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RESUMO 
 

BASE NACIONAL COMUM PARA QUÊ/QUEM? UMA CARTOGRAFIA DE 

CONFLITOS DISCURSIVOS NA PRODUÇÃO DE UM CURRÍCULO OFICIAL 

 
Educação é terreno de disputa, não de consenso. Partindo dessa afirmação, esta 

pesquisa, em linhas gerais, tem como objetivo dar visibilidade a práticas discursivas 

(MAINGUENEAU, 2013) que participaram da produção de sentidos de “educação”, no 

decorrer do processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Para 

tal, a presente tese se fundamenta em reflexões feitas no campo dos estudos da 

cartografia social (BARROS; KASTRUP, 2015; DELEUZE; GUATTARI, 1995), 

articuladas ao conceito de rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995), dividindo-se em 

três partes interdependentes. Na primeira, o foco recai em cartografar as condições de 

desenvolvimento da BNCC, abordando: os modos por meio dos quais o discurso 

governamental defendeu sua necessidade; as condições políticas e disputas por 

legitimidade para atuar na construção do documento; a discussão sobre implicações de 

uma política do “conhecimento oficial” (APPLE, 2013; LOPES, 2015; MACEDO, 

2014) e sua relação com pautas de reformadores empresariais (BERNARDI; UCZAK; 

ROSSI, 2018; PERONI; CAETANO, 2015); e, por fim, discussões acerca do 

Movimento pela Base Nacional Comum (MBNC). Na segunda parte, registram-se 

reflexões e definições teórico-metodológicas, além de uma primeira etapa de análises. 

Nesse sentido, inicialmente, articulamos os conceitos de rizoma (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995) e interdiscurso (MAINGUENEAU, 2008a), para fundamentar a 

constituição de um corpus que permite o contato com diversos posicionamentos 

participantes do debate educacional acerca da BNCC, numa perspectiva não 

hierarquizante. Em seguida, efetiva-se a primeira etapa de análises focada em um 

conjunto de sete textos sustentados por distintos enunciadores e abordados partindo dos 

conceitos de cenas da enunciação (MAINGUENEAU, 2008b, 2013), etos discursivo e 

gênero de discurso (MAINGUENEAU, 2013). Na terceira parte, enfim, empreende-se 

mais uma etapa analítica, voltada a observar os discursos que deixaram suas marcas nas 

diferentes versões da BNCC, contribuindo a uma visão que considera enunciados 

normativos não como portadores de verdades absolutas, mas como resultados de um 

processo de disputas entre posicionamentos discursivos. Para isso, primeiro, são 

analisados os textos introdutórios das quatro versões da BNCC do ensino fundamental, 

com foco em fragmentos que se dedicam a defini-la; depois, analisamos o componente 

curricular língua estrangeira / língua inglesa, especificamente a partir de fragmentos que 

explicitam a visão de língua e o papel desta disciplina na Educação Básica e, 

finalmente, o compilado de objetivos de aprendizagem (2ª versão) e de habilidades 

(versão homologada) referentes ao sexto ano. Em síntese, a pesquisa realizada mostrou 

que o debate sobre a BNCC e também sua versão final são atravessados por discursos 

privatistas e neoconservadores, constituindo uma visão de educação que mantém 

privilégios de grupos socialmente hegemônicos. Esses discursos também constituem 

algo que compreendemos ser um dispositivo político-educacional (FOUCAULT, 2018) 

e, consequentemente, as práticas de governo dos outros (FOUCAULT, 2008) que 

demonstram estar cada vez mais baseadas em uma racionalidade segundo a qual tudo 

pode estar a serviço de produzir capital financeiro, inclusive, a educação. 

 

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular; discurso privatista; análise do 

discurso; cartografia; ensino de língua estrangeira. 



 
 

ABSTRACT 
 

NATIONAL COMMON BASE FOR WHAT/WHOM?  

A CARTOGRAPHY OF DISCURSIVE CONFLICTS IN THE PRODUCTION 

OF AN OFFICIAL CURRICULUM 

 

Education is a field of contention, not consensus. Based on this statement, this research, 

in general terms, aims to give visibility to discursive practices (MAINGUENEAU, 

2013) that participated in the production of meanings of “education”, during the 

elaboration process of Brazilian National Common Curricular Base (BNCC, in the 

original Portuguese acronym). For this, the present Ph.D. dissertation is based on 

reflections made in the field of social cartography studies (BARROS; KASTRUP, 2015; 

DELEUZE; GUATTARI, 1995) articulated to the concept of rhizome (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995), being divided into three interdependent parts. In the first part, we 

focus on mapping BNCC’s development conditions, addressing the following topics: 

the ways in which Brazilian government discourse defended its need; the political 

conditions and strife for legitimacy to act in the construction of the document; the 

discussion on the implications of an “official knowledge” policy (APPLE, 2013, 

LOPES, 2015, MACEDO, 2014) and its relationship with corporate reformers’ agendas 

(BERNARDI, UCZAK, ROSSI, 2018, PERONI, CAETANO, 2015); and, finally, 

discussions on the Movement for Brazilian National Common Base (MBNC, in the 

original Portuguese acronym). In the second part, reflections and theoretical-

methodological definitions are recorded, as well as a first stage of analysis. In this 

sense, we first articulate the concepts of rhizome (DELEUZE, GUATTARI, 1995) and 

interdiscourse (MAINGUENEAU, 2008a) to support the constitution of a corpus that 

allows contact with several positions that participate in the educational debate on 

BNCC, from a non-hierarchical perspective. Then, the first stage of analysis is carried 

out, being focused on a set of seven texts supported by different enunciators and 

approached from these concepts: scenes of enunciation (MAINGUENEAU, 2008b, 

2013), discursive ethos and discourse genres (MAINGUENEAU, 2013). Finally, in the 

third part, another analytical stage is undertaken, aimed at observing the discourses that 

have left their marks on the different versions of BNCC, contributing to a view that 

considers normative statements not as bearers of absolute truths, but as a result of a 

process of disputes among discursive positions. Therefore, we first analyze the 

introductory texts of the four versions of BNCC in elementary school, focusing on 

fragments that are dedicated to defining it; then, we analyze the foreign language / 

English language curricular component, specifically from fragments that explain the 

vision of language and the role of this subject in primary and secondary education, and, 

finally, the compilation of learning objectives (2nd version) and skills (homologated 

version) for the sixth year. In general terms, the research showed that the debate on 

BNCC as well as its final version are crossed by pro-privatization and neoconservative 

discourses, constituting a view of education that maintains privileges of socially 

hegemonic groups. These discourses also constitute something that we understand to be 

a political-educational device (FOUCAULT, 2018) and, consequently, the governance 

practices of others (FOUCAULT, 2008). Such governance practices of others 

demonstrate that they are increasingly based on a rationality according to which 

everything can be at the service of financial capital, including education. 

 

Keywords: Brazilian National Common Curricular Base; pro-privatization discourse; 

discourse analysis; cartography; foreign language teaching.  



 
 

RESUMEN 
 

¿BASE NACIONAL COMÚN PARA QUÉ/QUIÉN?  

UNA CARTOGRAFÍA DE CONFLICTOS DISCURSIVOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE UN CURRÍCULO OFICIAL 

 
Educación es campo de disputa, no de acuerdo. Basada en dicha afirmación, esta tesis 

doctoral, en líneas generales, tiene el objetivo de dar a conocer prácticas discursivas 

(MAINGUENEAU, 2013) que formaron parte de la producción de sentidos de 

“educación”, a lo largo del proceso de elaboración de la Base Nacional Común 

Curricular (BNCC) – documento curricular brasileño. La investigación se fundamenta 

en contribuciones de la cartografía social (BARROS; KASTRUP, 2015; DELEUZE; 

GUATTARI, 1995), articuladas al concepto de rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 

1995), dividiéndose en tres partes interdependientes. En la primera, el interés se vuelve 

al intento de mapear las condiciones de desarrollo de la BNCC, tratando de: las formas 

con las que el discurso gubernamental defiende su necesidad; las condiciones políticas y 

disputas por legitimidad para actuar en la construcción del documento; la discusión 

acerca de las implicaciones de una política del “conocimiento oficial” (APPLE, 2013; 

LOPES, 2015; MACEDO, 2014) y su relación con intereses de reformadores 

empresariales (BERNARDI, UCZAK, ROSSI, 2018; PERONI, CAETANO, 2015); y, 

por fin, discusiones acerca del Movimiento por la Base Nacional Común (MBNC). En 

la segunda parte, se registran reflexiones teórico-metodológicas, además de la primera 

etapa de análisis. De inicio, articulamos los conceptos de rizoma (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995) e interdiscurso (MAINGUENEAU, 2008a), para fundamentar la 

constitución de un corpus que permita el contacto con diversas perspectivas presentes en 

el debate de la BNCC, bajo una concepción que no los jerarquiza. Después, presentamos 

la primera etapa analítica direccionada a un conjunto de siete textos realizados por 

distintos enunciadores. Su abordaje parte de los conceptos de escenas de enunciación 

(MAINGUENEAU, 2008b, 2013), ethos discursivo y géneros del discurso 

(MAINGUENEAU, 2013). Finalmente, en la tercera parte, se lleva a cabo la etapa 

analítica final destinada a observar los discursos que marcaron las versiones de la 

BNCC, de modo a contribuir a una visión según la que se ven los enunciados 

normativos no como verdades absolutas, sino como resultados de un proceso de 

disputas entre posiciones discursivas. Dentro de ese marco, primero, analizamos los 

textos introductorios de las cuatro versiones de la BNCC (enseñanza fundamental), 

específicamente los fragmentos dedicados a definirla. En seguida, pasamos a la 

asignatura lengua extranjera / lengua inglesa, a partir de fragmentos que explicitan la 

visión de lengua y el papel de dicho estudio en la enseñanza fundamental y media. Por 

fin, analizamos los objetivos de aprendizaje (segunda versión) y las habilidades (versión 

final) referentes al sexto grado de la enseñanza fundamental. En síntesis, la 

investigación realizada muestra que el debate sobre la BNCC y su versión final se 

afectaron por discursos privatizadores y neoconservadores, lo que produce una 

perspectiva de educación mantenedora de privilegios de grupos socialmente 

hegemónicos. De igual manera, dichos discursos constituyen un dispositivo político-

educacional (FOUCAULT, 2018) y, consecuentemente, las prácticas de gobierno de los 

otros (FOUCAULT, 2008) que se basan cada vez más en una racionalidad según la cual 

todo se puede convertir en capital financiero, incluso la educación. 

Palabras clave: Base Nacional Común Curricular; discurso privatizador; análisis del 

discurso; cartografía; enseñanza de lengua extranjera. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação no Brasil é um assunto constantemente discutido, presente nas 

campanhas eleitorais, nos projetos de governo, nas leis, na comunidade acadêmica e 

escolar, nos núcleos familiares, entre tantas outras instâncias. Aparentemente, por nos 

referirmos a um mesmo termo, “educação”, poderíamos pensar que há um acordo, um 

sentido estável do que seja educação, em especial, educação escolar. Entretanto, a 

experiência como docente na Educação Básica, o aprendizado obtido como 

pesquisadora na área de Estudos de Linguagem e o contato com diversas produções 

midiáticas, entre outros fatores, mostram que, pelo contrário, existem constantes 

embates buscando definir o que é a educação e sua inserção na construção de um 

projeto de país. 

Retomo, nessas linhas iniciais, minhas vivências como professora pesquisadora 

em formação, nas quais o interesse em refletir sobre a educação já me acompanhava. 

Primeiro, nos tempos de iniciação científica, no curso de Licenciatura em Letras 

Português-Espanhol realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – 

período durante o qual me dediquei a analisar o projeto político-pedagógico do Instituto 

de Letras da UERJ e os sentidos de formação profissional que ali se manifestavam. Em 

seguida, no curso de mestrado em Letras (área de concentração - Linguística), nesta 

mesma instituição, voltei meu olhar à Reforma das Licenciaturas de 2002, buscando 

compreender as disputas por sentidos de formação docente em Língua Espanhola, por 

meio da análise de fluxogramas e ementas dos cursos de Licenciatura em Letras 

Português-Espanhol oferecidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pela UERJ. Em síntese, durante todo o 

período de graduação e mestrado, tive a oportunidade de aprender (tanto com as aulas, 

quanto com as práticas diárias de resistência de professores e alunos para garantir e 

exigir a existência de um espaço público de educação de qualidade) sobre a importância 

de o professor assumir espaços de fala sobre seu fazer profissional, de se reconhecer 

como um produtor de saberes, de buscar refletir, constantemente, sobre a relação entre 

teorias e práticas que constituem seu trabalho. 

Por outro lado, em oito anos como professora de Língua Estrangeira (Espanhol) 

da Educação Básica, tendo atuado em três redes públicas de ensino (durante períodos 
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distintos)
1
, tenho me deparado com diferentes políticas públicas, passando por definição 

de currículos, determinação de que língua estrangeira seria ofertada em uma dada 

escola, escolha de livros e materiais didáticos, oferta de palestras para formação 

continuada, modificações em planos de carreira do magistério e tantas outras ações que 

ora valorizam, ora ameaçam a autonomia docente e a pluralidade de experiências no 

espaço escolar. Tudo isso me chamou a atenção, pois me fez perceber, a partir do 

exercício da profissão, que a prática docente se constitui em tomadas de decisões, em 

meio a um complexo de interesses e posicionamentos divergentes, negociáveis e 

negociados, sempre em construção.  

Em decorrência dessa experiência profissional, aliada a minha vivência acadêmica 

na UERJ, passo a entender que não há uma fonte de verdade absoluta sobre o quê e 

como ensinar, mas sim uma série de enunciadores e dispositivos que colocam em 

circulação, de variadas formas, projetos de educação. A prática docente, por sua vez, se 

empreende nesse meio, exigindo do professor criticidade e preparo para reconhecer que, 

em todo caso, estão em jogo diferentes formas de constituir, discursivamente, a 

educação. Por perceber tal natureza do meu trabalho no magistério, direciono meu olhar 

a esse emaranhado de forças, a enunciados sobre a educação, buscando refletir acerca de 

seus impactos e contribuir para a desconstrução de uma visão que trata a educação como 

algo consensual, invisibilizando as duras disputas que se travam cotidianamente, a cada 

corte de verba, a cada determinação autoritária que finge ouvir os anseios das 

comunidades escolares, a cada nota de IDEB usada para culpabilizar docentes, 

reduzindo a complexidade do trabalho feito em um longo período à extrema 

objetividade de um dado numérico, entre tantos outros golpes diários. 

Diante do interesse em pesquisar sobre aquilo que envolve meu fazer diário, fez-

se necessário encontrar formas de encaminhá-lo, no que se refere à discussão acerca da 

produção de sentidos sobre educação no Brasil. Por conseguinte, após alguns meses de 

leituras, debates nas disciplinas do curso de Doutorado e encontros de orientação da 

pesquisa, apostamos – dentre os debates sobre educação que envolvem vários atores 

sociais – na demanda pela criação da Base Nacional Comum Curricular para a 

Educação Básica brasileira, uma vez que se mostra como propulsora de inúmeros 

enunciados com diversas perspectivas. Considerando, portanto, a atualidade do tema, 

                                                           
1
 De abril de 2011 a março de 2015, professora da rede municipal de educação de Niterói (RJ); de agosto 

de 2012 a março de 2015, professora da rede municipal de educação do Rio de Janeiro (RJ); de março de 

2015 até a presente data, professora do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca (Cefet/RJ). 
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sua relevância no âmbito educacional e sua relação com nosso interesse de discutir 

quem fala e quem tem sido legitimado a falar sobre educação, o que e de que modo se 

tem falado, passamos, daqui em diante, a focar nossa atenção nas práticas discursivas
2
 

relacionadas ao contexto em que se constrói a ideia de uma base nacional comum como 

uma tendência, necessidade e exigência.  

Explicitamos, resumidamente, que assumimos o entendimento de que a intitulada 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que se constitui por meio 

das já mencionadas disputas pela significação da educação. Sua elaboração e circulação 

se dão em meio a postulados legais e a uma série de outros enunciados, sejam avaliando 

as versões preliminares divulgadas, defendendo ou recusando sua necessidade de 

existência, disputando espaço de atuação em tal processo. Esses enunciados participam 

da produção de diferentes formas de se compreender “educação” e “qualidade da 

educação”, estando relacionados a processos de valorização também distintos.  

Diante do cenário exposto, parece-nos fundamental que se debata a educação, 

pensando-a como algo em constante definição, atravessado por diversos discursos em 

relação polêmica
3
. A “educação”, portanto, não é algo previamente dado, mas algo que, 

a partir de diferentes posicionamentos, permitirá mobilizar ou recusar certos enunciados 

e o que nos interessa é justamente dar visibilidade e discutir esse conjunto de 

enunciados que podem ou não ser ditos, a forma como são ditos, e a inerente produção 

de sentidos e suas consequências para as políticas curriculares que produzem 

subjetividades e formam cidadãos. 

Nesse ponto, devemos esclarecer que este trabalho se situa no âmbito dos estudos 

em Linguística Aplicada, buscando contribuir com a área, de modo a participar da 

problematização do sentido de social que tem nos pautado em nossas pesquisas, por 

conseguinte, esforçando-se para incrementá-lo, por meio de reflexões que privilegiam o 

diálogo entre diversos campos do saber, especialmente das Ciências Humanas. Como 

propõem Rocha e Daher (2015), a relação da Linguística Aplicada com o social costuma 

ser sinalizada como uma das características diferenciais da área, entretanto, cabe 

indagar tal relação, analisá-la sob novas óticas e propor caminhos que considerem uma 

visão crítica sobre onde surgem as demandas de pesquisa, quem seriam os legítimos 

demandantes e que natureza de interlocuções e trocas com outros saberes podem ser 

                                                           
2
 Trabalhamos com o conceito de prática discursiva segundo Maingueneau (2008a). Damos atenção a esse 

conceito nas seções 4.2.1, 4.3 e na abertura da terceira parte desta pesquisa. 
3
 Entendemos, aqui, a polêmica nos termos da proposta de Maingueneau (2008a), a qual é definida com 

mais detalhes na seção 4.1.4. 
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criadas. Por isso, essa pesquisa procura ser um espaço de estudo e reflexão sobre 

práticas de linguagem atravessadas por políticas públicas de educação que afetam, 

especialmente, a parcela da sociedade mais vulnerável e carente de direitos. Desse 

modo, assumimos um compromisso de respeito ao investimento público que garante sua 

realização
4
 e a todos os cidadãos que, mesmo sem formular a demanda explícita pela 

investigação deste tema, devem ter assegurado o seu direito a uma escola pública, 

gratuita, laica e engajada com sua formação crítica, intelectual e política. 

Devemos ressaltar, ainda no que concerne às possibilidades dos estudos de 

linguagem, a relevância de empreender um estudo no campo da Análise do Discurso, 

com contribuições da Linguística Enunciativa, visto que partimos da perspectiva de que 

não há sentidos imanentes às palavras. Portanto, voltamo-nos ao questionamento a 

respeito das disputas pela caracterização da “educação de qualidade” e a “sem 

qualidade” e, consequentemente, o “bom” e “mau” professor, a “boa” e “má” escola, os 

“bons” e “maus” materiais, por exemplo. Entendemos também que essas disputas não 

só produzem sentidos para o que é “bom” ou “mau”, mas colocam em jogo, 

principalmente, questões como “bom para quem ou para quê”, possibilitando a 

problematização daquilo que busca se mostrar como consensual, mas que sempre estará 

atrelado a certas perspectivas e a certos interesses de diferentes sujeitos. 

Partindo da premissa de que a educação não é consenso, estando no centro de 

disputas e diferentes interesses, principalmente quando falamos na construção de 

políticas públicas educacionais, o problema que esta pesquisa busca abordar é: que 

discursos foram privilegiados no processo de construção da BNCC? Que concepção de 

educação se constituiu na versão final do referido documento? A busca por responder a 

essa questão é conduzida pelo objetivo geral de dar visibilidade aos diferentes 

posicionamentos discursivos que buscam estabilizar sentidos sobre um ideal de 

educação, por meio de enunciados – manifestados em diferentes gêneros de discurso – 

sobre o que é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

  

                                                           
4
 Além de ser realizada no âmbito de uma universidade pública federal, esta pesquisa contou com o apoio 

da instituição na qual trabalho – o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(Cefet/RJ) – que me concedeu afastamento de minhas atividades profissionais por um ano e dez meses 

para sua conclusão. Ressalto, nesse sentido, a extrema importância da valorização da carreira pública 

docente por todos os entes federados, de modo a incentivar verdadeiramente a formação continuada e a 

respeitar as produções de saberes destes profissionais que conhecem a escola melhor do que ninguém. 
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Em termos mais detalhados, tomando como ponto de partida o contexto de 

elaboração da BNCC, procuramos alcançar os seguintes objetivos específicos: 

 Mapear acontecimentos sócio-políticos que constituem o processo de criação da 

BNCC; 

 Desenvolver articulações teórico-metodológicas que viabilizem a 

problematização das relações de força materializadas nas práticas de linguagem 

que fazem circular sentidos sobre a educação; 

 Construir um corpus analítico capaz de dar visibilidade à complexa e intensa 

circulação de sentidos sobre a educação e aos posicionamentos discursivos que 

participam deste processo; 

 Analisar enunciados realizados por diferentes atores que participaram do 

processo de debate e construção da BNCC em suas distintas fases, observando a 

produção de imagens acerca do professor e da escola pública; 

 Analisar os discursos que constituem os enunciados da BNCC, de modo a 

discutir sobre os interesses que defendem, a concepção de educação que 

sustentam e o grau de adesão que conquistam em relação às políticas públicas de 

currículo; 

 Analisar as diferentes versões da BNCC de língua estrangeira / língua inglesa, 

buscando depreender concepções de língua e o que se entende como o papel do 

ensino deste componente curricular no marco deste projeto para a Educação 

Básica brasileira.  

Aclaramos, em tempo, que este texto está dividido em três partes: a primeira, que 

busca registrar a cartografia de um dispositivo que compreendemos ser fundamental no 

processo de formulação da BNCC; a segunda, em que explicitamos articulações teórico-

metodológicas que possibilitam a realização da primeira etapa de análises da pesquisa, 

seguidas das próprias análises – a partir de textos de diversos enunciadores sobre 

diferentes momentos da elaboração da Base; e a terceira, na qual, enfim, desenvolvemos 

uma segunda etapa de análises, por meio das quatro versões da BNCC
5
 (textos 

introdutórios gerais e o componente curricular língua estrangeira / língua inglesa).  

O percurso realizado é longo, porém possibilita visualizar movimentos, alianças, 

articulações entre posicionamentos discursivos que lutam para impor sua visão de 

educação, em geral, favorecendo uma perspectiva mercantilista e conservadora que 

                                                           
5
 Na seção 1.3.2, apresentamos o quadro histórico-político que constitui o processo de construção da 

BNCC, considerando as diferentes versões publicadas, respectivamente, em 2015, 2016, 2017 e 2018. 
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compromete a construção de um projeto de educação crítico e emancipatório. 

Reconhecendo a urgência da denúncia sobre tais questões nas disputas educacionais que 

constituíram a elaboração da BNCC, sinalizamos que a leitura desta pesquisa pode se 

iniciar pelo quinto capítulo (parte III), o qual dá visibilidade ao golpe que se institui, 

especialmente, a partir da versão da Base publicada em 2017, por meio do qual se 

impõe a pedagogia das competências, além do desengajamento no que concerne à 

construção de uma sociedade mais justa e menos preconceituosa. Isso posto, passemos a 

uma descrição geral da pesquisa. 

Em relação à primeira parte, no capítulo de abertura, dedicamo-nos ao panorama 

histórico do processo de construção da BNCC. Começamos pelo mapeamento da 

definição de BNCC assumida pelo discurso governamental no primeiro portal oficial de 

divulgação do processo de construção da Base
6
, buscando refletir sobre o modo como se 

articula tal definição, em um contexto de argumentação acerca da necessidade do 

documento. Ainda neste capítulo, retomamos os marcos legais que são, com frequência, 

mobilizados para defender a Base como uma exigência atrelada ao ordenamento 

jurídico brasileiro. Por fim, fazemos um registro histórico dos movimentos políticos que 

contextualizaram o processo de formulação do referido documento, sinalizando agentes 

que requisitaram espaço de participação nessa dinâmica, os embates travados e as trocas 

dos representantes do governo mais diretamente envolvidos com a questão. 

No segundo capítulo, tratamos das implicações do "conhecimento oficial", 

apresentando reflexões teóricas da área da Educação, especificamente de Currículo, para 

discutir o conceito de Base Nacional Comum Curricular. Em seguida, procuramos 

entender o movimento que coloca a educação na rota do mercado financeiro e de 

interesses privatistas, o qual se associa às consequências da formulação da BNCC. 

Finalmente, entendendo a importância de situar a atuação dos entes privados na BNCC, 

apresentamos o Movimento pela Base Nacional Comum (MBNC), discutindo sobre a 

forma por meio da qual esse movimento se institui como enunciador legítimo, de modo 

a dialogar com professores e com a sociedade sobre o futuro da educação do país. 

Passamos, então, à segunda parte, com o terceiro capítulo, no qual reunimos mais 

algumas discussões acerca dos conceitos de rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995), 

com vistas a, por meio destes, encontrar caminhos para discutir a hierarquização entre 

diferentes saberes e incentivar a construção de um olhar que problematize efeitos de 

                                                           
6
 O termo “Base”, grafado com inicial em maiúscula, também será usado no decorrer desta tese para fazer 

referência ao documento Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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sentido de consenso em relação às práticas discursivas, em nosso caso, especialmente as 

que versam sobre a educação brasileira. Adicionalmente, apoiamo-nos em Maingueneau 

(2008a, 2008b, 2015), buscando diálogos entre seu conceito de interdiscurso e o viés 

rizomático, estabelecendo reflexões e escolhas teórico-metodológicas. Já no quarto 

capítulo, realizamos a primeira etapa de análises, baseada em enunciados que 

constituíram o processo de construção da BNCC em diferentes momentos, partindo das 

justificativas de recorte expostas no capítulo 3. 

Por fim, na parte III, composta pelos três últimos capítulos, empreendemos a 

análise das diferentes versões da BNCC. No capítulo 5, analisamos fragmentos dos 

textos introdutórios que definem o que seria tal documento (por onde recomendamos o 

início da leitura, para os que desejam entender prontamente, o golpe que impôs uma 

ruptura nos trabalhos que se realizavam). Já no capítulo 6, analisamos fragmentos que 

expõem a visão de língua e de papel da língua estrangeira na formação básica, seguindo 

com a análise dos objetivos de aprendizagem / habilidades – considerando os modos de 

organização dos componentes curriculares língua estrangeira / língua inglesa. No 

capítulo 7, articulamos as análises dos capítulos 4, 5 e 6, a partir do diálogo entre os 

conceitos de dispositivo, governamentalidade e disciplina (FOUCAULT, 2018, 2008, 

2014b) e competência discursiva (MAINGUENEAU, 2008a). 

 Finalmente, entendemos que uma das contribuições desta pesquisa é proporcionar 

um registro dos percursos estabelecidos e dos atores sociais que protagonizaram tais 

caminhos vivenciados no decorrer do debate nacional sobre a BNCC. Em outras 

palavras, o caminho contextual, teórico, metodológico e analítico que definimos nos 

permite traçar mapas de relações, na perspectiva cartográfica, e desemaranhar as linhas 

de um dispositivo, dando visibilidade aos embates que estão no processo de formulação 

da Base, que assumem diferentes pesos na versão final do documento e que, de maneira 

geral, participam das práticas discursivas do campo das políticas de educação.  

A explicitação de tais embates, verificados por meio da análise discursiva de 

diversos enunciados que constituem a BNCC e suas diferentes versões, nos levam a 

compreender que a significação da educação é espaço de intensas disputas, nas quais 

diferentes visões de educação se manifestam e o que nos preocupa é saber, conforme se 

constata ao longo da pesquisa, que a visão que ganha forma de registro no documento 

final se aproxima de discursos hegemônicos excludentes que silenciam a diversidade de 

gênero, raça, classe, além das singularidades das distintas comunidades escolares 

brasileiras. 
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PARTE I – CARTOGRAFIA DAS CONDIÇÕES DE CONSTRUÇÃO DE UMA 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

Falávamos, ao introduzir este trabalho, sobre o tanto que se enuncia a respeito da 

educação, partindo de variadas óticas, ainda que, muitas vezes, pautando-se numa 

suposta ideia de consenso. Sendo este o elemento que despertou nosso interesse pela 

presente pesquisa, um dos primeiros passos foi o de buscar referências que pudessem 

permitir problematizações acerca deste pretenso efeito de acordo ou neutralidade, no 

que diz respeito a toda atividade discursiva e não discursiva concernente à educação. 

Isso porque partimos da compreensão de que esse sentido de neutralidade e de suposta 

harmonia acerca do debate educacional acaba servindo a interesses de naturezas 

diversas e que não estão comprometidos primordialmente com a luta pela garantia do 

direito a uma educação pública gratuita, laica e engajada na formação crítica e 

emancipatória dos sujeitos. 

Tendo em vista que o referencial teórico mobilizado foi de fundamental 

importância em todas as etapas da pesquisa, inclusive na definição de sua estrutura e 

organização, acreditamos ser indispensável que comecemos por este ponto. Assim, 

buscamos desde já demarcar nosso entendimento e posicionamento sobre práticas 

discursivas e não discursivas diversas que se articulam, produzem sentidos, 

subjetividades e modos de ser no mundo. 

