multiplicidades no contexto religioso. 
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7º Ano 

Ser humano 

 Reconhecer a importância do ser humano na construção da sociedade.  

Conhecimentos religiosos 

 Compreender o conceito de laicidade e a livre escolha ao culto. 

Práticas religiosas e não religiosas 

 Compreender as multiplicidades no contexto religioso. 

 

8º Ano 

Ser humano 

 Reconhecer a importância do ser humano na construção da sociedade.  

Conhecimentos religiosos 

 Compreender o conceito de laicidade e a livre escolha ao culto. 

Práticas religiosas e não religiosas 

 Compreender as multiplicidades no contexto religioso. 

 

9º Ano 

Ser humano 

 Reconhecer a importância do ser humano na construção da sociedade.  

Conhecimentos religiosos 

 Compreender o conceito de laicidade e a livre escolha ao culto. 
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Práticas religiosas e não religiosas 

 Compreender as multiplicidades no contexto religioso. 

 

ANEXO C – Escolas do Polo IV participantes do processo de construção deste 

documento: 

 

 

 Escola Municipal Antônia do Socorro S. Machado; 

 Escola Municipal Dom Helder Câmara; 

 Escola Municipal Dom Marcelo P. Cavalheira; 

 Escola Municipal Cícero Leite; 

 Escola Municipal José Eugênio L. de Albuquerque; 

 Escola Municipal Fenelon Câmara; 

 Escola Municipal Padre Leonel da Franca; 

 Escola Municipal José Américo de Almeida; 

 Escola Municipal Radegundis Feitosa. 

 

 

 

 