Pensar o currículo, a escola, o ensino, a aprendizagem, o trabalho do professor, 

entre inúmeros outros fatores que se relacionam com a prática educacional e, ademais, 

observar enunciabilidades e visibilidades (DELEUZE, 1990) também relativas à 

educação, envolve, em um empreendimento de investigação, a busca por possibilidades 

e caminhos para lidar, justamente, com a complexidade do múltiplo. Diante desse 

imperativo, encontramos nas propostas de Deleuze e Guattari (1995) sobre cartografia e 

rizoma, um apoio para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

Chamamos a atenção ao fato de que esta pesquisa se desenvolveu em paralelo ao 

próprio processo de construção da BNCC, o que nos permitiu acompanhá-lo em suas 

diversas etapas. Consequentemente, percebemos que seria uma contribuição importante 

proporcionar um registro dos percursos estabelecidos e dos atores sociais que 

protagonizaram tais caminhos vivenciados no decorrer do debate nacional sobre a Base. 

Fazendo esse registro, estaríamos desenhando mapas de relações, na perspectiva 
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cartográfica, dando visibilidade aos embates entre práticas discursivas do campo das 

políticas de educação que constituem o referido processo e que assumem diferentes 

pesos na versão final do documento. 

É preciso esclarecer que a cartografia é um dos princípios do rizoma, 

fundamentando-se em uma visão que se opõe à ideia de que haveria um centro de 

origem do conhecimento que se desdobraria em estruturas hierarquizadas, como num 

esquema arborescente. Ao contrário, o conhecimento é da ordem do rizoma, o qual se 

refere “(...) a um mapa que deve ser produzido, construído, sempre desmontável, 

conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, com suas linhas de 

fuga”. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.15) 

Recorrer ao rizoma e a sua natureza cartográfica torna-se um meio para buscar 

conhecer uma série de possibilidades de relações entre diversos posicionamentos sobre 

a Educação Básica, a partir do processo de formulação da BNCC e suas diversas 

dimensões. Nesse sentido, partimos da ideia de que estaremos lidando sempre com 

rizomas, com diferentes possibilidades de criação de elos entre os discursos que 

constituem a BNCC. O rizoma com toda sua heterogeneidade e multiplicidade nos 

mostra como possível, no campo dos estudos de linguagem, um caminho de trabalho 

com diversidade de textos, em diferentes gêneros discursivos, envolvendo diferentes 

sujeitos, instituições e posicionamentos. O que procuramos fazer nesta primeira parte é, 

portanto, traçar esse mapa, conhecer essas relações que são indissociáveis da própria 

Base. 

Uma vez que falamos sobre o caráter heterogêneo e múltiplo do rizoma, além de 

já termos nos referido a seu princípio da cartografia, vale esclarecer outros de seus 

princípios, conforme descreveram Deleuze e Guattari (1995). Desse modo, estão em 

questão os princípios de conexão e heterogeneidade, que dizem respeito às múltiplas 

conexões possíveis em um rizoma e que não são mediadas por um ponto central o que, 

consequentemente, gera um caráter heterogêneo a esse sistema; o princípio de 

multiplicidade que aponta para o fato de que o rizoma não tem uma unidade, não 

podendo ser reduzido a um ser ou a um objeto único, ao contrário, ele é sempre 

múltiplo; o princípio de ruptura assignificante, reforçando que o rizoma não pressupõe 

qualquer processo de significação que resulte em hierarquização, estando sempre sujeito 

a linhas de fuga, em um eterno devir, com inúmeras e imprevisíveis possibilidades de 

combinação; o princípio de cartografia e de decalcomania, ressaltando que o rizoma é 
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da ordem do mapa, isto é, da ordem do criativo, do devir, daquilo que pode ser 

constantemente construído, considerando que sempre haverá diversos pontos de entrada 

para este mapa e, assim, é contrário ao decalque, isto é, à cópia que paralisa, que retoma 

sempre o mesmo. Não obstante, em vez de colocar decalques sobre mapas, para copiá-

los, é possível fazer o inverso, colocar mapas sobre as reproduções, permitindo o 

surgimento de novos espaços, garantindo sua propagação. 

Inspirados nessa perspectiva desenvolvida por Deleuze e Guattari (1995), 

pesquisadores da Psicologia Social contribuem com a proposta da cartografia social, a 

qual é um método de investigação que também contribui para nossas reflexões iniciais, 

uma vez que chama a atenção para a natureza processual dos trabalhos de pesquisa, nos 

quais, ainda que haja uma sucessão de etapas, uma após a outra, todas fazem parte de 

um mesmo processo complexo e conexo, em que qualquer escolha, em qualquer 

momento, afeta todas as demais etapas (BARROS; KASTRUP, 2015). Tal visão é 

fundamental para a proposta que estamos construindo, ratificando a relevância de 

recorrermos a este referencial teórico-metodológico, pois, de fato, todas as partes em 

que se divide esta tese estão conectadas e precisam umas das outras para abordar a 

complexidade do objeto delineado.  

Considerando, ainda, o que vínhamos dizendo, sobre a construção da BNCC ser 

um processo que se intensificou formalmente no mesmo ano em que se iniciou esta 

pesquisa, vemos que a cartografia salienta justamente a possibilidade de construção de 

um “objeto-processo” (BARROS; KASTRUP, 2015), um modo de ver a realização do 

trabalho científico investigativo como uma processualidade, compreendendo que 

[...] o momento presente carrega uma história anterior, mas também [...] o 

próprio território presente é portador de uma espessura processual. A 

espessura processual é tudo aquilo que impede que o território seja um meio 

ambiente composto de formas a serem representadas ou de informações a 

serem coletadas. Em outras palavras, o território espesso contrasta com o 

meio informacional raso. (BARROS; KASTRUP, 2015, p.58-9) 
 

O método da cartografia, então, possibilita o mapeamento de processos, 

movimentos, campos de força, reforçando a perspectiva rizomática (que questiona tudo 

o que se mostra como estático e cristalizado) e, consequentemente, mostra que há 

caminhos pelos quais seguir para o estabelecimento de uma abordagem crítica das 

disputas de sentidos acerca da educação, em meio à intensa proliferação de práticas 

discursivas que buscam constituir este campo do saber. 



30 

Alcançado este ponto, cabe refletir sobre as contribuições de tudo isso para o 

encaminhamento desta pesquisa e, adicionalmente, para a compreensão dessa primeira 

parte do trabalho. Argumentamos que, diante da heterogeneidade de práticas discursivas 

e não discursivas sobre a educação, a perspectiva rizomática / cartográfica nos permite 

explorar a complexidade de tais produções, especialmente por ratificar o entendimento 

de que estamos frente a uma rede de elementos que não se relacionam por uma 

hierarquia que os definam em sua origem, permitindo-nos o questionamento acerca das 

relações de saber / poder que atuam nessa rede referente à formação acadêmico-escolar.  

O que fazemos no decorrer desta primeira parte, tanto no primeiro quanto no 

segundo capítulo, é buscar conhecer e remontar parte das condições históricas e sociais 

diversas que confluíram na formalização da demanda pela BNCC, bem como em 

determinada forma de encaminhar sua construção. Dito de outro modo, procuramos 

mapear os elos estabelecidos nesse rizoma referente às práticas discursivas do campo da 

BNCC como parte das políticas educacionais, com base na proposta de Foucault de que 

disputas no campo daquilo que se denomina como “conhecimento” e “verdade” são 

constitutivas do sujeito, assim, 

(...) as condições políticas, econômicas de existência não são um véu ou um 

obstáculo para o sujeito de conhecimento mas aquilo através do que se 

formam os sujeitos de conhecimento e, por conseguinte, as relações de 

verdade. Só pode haver certos tipos de sujeito de conhecimento, certas ordens 

de verdade, certos domínios de saber a partir de condições políticas que são o 

solo em que se formam o sujeito, os domínios de saber e as relações com a 

verdade. (FOUCAULT, 2003, p. 27) 

 

Interessa-nos, por ora, construir páginas de memória que contribuem para que, 

mais adiante, em nossas análises, possamos estabelecer conexões e procurar entender a 

inserção da BNCC (e todo o processo a ela atrelado) nessa rede de saber / poder, as 

relações que se instauram, os interesses que se articulam às subjetividades em produção, 

os discursos que entram em prática. 
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1. “A BASE É A BASE”: DE QUÊ? PARA QUÊ? PARA QUEM?  

 

Falar em Base Nacional Comum Curricular e buscar traçar um panorama sobre 

como esta tem sido entendida no contexto brasileiro não é tarefa simples. Estudos como 

o de Apple (2013) – sobre os quais discorremos no capítulo 2 – mostram que a 

discussão a respeito do “conhecimento oficial” acontece desde os anos 1990, não apenas 

no Brasil, e nos levam a pensar sobre disputas no campo do currículo, uma vez que este 

“é produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas que 

organizam e desorganizam um povo”. (APPLE, 2013, p.71)  

Reconhecendo a complexidade e a profundidade do assunto, buscamos, neste 

capítulo, abordar alguns aspectos que consideramos fundamentais para um maior 

conhecimento acerca dessa política educacional / curricular empreendida no país. 

Inicialmente, o foco recai na discussão sobre as definições que o MEC oferece sobre a 

BNCC, considerando não apenas o que enuncia, mas também como enuncia, o que 

silencia e o que evidencia. Na sequência, apresentamos um histórico de textos jurídicos, 

os quais, com frequência, foram retomados como forma de argumento em defesa da 

necessidade de construção da BNCC, buscando compreender a intertextualidade 

estabelecida entre eles (MAINGUENEAU, 2008a, p.77), no âmbito do discurso oficial, 

melhor dizendo, os “tipos de relações intertextuais que a competência discursiva define 

como legítimas”, sustentando que “todo campo discursivo define certa maneira de citar 

os discursos anteriores do mesmo campo” e de outros campos.  

Adicionalmente, tratamos do modo de elaboração adotado e dos participantes do 

processo de construção da Base, apresentando, simultaneamente, o contexto político 

brasileiro que o constituiu – cenário que envolveu disputas estratégicas e instabilidade 

marcadas por sucessivas trocas de representantes em diversos escalões do governo 

federal, interessando-nos especialmente as que concernem às esferas ligadas à educação. 

O registro desse histórico sócio-político da construção do documento, dos marcos legais 

associados frequentemente à Base, e das observações no que concerne a sua 

conceituação nos permite, enfim, reconhecer elementos fundamentais da fase de criação 

da BNCC e de produção de seus sentidos. Tais elementos, por sua vez, nos dão as 

primeiras pistas para que possamos apreender, ainda que parcialmente, as relações 

rizomáticas / o mapa de uma rede de posicionamentos discursivos que se confrontam 

constituindo esse ato político-pedagógico que é a proposição da BNCC, dialogando 

diretamente com o problema e os objetivos da presente investigação. 
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1.1. “Estamos construindo o futuro do Brasil”: a BNCC pelo discurso oficial 

 

 

A construção da BNCC foi uma tarefa encabeçada pela Secretaria de Educação 

Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC), realizada em etapas protagonizadas 

por diferentes sujeitos
7
, num intervalo de quase três anos. Tratou-se de um curto período 

– tendo em vista a complexidade do que se propunha a construir – marcado pela 

participação de vários atores sociais com interesses diversos e por significativas 

rupturas no governo federal que deixaram suas marcas no processo. Remetemos a essa 

sintética apresentação apenas para chamar a atenção, desde o início, para o fato de que 

definir a BNCC não é algo simples e pontual. Ainda hoje, mesmo após a aprovação do 

documento, muito ainda se discute sobre os motivos atrelados à defesa da necessidade 

da Base, não havendo acordo sobre o que ela representa para a Educação Básica 

brasileira. No entanto, nesta subseção, procuramos encaminhar discussões, tendo em 

vista entender o que o discurso oficial, à época de início dos trabalhos de confecção da 

BNCC, sustentou como definição de uma base comum e de que modo o fez. 

O principal meio de divulgação e de registros acerca da BNCC nessa etapa inicial 

foi o chamado Portal da Base, lançado publicamente em 30 de julho de 2015 pela SEB
8
. 

Tal portal foi uma ferramenta virtual que, além de ter funcionado, até certo momento
9
, 

como uma plataforma de informações sobre a Base, também colaborou com seu 

processo de construção. Considerando a importância que esta plataforma assumiu como 

fonte de referência, num momento tão fundamental como o início do processo, partimos 

de seus enunciados para buscar entender o que se dizia sobre tal documento.  

É preciso chamar a atenção para o fato de que estamos lidando com um 

enunciador institucional, o MEC, portanto, é preciso ter em mente que esta instituição 

foi composta por distintos integrantes, com mudanças inclusive em suas lideranças, no 

decorrer da elaboração da Base, algo que deixou marcas no âmbito linguístico-

                                                           
7
 O processo ao qual fazemos menção agora não foi o único que discutiu a construção de uma base 

nacional comum para a Educação Básica. Na seção 1.3.1, abordamos a existência de outros documentos 

que participaram deste debate e do processo de construção de sentidos do que viria a ser a Base. 
8
 Segundo informações disponíveis em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/21507-

portal-na-internet-promovera-debate-nacional-sobre-a-base-nacional-comum-curricular>. Acesso em: 18 

jan. 2017. 
9
 Atualmente, este não é mais o portal da Base, tendo sido substituído, em março de 2017, por um portal 

com nova interface e nova organização, o qual coincidiu com a publicação da suposta “terceira” versão da 

BNCC. O antigo portal, com base no qual realizamos as considerações desta seção, está disponível em 

novo endereço <http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>, sendo atualmente designado como 

“história da BNCC”. 
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discursivo
10

. Um exemplo disso foi o abandono deste primeiro portal que ora nos serve 

como fonte de referências e a consecutiva criação de um novo portal, lançado na 

ocasião da publicação da nova versão da BNCC, em abril de 2017, após a tomada da 

presidência da república por Michel Temer. Abordamos com mais detalhes essa ruptura 

na seção 1.3.2, no entanto, consideramos fundamental adiantá-la aqui, mesmo que 

resumidamente, para salientar que falar em MEC, ao longo de todo esse processo, não é 

falar em idênticas relações discursivas por parte dos enunciadores que se configuram em 

textos assumidos por esta instituição em diferentes momentos. 

Independentemente de ter sido substituído, partimos da apresentação que se faz da 

Base nesse primeiro portal, considerando o papel de referência que possuiu naquele 

momento. Caracterizando-o sinteticamente, este site se compunha por diversas seções 

dedicadas às diferentes etapas da elaboração da BNCC, desde a preparação inicial até a 

segunda versão do documento, registrando também contribuições da fase de consulta 

pública, pareceres sobre a versão preliminar e relatórios dos seminários estaduais, 

conforme mostra a figura 1. 

  

                                                           
10

 Maingueneau (2013) ao discorrer sobre polifonia, explica a existência do conceito de “interenunciador” 

o qual remete a “textos que são atribuídos a uma instância única (o nome de um grupo: comissão, 

partidos, sindicato, assembleia...), mas que são resultado de uma negociação entre diversas posições. 

Nesse caso, o autor é uma entidade coletiva indivisível que apresenta um texto que se esforça para apagar 

as marcas de divergência. Este interenunciador não coincide com as opiniões de nenhum membro do 

grupo de redatores: ele emerge da colaboração de posições mais ou menos divergentes” (p. 176). Apesar 

de não adotarmos o termo “interenunciador”, entendemos que tal conceito traz considerações pertinentes 

para compreendermos a caracterização do MEC enquanto enunciador que define a BNCC (seja no Portal, 

seja nas versões do referido documento). 
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A seção intitulada “preparação” disponibilizava informações gerais sobre o 

projeto da BNCC, dividindo-se em quatro partes: “o que é a BNCC?” (sobre a qual nos 

debruçamos com mais detalhes nas linhas a seguir), “propostas curriculares pelo país” 

(um compilado de propostas curriculares dos estados brasileiros, utilizado como ponto 

de partida para o trabalho da equipe de assessores e especialistas); “biblioteca” (uma 

reunião textos de lei entre outros considerados pertinentes) e “vídeos” (um conjunto de 

vídeos com depoimentos de representantes do MEC e uma apresentação da BNCC).  

A parte “o que é a BNCC?”, especificamente, se estrutura a partir de subseções 

que explicitam o que é, por que surge, como será construída, para que serve, quem são 

os sujeitos envolvidos em sua construção (aos quais o portal se refere como 

“protagonistas”) e, finalmente, uma linha do tempo, contendo um recorte de marcos 

considerados relevantes no histórico de discussões sobre o projeto de elaboração de uma 

base comum. A partir desse conjunto de dados compilados, pretendemos refletir sobre o 

que o MEC
11

 sustentou, nesse primeiro momento, como entendimento de base nacional 

comum. 

A subseção intitulada “o que é” desenvolveu-se em cinco parágrafos breves, nos 

quais buscou definir o conceito de base comum. No primeiro parágrafo, apresentava-se 

a seguinte explanação:  

A Base Nacional Comum Curricular (BNC) vai deixar claro os conhecimentos essenciais aos quais todos 

os estudantes brasileiros têm o direito de ter acesso e se apropriar durante sua trajetória na Educação 

Básica, ano a ano, desde o ingresso na Creche até o final do Ensino Médio. Com ela os sistemas 

educacionais, as escolas e os professores terão um importante instrumento de gestão pedagógica e as 

famílias poderão participar e acompanhar mais de perto a vida escolar de seus filhos. (BRASIL. Portal 

História da BNCC, 2015. ANEXO I) [grifos nossos] 

Quadro 1: O que é a BNCC? Definições do portal da Base. 

 

Segundo o MEC, portanto, a BNCC define “conhecimentos essenciais” e os 

entende como direitos de aprendizagem do estudante, sendo um instrumento que estaria 

a serviço da gestão pedagógica e do acompanhamento da vida escolar dos alunos por 

parte de seus responsáveis. Essa Base, que é relacionada frequentemente com a 

“qualidade da educação”, abre um espaço para a discussão sobre o que é conhecimento 

essencial nas diversas áreas. Nesse sentido, sua elaboração se constitui em um ambiente 

de concorrência para definir o que integra e o que fica de fora da BNCC, em outros 

termos, o que deve compor o processo de escolarização de crianças e jovens brasileiros, 

                                                           
11

 Reforçamos que o MEC, no decorrer do processo de construção da BNCC, foi integrado por diferentes 

profissionais, assumindo posicionamentos distintos neste decurso. Debatemos tal questão mais a fundo na 

seção 1.3.2 deste capítulo e nas análises realizadas na parte III. 



36 

numa perspectiva um tanto detalhada, visto a referência à especificação do que deve ser 

oferecido “ano a ano”.  

Por outro lado, partimos do entendimento de que os sentidos dos enunciados se 

constroem não apenas pelo que se diz, mas também pela forma como se diz e, a esse 

respeito, algo que chama a atenção na definição exposta pelo MEC é o fato de que, em 

seu recorte, não se apresenta qualquer discussão ou explicitação mais abrangente sobre 

o que seria uma base comum curricular, nem sobre o porquê de ela ser “necessária”, 

apoiando-se, mais fortemente, no fato de ela ser “exigida”. Um dos efeitos disso é a 

impressão de que essa discussão seria prescindível ou que já estaria resolvida, 

silenciando o conflito de perspectivas, algo que é corroborado pelos dados apresentados 

na subseção “linha do tempo”, na qual se apresentam diferentes marcos relacionados à 

questão da necessidade de construção de uma base. Além de apontar para legislações, 

são mencionados os documentos finais da Conferência Nacional de Educação (CONAE) 

de 2010 e de 2014
12

, os quais são mobilizados como argumentos favoráveis ao 

entendimento da necessidade de uma base comum. De toda forma, qualquer 

discordância relativa a tal necessidade é silenciada, nesse espaço. Tudo isso nos chama 

a atenção e reforça a relevância da realização da presente pesquisa que busca discutir a 

educação, questionando o efeito de sentido de “consenso” que se produz por meio de 

enunciados diversos, como este que define a Base. 

Retomando a citação exposta no quadro 1, notamos que o Portal faz referência a 

um documento específico, denominado Base Nacional Comum Curricular, buscando 

defini-lo. Algumas pistas linguísticas levam a tal constatação, como o uso do artigo 

definido “a” em relação ao nome “Base Nacional Comum Curricular” e o próprio uso de 

letras maiúsculas, sinalizando que se trata de um substantivo próprio – o nome do 

documento. Entende-se, então, que está em uso uma referência específica, ressaltando, 

no campo da língua, que já se dá como certa a existência desse documento, à época, 

ainda em construção. Notamos, portanto, um cuidado em definir o documento 

                                                           
12

 No documento da CONAE 2010, registram-se algumas diretrizes com vistas à construção de um novo 

PNE, entre as quais está a seguinte: “indicação das bases epistemológicas que garantam a configuração de 

um currículo que contemple, ao mesmo tempo, uma base nacional demandada pelo sistema nacional de 

educação e as especificidades regionais e locais” (MEC, 2010, p. 38). Já no documento da CONAE 2014, 

não há qualquer menção à “base nacional comum” relativa à EducaçãoBbásica. Em termos curriculares, 

ao falar sobre a construção do Sistema Nacional de Educação (SNE) e o novo PNE, o documento elenca, 

como uma das estratégias, o seguinte: “Aperfeiçoar as diretrizes curriculares nacionais, de maneira a 

assegurar a formação básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos nos diferentes níveis, 

etapas e modalidades da educação, atendendo as especificidades de cada região.” (FNE, 2014, p. 26) 
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brasileiro, em sua singularidade, ficando de lado qualquer discussão acerca do que seria 

uma base nacional curricular de forma mais ampla. 

Por se referir especificamente ao documento a ser elaborado, o texto se dedica, 

majoritariamente, a expor o que a Base irá influenciar (focando, portanto, numa 

perspectiva futura). Assim, esse texto de definição acaba por recorrer, diversas vezes, a 

verbos e perífrases verbais que apontam para o futuro, como se pode observar na citação 

do quadro 1 (vide grifos). Observamos que o uso das estruturas verbais que apontam 

para o futuro possibilita um efeito de sentido de ruptura e sinaliza, no ponto de vista do 

Ministério da Educação, que algo que não ocorre (ou que não ocorre como deveria) 

passará a acontecer de forma mais adequada devido à Base. Percebe-se, desse modo, 

que não se trata só de um texto de definição, mas também de defesa e promoção da 

proposta. 

A apresentação de uma defesa para a proposta, já no primeiro parágrafo da 

definição da BNCC, dialoga também com os diferentes posicionamentos que se 

manifestaram no que diz respeito à necessidade ou não da “urgente construção” deste 

documento. A percepção desse movimento argumentativo nos textos do mencionado 

portal motiva, em parte, nossas escolhas metodológicas e o interesse por entender o que 

(não) se incorpora “amigavelmente” no discurso oficial. A esse respeito, gostaríamos de 

tecer breves comentários capazes de trazer à vista diferentes pontos de vista que são 

reivindicados e rechaçados pelo discurso oficial ao postular a construção da Base como 

necessidade indiscutível para a melhoria da educação. 

No que concerne à defesa de um currículo nacional, encontramos nas propostas de 

órgãos econômicos internacionais, a promoção de uma visão de educação que adere a 

políticas educacionais em construção, como a Base. O Banco Mundial, por exemplo, 

que tem o Brasil como um de seus países parceiros, frequentemente volta seu olhar à 

educação, atrelando-a à possibilidade do crescimento econômico de um país. Em 2011, 

esta instituição publicou o documento “Aprendizagem para todos – investir nos 

conhecimentos e competências das pessoas para promover o desenvolvimento”, que 

apresenta a estratégia do grupo para o setor da educação até 2020. Este documento, em 

seu prefácio, deixa bem claro o modo por meio do qual o Banco Mundial enxerga o 

papel da educação, relacionando-o estreitamente à formação para o mercado de 

trabalho, com vistas ao desenvolvimento econômico dos países, conforme registra a 

citação a seguir: 
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Estamos a viver num período de extraordinária transformação. A 

impressionante ascensão dos países de renda média, liderada pela China, 

Índia e Brasil intensificou o desejo de muitas nações de aumentar a sua 

competitividade mediante o desenvolvimento de forças de trabalho mais 

capacitadas. Os avanços tecnológicos estão a mudar os perfis e as 

qualificações profissionais e, ao mesmo tempo, a oferecer possibilidades de 

aprendizagem acelerada. Os níveis implacavelmente elevados de 

desemprego, especialmente entre os jovens, ressaltaram a incapacidade dos 

sistemas de educação para formar jovens com as competências correctas para 

o mercado de trabalho e incentivaram os apelos de mais oportunidades e 

responsabilidades. (BANCO MUNDIAL, 2011, prefácio) (grifos nossos) 

 
A nova estratégia centra-se na aprendizagem por uma simples razão: o 

crescimento, desenvolvimento e redução da pobreza dependem dos 

conhecimentos e qualificações que as pessoas adquirem, não no número de 

anos que passaram sentados numa sala de aula. No nível pessoal, embora um 

diploma possa abrir as portas para um emprego, são as competências do 

trabalhador que determinam a sua produtividade e capacidade para se adaptar 

a novas tecnologias e oportunidades. Conhecimento e qualificações 

contribuem também para que um indivíduo possa ter uma família saudável e 

instruída, e participe na vida cívica. (BANCO MUNDIAL, 2011, p.3) (grifos 

nossos) 

 

O primeiro trecho citado é o parágrafo de abertura do documento e evidencia que 

a educação não interessa tanto como direito social, mas como um instrumento a favor da 

competitividade econômica global, para atrair investimentos. Soma-se a isso a visão de 

que a educação teria o poder de resolver o complexo problema da desigualdade social, 

passando para o indivíduo, numa lógica meritocrata, a responsabilidade por superar as 

crises do sistema capitalista, sobreviver às desigualdades que, desde seu nascimento 

podem impedi-lo de ter acesso a direitos básicos de cidadania (como saúde, saneamento, 

segurança) e adquirir habilidades e competências que garantam sua inserção e 

manutenção no mercado, uma vez que tenha acesso garantido a tal “educação de 

qualidade”.  

Assim, são abundantes termos como “competitividade”, “competência”, 

“adaptação”, “capacidade”, “mercado de trabalho”, “trabalhador”. É tão latente que o 

documento do Banco Mundial mais parece (e, de fato, não deixa de ser) um plano de 

estratégia para a economia, sendo a educação um instrumento para tal. Nota-se, em todo 

caso, que o cidadão é uma peça para garantir o crescimento econômico e, apenas em 

segunda instância, a educação se associa a sua vida e, mesmo assim, de modo tão breve 

e inconsistente, que fica patente seu subjugo às leis de mercado.  

Outros fragmentos desse mesmo documento nos ajudam a perceber a relação da 

BNCC com o atendimento às demandas desse órgão internacional, como os seguintes: 
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Para alcançar a aprendizagem para todos, o Grupo Banco Mundial canalizará 

os seus esforços para a educação em duas vias estratégicas: reformar os 

sistemas de educação no nível dos países e construir uma base de 

conhecimento de alta qualidade para reformas educacionais no nível global. 

(BANCO MUNDIAL, 2011, p. 5) (grifos nossos) 

 

Numa perspectiva operacional, o Banco Mundial concentrará cada vez mais a 

sua ajuda financeira e técnica em reformas do sistema que promovam os 

resultados da aprendizagem. Para esse efeito, o Banco irá concentrar-se em 

ajudar os países parceiros a consolidar a capacidade nacional para reger e 

gerir sistemas educacionais, implementar padrões de qualidade e equidade, 

medir o sistema de desempenho com relação aos objectivos nacionais para a 

educação e apoiar a definição de políticas e inovação com base comprovada. 

(BANCO MUNDIAL, 2011, p. 6) (grifos nossos) 

Em ambos os trechos se vê – como salientam os grifos – o interesse do Banco Mundial 

em reformas do sistema de educação e uma visão gerencialista que foca essencialmente 

no estabelecimento de “padrões de qualidade”, na criação de métricas de desempenho, 

entre outras medidas que possam comprovar os esforços das políticas praticadas pelos 

países parceiros. Desse modo, o documento deixa explícito seu posicionamento 

favorável à lógica de controle como caminho para aquisição de bons resultados, 

triangulando as ações de gestão, estabelecimento de padrões e, por fim, a implantação 

de técnicas de medição do alcance desses padrões, em uma perspectiva 

fundamentalmente quantitativa. Esse referencial educacional promovido pelo Banco 

Mundial encontra reflexos na proposta da BNCC, sendo respaldo para que a mesma seja 

apresentada, segundo analisamos há pouco, como algo indiscutivelmente necessário. O 

diálogo entre esses dois enunciadores, MEC e Banco Mundial, fica marcado, por 

exemplo, quando, ao buscar definir a Base, o portal se refere à mesma como um 

“instrumento de gestão pedagógica”, que define “conhecimentos essenciais” os quais, 

por sua vez, nos remetem aos “padrões de qualidade e equidade” mencionados no 

enunciado do Banco Mundial. 

 Ao passo que a definição da Base reafirma posicionamentos como os do Banco 

Mundial que buscam legitimar sua necessidade, ela simultaneamente silencia, 

desconsidera uma série de estudos e pesquisas na área de educação, como os de Apple 

(2013), Lopes (2015), Macedo (2014) que denunciam os riscos de se assumir uma 

política de conhecimento oficial. Ressalte-se que as professoras Alice Casimiro Lopes e 

Elizabeth Macedo, grandes referências acadêmicas entre os pesquisadores brasileiros na 

área de políticas de currículo, tanto como integrantes da Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), como individualmente em seus artigos 

publicados, manifestaram seu posicionamento contrário à necessidade de uma base 

nacional comum. 
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Apresentamos, para contribuir com a reflexão que ora instigamos, um enunciado 

assumido pela ANPEd, instituição que participou ativamente do debate sobre a BNCC, 

questionando e refutando sua necessidade: 

Trecho do Ofício n.01/2015/GR – ANPEd e ABdC 

“A Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação-ANPED, por meio do Grupo de 

Trabalho 12: Currículo, e com o apoio da ABdC/Associacão Brasileira de Currículo, manifesta-se 

contrariamente ao documento orientador de políticas para Educação Básica apresentado pela SEB/MEC 

a consulta pública como Base Nacional Comum Curricular. [...] 

Entendemos que o documento Base Nacional Comum Curricular apresenta, naquilo que Ítalo Dutra, 

Diretor de Currículos e Educação Integral da SEB/MEC, denomina "estrutura do documento e de seus 

fundamentos", uma descaracterização do estudante em sua condição de diferença, bem como da 

desumanização do trabalho docente em sua condição criativa e desconsideração da complexidade da vida 

na escola. A conversão do direito a aprender dos estudantes numa lista de objetivos conteudinais a serem 

aprendidos retira deste direito seu caráter social, democrático e humano. Apesar das constantes críticas 

dos especialistas da área, constatamos que, ao longo destes últimos dois (2) anos, progressivamente, o 

MEC foi silenciando sobre os debates, avanços e políticas no sentido de democratização e valorização da 

diversidade, cedendo voz ao projeto unificador e mercadológico na direção que apontam as tendências 

internacionais de uniformização/centralização curricular + testagem larga escala + responsabilização 

de professores e gestores traduzido na BNCC e suas complementares e hierarquizantes avaliações 

padronizadas externas. Como já viemos verificando em estudos e debates nacionais e internacionais, essa 

tríade orientada para os valores do mercado tem gerado, consequentemente, a desvalorização e 

privatização dos sistemas públicos de ensino e seus atores em diversas dimensões”. 

 

Disponível em: <http://www.anped.org.br/news/exposicao-de-motivos-sobre-base-nacional-comum-

curricular>. 

Quadro 2: ANPEd e o questionamento sobre a necessidade da BNCC. 

 

Frente às recentes exposições, depreendemos que apesar de não trazer 

explicitamente qualquer embate de perspectivas acerca da definição sobre o que seja 

uma base comum, o enunciador do portal da Base, que assume o discurso oficial, acaba 

por sinalizar, mesmo que indiretamente, este cenário de choques de visão. Afinal, fazer 

uma defesa pressupõe a necessidade de fazê-la e, portanto, evidencia a presença de 

disputas, como a discordância entre os postulados do Banco Mundial e a perspectiva 

sustentada pela ANPEd (apresentada no quadro 2), ainda que esta última não ganhe 

visibilidade no portal da BNCC.  

Embora a maior parte da definição da Base seja, conforme vimos, projetando um 

futuro, há dois momentos em que se define o documento utilizando referencias verbais 

ao presente. Primeiro, quando é explicitado que “a Base é parte do Currículo e orienta a 

formulação do projeto Político-Pedagógico das escolas, permitindo maior articulação 

deste” (anexo 1, quarto parágrafo). Nesse trecho, notamos uma aproximação a uma 

tipologia textual descritiva e o uso do Presente do Indicativo (conforme nossos grifos) 

gera como efeito o caráter de uma definição mais geral, que seria válida também em 

outros contextos, apesar de continuar havendo uma referência ao nome próprio “Base”.  
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Posteriormente, afirma-se que “A Base é uma conquista social” (anexo I, quinto 

parágrafo), nesse caso, mesmo que, à época, o documento ainda não tivesse sido 

elaborado, a exigência de construção de uma base já estava posta e o uso deste tempo 

verbal nesse contexto pode reforçar um entendimento de que seriam “inquestionáveis” 

os benefícios de se construir tal documento, já que o mesmo apresenta-se e autoriza-se 

como uma conquista por si só e desde já. Vale mencionar que a referência à “conquista 

social” pressupõe um movimento anterior de luta, de busca por alcançar determinado 

objetivo, o que nos leva a problematizar quem seriam os atores dessa luta e por que 

questões lutavam.  

Como vimos há pouco, entre os pesquisadores de currículo do Brasil não havia 

qualquer articulação em defesa da proposta de criação de uma base, por outro lado, as 

demandas do Banco Mundial, numa perspectiva que atrela a educação ao crescimento 

econômico e às necessidades de mercado, se veem refletidas nesse documento. Isso nos 

leva a considerar que o surgimento de tal demanda é também resultado de articulações 

de agentes privados que veem na educação um caminho para manutenção do sistema 

econômico que garante sua existência e sua prosperidade financeira.  

Algo que ratifica essa última afirmação é a formação do Movimento pela Base 

Nacional Comum Curricular (MBNC), grupo fundado pela Fundação Lemann, Instituto 

Natura e Itaú BBA, nascido da articulação entre essas e outras grandes instituições do 

setor corporativo e financeiro (AVELAR; BALL, 2017), cuja existência se justifica 

especificamente para participar dos debates acerca de tudo o que envolvia a criação e 

implementação da Base. Ressalte-se que mais da metade dos integrantes do MBNC 

possuem algum tipo de relação com outro movimento empresarial mais antigo, o Todos 

pela Educação (TPE)
13

, o qual, por sua vez, há algum tempo vem buscando (e 

conseguindo) aproximar-se da gestão pública educacional, conquistando cada vez mais 

espaço para induzir demandas que conformam políticas públicas de educação 

(BERNARDI; UCZAK; ROSSI, 2018). Esses, portanto, seriam os verdadeiros atores da 

luta que levou à “conquista” da BNCC, porém, como já temos conseguido mostrar, ela 

está atrelada a uma visão específica de educação que não é consenso entre todos os que 

participam do debate educacional.  

                                                           
13

 Segundo o portal do Todos pela Educação, trata-se de um movimento fundado em 2006. Tal 

movimento se define da seguinte forma: "Apartidário e plural, congrega representantes de diferentes 

setores da sociedade, como gestores públicos, educadores, pais, alunos, pesquisadores, profissionais de 

imprensa, empresários e pessoas ou organizações sociais que são comprometidas com a garantia do 

direito a uma Educação de qualidade para todos". Disponível em: 

<https://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/o-tpe/>. Acesso em 15 abril 2018. 
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No decorrer da pesquisa, voltamos a essa questão sobre a demanda pela 

elaboração de uma Base, o que dialoga com nossos objetivos, porém, neste momento, 

cabe o registro de que, no texto do portal, conforme comentado em momento anterior, a 

caracterização positiva do documento e a sua apresentação como algo consensual e 

resultado de demandas sociais estão sempre em destaque, favorecendo a criação de uma 

imagem de relação amistosa e de cumplicidade entre coenunciadores.  

Além disso, cabe explicitar com algum detalhamento os demais elementos que se 

associam a essa busca por caracterizar a Base, os quais organizamos no quadro 3. 

A Base, na perspectiva do presente... A Base, numa perspectiva para o futuro... 

“...parte do Currículo e orienta a formulação 

do projeto Político-Pedagógico das escolas, 

permitindo maior articulação deste”. 

Esclarecerá “os conhecimentos essenciais aos quais 

todos os estudantes brasileiros têm o direito de ter 

acesso”. 

“...é uma conquista social”. 

Servirá como “importante instrumento de gestão 

pedagógica” para professores, escolas e sistemas 

educacionais. 

 
Permitirá que a família participe e acompanhe “mais de 

perto a vida escolar de seus filhos” 

 
“será mais uma ferramenta que vai ajudar a orientar a 

construção do currículo” 

 

Deixará “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”. 

Quadro 3: Caracterização da Base Nacional Comum, segundo o Portal da Base. 

 

Em termos de perspectivas para o futuro, então, é perceptível a preocupação em 

aproximar a Base dos diferentes atores possivelmente envolvidos com a educação, 

apresentando a todos as mudanças, segundo o discurso oficial, oportunas a seus âmbitos 

de atuação, sejam professores, escolas, gestores, sistemas educacionais, pais e 

responsáveis. O documento permite, segundo essa visão, a “gestão” do conhecimento 

por todos esses atores, contribuindo para a construção de uma perspectiva que busca 

objetificar e tornar palpável a prática pedagógica (a despeito de toda a complexidade, 

heterogeneidade e subjetividade que ela envolve). 

Fica explícito também, de acordo com estas definições, que a Base é um meio de 

registrar de forma clara “conhecimentos essenciais” / “elementos fundamentais” que 

precisam ser ensinados aos estudantes brasileiros. Recordemos que o estabelecimento 

desses padrões em relação aos “conhecimentos essenciais” pode favorecer distintos 

modos de se conceber o papel da educação, como, por exemplo, uma atividade voltada à 

formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, como vimos nos 
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enunciados do Banco Mundial. Tudo isso sinaliza a gravidade da questão e a extrema 

relevância de que seja debatida entre aqueles que defendem a educação como um direito 

social voltado para a formação humana engajada com a emancipação do cidadão. 

Lembramos que, inicialmente, recorremos às definições expostas no portal, 

considerando que este se apresentou como o principal meio responsável pelo registro do 

processo de construção da Base, além de ter sido um espaço de divulgação e 

esclarecimentos. Entretanto, as versões da BNCC divulgadas publicamente também 

apresentam definições a este respeito e, nesse espaço, tampouco se dá visibilidade a 

discordâncias relativas à necessidade de uma base, apenas se apresenta seu conceito, 

recorrendo especialmente a outras políticas nacionais de educação para reafirmar sua 

pertinência.  

A BNC é constituída pelos conhecimentos fundamentais aos quais todo/toda 

estudante brasileiro/a deve ter acesso para que seus Direitos à Aprendizagem 

e ao Desenvolvimento sejam assegurados. Esses conhecimentos devem 

constituir a base comum do currículo de todas as escolas brasileiras embora 

não sejam, eles próprios, a totalidade do currículo, mas parte dele. Deve-se 

acrescer à parte comum, a diversificada, a ser construída em diálogo com a 

primeira e com a realidade de cada escola, em atenção não apenas à cultura 

local, mas às escolhas de cada sistema educacional sobre as experiências e 

conhecimentos que devem ser oferecidos aos estudantes e às estudantes ao 

longo de seu processo de escolarização. (BRASIL, 2015. BNCC, p. 15) 

 

Em conformidade com o PNE (2014-2024), à Base Nacional Comum 

Curricular cabe definir direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que orientarão a elaboração dos currículos nacionais. Na 

BNCC, as concepções de direito de aprendizagem e desenvolvimento são, 

portanto, balizadoras da proposição dos objetivos de aprendizagem para cada 

componente curricular. (BRASIL, 2016. BNCC, p.33) 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica. Aplica-se à educação escolar, tal como a 

define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB, Lei nº 9.394/1996), e indica conhecimentos e competências que se 

espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. 

(BRASIL, 2017. BNCC, p.7) 

 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 

preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). (BRASIL, 2018. BNCC, 

p.7)
14

 

 

                                                           
14

 Os grifos sublinhados são destaques nossos e o demarcado em negrito é do documento original. 
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Não pretendemos analisar em detalhes, neste momento, as definições da Base de 

cada uma das versões
15

. No entanto, uma breve leitura delas, em diálogo com a proposta 

do primeiro portal divulgado, mostra que, mesmo sendo mobilizado um único 

enunciador institucional, tal enunciador pode assumir posicionamentos diversos ao 

longo do processo, negociando com diferentes perspectivas educacionais – como fica 

marcado pela inclusão da noção de competências na versão publicada em 2017. Em 

comum, as definições expostas silenciam, no plano do explícito, os questionamentos à 

urgência e à necessidade do documento. Tais observações acabam por também nos 

servir como parâmetro para escolhas teórico-metodológicas – a serem apresentadas –, 

no que concerne a viabilizar a discussão e reflexão sobre os sentidos de educação que 

atravessam a construção da BNCC. 

Vale esclarecer que realizamos essa pequena análise com o objetivo de discutir 

sobre o que é levantado como essencial neste processo em que se busca atribuir sentidos 

a esse documento, até então, inexistente entre as políticas educacionais brasileiras. 

Dessa forma, vimos que o texto busca definir a BNCC do Brasil, recorrendo 

minimamente
16

 a conhecimentos mais gerais acerca do que seria uma base comum – 

dados como consenso –, silenciando possíveis desacordos, tanto em relação a sua 

necessidade quanto em relação a sua ampla caracterização / conceituação. Assim, 

apoiando-se essencialmente no ordenamento jurídico, formula-se uma definição da 

Base, associando-a a uma relação de “conhecimentos essenciais” aos quais todos teriam 

o direito de acesso e que serviria como “instrumento de gestão”. 

O portal da Base apresenta também os motivos pelos quais estaria sendo proposta 

a elaboração do referido documento. Essa subseção, intitulada “por quê”, tematiza a 

questão de que há muitas respostas e ponderações possíveis em relação à necessidade de 

uma Base, porém se apoia essencialmente no conjunto de exigências legais para reforçar 

o discurso de que ela precisa ser criada. São retomadas a Constituição Federal de 1988, 

a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica de 2010, o Plano Nacional de Educação de 2014, além das discussões 

realizadas no âmbito da Conferência Nacional de Educação (CONAE). Todos esses 

                                                           
15

 A análise detalhada das definições de Base Nacional Comum Curricular nas quatro versões do 

documento é realizada na terceira parte desta pesquisa, capítulo 5. 
16

 Como dissemos, na subseção “linha do tempo”, faz-se referência às discussões realizadas no âmbito da 

CONAE 2010 e 2014, entretanto, não se dá nenhum tipo de espaço a opiniões adversas, pelo contrário, as 

conferências são retomadas como forma de reforçar a necessidade de construção da Base, apenas. 
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marcos legais e alguns outros no campo das produções sobre currículo para a Educação 

Básica estão registrados de forma mais objetiva na seção “linha do tempo”
17

. 

Em termos de finalidade da Base, a subseção “para quê” se dedica a enumerar a 

serviço de que outras questões este documento está. Conforme aponta o portal, este 

documento servirá como instrumento de gestão (base para a formulação e reformulação 

de currículos de sistemas de ensino), além de ser uma referência para políticas de 

avaliação da Educação Básica, para a produção de materiais didáticos e para a formação 

de professores (inicial e continuada). Da mesma forma, sinaliza-se o diálogo que a 

implantação da BNCC deve ter com outras políticas de educação já em curso no Brasil, 

como a reforma das licenciaturas, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
18

 e o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por exemplo. 

Assim, evidencia-se uma gama de outras instâncias atuantes na área da educação 

que se interessariam pela criação e implantação da BNCC, como o mercado editorial, a 

indústria educacional de forma mais geral, e as instituições privadas, especialmente do 

setor financeiro, que atuam oferecendo materiais, treinamento, avaliações externas, 

entre outras “soluções” para o setor público
19

. Ressalte-se a importância do termo 

“sistemas de ensino” que passa a ser usado com frequência no âmbito da construção da 

BNCC e que remete a um uso de linguagem fortemente associado à indústria da 

educação, em referência aos grandes grupos econômico-educacionais privados que 

oferecem “sistemas de ensino” designados como referência de qualidade que passam a 

controlar boa parte da Educação Básica privada, atuando também na educação pública, 

por meio das parcerias público-privadas. Bego (2015, p. 62) explica que: 

Os SAEs [sistemas apostilados de ensino] são oriundos de empresas privadas 

com fins lucrativos que atuam vendendo produtos e serviços educacionais por 

meio do modelo de franquias para as escolas privadas e do modelo de 

parcerias para escolas públicas. (...) 

A aquisição de SAE por prefeituras chama a atenção por seu crescimento 

vertiginoso; a primeira aquisição de SAE por Rede Escolar Pública 

Municipal (REPM) foi efetivada em 1998 pela empresa COC, e, após 12 

anos, o número de parcerias já somava 309. Até o ano de 2011, os três SAEs 

mais adotados pelos municípios do Estado de São Paulo foram os das 

empresas COC, Positivo e Objetivo (ADRIÃO, 2011). 

                                                           
17

 Em seção futura, tratamos com mais detalhes sobre os marcos legais que, com frequência, foram 

mobilizados como argumento em defesa da necessidade de criação da BNCC, buscando refletir sobre 

diferentes formas de apropriação desses enunciados e seus efeitos de sentido. 
18

 Durante os anos 2017 e 2018, tanto o PNLD passou por modificações, tendo em vista a tomada de 

poder por Michel Temer e sua coalizão. Por entendermos que estas alterações dialogam com uma série de 

práticas discursivas e não discursivas das lideranças governamentais, abordaremos tal assunto com mais 

detalhes na seção 1.3. 
19

 Tratamos desse assunto com mais detalhes no capítulo 2 (seção 2.2). 
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Aproximando-nos do fim desta seção, registramos que, por meio das análises 

realizadas, compreendemos a natureza de parte das linhas que constituem a rede de 

relações rizomáticas acerca das recentes políticas públicas educacionais. O enunciado 

sustentado pelo MEC, ao definir a BNCC, sinalizou o silenciamento da discussão acerca 

da necessidade da Base, construindo sua definição a partir de uma ideia de que haveria 

acordo a esse respeito. De outro modo, este mesmo enunciado salienta a estreita relação 

entre o discurso do MEC e a agenda de empresários que se articulam para participar do 

debate educacional. Assim, parece-nos que estes agentes e as práticas discursivas que 

(os) sustentam são os primeiros pontos do mapa que estamos a cartografar, com vistas a 

desconstruir a noção de consenso sobre os sentidos de educação que, por sua vez, 

atravessam a promoção e instituição de políticas como a BNCC. 

Por fim, retomamos alguns elementos que se associaram à busca por definir a 

BNCC no portal dedicado ao seu processo de construção, a saber: a presença de uma 

estrutura argumentativa – em parte, apoiada no ordenamento jurídico – que visa a 

defender a necessidade da Base e que, consequentemente, mostra, de modo indireto, a 

existência de um debate sobre a questão, ainda que este não ganhe espaço neste 

ambiente; um efeito de sentido de cumplicidade entre coenunciadores do portal, 

sustentado pela apresentação da necessidade da Base como um consenso geral, 

buscando envolver e aliar responsáveis, gestão escolar, docentes e mercado, ainda que 

estes atores possam ter diferentes interesses a respeito da educação; e, por fim, o diálogo 

travado com políticas de avaliação em larga escala e produção de materiais didáticos, 

fatores convenientes a uma indústria educacional muito interessada na construção da 

BNCC. Tudo isso, buscamos problematizar e discutir de modo mais atento no decorrer 

das próximas seções e do próximo capítulo. 
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1.2. Precisamos de uma base (?)(!): O argumento jurídico 

 

Na seção anterior, ao discorrermos sobre como o MEC define a BNCC, 

mencionamos que as justificativas para a criação do documento são, essencialmente, um 

conjunto de normas jurídicas. Dessa forma, dedicamo-nos, por ora, a tratar desse 

panorama em que se constrói a necessidade de uma base comum curricular, pautando-se 

no argumento jurídico mobilizado pelo discurso oficial. 

De início, cabe esclarecer que a proposta de Base Nacional Comum se relaciona a 

um contexto sócio-histórico específico no qual se defende a centralização das questões 

de ensino, articuladas a um projeto de Sistema Nacional de Educação. 

No contexto da estrutura federativa brasileira, na qual convivem sistemas 

educacionais autônomos, fazem-se necessárias a regulamentação e a 

institucionalização de um regime de colaboração que efetive o projeto de 

educação nacional via Sistema Nacional de Educação (SNE). O Plano 

Nacional de Educação (PNE) determina que o poder público, contados dois 

anos a partir da publicação da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, deverá 

instituir, em lei específica, o SNE, entendido como um conjunto unificado 

que articula todas as dimensões da educação, no intuito de promover a 

equidade, com qualidade, para toda a população do país. (BRASIL, 2016. 

BNCC, p. 27-28) 

 

Esse projeto centralizador está marcado em diversos textos jurídicos brasileiros, 

os quais são convocados, atualizados e ressignificados na discussão da BNCC, à luz dos 

diferentes posicionamentos que se manifestam em nossa sociedade. Por conseguinte, 

importa-nos traçar um panorama dos referidos textos, apresentando brevemente de que 

forma se registra a questão da exigência de centralização e uniformização do currículo 

nacional.  

Na versão da BNCC publicada em 2016, menciona-se que a Base é um 

documento normativo e que, portanto, “precisa estar articulada a um conjunto de 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” (BRASIL, 2016. BNCC, 

p.25). Além disso, explica-se que a Base faz parte da Política Nacional de Educação 

Básica, reforçando a afirmação acerca do diálogo que mantém com diversas normas 

jurídicas. O quadro a seguir ilustra essas articulações em torno das quais também se 

constitui a BNCC (incluindo políticas que vêm em sua decorrência). 
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Figura 2: BNCC e Política Nacional de Educação Básica. (BRASIL, 2016. BNCC, p.26) 

 

Neste momento, nos detemos a assinalar os textos jurídicos que apontam para a 

exigência de uma base comum, sendo eles: a Constituição Federal (CF) de 1988; a Lei 

nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases – LDB); a Resolução CNE/CEB nº4/2010; e a 

Lei nº 13.005/2014 (Lei do PNE). Por meio desta explanação, realizamos breves 

discussões sobre possíveis efeitos de sentido que decorrem de certa forma de enunciar, 

considerando a esfera jurídica e, ademais, buscamos refletir sobre o fato de que a 

produção de sentidos a partir da leitura desses textos mobiliza diferentes condições de 

produção, considerando distintas situações de enunciação em que estes são retomados.  

Comecemos pela Constituição Federal (CF), em que se registra, em seu artigo 

210, que “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais 

e regionais”. A CF não faz outras menções a determinações curriculares em seu decorrer 

e restringe-se apenas ao ensino fundamental. Ademais, a lei não explicita qualquer 

fundamento que sustente a necessidade de “assegurar uma formação básica comum”. De 

fato, é característico do gênero lei tal ausência de fundamentação em seu texto, o que 

não significa que não seja resultado de um embate de forças que participam da 

atribuição de valores aos projetos educacionais. 
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No que concerne à CF, ressaltemos que sua publicação é de 1988
20

, dessa forma, 

percebemos que a discussão sobre uniformização curricular já circulava. Atualmente, 

com o intuito de defender a necessidade da BNCC, diversos atores retomam a CF, 

entretanto, não se questionam em relação à contextualização do surgimento dessa 

exigência à época da construção da carta magna, como se as demandas construídas em 

torno à educação fossem estanques, mesmo com o decorrer das décadas. 

Nesse sentido, e também a título de ilustração, vale salientar o fato de que o termo 

“base comum nacional” é referenciado em discussões encabeçadas pela Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), desde o início da 

década de 1980, sobre formas de pensar as práticas curriculares de formação de 

professores da Educação Básica, contrapondo-se à ideia de currículos mínimos. Os 

currículos mínimos na formação em nível superior vigoraram como parâmetro até a 

publicação da LDB de 1996 que traz a perspectiva das diretrizes curriculares nacionais, 

encaminhando-se a uma discussão favorável à flexibilização curricular. Os fragmentos a 

seguir explicitam em que direção o conceito de base comum aponta. 

A idéia de base comum nacional originou-se na formulação de princípios no I 

Encontro Nacional, em Belo Horizonte (1983). Essa base insurgia-se contra a 

formação do pedagogo apenas como especialista sem que se formasse 

professor e foi o ponto de partida para a construção de uma concepção de 

formação do educador que atingisse todas as licenciaturas. 

A definição de base comum nacional registrada no documento do I Encontro 

Nacional inseria-se no contexto educacional do começo da década de 80, 

período marcado pela contestação e pela refutação dos atos advindos da 

tecnoburocracia. (ANFOPE, 1996, p.16) 

 

A luta pela formação teórica de qualidade, um dos pilares fundamentais da 

base comum nacional, implica em recuperar, nas reformulações curriculares, 

a importância do espaço para análise da educação enquanto disciplina, seus 

campos de estudo, métodos de estudo e status epistemológico; busca ainda a 

compreensão da totalidade do processo de trabalho docente e nos unifica na 

luta contra as tentativas de aligeiramento da formação do profissional da 

Educação, via propostas neo-tecnicistas que pretendem transformá-lo em um 

"prático" com competência para lidar exclusivamente com os problemas 

concretos de sua prática cotidiana. (ANFOPE, 2001, p.4) 

 

Percebemos por meio das citações expostas que, mesmo tratando-se da formação 

de professores e não da Educação Básica mais diretamente, o conceito de “base 

comum” não era / é consenso, se constrói em meio a reflexões acadêmicas e ganha 

significados dentro de contextos bastante específicos. De modo a ratificar este 

                                                           
20

 O artigo 210 da CF não sofreu nenhuma modificação quanto à menção aos termos “formação básica 

comum” e “conteúdos mínimos”. O texto original está disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-

publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 22 fev. 2017. 
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comentário, mencionamos na sequência o posicionamento da própria ANFOPE no que 

diz respeito à proposta do MEC de Base Nacional Comum Curricular, no qual se 

distanciam do entendimento assumido pelo Ministério, em suas releituras da 

Constituição Federal e de outros marcos legais mobilizados para argumentar a 

necessidade do documento. 

A propósito, a Anfope vem reafirmar sua concepção de Base Comum 

Nacional que se opõe à concepção da BNCC proposta pelo MEC. A Anfope, 

em sua Carta de Florianópolis (2016), redigida conjuntamente com o 

Forumdir, manifestou-se contrária a qualquer subordinação a normas e 

regulações que visem à padronização curricular com o objetivo de facilitar a 

avaliação e o ranqueamento de escolas na obtenção de maior grau de 

comparabilidade, ação necessária para produzir competitividade, com foco 

exclusivo nas demandas do mercado (ANFOPE REGIONAL SUL, 2016). 

Neste mesmo documento, a Anfope posicionou-se a favor do fortalecimento 

das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de Pedagogia 

(2006) e das Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação Inicial e 

Continuada de Profissionais do Magistério (2015), como instrumentos de 

resistência contra processos de desprofissionalização docente, bem como 

pelo fortalecimento do Conselho Nacional de Educação como lócus 

institucional do debate acerca da BNCC. (ANFOPE, 2016, p.37) 

Vale ressaltar, em tempo, que entendemos as leis e as normas jurídicas na 

perspectiva discursiva, ou seja, trata-se de enunciados cujos sentidos não estão 

previamente dados, mas se constituem social e historicamente, em outras palavras: 

(...) não é um sentido diretamente acessível, estável, imanente a um 

enunciado ou a um grupo de enunciados que estaria esperando para ser 

decifrado: ele é continuamente construído e reconstruído no interior de 

práticas sociais determinadas. (MAINGUENEAU, 2015, p.29) 

Assim, tratar de “base comum” no final da década de 1980, tal como registrado na 

CF, coloca em jogo discursos e relações de poder que não necessariamente são os 

mesmos que circulam ao se retomar essa exigência, usando-a como argumento para a 

construção da atual BNCC, mais de trinta anos depois. Consideramos relevante o 

registro dessas reflexões, uma vez que buscamos contribuir para uma leitura crítica de 

enunciados que, de forma recorrente, se apresentam como “objetivos”. 

Entender as normas jurídicas no plano do discurso, portanto, é considerar, como 

explica Foucault (2014, p.8-9), que sua circulação e retomada em diferentes momentos, 

por diferentes pessoas, passa por um processo de produção discursiva de natureza 

“controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 

que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento 

aleatório (...)”. Sendo assim, a Constituição não apenas se constrói por produções 

discursivas articuladas em certa época, como também passa a ser citada e apropriada por 
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diversos posicionamentos, funcionando como argumento para diferentes formas de se 

entender a BNCC e de defender a sua necessidade. 

A questão da base comum é retomada na Lei nº 9.394/1996, artigo 26
21

, no qual 

se postula que 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos. 

A referida lei registra o termo “base nacional comum”, mas não faz referência 

específica a “currículo”, isto é, não diz que se trataria de uma base curricular. Ademais, 

não chega a esclarecer com detalhes o que se entende por tal base nacional comum, 

portanto, diferentes compreensões se dão a partir de tal enunciado. Na concepção de 

Macedo (2014, p.1532), a título de ilustração, “a rigor, a LDB permite a compreensão 

de que a base nacional comum é constituída pelo que segue estabelecido nela própria”, 

algo que pode ser reforçado pela ementa da lei: “estabelece as diretrizes e bases
22

 da 

educação nacional”. Entretanto, em decorrência da LDB, uma série de outras 

normatizações é produzida, defendendo a necessidade de uma base comum e dando-lhe 

contornos mais específicos. 

A Lei de Diretrizes e Bases, no que tange à menção ao termo “base nacional 

comum”, faz uma referência genérica que acaba sendo, anos depois, no momento de 

construção da BNCC, retomada e preenchida de diversos sentidos. Notamos que a ideia 

de “base nacional comum” era inconclusa, observando, por exemplo, o que dizem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (segundo segmento), 

publicados em 1998, em diálogo direto com a LDB: 

A LDB deixa expressa a necessidade de se trabalhar com diferentes áreas de 

conhecimento que contemplem uma formação plena dos alunos, no que diz 

respeito aos conhecimentos clássicos e à realidade social e política, dando 

especial enfoque ao ensino da história do Brasil, sob a justificativa da 

necessidade de conhecer nossas matrizes constituintes e sentir-se pertencente 

à nação. Explicita também a necessidade de haver uma base comum de 

conhecimentos para todos e o tratamento de questões específicas de cada 

localidade. É nessa perspectiva que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

foram organizados em áreas e temas transversais, prevendo adequações às 

peculiaridades de cada local. (BRASIL, 1998, p. 57-58) 

                                                           
21

 O artigo 26 da Lei nº 9.394/1996 foi alterado pela Lei nº 12.796/2013 (que dispõe sobre a formação dos 

profissionais da educação e dá outras providências). Essa alteração, no entanto, não diz respeito ao que se 

postulou sobre a necessidade de uma “base nacional comum”, termo que está presente no texto do artigo 

desde a publicação original. A publicação original está disponível para consulta em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578-publicacaooriginal-

1-pl.html>. Acesso em 22 fev. 2017. 
22

 Grifo nosso. 



52 

Em 2010, publica-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

e a Resolução CNE/CEB nº4 / 2010. Nesse dispositivo legal, define-se com precisão o 

que seria essa base, a qual segue sendo referida como “base nacional comum”.  

Art. 14. A base nacional comum na Educação Básica constitui-se de 

conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas 

políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do conhecimento 

científico e tecnológico; no mundo do trabalho; no desenvolvimento das 

linguagens; nas atividades desportivas e corporais; na produção artística; nas 

formas diversas de exercício da cidadania; e nos movimentos sociais.  

§ 1º Integram a base nacional comum nacional:  

a) a Língua Portuguesa;  

b) a Matemática;  

c) o conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, 

especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da História e das Culturas 

Afro-Brasileira e Indígena,  

d) a Arte, em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música;  

e) a Educação Física;  

f) o Ensino Religioso.  

§ 2º Tais componentes curriculares são organizados pelos sistemas 

educativos, em forma de áreas de conhecimento, disciplinas, eixos temáticos, 

preservando-se a especificidade dos diferentes campos do conhecimento, por 

meio dos quais se desenvolvem as habilidades indispensáveis ao exercício da 

cidadania, em ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento integral 

do cidadão.  

§ 3º A base nacional comum e a parte diversificada não podem se constituir 

em dois blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma dessas 

partes, mas devem ser organicamente planejadas e geridas de tal modo que as 

tecnologias de informação e comunicação perpassem transversalmente a 

proposta curricular, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, 

imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos. 

A definição exposta silencia os embates que determinam o que é um valor, um 

conhecimento a ser considerado relevante para a formação escolar. Isso fica claro 

quando a resolução elenca, no primeiro parágrafo do artigo citado, os componentes que 

integram a base comum, apresentando-os como necessários, mas sem mostrar que sua 

determinação passa por processos valorativos sobre o que são conhecimentos escolares. 

Foucault (2014) contribui para essas reflexões, mostrando que existem coerções acerca 

do que se enuncia, sendo a “vontade de verdade” um desses sistemas de exclusão que 

atuam no discurso. Nesse sentido, entendemos que o discurso jurídico se constitui 

também afetado por essa “vontade de verdade”: 

Como se para nós a vontade de verdade e suas peripécias fossem mascaradas 

pela própria verdade em seu desenrolar necessário. E a razão disso é, talvez, 

esta: é que se o discurso verdadeiro não é mais, com efeito, desde os gregos, 

aquele que exerce o poder, na vontade de verdade, na vontade de dizer esse 

discurso verdadeiro, o que está em jogo, senão o desejo e o poder? O discurso 

verdadeiro, que a necessidade de sua forma liberta do desejo e libera do 

poder, não pode reconhecer a vontade de verdade que o atravessa; e a 

vontade de verdade, essa que se impõe a nós há bastante tempo, é tal que a 

verdade que ela quer não pode deixar de mascará-la. (FOUCAULT, 2014, 

p.19) 
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Por outro lado, é importante ressaltar que essa definição mais precisa do que se 

entende como base nacional comum naquele momento não deixa, em nada, explícito 

que tal base seria um documento a ser construído. Na verdade, ao ler as referidas 

DCNEB, é possível depreender que elas próprias estariam ocupando esse papel de base 

comum, como fica marcado no seguinte trecho: 

Nesta publicação, estão reunidas as novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica. São estas diretrizes que estabelecem a base nacional 

comum, responsável por orientar a organização, articulação, o 

desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas de todas as redes 

de ensino brasileiras. (grifo nosso) (BRASIL. DCNEB, 2010, p.4) 

 

Resta mencionar o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, documento em 

que, de fato, se cria a necessidade de elaboração de uma Base Nacional Comum 

Curricular, o qual deixa entender que esta Base não é contemplada pelas DCNEB, LDB 

ou qualquer outro anterior. Apenas no PNE inclui-se o termo “curricular” a essa “base 

nacional comum”, o que contrasta com todas as demais normativas, chamando a atenção 

para esse objetivo específico de legislar sobre o currículo, conforme vimos na seção 

anterior, sobre “conhecimentos essenciais”, parecendo encaminhar-se a uma perspectiva 

que entende a necessidade de registrar de modo específico tais elementos, contrapondo-

se aos documentos que já haviam sido feitos, como os PCN e as DCNEB (ressalte-se 

que em nenhum desses casos criou-se lista detalhada de elementos a respeito do que 

devesse ser ensinado em cada uma das séries / etapas da Educação Básica). Diante dessa 

singularidade, fica marcado no PNE o interesse específico em determinar padrões 

educacionais específicos de currículo, numa perspectiva que se aproxima de uma lógica 

de possibilidade de maior controle e responsabilização (bem similar ao que vimos nas 

propostas do Banco Mundial, na seção anterior). 

Em tempo, registramos que, de acordo com Bernardi, Uczak e Rossi (2018), o 

movimento empresarial Todos pela Educação (TPE) vem estabelecendo pontes de 

contato com agentes públicos, de forma que tem adquirido forte poder de indução das 

políticas educacionais. Nesse sentido, os referidos autores asseveram que o próprio PNE 

mostra marcas do diálogo com interesses dos empresários, uma vez que prevê no artigo 

5º, parágrafo 4º que o investimento público em educação também pode ser feito por 

meio de incentivos e isenções fiscais, isto é, considerando os benefícios concedidos a 

instituições privadas como possibilidade de recursos aplicados à educação. Soma-se a 

isso, o fato de que o TPE integra o chamado Observatório do PNE:  
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(...) composto por 24 organizações que inclui o próprio Movimento [...], e a 

grande maioria das demais instituições é parceira ou mantenedora do TPE. O 

Observatório é uma plataforma online que tem como objetivo monitorar os 

indicadores referentes a cada uma das 20 metas do Plano [...]. (BERNARDI; 

UCZAK; ROSSI, 2018, p. 38).  

 

Frente ao exposto, não seria de se estranhar que justamente o PNE, em ligeiro 

diálogo com parte da agenda dos reformadores educacionais privados – como o TPE e o 

MBNC –, traga o registro explícito e a exigência imediata de construção da BNCC. 

Em termos mais específicos, a Base Nacional Comum Curricular, no PNE, é 

referida nas seguintes metas: 

 meta 2 – trata da universalização do ensino fundamental e sua conclusão na 

idade recomendada;  

 meta 3 – aborda a universalização do ensino médio e o aumento da taxa de 

matrículas nesse nível de escolaridade; 

 meta 7 – explicita a necessidade de fomento da qualidade da Educação Básica, 

de melhoria do fluxo escolar e do alcance de metas de avaliação no Ideb; e 

 meta 15 – abrange a política nacional de formação dos profissionais da 

educação, garantia da formação de professores específica para área de atuação.  

 

Nas metas 2 e 3, respectivamente nas estratégias 2.2 e 3.3, fala-se sobre a 

responsabilidade dos entes federados frente ao pacto interfederativo como meio para 

garantir a implementação da base nacional comum curricular para o ensino fundamental 

e médio. Já na meta 15, a base nacional comum curricular aparece como parâmetro que 

deve ser respeitado nas políticas de formação de professores da Educação Básica. 

Entretanto, é na meta 7 que se definem contornos mais específicos sobre a criação da 

Base. Primeiro, há de se dizer que tal meta apresenta como seu cerne o alcance de 

médias predefinidas nas avaliações do IDEB
23

, as quais são entendidas como 

parâmetros que indicam a melhoria da qualidade da educação, como mostra a figura: 

                                                           
23

 A meta 7, em sua estratégia 7.11, define a necessidade de melhoria nas avaliações do Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), estabelecendo médias a serem alcançadas pelo Brasil 

neste exame. Em tempo, esclarecemos que o PISA é uma avaliação de larga escala comparada, aplicada 

em diversos países do mundo, coordenada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Para mais saber mais sobre esta avaliação, recomendamos a pesquisa de mestrado 

realizada pela Profa. Lidiane Oliveira (Cefet/RJ), intitulada “Aprendendo a ler o PISA: avaliação ou 

produção de saberes?”, realizada no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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Figura 3: Metas para as médias nacionais do IDEB – PNE 2014-2024. 

 

É já na primeira estratégia da meta 7 que se apresenta a explícita demanda pela 

criação e implementação da Base, inclusive, salientando a necessidade de que os 

direitos e objetivos de aprendizagem sejam determinados considerando cada ano do 

ensino fundamental e médio. Vejamos as palavras do próprio PNE: 

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) 

 

Notamos que a criação da BNCC, portanto, está atrelada diretamente à conquista 

de médias no IDEB, tendo este elemento numérico como referência principal de sucesso 

nas práticas pedagógicas, simplificando excessivamente a complexa relação de fatores 

que confluem para o êxito da educação. Estes números passam a ser sinônimo de 

melhoria na educação, o que não se fala, porém, é que muito do que se faz nas escolas e 

que é fundamental para a formação cidadã, considerando os diferentes contextos 

brasileiros, jamais será abarcado em avaliações seriadas como as que geram o IDEB. 

Oliveira (2018, p. 56), nesse sentido, explica que: 

Refém de um conteudismo tão ultrapassado quanto a estrutura disciplinarista 

que o organiza, a BNCC pressupõe, equivocadamente, que a melhoria da 

qualidade das aprendizagens seria produzida por meio de um currículo único 

para estudantes de todo o país, controlado de fora da escola por avaliações de 

larga escala e material didático padronizado, além de um sistema de prêmios 

e castigos destinado ao controle de docentes, gestores e estudantes. Os 

perigos desse entendimento já aparecem na meta 7 do PNE (...). 

 

A importância que o PNE atribui às avaliações externas e o fato de atrelar a 

construção da BNCC ao alcance de tais metas, mais uma vez, salienta o estreito diálogo 

entre as propostas defendidas pelo discurso oficial que sustentam a necessidade de uma 

base nacional comum curricular e os caminhos de melhoria na educação propostos, por 

exemplo, pelo Banco Mundial (que subjuga a educação ao nível de instrumento a 

serviço do potencial de competitividade econômica de um país).  
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Com o PNE e tudo o que se atrela ao alcance de suas metas (em especial, as 

anteriormente expostas), o Ministério da Educação passa a ter 2 anos de prazo (contados 

a partir de 2014) para encaminhar ao Conselho Nacional de Educação uma proposta de 

base nacional comum curricular. Ressalte-se que uma das diretrizes do PNE é – 

conforme exposto no artigo 2º, inciso IV, da Lei nº 13.005/2014 (Lei do PNE) – a 

“melhoria da qualidade da educação”. Por conseguinte, percebemos que a construção 

[da] e a demanda pela base nacional comum é, não raro, fundamentada na referida 

“qualidade da educação”, algo que, apesar de ser apresentado pelo discurso oficial como 

um consenso, pode adquirir sentidos muitos diversos, conforme temos buscado apontar. 

Retomando um comentário anterior, por mais assertivas que sejam as leis e por 

menos fundamentos que apresentem em seu texto, entendemos, considerando as 

contribuições de Foucault (2014) sobre a “vontade de verdade”, que elas não trazem 

uma verdade absoluta, embora produzam esse efeito de sentido. Conforme temos 

defendido, a discussão sobre a Base Nacional Comum envolve diferentes pontos de 

vista, mas acreditamos que todos se apoiam no pressuposto de busca pela qualidade da 

educação. Entretanto, resiste a indagação sobre o que se entende por “qualidade”, afinal.  

Macedo (2014) contribui com essas reflexões iniciais, pois busca falar em 

“qualidade da educação” não como algo fixo, mas apontando também para o fato de que 

se trata de uma construção que silencia uma série de demandas (assim como vimos no 

caso dos enunciados de legislações). Dessa forma, explica que 

(...) as políticas tomam a qualidade da educação como significante nodal 

capaz de sobredeterminar as demandas de diferentes grupos que se 

constituem neste jogo político. Na medida em que o exterior constitutivo 

desta cadeia de equivalência é uma fantasia idealizada de crise do sistema 

educacional, tornada “real” por um conjunto de dados estatísticos, trata-se de 

um discurso capaz de tornar equivalentes praticamente todas as demandas no 

campo da educação. [...] Há, nas políticas curriculares recentes, demandas 

por equidade, por representatividade de “grupos minoritários”, por 

universalismo epistemológico, por direito ao acesso e a permanência na 

escola, por profissionalização, entre muitas outras tornadas equivalentes sob 

o significante qualidade. (p.1536-7) 

 

Em síntese, entendemos que os textos de leis – que materializam as políticas 

educacionais – apresentam certos valores que, num embate de forças, obtiveram 

privilégios, em outras palavras, o texto dessas leis é 

(...) produto de movimentos sociais, articulados em uma constante dinâmica 

de embates, e representa, no momento de sua promulgação, a vitória de uma 

perspectiva de país, de sociedade, de educação que prevalece sobre as 

demais, o que não apaga as demais correntes de pensamento. (AROUCA, 

2003, p. 53) 
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Dessa forma, o panorama das normas jurídicas que acabamos de apresentar 

parece-nos relevante para o encaminhamento desta pesquisa por algumas razões. 

Primeiro, pelo registro das diversas menções legais a uma proposta de base comum que 

marcam um posicionamento inicial menos voltado a um detalhamento curricular (uso do 

termo “base nacional comum” na LDB, nos PCNs, nas DCNEB), mas que, finalmente, 

passa a ter foco no currículo com caráter prescritivo e detalhado mais latente (uso do 

termo “base nacional comum curricular”, por fim, no PNE 2014-2024). O cenário 

traçado dá visibilidade ao ordenamento jurídico
24

 e a como se recorre a esse 

ordenamento e à hierarquia existente entre as normas como argumento em defesa da 

construção de uma verdade sobre a necessidade da BNCC. Segundo, para permitir que 

se pense sobre os conflitos que ela materializa, sobre as perspectivas que se apagam e se 

estabilizam em seus textos, sobre os ditos e não ditos. Em síntese, para que sirva de 

ponto de partida à reflexão sobre o uso que se faz desse aparato legal por diferentes 

atores (inclusive em relação de antagonismo) que se apropriam desses enunciados, com 

diferentes posicionamentos, e os fazem circular em contextos diversos, muitas vezes, 

contrapostos, mas que se mostram como meios para o cumprimento das normas. 

Finalmente, retomando a questão do rizoma, este panorama das leis que se 

referem a “base nacional comum [curricular]” acrescenta a nosso mapa mais algumas 

linhas fundamentais para a cartografia das relações que constituem o processo de 

elaboração da BNCC. Dessa maneira, não apenas as leis, mas também o modo como são 

interpretadas e ressignificadas em diferentes contextos sociais, evidenciam embates 

discursivos no que concerne à significação da educação. Pelo percurso feito até aqui, 

notamos que as normativas, ao serem mobilizadas como argumento jurídico, vêm ao 

encontro de outras linhas já mapeadas – os agentes privados e suas agendas 

educacionais relacionadas ao crescimento econômico e ao fortalecimento do mercado 

educacional. Tais normativas acabam sendo articuladas a uma perspectiva que, pelo que 

temos visto, demonstra inclinação à valorização de uma lógica de controle do trabalho 

docente, por meio de propostas de serialização de avaliações, de materiais didáticos, de 

sistemas de gestão, entre outros possíveis “nichos de mercado”. 

                                                           
24

 Ordenamento jurídico diz respeito à forma como se organizam e se articulam as normas jurídicas, isto 

é, a organização das normas que estão relacionadas ao Direito do país. O ordenamento jurídico pressupõe 

hierarquização e coerência entre as normas, de modo a impedir que entre elas haja contradições. Assim, a 

Constituição Federal se encontra no mais alto patamar do ordenamento, enquanto leis, medidas 

provisórias, resoluções, etc, se subordinam a ela, não podendo negá-la ou contradizê-la. Outros detalhes 

sobre a noção de ordenamento jurídico podem ser lidos em: 

<https://www.significados.com.br/ordenamento-juridico/>. Acesso em 01 mar. 2017. 
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1.3. Processo de construção da BNCC: do “tchau, querida” ao “Fora Temer” 

 

A BNCC, como explicita o MEC, faz parte da Política Nacional da Educação 

Básica, portanto, trata-se de um documento que integra um conjunto de políticas de 

educação e, consequentemente, se atravessa por todo um contexto político mais amplo, 

envolvendo não apenas uma política de Estado, mas também uma política de governo. 

Por essa razão, dedicamos as duas próximas seções ao registro resumido de algumas 

ações do governo brasileiro que tiveram diferentes reflexos nas políticas de educação e 

no processo de construção da BNCC. 

 

 

1.3.1. As diferentes “Bases” 

 

Embora a discussão sobre a necessidade de uma base nacional não seja recente, 

nem realizada exclusivamente no Brasil, em nosso contexto específico, podemos 

apontar o segundo mandato do governo da Presidenta Dilma Rousseff como marco, uma 

referência temporal quanto à formalização do processo de criação da Base. Tal mandato 

se iniciou em janeiro de 2015, e a intensificação do debate e da divulgação do processo 

ocorre em meados deste mesmo ano, especialmente, a partir do lançamento do já 

referido portal da Base (em julho de 2015). Além disso, a composição da equipe de 

especialistas responsável pela redação do documento preliminar também foi instituída, 

nessa mesma época, pelo Ministério da Educação (liderado pelo então ministro Renato 

Janine), por meio da Portaria nº 592, de 17 de junho de 2015. 

O segundo mandato do governo Dilma Rousseff ficou marcado pelo novo lema 

assumido, a saber, “Pátria Educadora”. De acordo com o discurso de posse de Dilma
25

, 

a educação assumiria, neste mandato, o espaço de destaque entre as prioridades. Para 

colocar o lema em prática, o governo procedeu com a elaboração do documento “Pátria 

Educadora: a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional”, sob a 

responsabilidade da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), liderada pelo então 

ministro Roberto Mangabeira Unger. 

A criação e divulgação da versão preliminar do “Pátria Educadora” gerou uma 

série de debates acerca da natureza do próprio documento e, por conseguinte, diversas 

                                                           
25

 Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-

presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-compromisso-constitucional-

perante-o-congresso-nacional-1>. Acesso em: 04 mar. 2017. 
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instâncias atuantes no campo da educação se posicionaram, entre elas, a Associação 

Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e o Fórum Nacional de Educação (FNE). 

Dentre as críticas realizadas, a título de exemplificação, apontou-se que, em alguns 

aspectos, o documento não dialogava com o PNE, aprovado no ano anterior pelo mesmo 

governo, ademais, sinalizou-se o silenciamento de discussões e construções realizadas, 

no campo da Educação em geral e também no âmbito específico das Conferências 

Nacionais de Educação (CONAE).  

Contrariando as resoluções das conferências nacionais de educação – e 

aproveitando o vácuo no PNE, que se eximiu em estabelecer conceitos sobre 

a qualidade da educação brasileira – observa-se que a proposta da SAE-PR se 

sustenta numa lógica de meritocracia empresarial (com premiação de escolas 

e bonificação para professores e diretores, além da possibilidade de afastar 

profissionais que não cumprem metas) (CNTE, 2015, p.1) 

 

[...] ressaltamos as concepções e deliberações da Conae 2014 como base para 

a efetivação do Plano Nacional de Educação e nos contrapomos a 

proposições pontuais que, propostas sem a devida articulação e organicidade, 

fragmentam o debate e efetivação de políticas educacionais requeridas para a 

educação nacional. (FNE, 2015, p.3) 

 

[...] o conteúdo da proposta é bastante elitista, discriminatório, 

antidemocrático, privatista e meritocrático, contrariando a maioria das 

conquistas duramente contempladas na legislação atual, inclusive no PNE 

2014-2024. Tanto que o próprio texto destaca a necessidade de mudanças na 

legislação para que possa ser efetivado, como é o caso, por exemplo, da 

carreira docente. [...] Da mesma forma, o ideário e as ações propostas 

desconhecem as produções e os avanços em cada uma das temáticas tratadas. 

(ANPAE, 2015, p.2-3) 

 

Além das críticas sobre o conteúdo do documento, sucederam discussões sobre a 

não participação do MEC em sua elaboração. À época, noticiava-se sobre um possível 

mal-estar entre MEC e SAE, uma vez que o protagonismo do MEC, em termos de 

políticas educacionais, teria sido afetado, considerando que o então ministro da 

educação, Renato Janine, sequer havia lido o documento preliminar antes que este se 

tornasse público. 
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Figura 4: Notícia que aborda possível mal-estar entre SAE e MEC, após publicação do documento 

“Pátria Educadora”. Estadão Educação, junho de 2015
26

. 

 

O não envolvimento do MEC se tornou forte alvo de críticas, ficando registrado 

não apenas em publicações de veículos de comunicação, mas também em 

pronunciamentos oficiais, como se percebe, por exemplo, por meio de trechos da análise 

preliminar, relativa ao documento “Pátria Educadora”, realizada pela ANPAE: 

Inicialmente causa estranhamento que um documento que norteará as 

políticas para a educação em escala nacional tenha sido originado de uma 

Secretaria de Governo sem a participação direta do Ministério da Educação. 

No documento não há indícios de que tal participação tenha ocorrido; o MEC 

é mencionado como executor da política. (ANPAE, 2015, p.2) 

 

Esta análise, ainda que breve, antevê diversas questões que precisam ser 

problematizadas no documento preliminar Pátria Educadora. A primeira 

delas é a ausência do Ministério da Educação no debate e o atual 

silenciamento em relação ao documento. (ANPAE, 2015, p.8-9) 

 

O “Pátria Educadora” foi divulgado em 22 de abril de 2015, pouco antes de se 

intensificar a circulação do tema da Base Nacional Comum. O documento se apresenta 

como dividido em duas partes, uma dedicada ao ideário do projeto e outra dedicada às 

ações necessárias para colocá-lo em prática. Nesta segunda parte, uma das ações 

apontadas é a construção da Base Nacional Comum Curricular, havendo inclusive 

indicações sobre como deveria ser o processo de elaboração e apontando algumas 

diretrizes para a sua construção. Trata-se de um trecho organizado de forma injuntiva, 

configurando-se, portanto, como uma série de instruções para a construção da Base. É 

curioso notar, a esta altura, como a proposta se diferencia do modo como a criação da 

                                                           
26

 Disponível em: <http://educacao.estadao.com.br/blogs/paulo-saldana/base-curricular-de-mangabeira-

tera-cinco-divergencias-em-relacao-a-texto-do-mec/>. Acesso em 04 mar. 2017. 
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Base foi encaminhada pelo MEC, reforçando uma falta de diálogo no que concerne a 

esse aspecto. Nas palavras da SAE (2015, p. 24),  

[...] a organização do Currículo Nacional será coordenada por instituição 

específica que conte com representantes dos três níveis da Federação e da 

sociedade civil.  

2. A Base Nacional Comum abandonará o enciclopedismo raso que 

tradicionalmente marca nosso ensino. Não se contentará, porém, em colocar 

enciclopédia menor -- conjunto de conteúdos consagrados -- no lugar da 

enciclopédia maior. Dará a capacitações primazia sobre conteúdos. E na 

maneira de tratar conteúdos preferirá o aprofundamento seletivo à 

superficialidade abrangente. 

 

 Como apresentado, a elaboração da Base ficou a cargo do MEC, o qual se 

responsabilizou pela formação da equipe de especialistas incumbida da redação da 

primeira versão preliminar da BNCC. Cabe salientar que tal responsabilidade está 

atribuída ao MEC na Lei 13.005/2014 (Lei do PNE), nas metas 2 – estratégia 2.1 – e 3 – 

estratégia 3.2: 

2.1) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, deverá, até o final do 2
o
 (segundo) ano de 

vigência deste PNE, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de 

Educação, precedida de consulta pública nacional, proposta de direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do 

ensino fundamental [...]. 

 

3.2) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes 

federados e ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, elaborará 

e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2
o
(segundo) 

ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento para os (as) alunos (as) de ensino médio [...]. 

 

Isso se contrasta com o que ficou registrado no “Pátria Educadora”, uma vez que não 

menciona o MEC como responsável, deixando a tarefa de criação do documento em 

aberto, pois apenas se refere a uma “instituição específica”, aparentemente indefinida.  

Por outro lado, o envolvimento da SAE em políticas de educação não parou no 

“Pátria Educadora”. O ministro Mangabeira Unger, conforme se noticiou em junho de 

2015, afirmou que apresentaria proposta de diretrizes para a Base Nacional Comum 

Curricular, algo que acabou causando estranheza não apenas nas instâncias 

governamentais, mas também de forma ampla, envolvendo posicionamento de 

interessados na educação, em geral. A citação a seguir apresenta brevemente o 

panorama da referida situação, salientando declarações de Mangabeira Unger e do 

MEC. 

A informação de que haveria essa proposta paralela gerou desconforto dentro 

do MEC, conforme a reportagem apurou. Em nota oficial, o MEC ressaltou 

que a Secretaria de Educação Básica da pasta, “a quem compete coordenar os 

estudos sobre currículos”, está elaborando a base nacional em parceria com 

especialistas, universidades, professores e entidades representativas das 
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secretarias estaduais e municipais, entre outros agentes. “Todas as 

contribuições ao processo são bem vindas”, finalizou o texto. 

Unger afirma que todas as ações da SAE dependem dos ministérios e que não 

há interesse em propor um currículo pormenorizado. “O que nós quisemos 

fazer é construir diretrizes de uma proposta e que talvez tenha divergência 

com o que está sendo construído”, diz. “Projetos de Estado não podem ser 

constituído por processo decisório fechado, que é o método acostumado. 

Como não estamos acostumados a processos decisórios abertos, isso causa 

estranheza.” (SALDANHA, 2015, on-line) 

A esta altura, é importante dizer que, se, por um lado, houve esse momento de 

concorrência entre o MEC e a SAE, mostrando que a BNCC entra como pauta de 

agendas de diversas esferas que não apenas a da própria seara da educação, por outro, 

há a ausência de disputa no que tange ao âmbito de outros documentos, como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica. Esta que, como comentamos, 

se apresentou e foi entendida como uma base nacional comum, posteriormente, passou 

apenas a ser citada como documento que apontava para a necessidade de algo que, na 

verdade, ela própria já instituía. Frisamos que cerca de dois anos antes do início dos 

trabalhos com a primeira versão da BNCC, o próprio MEC coordenava discussões sobre 

a implantação das DCNEB, no entanto, esta discussão saiu de cena, perdendo sua 

visibilidade, como mostra o destaque a seguir: 

Maria Margarida Machado, presidente da Associação ponderou nas duas 

audiências a discordância da entidade com a concepção e a metodologia de 

trabalho definida para a temática pelo Secretário da SEB, tendo em vista que 

reduzia a concepção de currículo a lista de objetivos e não considerava 

as discussões que há dois anos já vinham sendo feitas sob coordenação 

do MEC, onde estavam em pauta a concretização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica (com todas as diretrizes que 

se desdobraram para as etapas e modalidades) e não retomava o 

documento em debate sobre os direitos de aprendizagem. (VEIGA, 2015, on-

line) (grifo nosso) 

Além do documento “Pátria Educadora” (que, em certo momento, travou 

concorrência com a BNCC em construção) e das discussões sobre a implantação das 

DCNEB que foram deixadas de lado quando do início dos trabalhos para elaborar a 

Base, houve outro período de debate sobre política educacional no campo do currículo 

que merece atenção. De acordo com notícia publicada no site do MEC, julho de 2014,  

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

documento orientador para a discussão nacional sobre a Base Nacional 

Comum da Educação Básica, que define as áreas fundamentais para a 

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

produzido por grupo de trabalho coordenado pela Diretoria de Currículos e 

Educação Integral do MEC, com participação de professores e pesquisadores 

de universidades, professores da educação básica, gestores municipais e 

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

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

on-line) 
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A notícia fala da entrega de um documento que teria antecedido a discussão ampla 

pelo país a respeito da BNCC iniciada em 2015 e que teria caráter norteador para este 

debate. Dois fatores chamam a atenção nesse caso: o primeiro é o fato de referir-se a 

uma “Base Nacional Comum da Educação Básica”, mais uma vez, excluindo o termo 

“curricular” do nome do documento, ao contrário do que acontece a partir do PNE 

(publicado no Diário Oficial da União três dias depois da entrega deste documento 

norteador). O segundo ponto curioso é o fato de que este documento de 2014 não é 

invocado em nenhum outro momento, como parte das discussões que participam da 

construção desta política curricular. O primeiro portal da Base a que nos referimos na 

seção 1.1, por exemplo, traz uma linha do tempo que apresenta diferentes marcos 

relacionados à discussão acerca da BNCC, passando pelo ano de 2014, no entanto, não 

menciona sequer uma vez este documento orientador. Diante disso, fica o 

questionamento acerca dos motivos que levariam ao abandono de um trabalho que, 

segundo a notícia, se desenvolveu ao longo de três anos pela Diretoria de Currículos e 

Educação Integral, no âmbito do próprio Ministério da Educação. 

O documento se chama “Por uma política curricular para a educação básica: 

contribuição ao debate da base nacional comum a partir do direito à aprendizagem e ao 

desenvolvimento” e apresenta como proposta um conjunto de 14 macrodireitos a serem 

garantidos aos estudantes por meio dos currículos escolares. No geral, o documento se 

divide em três partes: a primeira se dedica a considerações sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica; a segunda é voltada para a abordagem 

da perspectiva de direitos de aprendizagem e desenvolvimento; já a terceira e última 

destina-se a contribuições das diferentes áreas de conhecimento (Linguagem, 

Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) sobre caminhos para garantir a 

realização do direito ao aprendizado e ao desenvolvimento (com base nos macrodireitos 

propostos). 

Não nos aprofundamos em análises deste documento, mas é essencial ressaltar 

que o mesmo deixa claro que a base nacional comum, em sua visão, não seria um 

instrumento para prever lista de conteúdos a serem aprendidos em cada etapa de 

escolaridade, ignorando a singularidade dos sujeitos envolvidos no processo educativo e 

os diferentes contextos do país. As citações a seguir ilustram a afirmação que acabamos 

de fazer: 
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O conhecimento que o estudante acessa não pode ser asséptico, destituído das 

condições em que foi produzido. Colocado na perspectiva do processo que 

consolidou saberes e conhecimentos, amplia-se a compreensão do 

funcionamento do sistema produtivo, da dinâmica das relações de trabalho, 

das formas de expressão e de exercício da cidadania e das relações de poder 

por eles engendrados, como processos em contínua transformação. Os 

conhecimentos constituem-se, portanto, pelos mediadores históricos e 

culturais que os modelaram, pelas relações sociais e políticas daí decorrentes, 

bem como pelas manifestações e formas de relações pessoais e afetivas que 

foram se instituindo como norma. Esta perspectiva de compreensão do que 

deve constituir o conhecimento, tratado como conteúdo escolar, e que exclui 

a ideia de déficit, de pré-requisitos ou de inadequação dos estudantes, parte 

da compreensão de que os conteúdos escolares não se autojustificam. Para 

que afetem positivamente a aprendizagem e o desenvolvimento, devem ser 

organizados, de um lado, respeitando as especificidades do desenvolvimento 

dos sujeitos a quem se destinam e, de outro, contemplando os processos 

presentes na validação destes conhecimentos, das tecnologias, dos produtos e 

das formas de sociabilidade que estes consolidaram. (MEC, 2014, p.41) 

 

Propõe-se superar as perspectivas estandardizadas de currículo que projetam 

conteúdos mínimos em rígidos degraus de evolução, e que se articulam de 

forma mais ou menos sistemática e indicam o lugar onde o estudante deve 

chegar para atender o desejo da escola, por um currículo construído com o 

objetivo de garantir o exercício do Direito à Aprendizagem e ao 

Desenvolvimento, a partir da experiência escolar concebida de forma 

integrada. (MEC, 2014, p.47) 

 

Os trechos destacados nos mostram uma proposta de base nacional comum que se 

diferencia significativamente daquilo que se concretizou nas diferentes versões da 

BNCC, principalmente a partir da versão publicada em 2017. Ressaltamos, ainda, que a 

visão de conhecimento apresentada – além da preocupação demarcada neste documento 

de 2014 com a formação ampla do indivíduo, considerando suas experiências, sua 

história – contrasta com as definições dadas à BNCC em seu primeiro portal, como 

vimos, afinal, tratava-se de uma conceituação em estreito diálogo com as projeções de 

educação sustentadas pelo Banco Mundial (relacionando a educação à competitividade 

econômica e à formação de mão de obra). Comentemos a esse respeito que, a questão 

do trabalho aparece neste documento norteador de 2014, no entanto, contrastando com o 

que diz o Banco Mundial e com as últimas versões da BNCC, pois se refere ao trabalho 

como princípio educativo e em nenhum momento faz menção aos termos 

“competência” ou “habilidade”, como mostra o fragmento: 

Assim, a unidade escolar [...] não pode deixar de ter presente, na seleção dos 

conhecimentos, metodologias e formas de avaliação, os seguintes 

pressupostos educacionais e pedagógicos: [...] 

II - o trabalho como princípio educativo, para a compreensão do processo 

histórico de produção científica e tecnológica, desenvolvida e apropriada 

socialmente para a transformação das condições naturais da vida e a 

ampliação das capacidades, das potencialidades e dos sentidos humanos. 

(MEC, 2014, p. 25) 
 



65 

Tudo o que expusemos nesta seção, enfim, mostra de forma sintética que a 

elaboração da Base se dá em um ambiente em que se manifestam conflitos de interesses, 

diferentes perspectivas e formas de ver a educação, inclusive, dentro de um mesmo 

governo – algo constitutivo das relações sociais. O retrospecto que traçamos nos parece 

fundamental para compreender a BNCC como espaço aberto para disputas pelo 

privilégio de poder definir o que deve compor um projeto de educação nacional. 

Entretanto, falta-nos muito ainda por dizer, especialmente, pelo fato de que a construção 

da Base se deu em um momento de forte instabilidade política, alvo de nosso interesse 

nas linhas a seguir. 

 

 

1.3.2. O processo de construção da BNCC 

 

Restam os esclarecimentos sobre como se deu o processo de elaboração da 

BNCC, o qual não se caracteriza como algo contínuo, com versões que dialogam entre 

si, mas, ao contrário, se constitui como um movimento cindido que coloca em um 

extremo as duas primeiras versões e, noutro, as duas últimas. Entendemos que registrar 

e refletir sobre esse processo é fundamental para que possamos, mais adiante, observar 

as marcas deixadas no plano discursivo e para que problematizemos a existência de, ao 

menos, duas formações discursivas antagônicas
27

 no que diz respeito ao entendimento 

de educação, partindo do debate sobre a construção da Base. 

Em termos mais abrangentes, a construção da BNCC ocorreu em dois grandes 

blocos, tendo como marco divisório a tomada da presidência da república por Temer. O 

primeiro bloco consistiu, inicialmente, na escrita e publicação da primeira versão, ou 

versão preliminar (doravante BNCC1-2015), seguidas pelo período de consulta pública 

– durante o qual qualquer cidadão brasileiro poderia registrar, no portal virtual da Base, 

sua contribuição a respeito do documento; na sequência, houve a publicação da segunda 

versão (doravante BNCC2-2016), a qual foi entregue ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE), ao Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e à União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), estes dois últimos foram 

responsáveis por conduzir seminários estaduais para discussão da Base. Encerra-se aí 

                                                           
27

 Abordamos o conceito de formação discursiva a partir da segunda parte deste trabalho, articulando-o 

aos critérios de construção do corpus e às análises. Por ora, antecipamos que assumimos o entendimento 

de formações discursivas partindo das propostas de Maingueneau (2008a), considerando que se trata de 

um “sistema de restrições de boa formação semântica” (p.20), uma vez que “no interior de um idioma 

particular, para uma sociedade, para um lugar, um momento definidos, só uma parte do dizível é 

acessível, que esse dizível constitui um sistema e delimita uma identidade” (p.16).  
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um primeiro movimento de elaboração da Base. Isso porque, enquanto Consed e 

Undime realizavam os seminários estaduais, no ano de 2016, articulações entre 

representantes do poder legislativo e executivo, interessadas na tomada da presidência 

da república, levaram à deposição da então presidenta eleita, Dilma Rousseff.  

Com Temer à frente do executivo, a partir de 2016, foi configurada uma nova 

equipe para o MEC, responsável por políticas que levaram à modificação de leis 

educacionais, à indicação de novos membros ao CNE, entre outras medidas. Assim, 

iniciou-se um novo bloco de debates da BNCC que deu origem a uma nova versão do 

documento, melhor dizendo, a uma nova primeira versão (doravante BNCC1-2017)
28

, 

pautada em perspectivas pedagógicas que contrastam com o que havia sido feito até a 

segunda versão. Esse foi, portanto, o documento que o MEC entregou ao CNE em abril 

de 2017, órgão que ficou responsável pela realização de cinco audiências públicas, uma 

em cada região do Brasil, seguida por um período de debate interno do Conselho, por 

meio do qual foram elaborados e aprovados o Parecer nº15 de 15 de dezembro de 2017 

e a Resolução CNE/CP nº2 de 22 de dezembro de 2017
29

 – que institui e orienta a 

implantação da BNCC. Antecipamos, nesses dois parágrafos, um pouco das tensões que 

constituíram o processo de elaboração da Base. Entretanto, é indispensável que 

detalhemos como se deu cada uma dessas etapas e os embates governamentais que 

situaram boa parte desse imbróglio. 

Conforme vimos nas seções anteriores, o debate sobre a construção de uma base 

comum já vem de longa data, porém, aqui, focamos no início oficial do processo de 

elaboração do documento específico sobre o qual nos dedicamos a discutir. Podemos 

considerar como marco deste início a já mencionada publicação da Portaria nº 592, de 

17 de junho de 2015 que instituiu a comissão de 116 especialistas responsáveis pela 

redação da BNCC1-2015 e da BNCC2-2016. Segundo o MEC, as comissões – 

coordenadas por um comitê de 12 assessores – foram compostas por profissionais 

atuantes na Educação Básica e no ensino superior. No caso da Educação Básica, as 

                                                           
28

 A opção por designar esta versão da Base como BNCC1-2017 se dá com fundamento na cartografia 

empreendida na parte I e nos resultados das análises realizadas nas partes II e III desta pesquisa. 

Preferimos antecipar essa forma de designação do documento para dar visibilidade, desde o início, aos 

embates que configuraram o processo de construção desse currículo nacional, entendendo que não houve, 

ao contrário do que se promoveu pelo discurso oficial e pelos defensores da Base, a elaboração de uma 

“terceira versão”, mas sim, de uma nova BNCC, partindo de pressupostos que atendiam interesses de 

reformadores empresariais cujo posicionamento favorece a submissão da formação escolar ao 

atendimento prioritário das demandas de mercado. 
29

 Nesta pesquisa, abordamos apenas a BNCC do Ensino Fundamental, conforme justificativas expostas 

no texto de apresentação da parte III. 
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secretarias estaduais de educação indicaram professores – de todos os estados e do 

Distrito Federal (DF) – e também gestores de redes públicas. No âmbito do ensino 

superior, foram representantes de 35 universidades e 2 Institutos Federais de Educação, 

todos indicados pelo grupo de assessores, considerando os seguintes critérios: 

ser professor doutor de universidades, envolvidos com atividades de 

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

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

participação em processos de elaboração de currículos municipais e/ou 

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

 

Dessa forma, a comissão de assessores e a equipe de especialistas trabalharam na 

construção da BNCC1-2015, documento que, além de ter sido submetido à consulta 

pública, também foi analisado por um grupo de 90 professores da Educação Básica e do 

ensino superior (de todos os componentes curriculares incluídos na BNCC), convidados 

pelo MEC para realizarem leituras críticas e, por conseguinte, redigirem pareceres
30

. 

No que concerne especificamente à consulta pública, cabe dizer que foi uma etapa 

realizada de 16 de setembro de 2015 a 15 de março de 2016 durante a qual todos os 

cidadãos brasileiros interessados na discussão poderiam enviar suas sugestões sobre a 

BNCC1-2015. Isso foi feito por meio do portal virtual que, nesse momento, se tornou 

não apenas um meio de divulgação, mas também uma ferramenta para ajudar na coleta e 

análise das contribuições dos diversos setores da sociedade participantes do debate. A 

participação na consulta pública, dessa forma, exigia um cadastro no portal em três 

possíveis categorias: indivíduo, organização ou escola.  

Apesar de a consulta pública ter sido constantemente aludida como respaldo para 

associar a elaboração da BNCC a um processo democrático e participativo, cabe 

mencionar que até mesmo os números expressivos da participação popular neste 

desenrolar foram contestados. Nessa perspectiva, o ensaio de Fernando Cássio, 

publicado no jornal Nexo em 02 de dezembro de 2017, apresenta que as 12 milhões de 

contribuições registradas no portal da Base não são o mesmo que de 12 milhões de 

contribuintes, nem sequer refletem o efetivo valor de intervenção desses registros no 

documento em construção.  

Segundo Cássio (2017), dos mais de 300 mil cadastros realizados, apenas 143.928 

efetivamente deixaram suas contribuições (número que corresponde ao total das três 

categorias – indivíduo, organização e escola). O autor explica, ainda, que é 
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 Os pareceres estão disponíveis em: <http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/relatorios-analiticos>. 

Acesso em: 08 fev. 2018. 
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imprescindível compreender no que consistem as contribuições que conformam esses 

12 milhões e sobre isso esclarece que  

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

perguntas de múltipla escolha e para sugestões de intervenções no texto. Isso 

significa que um contribuinte único que tenha interagido, por exemplo, com 

os 279 objetivos relacionados ao componente curricular Língua Portuguesa 

(entre Ensino Fundamental e Médio) — e, eventualmente, clicado “concordo 

plenamente” com a clareza e a pertinência/relevância dos mesmos — terá 

contribuído, segundo o cálculo do MEC, 279 vezes com a consulta [...].  

Entre o número de contribuintes únicos e as 12 milhões de “contribuições” 

divulgadas há uma diferença de 8400%. Se considerarmos como 

contribuições efetivas aquelas que de fato propuseram intervenções no texto 

da Base (preenchimento de caixas de texto livre), teríamos 27.138 sugestões 

de inclusão de novos objetivos e 157.358 sugestões de modificação de 

objetivos existentes, o que representa apenas 1,52% do fabuloso número. A 

falta de distinção entre “cadastro no Portal”, “contribuinte”, “contribuição” e 

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

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

esquecermos de avaliar o verdadeiro impacto da consulta na construção da 

BNCC. (CÁSSIO, 2017, on-line) 

 

Após essa etapa de consulta pública e de recebimento dos mencionados pareceres 

dos leitores críticos, uma equipe de profissionais da Universidade de Brasília (UNB), 

contratada pelo MEC, com o apoio de pesquisadores convidados atuantes na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), trabalhou no tratamento dos dados 

e na formulação de relatórios sobre as contribuições da consulta pública
31

. Com base 

nessa sistematização realizada pela UNB e PUC-Rio, as comissões de especialistas 

voltaram a trabalhar no documento, incumbidas de analisar as sugestões e incorporar / 

modificar o que fosse necessário, a partir de suas experiências na área.  Como resultado, 

após cerca de um mês e meio do término da consulta pública, obteve-se a BNCC2-2016 

que foi entregue, em solenidade, ao Conselho Nacional de Educação (CNE) pelo então 

ministro da educação, Aloizio Mercadante, em 03 de maio de 2016
32

. 

Do término da consulta pública à publicação da BNCC2-2016, passou cerca de 

um mês e meio, durante o qual não apenas se consolidou um volume grande de 

interações registradas no site, como também foram realizadas as modificações no 

documento, configurando a realização de árduo trabalho em curto espaço de tempo. 

Soma-se a isso, o fato de que a entrega da BNCC2-2016 foi feita poucos dias antes do 
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 Em 15 de fevereiro de 2016, o MEC publicou uma nota em que esclarece sobre a consolidação dos 

dados da consulta pública, expondo sobre a contratação da equipe da UNB para liderar esta etapa. Mais 

informações estão disponíveis em: <http://historiadabncc.mec.gov.br/documentos/relatorios-

analiticos/METODOLOGIA_PARA_TRATAMENTO_ANALISE_DADOS.pdf>. Acesso em: 16 dez. 

2018. 
32

 Informações detalhadas em notícia do Portal do MEC. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/35821-segunda-versao-da-base-nacional-

comum-e-entregue-ao-cne-para-avaliacao-final>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
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afastamento temporário de Dilma Rousseff do cargo de presidenta da república. Isso nos 

leva a refletir sobre a relação intrínseca que se estabelece entre a consecução de uma 

política curricular e as visões de governo praticadas. A coincidência nas datas e a 

celeridade do processo são elementos que demonstram a preocupação em garantir a 

entrega do documento durante a liderança de um governo e não do próximo, desde 

então dando indicativos de embates em questão. 

Neste momento, vale salientar que o golpe parlamentar responsável pela retirada 

de Rousseff e ascensão de Temer constituiu momento político conturbado no Brasil, 

cujos reflexos no documento da BNCC são visíveis, conforme notamos com a leitura 

das análises apresentadas nos capítulos 5 e 6. A mudança na presidência da república, 

consequentemente, ocasionou sucessivas trocas de integrantes no MEC – como na 

Secretaria de Educação Básica (SEB) –, no Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

em diversos outros ministérios. Observemos que, à época do crescimento do debate e, 

especificamente, quando se iniciam os trabalhos mais voltados à construção da proposta 

da Base que resultou no documento preliminar – por volta de meados de 2015 –, o então 

ministro da educação era Renato Janine – Doutor em Filosofia e professor da 

Universidade de São Paulo (USP) – e o secretário de Educação Básica era Manuel 

Palácios – Doutor em Sociologia, professor da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF).  

Janine seguiu como ministro da educação até setembro de 2015, quando foi 

desligado da pasta e substituído por Aloízio Mercadante – político filiado ao Partido dos 

Trabalhadores (PT), Doutor em Ciência Econômica e professor de Economia na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e na Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). Salientamos, neste ponto, o contraste no perfil acadêmico dos 

dois referidos ministros, Janine e Mercadante, um cuja formação e trajetória profissional 

estão ligadas à educação, enquanto o outro possui formação e atuação mais voltadas 

para a área econômica e política. Tal fato, no mínimo, sinaliza diferentes perspectivas 

para o trabalho empreendido pelo Ministério em um mesmo governo e, também, a 

presença de interesses políticos nas escolhas.  

Mercadante já havia ocupado a pasta da educação como ministro, antes de 

Janine
33

, de 24 de janeiro de 2012 a 02 de fevereiro de 2014. Nesse período, como já 

                                                           
33

 Entre a primeira entrada de Mercadante no MEC e o início da atuação de Janine, atuaram como 

ministros da educação Henrique Paim (de 03 de fevereiro de 2014 a 01 de janeiro de 2015) e Cid Gomes 

(de 02 de janeiro de 2015 a 19 de março de 2015). 
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registramos, ocorriam discussões lideradas pelo próprio MEC quanto à implementação 

das DCNEB e, simultaneamente, a construção do documento norteador do debate 

educacional para construção de uma base nacional. Ressaltamos, ainda, que nesta época 

surgem as primeiras articulações de agentes da sociedade civil em prol de discutir a 

construção de uma base nacional comum. O Movimento pela Base Nacional Comum 

(MBNC), então, começava a se mobilizar e a buscar incluir na agenda educacional 

brasileira a pauta da criação do documento que era designado como “Base Nacional 

Comum da Educação” (AVELAR; BALL, 2017). Tratamos com mais detalhe sobre o 

MBNC no próximo capítulo, no entanto, antecipamos que se trata de um grupo 

constituído por grandes empresas e corporações financeiras em suas vertentes ditas 

sociais, como Fundação Lemann, Fundação Roberto Marinho, Instituto Natura, Itaú 

Social, o qual sempre buscou ter relação estreita com os agentes públicos como MEC, 

Consed e Undime, participando frequentemente dos eventos promovidos por esses 

órgãos para tratar da Base. 

Quando Mercadante reassumiu o MEC, em 05 de outubro de 2015, a BNCC1-

2015 havia sido divulgada há pouco, em 16 de setembro. O então ministro seguiu à 

frente do MEC até o vice-presidente Michel Temer assumir interinamente o governo 

federal, em maio de 2016. Enquanto esteve à frente da pasta, ocorreu o processo de 

consulta pública com base na BNCC1-2015 e a análise dos pareceres de especialistas e 

contribuições da referida consulta, além da divulgação, em 03 de maio de 2016, cerca 

de uma semana antes de seu desligamento, da BNCC2-2016.  

Com a retirada de Mercadante, José de Mendonça Bezerra Filho – político filiado 

ao Partido Democratas (DEM), ex-governador de Pernambuco, graduado em 

Administração de Empresas – passou a ficar à frente do MEC. Manuel Palácios, nesse 

mesmo momento, foi substituído por Rossieli Soares da Silva – advogado que atuava 

como titular da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (SEDUC-AM) e vice-

presidente do Consed, região Norte, no biênio 2015-2016 – que, então, se tornou 

secretário de Educação Básica. Tanto Mendonça Filho quanto Rossieli da Silva 

continuaram com seus cargos quando Michel Temer assumiu definitivamente a 

presidência da república, após o golpe parlamentar que depôs a então presidenta Dilma 

Rousseff. Chama a atenção, mais uma vez, porém agora no âmbito da nova presidência, 

a nomeação de profissionais que não possuem trajetória acadêmica e profissional na 

educação, atuando nesta área apenas no âmbito político e, em geral, não como 
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funcionários de carreira, mas especialmente em cargos de indicação, como as secretarias 

de educação.  

É já no cenário pós-golpe e com a nova composição no MEC, isto é, neste 

momento conflituoso e de grandes mudanças, marcado por cisões e disputas estratégicas 

entre políticos que estavam no poder, culminando com o polêmico e contestável 

impedimento e afastamento de Rousseff, que se dá prosseguimento à construção da 

BNCC. Passa-se, então, ao que foi denominado como a terceira fase de elaboração do 

documento: os seminários estaduais
34

 promovidos pelo Consed e pela Undime, 

ocorridos em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, entre junho e agosto de 

2016. Esses seminários se dedicaram a novas discussões sobre a Base, considerando 

análises da BNCC2-2016 e tendo como objetivo contribuir para a construção do que 

estava previsto para ser a terceira versão do documento.  

Os seminários estaduais, não raro, foram mais uma etapa de formulação da BNCC 

que serviu de argumento para o dito caráter democrático desta política curricular. No 

entanto, bem como ocorreram críticas no que coube à consulta pública, também há 

contestações sobre a metodologia adotada para a realização destes seminários. O pedido 

de vistas
35

 das conselheiras do CNE Aurina Santana, Malvina Tuttman e Márcia Aguiar, 

registrado no Parecer CNE/CP nº 15 / 2017, demarca que durante os seminários 

estaduais 

A metodologia de análise do documento foi efetivada por meio de discussões 

em salas específicas, por áreas de estudo/componentes curriculares, e 

coordenada por moderadores que, em sua maioria, apresentavam slides com 

objetivos e conteúdos e os participantes optavam por uma das seguintes 

alternativas: concordo, discordo totalmente ou discordo parcialmente e 

indicavam propostas de alteração, se fosse o caso. (BRASIL, 2017, p. 34)  

 

Cabe ainda algum esclarecimento sobre o posicionamento do Consed e da 

Undime acerca da discussão relativa à necessidade de uma base nacional comum. 

Ambas as instituições são parceiras declaradas do Movimento pela Base Nacional 

Comum (MBNC) e, adicionalmente, tem como parceiros um conjunto de agentes 

privados que atuam como investidores sociais na área da Educação – e que, igualmente, 

                                                           
34

 Os seminários estaduais envolviam professores, alunos e gestores das redes públicas do estado. Para 

participar, era preciso atender aos requisitos expostos na “chamada pública” do referido estado e realizar 

a inscrição dentro do prazo disponibilizado. Mais informações estão disponíveis em: 

<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/calendario>. Acesso em: 08 fev. 2018. 
35

 Durante uma das sessões do CNE destinadas ao debate e à aprovação da BNCC da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental, as referidas conselheiras registraram seu pedido de vistas, de modo a solicitar 

mais tempo para análise do documento alvo de apreciação do Conselho. Isso é explicitado com mais 

detalhes em página futura. 
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apoiam a construção da BNCC –, os quais buscam cada vez mais espaço para atuar 

nesta seara, ofertando serviços educacionais de gestão, formação de professores, 

materiais didáticos, entre outras possibilidades de atuação privada na educação pública. 

Alguns exemplos são o Itaú Social, o Todos pela Educação, a Fundação Lemann. 

Considerando tais articulações de Consed e Undime, podemos perceber que sua 

participação no processo de elaboração da BNCC é favorável às mesmas demandas 

defendidas por tais grupos como projeto para a educação, um projeto que, por diferentes 

meios, estimula a privatização da educação
36

, como explicam Adrião e Peroni (2018, 

p.50): 

(...) sobre a presença do setor empresarial ou de segmentos a ele associados, 

tanto no direcionamento das políticas educacionais, exemplificado na 

atuação do Movimento do Todos pela Educação (Freitas, 2012; Martins; 

2013), quanto na execução das políticas educativas, observada na atuação do 

Instituto Unibanco, do Instituto Ayrton Senna etc. (Peroni, 2016). Tais 

políticas materializam-se em estratégias de privatização que incidem sobre 

três dimensões, didaticamente consideradas: oferta educativa; gestão 

educacional ou currículo. (Adrião, 2017). (grifos das autoras) 

 

Finalizada a etapa dos seminários estaduais, o Consed e a Undime 

disponibilizaram relatórios em que consolidam os resultados dos debates realizados
37

. 

Assim, como havíamos anunciado, encerrou-se o que denominamos como primeiro 

bloco da construção da Base e seguiu-se para o novo bloco de trabalho que resultou 

numa nova versão do documento, a BNCC1-2017, conduzida por um comitê gestor 

instituído pelo MEC – por meio da Portaria nº 790, de 27 de julho de 2016 – cujos 

objetivos eram: acompanhar as discussões sobre a BNCC2-2016; encaminhar a proposta 

final do documento; e realizar proposições para subsidiar a reforma do ensino médio
38

. 

A esse respeito, cabe esclarecermos que a formação desse comitê não coincide com a 

comissão de assessores e especialistas que, até então, havia trabalhado na formulação da 

BNCC1-2015 e da BNCC2-2016. 

De acordo com o definido na Portaria supracitada, o referido comitê gestor foi 

presidido pela liderança da Secretaria Executiva do MEC, já a secretaria executiva do 

comitê, especificamente, coube ao responsável pela Secretaria de Educação Básica. 

Além desses dois integrantes, compuseram o comitê os titulares das seguintes 

                                                           
36

 No capítulo 2, tratamos em detalhes da questão da educação como centro de interesses privatistas e do 

mercado financeiro. 
37

 Os referidos relatórios estão disponíveis em: <http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/relatorios>. 

Acesso em 08 ago. 2017. 
38

 A reforma do ensino médio já estava na pauta das discussões durante o governo da Presidenta Dilma 

Rousseff. Entretanto, ganha encaminhamentos distintos e caráter de urgência, por meio do início da 

tramitação da Medida Provisória nº746/2016, apenas no governo do Presidente Michel Temer. 
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secretarias e órgãos vinculados ao MEC
39

: Secretaria de Educação Superior (SESu); 

Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE); Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI); Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP).  

Dessa forma, nota-se uma mudança de perspectiva, no sentido de que a construção 

daquilo que deveria ser a terceira versão passa, exclusivamente, às mãos de membros do 

MEC, tratando-se, em todos os casos, de cargos ocupados por indicações do próprio 

governo. Aponte-se, em tempo, que todos os integrantes do referido comitê gestor 

acabavam de ser integrados ao MEC, compondo a nova equipe estruturada por 

Mendonça Filho que, como vimos, era o então ministro da educação do governo Temer. 

Estes membros foram responsáveis pelo convite a profissionais incumbidos da 

discussão de temas específicos sobre a BNCC e da redação da nova versão do 

documento (conforme esclarece a mencionada Portaria n. 790/2016).  

A seguir, apresentamos um quadro, de elaboração própria, com os nomes dos 

integrantes do comitê gestor, seus cargos e um curto resumo de suas trajetórias. 

Incluímos nesse quadro a professora Ghisleine Trigo Silveira que, embora não seja do 

comitê gestor, assumiu a coordenação da equipe de redação da BNCC1-2017
40

. 

  

                                                           
39

 A Portaria n. 790/2016 especifica que os titulares das referidas secretarias são responsáveis por 

indicarem seus suplentes no Comitê Gestor. 
40

 A BNCC1-2017 não sinaliza explicitamente o responsável pela coordenação da equipe de redatores, 

informação que foi obtida apenas em notícia publicada no portal do MEC, disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/44571-terceira-versao-da-bncc-inova-na-

estrutura-e-propoe-mudancas>. Acesso em: 19 dez. 2017. 
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Órgão / entidade / Cargo Profissional Currículo resumido 

Secretária executiva 

Maria Helena 

Guimarães de 

Castro 

Socióloga, Mestre em Ciência Política (UNICAMP), 

professora aposentada da Unicamp, integrante de 

organizações civis como o Movimento pela Base 

Nacional Comum e Educar para crescer. Atuou como 

secretária de educação de São Paulo, período durante 

o qual apontou a autonomia das escolas como um 

fator causador da queda na qualidade de ensino, tendo 

encaminhado propostas de unificação do currículo do 

estado e de uso de material didático de apoio 

uniformizado para toda a rede estadual. Como 

secretária executiva do MEC (cargo que já havia 

ocupado em 2002, na gestão de Fernando Henrique 

Cardoso) defendeu a necessidade de cobrança de 

mensalidades em universidades e institutos federais
41

. 

Secretário de Educação 

Básica 

Rossieli Soares da 

Silva 

Secretário de Educação Básica do MEC, graduado em 

Direito, possui mestrado profissional em Gestão e 

Avaliação Educacional pela Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF). Atuou na Secretaria Estadual de 

Educação do Amazonas em diferentes cargos, de 

2008 a 2016, tendo implantado, durante esse período, 

o Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional 

do Amazonas. Foi vice-presidente do Consed, de 

2015 a 2016, e é integrante do Movimento pela Base 

Nacional Comum. 

Secretaria de Educação 

Superior – SESu 

Paulo Monteiro 

Vieira Braga 

Barone 

Professor do departamento de Física da Universidade 

Federal de Juiz de Fora. De 2004 a 2012, atuou na 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 

de Educação (CES/CNE). 

Secretaria de Articulação 

com os Sistemas de 

Ensino – SASE 

Regina Alcantara 

de Assis 

Graduada em Serviço Social, possui mestrado e 

doutorado na área de Educação. Foi professora da 

Faculdade de Educação da Unicamp, da PUC-Rio e 

da Faculdade de Educação da UERJ. Atuou como 

Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

(entre 1993 e 1996) e foi a fundadora da Multirio 

(Empresa Municipal de Multimeios do Rio de 

Janeiro). 

Secretaria de Educação 

Continuada, 

Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão – 

SECADI 

Ivana de Siqueira 

Formada em Psicologia, especialista em educação e 

desenvolvimento e mestre em educação, servidora 

aposentada no MEC. Atuou, por sete anos, como 

chefe de gabinete da atualmente extinta Secretaria de 

Educação Especial, após ter passado dois anos como 

coordenadora-geral de desenvolvimento da educação 

especial. Foi gerente de projetos da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República, de 

2003 a 2007, também tendo atuado no Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

                                                           
41

 Além de ser apoiadora do MBNC e de já ter atuado em diversos escalões das esferas públicas de 

educação, Maria Helena Guimarães mantinha diálogo com o Consed, tendo sido convidada, por exemplo, 

a participar, como observadora, de evento promovido por este órgão em 2015, para debater a reforma do 

Ensino Médio. Na ocasião, apoiou o ensino obrigatório de inglês para todas as escolas brasileiras. 

(CONSED, 2015, on-line) 
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Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica 

- SETEC 

Eline Neves 

Braga Nascimento 

Formada em Psicologia, tem capacitação em gestão 

de recursos humanos, especialização em metodologia 

do ensino superior e mestrado em Psicologia Social. 

Já atuou como psicóloga educacional na rede privada 

e foi professora da Educação Básica, técnica e 

tecnológica no Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), entre 1998 e 2005. 

Exerceu consultoria em áreas como educação, gestão 

empresarial e de pessoas. 

Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP) 

Maria Inês Fini 

Doutora em Ciências, pedagoga, professora e 

pesquisadora na área de Psicologia da Educação e do 

desenvolvimento social e do trabalho; especialista em 

currículo e avaliação. Fundadora da Faculdade de 

Educação da Unicamp. Atuou na área de gestão 

educacional na Educação Básica e no ensino superior. 

Em sua passagem pelo INEP, comandou a Diretoria 

de Avaliação para Certificação de Competências e o 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(Pisa). Também participou da concepção e 

implementação do ENEM e do Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

(Encceja). 

Coordenadora da  

BNCC1-2017 

Ghisleine Trigo  

Silveira 

Graduada em Ciências com habilitação em Biologia e 

em Pedagogia, Doutora em Saúde Pública, já atuou na 

Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, onde 

coordenou o projeto de desenvolvimento de 

conteúdos programáticos dos cadernos dos 

professores (de 2007 a 2010) e também a 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (de 

2015 a 06/2016). Dedica-se a projetos educacionais e 

de avaliação institucional liderados por ONGs. Várias 

de suas pesquisas se dedicam ao monitoramento e à 

avaliação de ações encabeçadas por instituições 

filantrópicas como a Fundação Roberto Marinho e 

Fundação Vale do Rio Doce. Integra o Conselho 

Diretor do Instituto de Desenvolvimento Educacional, 

Cultural e de Ação Comunitária (IDECA). Foi 

coordenadora indicada pelo Consed para atuar na 

condução da discussão da BNCC nos seminários 

estaduais (2016), representando o estado de São 

Paulo. 

Quadro 4: Comitê gestor da BNCC e reforma do Ensino Médio. 

 

 Sobre os integrantes do comitê gestor, percebe-se que entre eles há profissionais 

envolvidos com a questão das avaliações em larga escala (como Rossieli Soares e Maria 

Inês Fini), da produção de material didático uniformizado para redes de ensino (como 

Maria Helena Guimarães de Castro e Ghisleine Trigo) e apoiadores do Movimento pela 

Base Nacional Comum (como Maria Helena Guimarães de Castro, Rossieli Soares e 

Maria Inês Fini). Nesse sentido, observamos uma série de elementos em contato, 

formando uma rede – na qual certos interesses adquirem privilégios – que participa do 

processo de criação da BNCC e de significação da educação. 
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 Cabe esclarecer que, bem como foi constituído um comitê gestor com novos 

integrantes para liderar a construção da BNCC, os redatores desta nova versão 

tampouco prosseguiram os mesmos em relação aos das versões anteriores. Assim, de 

um total de 26 redatores
42

 responsáveis por esta (e também pela última) versão do 

documento, apenas dois participaram da equipe de 116 especialistas que elaboraram a 

BNCC1-2015 e da BNCC2-2016, sendo eles: Ruy Cesar Pietropaolo, da Universidade 

Anhanguera, atuante na equipe de Matemática; e Suraya Cristina Darido da Cunha, da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), atuante na equipe de Educação Física.  

Alcançado este ponto, notamos que a composição de um novo MEC e, 

consequentemente, de um novo comitê gestor e de nova equipe de redatores da BNCC, 

indica a existência de uma ruptura no processo de construção deste documento, 

alertando-nos, conforme anunciamos, para a conformação de um novo bloco de trabalho 

que, efetivamente, não constitui uma terceira fase de elaboração, mas sim um novo 

começo, com novas visões que se distanciam do que até então havia sido feito. Neste 

cenário, elabora-se e publica-se uma nova Base, a que convencionamos chamar 

BNCC1-2017, para evidenciar que se trata de um novo documento, resultado da 

natureza truncada e conflitiva deste processo. 

Até aqui, em síntese, notamos como o campo da educação está aberto a diversas 

formas de entendimento, uma vez que se constitui no âmbito das políticas públicas por 

agentes que, com frequência, possuem trajetórias e reflexões em diferentes áreas, que 

não só a educação e, mesmo quando são da área da educação, atuam partindo de 

distintos parâmetros e valores. Portanto, retomar esse histórico e observar as 

movimentações recentes na política educacional brasileira, implica pensar no que se 

produz sobre educação quando os líderes envolvidos nas decisões são ora sujeitos 

distantes das escolas e das práticas escolares cotidianas, ora profissionais da educação 

articulados a associações que promovem a aproximação entre Educação Básica e 

demandas do mercado de trabalho / financeiro. 

Adicionalmente, cabe destacar que, em 31 de maio de 2016, isto é, pouco tempo 

depois da entrega da BNCC2-2016, do afastamento temporário de Dilma Rousseff, e da 

                                                           
42

 O documento final da BNCC apresenta a relação completa dos profissionais que atuaram na construção 

de todas as versões divulgadas. Até a BNCC2-2016, todos os redatores vinham discriminados não apenas 

pelo nome, mas também pela instituição a que estavam vinculados. A partir da BNCC1-2017, passou-se a 

apresentar apenas os nomes dos integrantes da nova equipe de redatores, dificultando a transparência no 

que concerne a seus âmbitos de atuação. Vale ressaltar que o MEC tampouco divulgou publicamente os 

critérios para a composição desta nova equipe. 
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composição do novo MEC pelo presidente interino e seu ministro da educação, a 

Comissão de Educação da Câmara de Deputados realizou um ciclo de debates sobre a 

BNCC, em decorrência de requerimentos realizados pela deputada Dorinha Seabra 

(DEM-TO), em 07 de abril de 2015 – antes mesmo da publicação da portaria que 

formalizou a equipe de especialistas responsáveis pela redação da BNCC1-2015, e pelo 

deputado Rogério Marinho (PSBD-RN), mais de um ano depois, em 03 de maio de 

2016 (mesmo dia em que foi divulgada a BNCC2-2016)
43

. Apesar de a elaboração da 

Base não prever qualquer momento de participação do Congresso Nacional ou qualquer 

poder de decisão desta instância, realizou-se tal ciclo de debates, cujos requerimentos 

apontavam como justificativas de sua realização, a importância da BNCC no cenário 

educacional nacional, sua relação com as metas do PNE, entre outros aspectos, como se 

pode exemplificar por meio das seguintes citações. 

A realização da Audiência Pública se faz necessário [sic], a fim de discutir 

como esta questão será tratada, pois a sua implementação deverá impactar no 

planejamento das escolas, na formação inicial dos docentes, no sistema de 

avaliação e nos materiais didáticos e pedagógicos. (REZENDE, D. S. Req. 

27/2015, p.2) 

 

Dada à relevância do assunto, a Comissão de Educação deve considerar a 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC um dos assuntos mais 

importantes da nossa agenda legislativa para acompanhamento. (MARINHO, 

R. Req. 157, 158, 159, 160, 161/2016, p.4) 

 

O requerimento do deputado Rogério Marinho, em sua justificativa, faz ainda uma 

breve discussão sobre o que envolve, a seu ver, a construção da BNCC, sinalizando 

aspectos referentes: à diversificação e flexibilização do ensino médio (já em diálogo 

com a questão da reforma, sobre a qual discorremos mais adiante); ao Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) e possíveis ajustes; à formação docente em nível 

superior; e aos sistemas de avaliação (apontando o Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos – PISA
44

 – como referência). 

O Seminário foi organizado em diferentes sessões ao longo do dia e para cada 

uma delas havia a composição de uma mesa. O quadro a seguir explicita a programação 

do evento, sinalizando também os convidados para compor as respectivas mesas: 

                                                           
43

 Mais informações sobre o ciclo de debates sobre a BNCC no Congresso Nacional estão disponíveis no 

seguinte endereço eletrônico: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/ce/noticias/programacao-para-o-ciclo-de-debates-sobre-o-bncc-dos-dias-31-05-e-02-06>. 

Acesso em: 05 mar. 2017. 
44

 Vale destacar que, embora seja apresentado como uma referência positiva para avaliar a educação 

brasileira, o PISA é contestado por pesquisadores da Educação, como se pode ver na já referida pesquisa 

da Profa. Lidiane Oliveira (Cefet/RJ).  
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Mesa de Abertura 
 Deputado Damião Feliciano (PDT/PB) - 3º Vice-Presidente da Comissão de Educação 

 Deputada Profª. Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO) 

 Deputado Rogério Marinho (PSDB/RN) 

 Deputado Alex Canziani (PTB/PR) - Presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação 

 Maria Helena G. de Castro - Secretária Executiva do Ministério da Educação - MEC 

 Eduardo Deschamps - Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED 

 Iolanda Barbosa da Silva Presidente - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação da 

Paraíba/PB 

 Denis Mizne - Diretor Executivo da Fundação Lemann 

  

Mesa 1 - Educação Infantil e Alfabetização na BNCC  

Coordenador: Prof. Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO) 

Palestrantes: 

 Beatriz Ferraz - Gerente de Educação Infantil da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal 

 Amábile Pacios - Presidente da Federação das Escolas Particulares - FENEP  

 Anna Helena Altenfelder - Superintendente do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura 

e Ação Comunitária - Cenpec  

 

Mesa 2 - Ensino Fundamental na BNCC  

Coordenador: Deputado Rogério Marinho (PSDB/RN) 

Palestrantes: 

 Daniel Cara - Coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

 Kátia Smole - Diretora-Geral do Grupo Mathema  

 Cleuza Repulho - Ex-presidente da Undime 

 Ilona Becskeházy - Especialista em Educação  

  

Mesa 3 - Ciências Humanas na BNCC 
Coordenadores: Deputados Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) e Rogério Marinho (PSDB/RN) 

Palestrantes: 

 Orley José da Silva - Professor na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia /GO 

 Bráulio Porto de Matos - Professor de Sociologia do Departamento de Educação da Universidade de 

Brasília - UnB  

 Padre José Eduardo de Oliveira e Silva - Professor Universitário da Faculdade São Bento/SP 

    

Mesa 4 - O Ensino Médio na BNCC 
Coordenadora: Deputada Profª. Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO)           

Palestrantes: 

 Rossieli Soares da Silva - Secretário de Educação Básica - MEC 

 Ricardo Henriques - Superintendente do Instituto Unibanco 

 Russel Teresinha D. da Rosa - Professora Associada do Departamento de Ensino e Currículo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRS 

Encerramento 

Quadro 5: Programação do Seminário BNCC na Câmara dos Deputados (2016).  

(COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2016)  

 

Verificamos que dos 22 componentes que participaram das cinco mesas (17 

convidados e cinco deputados da Câmara), 11 são integrantes do MBNC, duas são / 

foram integrantes da Undime – entidade que apoia o MBNC –, 7 são ou foram
45

 

integrantes de organizações filantrópicas ligadas à educação e apoiadas por grandes 

empresas e instituições financeiras (alguns deles coincidem com os apoiadores do 

                                                           
45

 Neste conjunto, incluímos Ilona Becskeházy que de 2002 a 2011 foi diretora executiva da Fundação 

Lemann e Maria Helena Guimarães de Castro que foi membro do comitê técnico do TPE. Esclarecemos, 

ainda, que Ricardo Henriques compõe o grupo não apenas por ser superintendente do Instituto Unibanco, 

mas também por ser do conselho de governança do TPE. 
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MBNC), uma é vinculada à Federação Nacional de Escolas Particulares (FENEP)
46

, 5 

são apoiadores do movimento Escola sem Partido (ESP)
47

 e duas
48

 declararam estar de 

acordo com suas ideias, defendendo a existência de “doutrinação” e “ideologia de 

gênero” nas escolas. Do total, apenas três participantes não possuem conexão com o 

MBNC ou com o ESP. A figura 5 mostra um esquema de elaboração própria que 

apresenta os participantes do seminário, considerando sua inserção nos grupos referidos, 

evidenciando as interseções, no caso daqueles que se situam em mais de um. 

 

Figura 5: Participantes do Seminário da BNCC na Câmara dos Deputados. 

                                                           
46

 Amábile Pacios foi presidente da FENEP de 2011 a 2015 e vice-presidente no biênio 2017-2019, tendo 

apoiado declaradamente que a BNCC fosse aprovada no âmbito do Congresso Nacional e não no CNE. 

Mais informações estão disponíveis em: <http://www.andifes.org.br/escolas-particulares-temem-rigidez-

da-nova-base-curricular/>. Acesso em: 06 jan. 2019.  
47

 O Escola sem Partido (ESP), grupo coordenado pelo advogado Miguel Nagib, se autoidentifica como 

“uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-

ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior”. Disponível em: 

<http://www.escolasempartido.org/quem-somos>. Acesso em: 02 set. 2019. O ESP tem encabeçado 

projetos de lei em diversos estados brasileiros, incentivando o cerceamento da liberdade de cátedra dos 

docentes, criminalizando estes profissionais e fazendo circular discursos que violam o imperativo do 

respeito à diversidade que caracteriza nossa sociedade. Para saber mais sobre o ESP, recomendamos a 

leitura do artigo “Quando lecionar pode virar crime: a prática docente na ótica do Movimento ‘Escola 

sem Partido’”, desdobramento de pesquisa de mestrado de Fabiany Carneiro de Melo, no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
48

 Ilona Becskeházy e Amábile Pacios declararam concordância com pautas do ESP, conforme se pode 

ver em <https://exequi.com/2016/06/13/1817/> e <https://www.metropoles.com/distrito-federal/politica-

df/metropoles-entrevista-professora-amabile-candidata-ao-senado-assista>. Acessos em: 06 jan. 2019. 
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Em suma, por meio da breve identificação dos convidados a participar do evento, 

é notável certo encaminhamento da discussão, favorecendo a defesa da BNCC, a agenda 

defendida pelo MBNC – especialmente considerando sua significativa interseção com 

as agendas dos investidores sociais – e pelo ESP. No que tange ao ESP, cabe salientar o 

fato de que sua demanda é o que leva à existência de uma mesa específica no evento 

para discutir a área de Ciências Humanas, única área de conhecimento que foi alvo de 

uma mesa exclusiva no evento – mesa esta composta integralmente por apoiadores do 

ESP –, enquanto que todas as demais se organizavam com base em uma etapa da 

Educação Básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio).  

Vale dizer que, apesar do perceptível direcionamento do debate, houve algum 

espaço, ainda que minoritário, para a voz do Outro, como na fala da Professora Russel 

Teresinha Dutra da Rosa que, antes de apresentar seu posicionamento específico a 

respeito da BNCC, explicitou o mal estar causado entre alguns grupos em consequência 

da realização daquele seminário e apresentou o manifesto da ANPEd, conforme o 

fragmento a seguir: 

(...) antes de apresentar a minha análise da Base Nacional Comum Curricular, 

tendo em vista o estranhamento produzido pela ausência de representação do 

Comitê que elaborou o texto da BNCC e da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), no Seminário, lerei a carta e o 

ofício dessa importante entidade. Tal manifestação considera o acúmulo de 

estudos acerca da Educação em nosso país, produzido pela comunidade de 

pesquisadores associados, em um esforço de dar alguma voz à entidade, 

seguem, portanto, a carta e o ofício n. 31/2016 da ANPED. (ROSA, 2016, 

p.1) 

 

Se buscarmos pensar a organização do seminário da Câmara dos Deputados como 

parte de um rizoma no qual se conectam as visões do MBNC / discursos privatistas e do 

ESP, podemos considerar a intervenção da professora Russel Teresinha como um 

esforço de desvio, de flexibilização dessas linhas mais duras, procurando contribuir para 

a construção de novos caminhos, novas linhas, mas ainda dentro da previsibilidade de 

um ritual formal que discute a construção de um documento imposto como necessário. 

Ainda sobre a realização do ciclo de debates na Comissão de Educação da Câmara 

dos Deputados e o desconforto gerado, vale registrar que, bem como apontou a 

professora Russel Teresinha em sua explanação, a equipe de assessores e especialistas 

atuantes na construção da BNCC1-2015 e da BNCC2-2016 não foi envolvida no debate. 

Diante disso, estes profissionais se manifestaram formalmente em relação ao caso, 

divulgando uma nota de esclarecimento, na qual narram todo o processo de construção 

da Base até aquele momento, anunciam que os textos produzidos foram encaminhados 
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às instâncias responsáveis por conduzir o debate (CNE, Consed e Undime) e criticam 

qualquer tentativa de modificação no processo de elaboração do documento
49

. 

Voltando a construir a linha do tempo em que se cruzam a elaboração da BNCC e 

as mudanças no governo brasileiro, é necessário explicar que, apesar de ser da mesma 

chapa da presidente eleita Dilma Rousseff, Michel Temer e seu partido, MDB, em 30 de 

junho de 2016, declaram, formalmente, o “rompimento” com o governo em exercício, 

entregando seus cargos. Havia uma esfera dicotômica entre os que defendiam as 

articulações para retirada de Rousseff e os que eram contrários a tal, e o MDB, após o 

dito “rompimento”, passou a se posicionar explicitamente a favor. Esse contexto não diz 

respeito exclusivamente à educação, mas a afeta fortemente, assim como afeta todos os 

demais ministérios que passaram a ter uma composição de natureza bastante divergente 

da que vigorava antes, com integrantes que buscaram deixar demarcados seus espaços 

de “oposição” e que colocam na disputa, com diferentes poderes de influência, distintas 

formas de compreender a educação / qualidade da educação. Por isso, faz-se 

indispensável a explicitação de tal contexto, materializando os referidos embates 

também no campo da produção de políticas de educação, políticas de currículo e, 

portanto, na construção da BNCC. 

Outra consequência da mudança no governo brasileiro foi o conflito a respeito da 

composição do CNE, apresentando reflexos diretos no processo de construção da 

BNCC, afinal, coube a esse conselho sua avaliação, solicitações de ajustes em sua 

redação final e sua aprovação, antes da homologação. O caso – que teve intensa 

repercussão na grande mídia – foi protagonizado pela publicação do Decreto de 27 de 

junho de 2016, assinado por Michel Temer e Mendonça Filho, o qual tornou sem efeito 

os decretos publicados nos últimos dias do governo de Dilma Rousseff que indicavam 

12 membros do CNE para um novo mandato de quatro anos. Na ocasião, o governo 

Dilma havia designado Eduardo Deschamps, Maria Izabel Azevedo Noronha, Alessio 

Costa Lima e Gersem José dos Santos Luciano, para compor a Câmara de Educação 

Básica (CEB); Luiz Roberto Liza Curi, Maria Lúcia Cavalli Neder e José Loureiro 

Lopes para integrar a Câmara de Educação Superior (CES); além de reconduzir, de um 

lado, Antonio Carlos Caruso Ronca, Antonio Ibañez Ruiz e Rafael Esmeraldo Lucchesi 

Ramacciotti para compor a CEB; e de outro, Luiz Fernandes Dourado e José Eustáquio 

Romão, para a CES. 
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 No capítulo 4, subseções 4.2.2 e 4.2.3, realizamos a análise discursiva tanto do Ofício n.31/2016 da 

ANPEd quanto da referida nota de esclarecimento da equipe de assessores e especialistas.  
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Dias depois da suspensão dos indicados por Dilma para integrar o CNE, foram 

publicadas as novas indicações, entre os decretos presidenciais de 01 de julho de 2016. 

Desse modo, foram designados, para a CEB, Alessio Costa Lima (presidente da Undime 

– 2017-2019 – e Secretário Municipal de Educação de Alto Santo, Ceará), Eduardo 

Deschamps (vice-presidente do Consed e Secretário de Estado de Educação de Santa 

Catarina desde 2012), Gersem José dos Santos Luciano (professor da Faculdade de 

Educação e Diretor de Políticas Afirmativas da Universidade Federal do Amazonas, 

líder indígena militante), José Francisco Soares (professor aposentado da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-presidente do INEP – de 2014 a 

2016, membro do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação), 

Nilma Santos Fontanive (coordenadora do Centro de Avaliação da Fundação 

Cesgranrio) e Suely Melo de Castro Menezes (presidente da Fundação Ipiranga, atua na 

Direção Geral do Colégio e Faculdades Integradas Ipiranga, no Pará, presidente  do 

Sindicato de Escolas Particulares de Ensino do Pará); e para a CES, Antonio Araújo 

Freitas Júnior (engenheiro professor da Fundação Getulio Vargas e professor titular de 

Engenharia de Produção na Universidade Federal Fluminense), Antonio Carbonari 

Netto (Fundador/ Presidente da Anhanguera Educacional S.A), Francisco César de Sá 

Barreto (professor titular aposentado do Departamento de Física da Universidade 

Federal de Minas Gerais), José Loureiro Lopes (ex-secretário de educação da Paraíba, 

um dos fundadores dos Institutos Paraibanos de Educação, foi pró-reitor da 

Universidade Federal da Paraíba) e Luiz Roberto Liza Curi (sociólogo e doutor em 

Economia, ex-presidente do INEP).  

O choque de visões, o conflito de interesses e as diferentes coalizões podem ser 

observados, por exemplo, por meio das declarações do ex-ministro Mercadante, 

registradas em notícia da Agência Brasil, sobre alguns dos membros designados por 

Dilma e não indicados por Temer: 

Mercadante discorda das revogações feitas por Temer. Segundo ele, o 

presidente interino excluiu, por exemplo, o nome de Maria Izabel Azevedo 

Noronha, nomeada por Dilma. Maria Izabel foi indicada pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee), pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pela União 

Nacional dos Estudantes (Une) e pela União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas (Ubes). “Os professores e trabalhadores têm de estar 

representados”, disse o ex-ministro. 

“Os nomes que indicamos tiveram ampla representação e pluralidade”, 

acrescentou Mercadante. Ele citou ainda a exclusão dos nomes de Antônio 

Ronca e Antônio Ibañez Ruiz, que haviam sido reconduzidos por Dilma. “Os 

dois praticamente encabeçavam a lista de indicações e já eram membros. 

Tiveram uma atuação fortíssima no CNE”. (TOKARNIA, 2016, on-line) 
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Mais uma vez, por meio deste caso, notamos a manifestação de conflitos no que 

tange às decisões que afetam a educação pública de modo geral e também a BNCC 

especificamente. Refletir sobre os diferentes designados ao CNE, em cada caso, nos 

mostra um caminho para observar as questões que privilegiam certos pontos de vista a 

respeito da educação. Por exemplo, dois dos conselheiros designados para compor a 

CEB por Temer, a saber, José Francisco Soares e Nilma Santos Fontanive, são 

professores dedicados à investigação na área de avaliação, tendo interesse nas questões 

de avaliações externas de larga escala. 

Adicionalmente, as mudanças no governo, após a retirada de Rousseff, deram 

sustentação a que se pusesse em andamento uma série de reformas que vinham, há 

tempos, buscando espaço no cenário de debate político. Muitas dessas reformas 

possuem reflexos diretos nas questões de educação, participando dos embates, no plano 

político e do discurso, pela significação do que se discute como busca pela qualidade da 

educação. Algumas delas dizem respeito à: 

 Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 241 de 2016 (ou PEC nº55/2016), 

que após aprovação no Congresso Nacional recebeu o título de Emenda 

Constitucional nº 95 de 15 de dezembro de 2016, estabelecendo um teto de 

gastos para a educação e saúde pública para os próximos 20 anos; 

 Medida Provisória nº 746/2016 (atualmente, Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 

2017), referente à reforma do Ensino Médio;  

 Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017 que dispõe sobre o trabalho temporário, 

permitindo, entre outras alterações, a terceirização das atividades fim de uma 

instituição; 

 Decreto do Poder Executivo de 26 de abril de 2017 que passa para a 

responsabilidade do MEC a organização da Conferência Nacional de Educação 

(CONAE), antes incumbida ao Fórum Nacional de Educação; 

 Portaria n.577, de 27 de abril de 2017 que, voltada a tratar do FNE, modifica sua 

composição, excluindo instituições como  

a ANPEd, a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-

administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil 

(FASUBRA), o Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centro de 

Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras 

(FORUMDIR), entre outras. Adicionalmente, centraliza nas mãos do 

Ministro da Educação a escolha dos membros de certas representações [...], 

além da definição de quem entra e quem sai do FNE, retirando do próprio 

Fórum a possibilidade de criação dos critérios para tais medidas [...] 

(SOUZA, GIORGI, ALMEIDA, 2018); 
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 Decreto n. 9.099, de 18 de julho de 2017 que altera o funcionamento do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), por meio de determinações 

como: a instituição de um novo ciclo não mais de três, mas de quatro anos; a 

composição da equipe avaliadora escolhida pelo Ministro da Educação, com 

base numa lista de indicações feitas por algumas instituições
50

; a inclusão de 

instituições filantrópicas parceiras como possíveis beneficiárias do programa. 

Além disso, vale acrescentar que os editais do PNLD de 2019 e 2020 deixam de 

considerar como critério de avaliação necessário para aprovação das obras o 

combate à homofobia e à transfobia. 

Em geral, todas as referidas medidas sinalizam grandes perdas e fortes retrocessos 

no campo da educação pública, tanto em termos financeiros, quanto em termos da 

ampliação de sua democratização. Mostram, ainda, um caráter centralizador do novo 

MEC, especialmente no que concerne às decisões acerca do FNE, da CONAE e das 

equipes de avaliação do PNLD. Entretanto, suas imposições foram alvo de muita 

resistência, conforme buscamos apresentar resumidamente nos próximos parágrafos. 

No que tange à EC nº 95/2016, enquanto ainda tramitava no Congresso Nacional 

como proposta de emenda, houve uma série de manifestações contrárias a sua 

aprovação, especialmente, oriundas do âmbito da educação pública federal. O manifesto 

realizado pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED) em conjunto com a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE), a Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

(ANPAE), o Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES) e a Associação 

Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (FINEDUCA), endereçado aos 

deputados e senadores, chama a atenção para o fato de que tal emenda acarretaria a 

impossibilidade de cumprimento do PNE, causando prejuízos à busca pela qualidade da 

educação pública brasileira. 
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 O Decreto 7.084/2010 – que antes regulamentava o PNLD –, no artigo 14, especificava que a avaliação 

pedagógica das obras seria realizada por instituições de educação superior públicas. A instituição 

responsável deveria constituir uma equipe formada por professores do seu próprio quadro funcional, de 

outras instituições de ensino superior e também da rede pública de ensino. Isso contrasta com o que 

passou a ser determinado pelo Decreto 9.099/2017, no artigo 12, segundo o qual instituições como 

Consed, Undime, CNE, ANDIFES e outras instituições solicitadas pelo ministro da educação seriam as 

responsáveis por indicar membros para compor a equipe de avaliação pedagógica do PNLD, as quais, 

segundo o artigo 13, devem ser compostas por professores da rede pública e privada, da Educação Básica 

e do ensino superior. 
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A proposta de congelar os gastos primários do governo nos patamares de 

2015, corrigindo as despesas orçamentárias apenas pela inflação sob o 

argumento nefasto de que houve uma ‘explosão’ nas despesas sociais, 

representa na prática, a desconstrução do artigo 212 da CF/1988 que dispôs 

que Municípios, Estados e Distrito Federal devem aplicar, no mínimo, 25% 

da receita de impostos, inclusive aqueles provenientes de transferências em 

Educação, e que, a União deve aplicar no mínimo 18% ao ano. Esses 

patamares mínimos precisam ser lidos à luz do PNE aprovado pela Lei nº 

13.005/2014 e que tem explicitamente compromisso com a expansão 

quantitativa do sistema educacional, de forma a garantir educação para todos, 

com metas urgentes que visam a ampliação tanto da educação básica, quanto 

do ensino superior, portanto o PNE pressupõe expansão de recursos para a 

consecução de suas metas. (ANPED; ANFOPE; ANPAE; CEDES; 

FINEDUCA; 2016, p.1) 

 

Não apenas os profissionais da educação se manifestaram contrariamente, mas 

também uma parcela de estudantes de escolas públicas se mobilizou em oposição, entre 

outras questões, à proposta de limite de gastos da educação, o que ficou marcado por 

uma série de ocupações em escolas brasileiras. 

O movimento de ocupação das escolas públicas vem se espalhando pelo país. 

Atualmente, mais de mil instituições de ensino estão ocupadas por seus 

alunos, que protestam contra a medida provisória de reforma do ensino 

médio, a PEC 241, a “Escola Sem Partido”, reivindicando melhorias na 

educação pública. É importante entender a origem da mobilização estudantil, 

os aspectos jurídicos e suas consequências perante o Estado. (PARREIRAS, 

2016, on-line) 

 

A essa altura, cabe esclarecermos que entendemos toda essa trama normativa à 

qual temos nos referido nos últimos parágrafos como integrante de um rizoma no qual 

se estabelecem relações e sentidos para a educação pública brasileira. Nesse aspecto, 

consideramos que as ocupações dos estudantes, em contraste com ações centralizadoras, 

neoliberais e neoconservadoras – presentes na então MP de reforma do Ensino Médio e 

nas investidas do ESP – constituíram uma linha de fuga, um rompimento com a rigidez 

das práticas controladoras que se impuseram, mostrando, assim, que as conexões de um 

rizoma são sempre imprevisíveis e incontroláveis, podendo construir caminhos “que 

escapam da tentativa totalizadora e fazem contato com outras raízes, seguem outras 

direções” (TRINDADE, 2013, on-line). 

Sobre a reforma do Ensino Médio, materializada, à época, pela MP nº746/2016, 

além dos alunos, os profissionais da educação também realizaram críticas, considerando 

que a proposta de mudança não foi amplamente discutida, retirando do grupo de 

disciplinas obrigatórias as cadeiras de Filosofia, Sociologia, Educação Física e Arte; 

propondo a estrutura de itinerários formativos, com foco em áreas do conhecimento 

(linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, formação 
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técnica e profissional); abrindo margem para a atuação de profissionais com o dito 

“notório saber” na Educação Básica, mesmo sem ser licenciado (modificando a 

exigência da Lei nº 9.394 de 1996 – LDB).  

Cabe sinalizar que a referida MP é posta em circulação em 22 de setembro de 

2016, tendo sido publicada no Diário Oficial do dia posterior. Nesse período, já havia 

terminado a fase dos seminários estaduais conduzidos pelo Consed e pela Undime, ou 

seja, a construção da Base, inclusive referente ao ensino médio, já se encontrava em 

fase avançada, no entanto, até então, sem qualquer possibilidade oficial de diálogo com 

a reforma que se passou a propor. A Lei nº 13.415/2017 (anterior MP nº 746/2016) 

menciona que o currículo do ensino médio deve considerar o que for definido na BNCC 

para os diversos componentes curriculares, entretanto, esta reforma surgiu como um 

projeto em paralelo que, apenas na reta final (após a realização de todos os possíveis 

espaços de discussão social ampla), foi incorporado à Base, responsabilidade que foi 

atribuída ao já mencionado Comitê Gestor, formado por um grupo restrito de 

profissionais, todos ligados ao MEC. 

Essa lei acabou sendo decisiva para o próprio processo da BNCC, uma vez que o 

comitê gestor, ao começar a trabalhar na BNCC1-2017 (suposta “terceira” versão), 

optou por prosseguir apenas com a construção do documento referente à educação 

infantil e ao ensino fundamental, deixando a composição da Base do ensino médio para 

momento posterior à aprovação da referida reforma. Tal decisão acaba por marcar mais 

um ponto de ruptura com o trabalho que vinha se desenvolvendo, o qual respeitava o 

conceito de Educação Básica, considerando de modo integrado todas as suas etapas, 

diferente do que se passou a fazer. 

Em síntese, tanto a EC nº 95/2016 quanto a Lei nº 13.415/2017 contaram com 

adeptos e detratores. No que tange aos efeitos da oposição que se fez a elas, pode-se 

dizer que não houve negociações com o Governo Federal e, a despeito das críticas 

populares, as propostas foram aprovadas com ampla adesão no Congresso Nacional. 

Esse cenário político caracterizado por diversos embates e polêmicas, acima de tudo, 

reforça o entendimento de que a construção da BNCC envolve disputas de poder, 

embates entre diferentes projetos de educação, divergências e convergências entre uma 

série de perspectivas no que concerne à formação escolar básica e a entendimentos 

acerca do que seja a educação. E isso se materializa também na própria definição do que 

é a BNCC, nas expectativas que a ela se associam e nas políticas de educação que se 

praticam no âmbito nacional. 
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Continuando a construir nossa linha do tempo acerca da BNCC, em 06 de abril de 

2017, o MEC apresentou ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a BNCC1-2017 

(educação infantil e ensino fundamental). Juntamente com isso, conforme já indicado, 

houve uma modificação na organização do portal da Base, tanto em termos de layout 

como no que tange aos conteúdos disponibilizados. Entre uma série de modificações, 

foi alterada a identidade visual relacionada à BNCC; foram retiradas a BNCC1-2015 e a 

BNCC2-2016, ficando registrados apenas a BNCC1-2017 (então identificada como 

“última”) e os relatórios do Consed e da Undime; a seção de “preparação” em que se 

caracterizava a Base – analisada na seção 1.1 – também foi retirada e alguns de seus 

itens foram reformulados e inseridos em uma nova seção “perguntas frequentes”. 

O primeiro portal da Base, portanto, foi substituído por esta nova versão cujo 

distanciamento fica marcado pela própria necessidade de sinalizar a presença do “novo” 

governo, por meio da renovação da identidade visual, incluindo o logotipo da BNCC. 

As figuras a seguir ilustram o novo portal
51

 (que pode ser comparado com o primeiro 

portal, apresentado na figura 1) e a diferença entre os dois logotipos. 

 

 

Figura 6: Segundo portal da BNCC. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso 

em: 08 ago. 2017. 
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 O portal da BNCC passou por uma série de mudanças entre 2017 e 2018, tendo em vista o avanço dos 

trabalhos e sua finalização. Em agosto de 2019, sua aparência já se diferenciava da exposta na figura 6, 

contemplando novos itens, como a questão da implementação, por exemplo. 
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Disponível em: <http://appprova.com.br/wp-

content/uploads/2016/05/BNCC.jpg>. Acesso em: 

08 ago. 2017. 

Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso 

em: 08 ago. 2017. 

Figura 7: Logotipos da BNCC. 

  

Observando, ainda que superficialmente, o novo site e, principalmente, o novo 

logotipo, notamos a preocupação em demarcar a ruptura governamental e seus efeitos 

no modo de conceber a Base. Não nos detemos a uma análise detalhada desses textos 

não verbais, no entanto, importa apontar que enquanto uma imagem apresenta o mapa 

do Brasil e sobre ele uma rede conectando pontos situados em diferentes espaços, 

remetendo em alguma medida para a diversidade que compõe o país, a outra abandona o 

mapa e a rede, partindo para a representação de uma pirâmide que, em geral, aponta 

para um modo de organização hierarquizado.  

Recorrendo a reflexões teóricas da análise do discurso, podemos enxergar tais 

enunciados não verbais – ou mesmo, nos termos de Maingueneau (2008), práticas 

intersemióticas – como produções regidas por um sistema de restrições semânticas 

próprio à formação discursiva na qual se situa esse novo MEC como enunciador 

institucional. Desse modo, a ruptura demarcada nesse âmbito não verbal – da rede 

linear, horizontal, para a pirâmide hierarquizada – já nos dá pistas de posicionamentos 

conflitantes que, possivelmente, deixam suas marcas nos demais enunciados a serem 

analisados em detalhes nos próximos capítulos e que vão delineando entendimentos 

contrastantes acerca de educação na passagem da BNCC2-2016 para a BNCC1-2017.  

A despeito do cenário de ruptura que deu início a um novo bloco de trabalho, a 

elaboração do documento prosseguiu normalmente, autointitulando-se uma 

continuidade do que havia sido realizado até então. Assim, uma vez nas mãos do CNE, 

a BNCC1-2017 passou à análise deste conselho, com vistas à construção e aprovação da 

versão final do documento. Cabe aqui o registro de que, ao falarmos em CNE, não 

estamos falando o tempo todo de uma mesma configuração, afinal, como vimos, o 

governo Temer suspendeu a indicação e a recondução de alguns conselheiros feita por 

Rousseff. A instabilidade do período ocasionou, no intervalo de 2015 a 2017, quatro 
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diferentes configurações na comissão bicameral da BNCC no CNE
52

, a primeira com 11 

membros, a segunda com 18, a terceira com 21 e a última com 24 membros – isto é, 

abrangendo todos os integrantes do conselho (BRASIL, 2017, p. 33-34). 

Nesta etapa, já com a última configuração, o CNE propôs a realização de cinco 

audiências públicas, uma em cada região do país, de modo a promover discussões entre 

diversos membros da sociedade interessados na Educação Básica. Nas palavras do 

próprio conselho: 

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

destinar-se-ão a colher subsídios e contribuições para a elaboração da norma 

instituidora da Base Nacional Comum Curricular, observando-se o disposto 

neste regimento.  

Art. 2º As referidas audiências públicas serão abertas a toda a sociedade e 

serão presididas pelo Presidente da Comissão. 

(BRASIL. Regimento das audiências públicas da BNCC – CNE, 2017. p.1) 

 

As audiências públicas foram agendadas para o segundo semestre de 2017, 

ocorrendo nos seguintes locais e respectivas datas: 07/07/2017 em Manaus (Amazonas); 

28/07/2017 em Recife (Pernambuco); 11/08/2017 em Florianópolis (Santa Catarina); 

25/08/2017 em São Paulo (São Paulo); e 11/09/2017 em Brasília (Distrito Federal). 

Estas audiências contaram com a participação de instituições, órgãos, entidades e 

especialistas convidados, além do público geral. Ambos tiveram de realizar suas 

inscrições no site das audiências públicas da BNCC, mas, no caso do público geral, a 

concretização da inscrição dependia do limite de vagas. Além das participações 

presenciais, o CNE abriu um canal de comunicação, no já referido portal, de modo a 

possibilitar que entidades representativas e especialistas envolvidos com a questão da 

BNCC pudessem encaminhar documentos – com identificação de autoria – contendo 

contribuições devidamente fundamentadas, até o dia da última audiência pública. 

Após o período de audiências públicas, o CNE seguiu trabalhando na discussão do 

documento. Em dezembro de 2017, entre os dias 04 e 07, os conselheiros se reuniram 

para debates internos. Na ocasião, discutiu-se um documento
53

 entregue pelo MEC 

cinco dias antes do início das reuniões internas, documento este que seria uma resposta 

do MEC às últimas contribuições feitas por participantes das audiências públicas, além 

das feitas pelos próprios conselheiros. Segundo notícia (G1 EDUCAÇÃO, 2017), a 

previsão era de que o debate durasse apenas dois dias, porém, a discussão se ampliou 

                                                           
52

 Para mais informações sobre as diferentes composições do CNE, ver o histórico do pedido de vistas das 

conselheiras Aurina Santana, Malvina Tuttman e Márcia Aguiar, registrado no Parecer CNE/CP nº 15 

/2017. 
53

 De acordo com o CNE, a pedido do MEC, o documento em discussão não foi divulgado publicamente. 
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ocupando um terceiro dia, o que ocasionou que a sessão deliberativa em que seria 

votado o texto final fosse adiada para o dia 07 de dezembro.  

No dia 07 de dezembro, durante a sessão pública de deliberação acerca do parecer 

e da resolução da BNCC, no momento das manifestações, divulgou-se um pedido de 

vista do processo, realizado coletivamente – no dia anterior e por escrito – pelas 

relatoras Aurina de Oliveira Santana, Malvina Tania Tuttman e Márcia Ângela da Silva 

Aguiar. Com esse pedido, a sessão de deliberação foi suspensa, não havendo votação do 

documento, o que viabilizou mais tempo para sua análise. De todo modo, ainda nessa 

sessão, votou-se, como questão de ordem, a instalação de regime de urgência para o 

processo de aprovação dos textos da BNCC, obtendo voto favorável da maioria dos 

conselheiros. 

Em 15 de dezembro, ocorreu a sessão de deliberação, na qual a maioria dos 

conselheiros aprovou o texto final da BNCC, tendo sido 20 votos a favor e 3 contrários. 

Entre os votos favoráveis declarados e registrados no Parecer CNE/CP nº 15/2017, está 

o de Antonio Cesar Callegari – então presidente da comissão bicameral da BNCC no 

CNE – o qual fez questão de registrar os motivos que o levaram a votar favoravelmente, 

sem deixar de elencar elementos que considerou negativos em relação à versão que ali 

se aprovava, conforme mostra o trecho a seguir: 

O voto favorável se justifica, também, a partir da aprovação de várias 

emendas e propostas por mim apresentadas, entre elas: a restauração da 

concepção de educação infantil presente na versão 2 da BNCC, conforme 

exigiam os principais movimentos brasileiros pela educação infantil; a 

prevalência dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento sobre o conceito 

de competências (que é uma concepção mais utilitária do conhecimento) [...]. 

Ressalto, contudo, minhas restrições: a não inclusão do ensino médio nessa 

proposta da BNCC, que se refere apenas ao ensino fundamental e à educação 

infantil, prejudicando uma visão do todo da educação básica; a exclusão das 

referências a gênero e orientação sexual, sendo que o MEC e a maioria dos 

membros do CNE acabaram cedendo às pressões das milícias 

fundamentalistas e ultraconservadoras que se posicionaram contra a 

existência dessas questões na BNCC (apresentei emendas para a sua 

reincorporação ao texto, infelizmente rejeitadas) [...]. (BRASIL, 2017, p. 45) 
 

Esse registro de voto recém-exposto ilustra bem o processo de negociações e os 

diferentes interesses em embate na construção da BNCC. Vale ressaltar que, cerca de 

seis meses após a aprovação da BNCC da educação infantil e do ensino fundamental (de 

cujo processo estamos tratando nesta seção), Callegari renunciou à presidência da 

comissão bicameral da BNCC que então discutia a etapa do ensino médio, explicitando 

que o fazia por discordar da reforma materializada pela Lei 13.405/2017, como mostra o 

seguinte fragmento:  
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A meu ver, a proposta de BNCC elaborada pelo MEC evidencia os 

problemas contidos na referida Lei, aprofunda-os e não os supera. Ela 

sublinha o defeito de origem: a separação do ensino médio do conjunto da 

educação básica na concepção de uma BNCC. Eu e outros conselheiros 

insistimos nessa crítica desde o início do processo. Eis que, materializando 

nossos piores temores, a proposta do MEC para o ensino médio não só 

destoa, mas contradiz em grande medida o que foi definido na BNCC das 

etapas educacionais anteriores e é radicalmente distinta do que vinha sendo 

cogitado nas versões primeiras. Tinham, afinal, razão os que temiam rupturas 

e fragmentação da educação básica. (CALLEGARI, 2018, p. 2) 

 

Voltando à aprovação da BNCC da educação infantil e do ensino fundamental, é 

percebemos, enfim, que tal processo apontou uma série de pontos críticos, com destaque 

para a não divulgação pública do documento em análise, a discordância entre os 

conselheiros, as ressalvas registradas na declaração de voto do presidente da comissão 

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

idealmente, deveria decorrer com tempo para o aprofundamento das discussões. 

Finalmente, em 20 de dezembro de 2017, a BNCC para a educação infantil e o ensino 

fundamental foi homologada pelo MEC. 

Vale retomar que, ao longo desta seção, primeiro, discorremos sobre outras 

políticas educacionais que constituíram parte do debate sobre a criação de uma base 

comum, como os documentos Pátria Educadora, os debates sobre implantação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais e o documento norteador para a construção da BNCC. 

Nesse caminho, observamos que diferentes formas de se enxergar a educação se 

manisfestaram, e notamos que o percurso seguido, em alguma medida, se distanciou da 

discussão efetiva sobre direitos de aprendizagem e desenvolvimento, aproximando-se à 

visão de formulação de listas de conteúdos, isto é, atrelando-se à lógica de controle, 

serialização, uniformização do que se aprende. Na sequência, procuramos narrar todo o 

processo de construção da BNCC e os entremeios que o constituíram, considerando as 

mudanças e rupturas no governo, envolvendo diferentes atores no MEC, no CNE, 

também tendo em vista aqueles que reclamaram espaço na discussão – como a Câmara 

de Deputados com seu seminário em 2016. Destacamos, ainda, as políticas 

centralizadoras praticadas no governo Temer quanto ao FNE e à CONAE, além dos 

desmontes financeiros, da reforma do Ensino Médio, das mudanças no PNLD. 

Diante do que acabamos de retomar, compreendemos que as políticas 

educacionais, durante a elaboração da BNCC, tenderam gradativamente a um caráter 

centralizador, tanto pela questão da valorização dada à confecção de uma lista de 

conteúdos no que concerne à Base, como pelo modo como o MEC passa a priorizar seu 
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poder decisório em diversos momentos. Cabe recordar, entretanto, que também 

verificamos a existência de linhas mais flexíveis nas redes de relações que se 

estabelecem quando pensamos na perspectiva rizomática, assim, no seminário da 

Câmara dos Deputados de 2016, houve um ínfimo espaço, ainda que imprevisto, para 

que a oposição de fizesse presente.  

Finalmente, todo o cenário descrito nesta seção nos permite cartografar novos 

movimentos do mapa que envolve a criação da BNCC. Neste mapa, as linhas que se 

conectam, com frequência, sinalizam as demandas do mercado financeiro e dos 

investidores sociais em educação – os quais conseguem ainda mais espaço a partir da 

mudança de governo com o golpe parlamentar de 2016 –, e somam-se a estas linhas, 

aquelas que se identificam com o movimento Escola sem Partido. Resta dizer que as 

políticas adotadas pelo governo Temer, apesar de se dizerem favoráveis à melhoria da 

qualidade da educação, atacam a possibilidade de investimento na educação pública, 

congelando gastos, sendo mais permissivas com a terceirização e, portanto, abrindo as 

portas para a entrada de diferentes estratégias de privatização do público, tanto em 

termos de oferta quanto de gestão educacional, considerando o privado como um 

caminho para salvar o público – elemento sobre o qual recai nosso olhar no próximo 

capítulo. 

Concluindo, destacamos que o percurso que ora registramos sobre os embates 

políticos que contextualizam a construção da Base mostra como entram em jogo 

interesses de naturezas muito diversas, diferentes perspectivas no campo econômico 

financeiro cruzando o campo da educação, no qual também estão em disputa tantos 

outros posicionamentos. Essa percepção ratifica a relevância do estudo que nos 

propomos a fazer, uma vez que visamos, justamente, debater sobre a não existência de 

um consenso acerca do que seja a educação. 
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2. IMPLICAÇÕES DO “CONHECIMENTO OFICIAL” 

 

A Base Nacional Comum Curricular se articula a uma demanda pelo que Apple 

(2013) chama de “conhecimento oficial”, isto é, uma proposta centralizada, válida para 

todo território nacional e que responde a uma política de unificação e oficialização de 

práticas curriculares que passam a ser valorizadas e legitimadas (inclusive nos termos da 

lei). Neste capítulo, procuramos nos aprofundar nas implicações dessa verdade criada 

acerca da necessidade de uma base comum, buscando compreender o processo por meio 

do qual a educação se torna cada vez mais alvo de interesses privatistas e de um 

mercado financeiro de negócios e, por fim, abordando o modo de constituição de um 

dos principais enunciadores posicionados a favor da Base, apoiado por grandes 

corporações, inclusive do setor financeiro, o Movimento pela Base Nacional Comum 

(MBNC). 

 

 

2.1. Debate sobre currículo – com base ou sem base?  

 

A discussão relacionada à necessidade de um currículo nacional não é algo 

recente. Uma rápida busca por estudos da área de Educação, e especialmente de 

Currículo, mostra que o assunto é debatido há pelo menos duas décadas, por 

pesquisadores que se incluem no campo das teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. 

Portanto, faz-se necessário apresentar um breve apanhado por algumas reflexões 

teóricas realizadas, dando certo destaque a questões de currículo e política curricular, 

buscando, nessas produções, contribuições para o empreendimento desta pesquisa. 

Michael Apple, pesquisador estadunidense atuante no campo das teorias críticas 

de currículo, já no início da década de 1990, questionava a conjuntura em que surge 

essa demanda por um currículo comum a uma nação. Parte de suas reflexões está 

registrada em seu capítulo “A política do conhecimento oficial: faz sentido a ideia de 

um currículo nacional?”, publicado em 1994
54

 pela primeira vez. A seguir, 

apresentamos algumas considerações feitas pelo referido autor, no que tange a esta 

questão. 

                                                           
54

 Este capítulo é resultado de uma palestra proferida por Michael Apple em 1992, nos Estados Unidos, 

tendo sido publicado no livro Currículo, Cultura e Sociedade (organizado por Antonio Flavio Moreira e 

Tomaz Tadeu Silva), lançado em 1994. Atualmente, o livro está em sua 13
a
 edição, esta última publicada 

em 2013. 
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De início, podemos ressaltar que Apple (2013) recorre ao termo “conhecimento 

oficial”, o que nos parece bastante produtivo, visto que coloca em evidência o fato de 

que o conhecimento é sempre um recorte de algo que, em certo momento, recebe certos 

privilégios e se estabiliza, numa conjuntura de embates. Quanto ao “conhecimento 

oficial”, o pesquisador explica que, a seu ver, sempre existe  

(...) uma política que exprime o conflito em torno daquilo que alguns veem 

simplesmente como descrições neutras do mundo e outros, como concepções 

de elite que privilegiam determinados grupos e marginalizam outros. 

(APPLE, 2013, p.72). 

  

As problematizações propostas pelo referido autor nos encaminham a percepções 

sobre temas que necessariamente se relacionam a um projeto de currículo nacional, 

dentre eles: as influências do mercado editorial, representando a produção de materiais 

didáticos e toda a sua participação nas políticas de currículo; os sistemas de avaliação 

nacional, sua relação com alto custo e excessiva uniformização (uma vez que algo que 

fosse mais diversificado representaria a necessidade de ainda mais investimento 

financeiro); e a formação de professores. 

Outra reflexão empreendida pelo autor versa sobre o contexto amplo dos 

posicionamentos políticos que, a seu ver, sustentam a defesa do conhecimento oficial 

nacional e trazem implicações para a educação. Dessa forma, relaciona posições 

neoconservadoras e neoliberalistas, numa articulação que culpabiliza os órgãos 

públicos, dentre eles as escolas, pelo que há de ruim na sociedade e coloca o privado 

como o foco do que há de bom. Essas posições combinam a mercadização neoliberalista 

(mercado guiando as interações sociais) e o Estado forte neoconservador (atuação do 

Estado no que diz respeito a questões de corpo, gênero, raça e valores de gerações 

futuras), tendo como consequência o afastamento das reflexões sobre políticas de 

educação no debate público. (APPLE, 2013) 

Ainda sobre um currículo nacional, uma das questões fortemente criticadas no 

contexto brasileiro é a de que isso fere a premissa do respeito à diversidade que 

caracteriza nossa sociedade. Quanto a isso, Apple (2013) também se posiciona, 

afirmando que o currículo nacional favorece certas formas de ver o mundo e exclui 

outras, assim, concorda que essas políticas de conhecimento oficial desrespeitam a 

heterogeneidade que caracteriza os grupos sociais. Ele afirma que  

Em um currículo nacional predominantemente monocultural (que lida com a 

diversidade colocando o sempre ideológico ‘nós’ como o centro de tudo e em 

geral mencionando perifericamente ‘as contribuições’ das pessoas de cor, 

mulheres e ‘outros’), são fundamentais a manutenção das noções hierárquicas 
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vigentes acerca do que é importante como conhecimento oficial, a 

restauração dos tradicionais padrões e valores ‘ocidentais’, o retorno a uma 

pedagogia ‘disciplinada’ (e, poder-se-ia dizer, também predominantemente 

machista), e assim por diante. (APPLE, 2003, p.92) 

  

Embora apresente uma série de contribuições, Michael Apple, como teórico 

crítico, atém-se com certa prioridade a buscar entender a quem se associam os 

conhecimentos privilegiados e as consequências desses processos valorativos para 

aqueles que acabam ficando à margem. Portanto, outras perspectivas de entendimento 

do currículo se fazem necessárias para um amadurecimento da questão e, assim, 

recorremos às discussões situadas no viés pós-crítico, como a perspectiva discursiva, 

explorada com bastante dedicação pela professora pesquisadora Alice Casimiro Lopes, 

da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Lopes (2015) entende a política de currículo como disputas para significar o que 

seria o currículo. Nessa pesquisa, ao discutirmos sobre uma política que busca 

estabelecer um marco comum para a educação do Brasil em termos de currículo, 

estaríamos dando visibilidade às diferentes perspectivas que participam dessa disputa. 

Se, por um lado, Apple nos chama a atenção para o fato de que a oficialização de 

determinado conhecimento é um ato de poder – algo com que concordamos –, Lopes 

(2015) contribui ao mostrar que o que está em jogo não são apenas os sentidos de 

conhecimento que se buscam estabilizar, mas também, de forma mais abrangente, um 

modo de estabilizar sentidos sobre o que é o currículo. 

Dentre as reflexões que empreende, a autora defende que “política remete muito 

mais a conflito do que a consenso, muito mais a produção de sentidos e movimentos 

diferentes do que a definição de universalismos categóricos e de regras de organização”. 

(LOPES, 2015, p.448) Assim, ela privilegia não só a questão do poder e das disputas no 

âmbito do que se considera conhecimento, mas também na própria forma de conceber a 

política de currículo. Tais considerações reforçam a importância de se analisar a 

materialização desses conflitos nos enunciados sobre a base nacional comum, conflitos 

que atravessam, sem nenhum pressuposto de uniformidade, os posicionamentos 

relacionados à Base. 

Nessa perspectiva, as políticas decorrem de diferentes demandas, de articulações 

entre elas e, no caso das políticas de currículo, essas articulações são representadas por 

diferentes atores, como as comunidades disciplinares, as equipes técnicas de governo, as 

empresas, os partidos políticos, as associações, instituições e movimentos sociais 
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diversos (LOPES, 2015). Tal discussão nos encaminha a uma visão menos tradicional 

de currículo – no sentido de que nega que este representaria o conhecimento, único 

possível que estaria arraigado à própria palavra “currículo” –, levando-nos a observá-lo 

como algo cuja significação está sempre a se construir, em meio a diversas articulações. 

De maneira mais ampla, mesmo com diferentes finalidades sociais para a 

formação escolar a partir de determinada proposta curricular (por exemplo, para o 

mercado; formação crítica e humanista, entre outras), é comum que diversos 

posicionamentos busquem conter a própria significação do que seria o currículo. Nesse 

caso, trata-se de associar ao currículo, como se lhe fosse algo natural, uma ideia de que 

é possível haver uma base que seja o ponto de partida para as decisões sobre o que se 

ensina e se pratica na escola, com vista a diferentes objetivos. (LOPES, 2015) 

A proposta de uma base nacional comum vem sendo defendida e fortemente 

associada a discursos que desqualificam a educação formal brasileira. Lopes (2015) e 

Macedo (2014) apontam também para essa questão da “qualidade da educação” como 

algo que se tem usado como ponto de “consenso” para a própria justificativa da Base e, 

ao mesmo tempo, para o enaltecimento da proposta como algo que poderia “salvar” os 

rumos da educação. Entretanto, tal qual expõem as pesquisadoras, apesar de criar-se a 

esfera de “consenso”, o que há é uma articulação de posicionamentos na construção 

dessa demanda, visto que “a política não tem um centro de poder, uma estrutura que a 

defina. Articulações discursivas possibilitam decisões políticas, tornando complexo o 

jogo (de linguagem) que hegemoniza uma dada orientação curricular”. (LOPES, 2015, 

p.454) 

Sobre a proposição da construção de uma base nacional comum, vale ressaltar 

que, apesar de que se postule uma necessidade de melhoria na educação, conforme 

acabamos de apontar, cabe o questionamento acerca das experiências tomadas como 

exemplo para o desenvolvimento do documento brasileiro e os resultados por elas 

alcançados, isto é, se tais resultados foram positivos e se, de fato, garantiram benefícios 

à educação. Não pretendemos esgotar o assunto, mas apenas sinalizar o “outro lado da 

moeda”, comumente silenciado. Como mostram Peroni e Caetano (2015, p.344) 

No caso dos Estados Unidos, as reformas curriculares, incluindo a avaliação, 

‘foram utilizadas à exaustão e nem por isso houve melhoria no cenário 

educacional americano’ (FREITAS, 2012). Pesquisas têm mostrado que 

países que vêm adotando esse tipo de medida caminham para o retrocesso 

educacional com políticas privatistas (RAVITCH, 2011). 
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Assim, falar em BNCC implica discutir a circulação do tema “qualidade da 

educação”, inclusive, no que diz respeito ao silenciamento de inúmeras práticas 

curriculares em vigor que possuem seus impactos nas comunidades em que se realizam. 

O que há de positivo, porém, não costuma estar entre os pilares que fundamentam a 

necessidade de uma base comum, havendo espaço apenas para registrar um suposto 

“insucesso”, uma suposta “incapacidade” de realizar a educação para o 

“desenvolvimento” do país. Tudo entre muitas aspas, pois, reforcemos, tratam-se em 

todos os casos de construção de sentidos.  

A discussão encaminhada por Lopes (2015) também chama a atenção para alguns 

fatores que estão atrelados à discussão sobre a BNCC: a- a oficialização da base 

pressupõe que todas as produções que estão fora dela passam a ser complementos, um 

acréscimo e não um conhecimento; b- construção de um cenário em que há uma 

tendência à visão de conhecimento como um objeto palpável, mensurável, externo ao 

sujeito-aluno e que pode ser apreendido por ele, numa relação passiva; c- a busca pela 

uniformização do conhecimento que exige a afirmação de que há espaço para o 

heterogêneo, mas, este último, acaba por aproximar-se de mais uma lista de itens à 

parte, como se não houvesse heterogeneidade naquilo que se busca oficializar; d- a 

aceitação pouco ou nada crítica do investimento em exames externos, de larga escala, 

nacionais e internacionais. 

Cabe ressaltar que a pesquisadora efetua suas críticas em torno ao projeto da 

BNCC, mas esclarece que não acredita que a política empreendida seja capaz de conter 

os movimentos de ressignificação que ocorrem localmente. Além disso, advoga a favor 

de que o debate seja amplo, indo além de uma lista de conteúdos, em prol de que se 

discuta sobre o que seria um currículo de qualidade. Tudo isso considerando, conforme 

ela afirma, que “não há princípios e regras absolutos, definidos cientificamente ou por 

qualquer outra dada razão, fora do jogo político educacional, que nos façam supor ser 

possível descansar da negociação de sentidos” (LOPES, 2015, p.462). 

Como vimos, Apple (2013) e Lopes (2015) partem de perspectivas teóricas 

distintas e que remetem a contextos sociais de espaço e tempos diferentes. Ainda assim, 

a leitura de suas contribuições nos leva a traçar alguns diálogos entre suas propostas, 

tendo em vista o desenvolvimento das discussões acerca do documento sobre o qual nos 

debruçamos nesta pesquisa, a BNCC. Suas produções reforçam o entendimento de que a 

educação é uma seara de disputas e, em ambos os casos, sinaliza-se a iniciativa privada 
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como uma esfera que tem participado, cada vez mais de perto, desses embates, seja pela 

oferta de materiais didáticos, de sistemas apostilados e de gestão, de treinamentos para 

profissionais e, em geral, incentivando a que a educação pública se torne, de modo cada 

vez mais frequente, um objeto a favor da circulação do capital, alvo de investimentos e 

negociações no mercado de serviços. Tendo em vista esse cenário, a seguir, dedicamo-

nos a delinear um panorama de discussões que refletem sobre as relações entre 

educação pública e a iniciativa privada e alguns de seus desdobramentos. 

 

 

2.2. Educação na rota do mercado 

 

Tratar da relação entre o público e o privado na educação, no contexto de 

produção da BNCC mostra-se como um imperativo desta pesquisa. Primeiro, pela 

recorrência com que a questão tem sido apontada em diversos trabalhos acadêmicos que 

discutem a educação; segundo, pelo fato de que dentre os atores sociais que buscam 

espaço nas discussões educacionais, inclusive no processo de construção da Base, 

encontram-se instituições ditas filantrópicas vinculadas a grandes empresas e 

corporações financeiras. Assim, nas próximas linhas, buscamos retomar alguns 

trabalhos que discutem o referido assunto e contribuem para nossas reflexões no sentido 

de continuar cartografando as linhas que se conectam nesse processo de construção da 

BNCC, considerando o mercado privado como um dos elementos dessa rede. 

Macedo (2014) é uma das autoras que participam deste debate, abordando a 

construção da BNCC como um processo que se atravessa por diferentes demandas. Suas 

reflexões nos apontam que se trata de um projeto que envolve sujeitos políticos 

públicos, como o MEC, CNE, Consed, Undime, mas também, de forma recorrente, os 

parceiros privados, aos quais ela denomina de sujeitos políticos não públicos. 

Fundamentada na teoria do discurso
55

 e em algumas propostas de Stephen Ball sobre 

redes de política, a autora afirma que  

(...) o caráter público da educação, e sua ineficiência, funciona como exterior 

constitutivo que cria uma rede de demandas em torno de reformas marcadas 

pela lógica do mercado. A hegemonia da nova forma de sociabilidade é 

garantida pela expulsão das antigas formas de gestão da educação como bem 

público. (MACEDO, 2014, p.1538) 
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 Macedo (2014), no campo das políticas curriculares, trabalha com a Teoria do Discurso, especialmente 

com as propostas de Ernesto Laclau. Embora tal referencial problematize a questão da produção de 

sentidos com algumas particularidades que se diferenciam do referencial teórico adotado nesta pesquisa, 

consideramos fundamental dar visibilidade a suas produções, situadas na área da Educação.  
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Por meio do fragmento supracitado, é possível pensarmos sobre a criação de uma 

premissa muito recorrente quanto à caracterização negativa da educação pública. Há, de 

fato, toda uma construção de um cenário que reforça um sentido depreciativo referente a 

essa instância educacional, algo que se sustenta em resultados de avaliações externas 

nacionais (Prova Brasil, integrante do Sistema de Avaliação da Educação Básica - 

SAEB), estaduais (no Rio de Janeiro, por exemplo, o SAERJ, exame que integra o 

Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro) e municipais (na 

cidade do Rio de Janeiro, o IDE-RIO, com base na Prova Rio) e, inclusive, 

internacionais, como o Programme for International Student Assessment (PISA) – 

recorde-se que este, por sua vez, é coordenado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Na maioria das vezes, trata-se de afirmativas 

que partem de uma perspectiva essencialmente quantitativa e homogeneizadora, visto 

que são avaliações que não consideram a singularidade de cada escola e de seus projetos 

político-pedagógicos, de cada comunidade escolar, de suas necessidades. Como 

afirmam Evangelista e Leher (2012, p.11), no Brasil, essas políticas de avaliação 

padronizada em larga escala acabam por limitar as possibilidades da escola, do 

professor e dos alunos, em especial, no que tange à “imaginação inventiva das crianças 

e jovens”, porém, paradoxalmente, são essas mesmas ferramentas que acabam por 

reforçar a ideia de que a educação pública brasileira “não produz bons resultados”. 

Considerando, portanto, como ponto de partida o pressuposto da má qualidade no 

serviço público educacional, esses sujeitos políticos não públicos, já há algum tempo, 

vêm se aproximando dos debates educacionais, como se pode perceber, por exemplo, 

por meio do movimento Todos pela Educação, mantido por grandes empresas e 

instituições financeiras como Dpaschoal, Fundação Bradesco, Itaú Social, Fundação 

Telefônica, Gerdau, Instituto Unibanco, Fundação Lemann, Instituto Natura, entre 

outros (além de ter parceiros como Rede Globo, Editora Moderna, Fundação Santillana, 

Fundação Roberto Marinho, Fundação Victor Civita e outros)
56

. Segundo Bernardi, 

Uczak e Rossi (2018, p. 33),  

As organizações do capital assumiram um papel ainda mais decisivo no 

processo de estabelecimento de bases sociais e políticas para legitimar a 

configuração mais recente do capitalismo em nosso país (ROSSI, 

BERNARDI, UCZAK, 2017). A articulação entre empresários e setor 

público fica evidente a partir de levantamentos realizados junto ao 

movimento empresarial e na observação da conformação de políticas (...). 
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 Mais informações sobre mantenedores e parceiros do movimento Todos pela Educação estão 

disponíveis em: <https://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/quem-esta-conosco/?tid_lang=1>. 

Acesso em: 13 jul. 2017. 
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A articulação do empresariado – representado pelo TPE – com o setor público no 

que tange à educação, de acordo com os referidos autores, se evidencia não só por meio 

de seus próprios membros que ocupavam ou já haviam ocupado cargos em diversas 

instâncias do Ministério da Educação (como INEP, CNE), como também por meio da 

sintonia entre as bandeiras defendidas pelo movimento e as políticas empreendidas pelo 

governo federal, conforme mostra o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação (Decreto nº 6.094/2007), cujo próprio modo de designação demonstra a 

imbricação entre estes agentes. (BERNARDI; UCZAK; ROSSI, 2018)  

Já no que diz respeito à Base, Macedo (2014, p.1540) sinaliza que, ao consultar 

sites dos agentes públicos responsáveis pela circulação do debate (como Consed e 

Undime), verificou a presença recorrente das mesmas instituições financeiras e 

empresas, como Itaú [Unibanco], Bradesco, Santander, Gerdau, Natura, Volkswagen, 

ademais da Fundação Victor Civita, Fundação Roberto Marinho, Fundação Lemann, 

Cenpec, Todos pela Educação, Amigos da Escola.  

Outro aspecto relevante a respeito da presença da iniciativa privada nas discussões 

sobre a BNCC é a existência do Movimento pela Base Nacional Comum (MBNC)
57

, 

que se define como 

(...) um grupo não governamental de profissionais da educação que desde 

2013 atua para facilitar a construção de uma Base de qualidade. O grupo 

promove debates, produz estudos e pesquisas com gestores, professores e 

alunos e investiga casos de sucesso em vários países. (MBNC, site) 

 

O MBNC é um grupo também formado com o apoio de uma série de instituições 

financeiras e empresas. O portal do Movimento apresenta seus apoiadores que incluem 

pessoas e instituições, nesse sentido, vale ressaltar que, em muitos casos, trata-se de 

redundâncias, uma vez que diversos apoiadores individuais são integrantes das 

instituições associadas ao MBNC. Dentre os apoiadores institucionais, encontram-se: 

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação (Cenpec); Fundação Lemann; Fundação 

Roberto Marinho; Instituto Ayrton Senna; Instituto Natura; Instituto Unibanco; e o já 

referido Todos pela Educação.  

No que diz respeito aos apoiadores individuais do MBNC, apresentamos a figura 

8, na qual são expostos todos estes agentes, destacando em elipses os privados, em 

retângulos, os que estariam ligados a instituições públicas e a instâncias de governo; e, 

finalmente, em elipses dentro de retângulos, aqueles agentes associados a instâncias 

                                                           
57

 O Movimento pela Base Nacional Comum é abordado com mais detalhes na seção 2.3 deste capítulo. 
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privadas, mas que tiveram ou passaram a ter atuação no âmbito público durante os 

períodos de formação do MBNC e de discussão da BNCC. Para elaboração desta figura, 

partimos de uma primeira versão elaborada por Peroni e Caetano (2015, p. 345) a qual 

contempla os integrantes do MBNC no primeiro semestre do ano de 2015. Como o 

grupo se reconfigurou no decorrer dos anos, optamos por atualizar a proposta das 

referidas autoras, sinalizando apoiadores que ingressaram no grupo no segundo 

semestre de 2015 – destaque em cinza escuro – e outros que foram incluídos após este 

período – destaques em cinza claro – (com base em lista disponível no site do MBNC 

em dezembro de 2018). Apontamos, ainda, agentes cujos nomes não figuram mais entre 

os apoiadores do Movimento, sendo o caso dos cortados por um “x”. 
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Com a figura, percebemos o estreitamento das relações entre entes públicos e 

privados na construção da BNCC, visto que o MBNC congrega atores de ambos os 

campos que dialogam e que se unem. É importante considerar, ainda, ratificando o que 

Peroni e Caetano (2015) expõem, que muitos dos apoiadores vinculados ao setor 

privado já atuaram como agentes públicos em outros momentos de suas carreiras, o que 

reforça o entendimento de que tem havido uma forte aproximação entre as referidas 

esferas no que concerne à educação.  

Adicionalmente, também reforçando essa fluidez entre as barreiras do público e 

do privado, Maria Helena Guimarães de Castro, inicialmente, era um agente privado 

(integrante do conselho do Educar para Crescer), tornando-se, ainda durante o processo 

de construção da BNCC, a secretaria executiva do Ministério da Educação (tendo 

assumido a função em maio de 2016). Cabe recordar que Maria Helena, durante o 

governo de Fernando Henrique Cardoso (de 1995 a 2002), não apenas foi secretária 

executiva do MEC, como também presidiu o INEP e a SESu. Outra evidência dessa 

aproximação é a entrada de Kátia Stocco Smole – apoiadora do MBNC, autora de livros 

didáticos de Matemática e ex-diretora do grupo Mathema – como secretária de 

Educação Básica; e de Raph Gomes – professor de Química da rede estadual de Goiás e 

da rede municipal de Goiânia, também apoiador do MBNC, consultor educacional da 

Fundação Lemann (programa Formar) – como responsável pela Diretoria de Currículos 

e Educação Integral
58

. 

Nesse momento, vale retomar o que expusemos sobre o seminário da BNCC no 

âmbito da Câmara dos Deputados, em maio de 2016. Este evento reforça o diálogo e a 

aproximação entre agentes públicos e privados, uma vez que, por exemplo, uma das 

deputadas que requisitou o evento, Dorinha Seabra, é integrante do MBNC, além do 

fato de, como vimos no capítulo anterior, a maior parte dos convidados para participar 

do referido seminário foram pessoas ligadas ao MBNC e a instituições relacionadas a 

grandes grupos privados do setor corporativo e financeiro.  

O cenário que acabamos de explicitar reforça a relevância de discutirmos a 

educação pública como alvo de interesse da iniciativa privada, algo que se torna ainda 

mais provocativo ao notar-se que essas organizações ditas filantrópicas não são da área 
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 Katia Stocco ingressa no referido Ministério em abril de 2018, substituindo Rossieli Soares – que 

assumiu o MEC no lugar de Mendonça Filho. Raph Gomes assume a diretoria de currículos e educação 

integral em novembro de 2017, no lugar de Teresa Pontual (a qual ocupava este cargo desde setembro de 

2016). Recordamos que tanto Rossiele Soares como Teresa Pontual também são apoiadores do MBNC, o 

que nos mostra o grau de influência do Movimento em instâncias muito estratégicas do MEC em termos 

de políticas de currículo para a Educação Básica. 
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da educação, mas apropriam-se desse espaço. Muitos pesquisadores da área têm se 

debruçado sobre esse aspecto, traçando panoramas históricos referentes a essas relações 

e buscando entender o que motiva todo esse massivo interesse na educação pública. 

Apoiamo-nos, uma vez mais, em Peroni e Caetano (2015, p. 339), ao defenderem a 

ideia de que  

(...) a perspectiva salvacionista, de que o privado mercantil deve garantir a 

qualidade da educação pública, está inserida em uma lógica que naturaliza 

essa participação, pois parte do pressuposto neoliberal de que não é o 

capitalismo que está em crise, mas o Estado. A estratégia, para essa 

concepção, é reformar o Estado ou diminuir sua atuação para superar a crise. 

O mercado é que deverá superar as falhas do Estado, portanto a lógica do 

mercado deve prevalecer, inclusive no Estado, para que ele possa ser mais 

eficiente e produtivo. 

  

As referidas autoras, que também se dedicam a reflexões sobre as implicações da 

implantação de uma base nacional comum, buscam entender se a formulação deste 

documento pode ser importante para que a educação pública seja mais pública e 

democrática e menos vulnerável à intervenção privada ou se, contrariamente, seria mais 

uma porta aberta para a privatização da educação. Na busca por responder a esse 

questionamento, elas também salientam a presença do Movimento pela Base e seu 

relacionamento bastante estreito com o governo e com entidades públicas que têm 

participado do encaminhamento das discussões.  

Nesse sentido, ressaltamos, por exemplo, o apoio do Consed e da Undime ao 

MBNC e também o apoio de Eduardo Deschamps (à época, vice-presidente do Consed 

e, a partir de outubro de 2016, presidente do Conselho Nacional de Educação), que foi 

membro do Movimento
59

. Deschamps participou de inúmeros eventos de debate sobre a 

Base, além de ter atuado diretamente em seu processo de construção, já que o Consed, 

juntamente com a Undime, foi o responsável pela realização dos seminários estaduais e 

da confecção de relatórios a partir desses encontros. 

Por outro lado, um dos fortes apoiadores do MBNC é a já mencionada Fundação 

Lemann, instituição criada pelo empresário Jorge Paulo Lemann (homem mais rico do 

Brasil em 2017 – segundo a Revista Forbes –, um dos fundadores da AmBev, dono da 

rede de fast food Burguer King e da produtora de alimentos Heinz). Seu forte apoio à 

construção da Base é confirmado no próprio portal da Fundação, no qual se encontra 

uma parte exclusivamente dedicada a esclarecimentos sobre tal documento, 
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 Em consulta feita ao site do MBNC em 21/12/2018, o nome de Eduardo Deschamps não constava mais 

entre os apoiadores do Movimento. 
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manifestando também seu apoio ao MBNC
60

. Assim como o Movimento pela Base, a 

Fundação Lemann possui relações próximas com agentes públicos diretamente 

relacionados com a construção da Base, tendo participado ativamente de todo o 

processo. Prosseguindo com destaques de considerações feitas por Peroni e Caetano 

(2015), chamamos a atenção para o fato de que 

A Fundação Lemann, no Relatório Anual 2014, informa que houve a 

intensificação na interlocução e parcerias com Undime, Inep, Capes, MEC, e 

secretarias estaduais e municipais. Em relação à Base Nacional Comum, o 

mesmo relatório apresenta que a Fundação Lemann participou ativamente da 

construção de um grupo plural que se mobilizou pela criação de uma Base 

Nacional Comum da Educação para o Brasil. Prossegue dizendo ainda que 

“produzimos estudos que contribuíram com o esforço do governo brasileiro 

de construir uma base comum para os currículos de todas as escolas do país. 

O tema entrou definitivamente na agenda pública nacional” (p. 9). 

Compreendemos que a Fundação Lemann atuou fortemente para dar direção 

ao processo de construção da base e integra o Movimento pela Base. 

(PERONI; CAETANO, 2015, p.346) 

 

Faz-se relevante o esclarecimento de que a presença da iniciativa privada nas 

decisões e políticas sobre educação pública se dá, portanto, não por uma contraposição 

ao Estado, mas por uma relação de cumplicidade. Desse modo, essas instituições atuam 

por meio do Estado e de seus agentes públicos, conforme observamos no que tange às 

trocas recorrentes entre MBNC, Fundação Lemann, Consed e Undime na construção da 

BNCC. O que ocorre, segundo Peroni e Caetano (2015, p.347) é a modificação da 

cultura organizacional do Estado, com vistas a que se “(...) aprenda com as qualidades 

do setor privado a flexibilidade, a inovação, a eficiência e a eficácia – ou seja, os 

valores do mercado”. Com isso, notamos que a participação desses atores nas escolhas 

sobre a educação pública, se dá pelo interior das políticas públicas, tendo em vista que 

essas instituições buscam, frequentemente, o diálogo com os governos de todos os entes 

federados. 

Na mesma linha do que acabamos de registrar, Evangelista e Leher (2012) buscam 

mostrar de que forma o convite feito em novembro de 2012 à Claudia Costin, para 

ocupar a posição de secretaria da Educação Básica do MEC (pelo então Ministro da 

Educação, Aloizio Mercadante) seria uma evidência de intimidade entre o governo em 

exercício e o movimento Todos pela Educação (TPE). Costin, à época, era secretária de 

educação do município do Rio de Janeiro, além de ser sócia fundadora do TPE e, no 

final, após massivas críticas e manifestações contrárias a sua indicação, não chegou a 
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 Disponível em: <http://www.fundacaolemann.org.br/movimento-pela-base-nacional-comum/>. Acesso 

em: 14 jul. 2017. 
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assumir a função, passando – pouco depois do episódio – a ser diretora sênior para 

educação no Banco Mundial (de julho de 2014 a junho de 2016). De todo modo, o 

relato deste caso nos leva a ponderar, novamente, sobre essa forma de exercício de 

influência privada nas decisões da educação pública pelo interior das políticas públicas, 

visto que é comum que agentes públicos sejam membros de diversos desses 

movimentos da sociedade civil que se articulam a uma visão mercadológica. Nas 

palavras dos próprios autores, 

Embora o Todos Pela Educação seja formalmente uma iniciativa de classe, 

autônoma em relação ao Estado e ao governo, somente pode cumprir seus 

objetivos operando por meio dos governos e, por isso, vem construindo, em 

seus conselhos, articulações com os novos gestores da educação pública no 

Brasil, tanto no MEC, como nas secretarias de educação. Assim, a sociedade 

civil é Estado e este é sociedade civil (...). (EVANGELISTA; LEHER, 2012, 

p.7-8) 

 

Em diversos casos, ao abordar as intervenções desses entes na educação nacional, 

estudiosos, como Evangelista e Leher (2012) e Freitas (2012), apontam e criticam a 

presença de uma perspectiva meritocrata de responsabilização do professor e da escola 

pelo “insucesso” do serviço educacional prestado (a mesma que fundamenta o 

pagamento de 14º salário aos professores de escolas que alcançam a meta do Ideb, por 

exemplo
61

). Além disso, percebe-se certo diálogo com uma visão tecnicista do fazer 

escolar, a qual garante o fortalecimento da entrada de metodologias e materiais / 

manuais que acabam por cercear a autonomia docente. Por meio deste entendimento, 

estende-se a prática de produção de cartilhas e materiais diversos pelo setor editorial, os 

quais são distribuídos em diversas escolas, muitas vezes com alto custo aos cofres 

públicos, prometendo garantir o acesso a aprendizado de qualidade, “golpeando, 

novamente, a condição intelectual dos docentes”
62

 (EVANGELISTA; LEHER, 2012, 

p.10) . 
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 Em 2016, a Prefeitura de Manaus divulgou a prática da bonificação de professores das escolas com 

melhores resultados no IDEB, conforme a notícia disponível em: 

<http://semed.manaus.am.gov.br/prefeitura-vai-pagar-14o-e-15o-salarios-a-educadores-de-escolas-com-

melhor-desempenho-no-ideb/>. Acesso em: 14 jul. 2017. Algo de semelhante natureza foi praticado pela 

prefeitura do Rio de Janeiro, conforme se pode verificar na Resolução SME nº 1354/2015, disponível em: 

<http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/49764Res%20SME%201354_2015.pdf>. Acesso em: 14 

jul. 2017. 
62

 A questão da subordinação de professores a metodologias que vêm de fora da escola e que atacam sua 

autonomia, exercendo mecanismos de controle do trabalho, é tematizada na pesquisa de mestrado de 

Nathália da Silva de Oliveira, intitulada “'Para inglês ver'? Análise linguístico-discursiva sobre o ensino 

de língua inglesa nas escolas municipais no âmbito do Programa Rio Criança Global (SME/RJ)”, 

realizada no curso de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem do Instituto de Letras da Universidade 

Federal Fluminense. 



107 

Referimo-nos ao tecnicismo por se tratar de uma vertente que mobiliza conceitos 

como o de racionalização de processos, eficiência e produtividade, apresentando 

preocupação excessiva com os métodos e, portanto, coadunando com a lógica de 

controle e monitoramento da atividade escolar e do trabalho do professor (COSTA, 

2013). Por esta ótica, nem professor nem aluno são entendidos como protagonistas do 

processo de ensino, estando no centro da questão da busca pela qualidade, o saber lidar 

com certo material ou com certa metodologia, empregando-os adequadamente.  

Reforçamos que, em decorrência de tudo isso, cria-se uma demanda por formação, 

qualificação e instrumentalização do professor, sendo esse mais um nicho de atuação 

desses movimentos da sociedade civil ou de fundações e institutos ligados a instituições 

privadas, por meio de treinamentos de profissionais, disponibilização de materiais e 

ferramentas, etc. Um exemplo muito recente, com relação à BNCC, foi o caso da 

parceria entre o Google.org (um dos braços filantrópicos do Google) e a Fundação 

Lemann, anunciada em 22 de março de 2017, isto é, alguns dias antes da divulgação da 

BNCC1-2017 pelo MEC ocorrida em 06 de abril de 2017. A parceria consistiu na 

doação de R$ 15,8 milhões à Fundação Lemann para o desenvolvimento (conduzido 

pela Associação Nova Escola) de uma plataforma digital responsável por disponibilizar 

a professores planos de aula digitais, vídeos, entre outros materiais não especificados.  

Por meio da publicação veiculada no próprio site da Fundação Lemann, 

depreendemos a visão de que os professores atuantes na Educação Básica precisam de 

auxílio na atividade de criação, concepção de aulas, em outras palavras, nos momentos 

de produção intelectual. Isso fica claro no seguinte trecho: “O projeto (...) oferecerá 

milhares de planos de aulas digitais, vídeos e outros materiais, para ajudar professores 

de todo o país a criar experiências de aprendizado mais ricas para seus estudantes”. 

(FUNDAÇÃO LEMANN, 2017) Ainda que se apresente o professor como aquele que 

“cria experiências”, seu protagonismo é reduzido ao se reforçar a necessidade de ajuda 

que ele teria ao planejar suas aulas e também para “enriquecê-las”, baseando-se ainda 

num suposto de que há algo que precisa ser melhorado por meio desta intervenção. 

A publicação ainda afirma que  

Para executar esta iniciativa, a Nova Escola reunirá os melhores professores 

de todo o Brasil. Cada plano de aula desenvolvido incluirá dicas e 

orientações desse time de professores, diminuindo os desafios de preparar 

boas aulas e incorporando altas expectativas sobre o que deve ser ensinado - 

tudo isso alinhado à experiência de quem conhece profundamente os desafios 

da sala de aula. (FUNDAÇÃO LEMANN, 2017) 
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Percebemos uma preocupação em valorizar os professores incumbidos da 

elaboração dos referidos planos de aula, caracterizando-os como “os melhores 

professores do Brasil”, contribuindo para a circulação de um efeito de sentido de 

legitimação do material produzido, afinal a autoria é atribuída a profissionais 

qualificados que, segundo afirmam, conhecem os desafios de uma sala de aula. Ainda 

assim, problematizamos que essa afirmação não garante que estes professores sejam 

profissionais atuantes na Educação Básica que conheçam realmente as dinâmicas 

escolares. Poderia ser, por exemplo, um pesquisador, formador de professores que não 

necessariamente tenha atuação prática nessa etapa da formação escolar. (Algo que já 

acontece, por exemplo, não raro, com a autoria de coleções didáticas).  

Além disso, a afirmação nos leva a questionar os critérios considerados para a 

realização da seleção dos referidos professores, isto é, os fatores levados em conta para 

considerá-los os melhores em detrimento de outros. Assim, pelas pistas mencionadas, 

inferimos um viés meritocrático que cria disputa até mesmo entre os pares atuantes na 

educação, um espaço em que o incentivo à coletividade deveria se sobrepor ao 

individualismo. Importante ressaltar, ainda, a hierarquização que acaba sendo criada e 

reforçada entre aqueles que fazem as propostas, as concepções, os planos e aqueles que 

os implementam, algo que relega ao professor licenciado atuante na Educação Básica 

um papel de instrutor, aplicador. Vale ressaltar que independentemente dos critérios 

usados para considerar certos professores “os melhores do Brasil”, isso não significa 

que os demais docentes devam segui-los, ignorando suas capacidades e seus 

conhecimentos acerca de seu ofício, da realidade e das necessidades das comunidades 

nas quais atuam. 

 Destacamos, adicionalmente, o fato de que a publicação da Fundação Lemann 

sobre sua parceria com o Google.org reforça o entendimento de que a educação pública 

brasileira vai mal e precisa de incentivos, mostrando claramente o diálogo com a 

perspectiva salvacionista referida por Peroni e Caetano (2015). O professor, nessa 

perspectiva, é apontado como o principal responsável pelo sucesso (consequentemente, 

também pelo insucesso) da educação e pela mudança das estatísticas, precisando apenas 

de apoio e recursos
63

. A citação a seguir ilustra tal afirmação, a qual explicita que 

                                                           
63

 Evangelista e Leher (2012, p.16) postulam que a Educação Básica tem sido referida como aquela que 

teria o poder de resolver problemas sociais e reduzir a pobreza, como se a origem desses problemas fosse 

a suposta deficiência no serviço educacional. Nesse sentido, afirmam que estaríamos diante de novas 

formas da pedagogia do capital, conectada ao “fenômeno do ‘empoderamento’ dos pobres e dos 

professores, pois deles dependeria o sucesso da escola pública na promoção da ascensão social de seus 
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parâmetros internacionais, de realidades absolutamente distintas da brasileira, 

estabelecidos por uma instituição do campo econômico, são tomados como referência 

para dizer o que se deve esperar como qualidade para educação do país.  

Os resultados educacionais dos jovens brasileiros continuam abaixo da 

performance observada em estudantes de faixa etária semelhante em outros 

países. Na última avaliação global, liderada pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil ocupou a 63ª 

posição em ciências, a 59ª em leitura e a 66ª colocação em matemática entre 

os 70 países analisados. Outro relatório revelou ainda que 67% dos alunos de 

15 anos não dominavam conceitos básicos de matemática. Infelizmente e 

embora trabalhem buscando garantir a aprendizagem, os professores 

brasileiros muitas vezes não têm os recursos e o apoio de que precisam para 

mudar essas estatísticas. (FUNDAÇÃO LEMANN, 2017) 

 

De forma mais ampla, percebemos como a educação vem cada vez mais se 

tornando foco de atenção do mercado de capitais e de grandes empresários. Isso é 

corroborado pelos próprios meios que veicularam a notícia da parceria entre Google.org 

e Fundação Lemann, a saber: o jornal on-line Valor Econômico (que se apresenta como 

“o mais importante veículo de economia, finanças e negócios do Brasil
64

”) e a versão 

on-line da Revista Forbes (que se define como “uma empresa de mídia global, focada 

em negócios, investimentos, tecnologia, empreendedorismo, liderança e estilo de 

vida”
65

). Complementamos tais considerações, retomando as palavras de Oliveira (2009, 

p. 752), no que tange à educação no alvo do mercado financeiro, ao afirmar que 

Segundo dados divulgados pela revista Exame, em 22/12/2008, estima-se que 

o ensino privado movimente, por ano, R$ 90 bilhões, o equivalente a 

aproximadamente 3% do PIB. Ainda não ultrapassa os gastos públicos em 

educação, mas é importante lembrar que, em 2004, movimentou R$ 15 

bilhões e este montante já era 50% maior do que em 2001. Ou seja, de 2001 a 

2008 o setor do ensino privado aumentou seu movimento de capitais de R$ 

10 bi para 90! Nenhum setor na economia brasileira cresceu tanto no período. 

 

Enfim, nota-se, frente a todo o cenário que delineamos até então, que as ações 

desses grupos da sociedade civil, como o próprio Movimento pela Base, reiteram a 

necessidade da intervenção privada – que, comumente, é apontada como aquela que 

possui a habilidade da boa gestão e do alcance de resultados palpáveis – na educação 

pública. Diante disso, compreendemos que: 

  

                                                                                                                                                                          
alunos – pobres”. Concordamos com os autores e entendemos que essas correlações são importantes para 

refletirmos sobre os pontos de vista que atravessam as políticas públicas de educação brasileiras. 
64

 Disponível em: <http://www.valor.com.br/>. Acesso em 14 jul. 2017. 
65

 Texto traduzido do original: “Forbes is a global media company, focusing on business, investing, 

technology, entrepreneurship, leadership, and lifestyle”. Disponível em: <https://www.forbes.com/>. 

Acesso em: 14 jul. 2017. 
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O neogerencialismo que invadiu o Estado e a escola abre caminho para a 

intervenção de grupos privados nos sistemas públicos de ensino, 

supostamente portadores da varinha de condão cujo toque conduzirá a 

educação à “boa qualidade”, afinal, os empresários sabem buscar resultados!” 

(EVANGELISTA; LEHER, 2012, p.12) 

 

Recentemente, nessa mesma linha de raciocínio acerca do massivo interesse do 

campo privado na educação pública, acompanhamos o caso do encaminhamento de 

debates acerca do Trade in Service Agreement (TiSA). Trata-se de um acordo de 

comércio de serviços promovido especialmente pelos Estados Unidos e União Europeia 

com países que apresentaram menos resistência a negociações internacionais nesse 

quesito. Este acordo, segundo divulgou a imprensa, surge como resposta dessas duas 

potências mundiais ao lento ritmo que consideram existir no campo da expansão das 

negociações referentes ao Acordo Geral de Comércio de Serviços (AGCS). O AGCS, 

realizado no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), na perspectiva dos 

EUA e da União Europeia, pouco teria caminhado desde a última rodada de 

negociações, ocorrida em 2001, em Doha (Catar), o que dificultaria a expansão das 

possibilidades de negociações no comércio de serviços em termos globais. A 

consequência desta situação foi, portanto, a condução do TiSA, que correu em sigilo 

durante algum tempo (SINCLAIR; MERTINS-KIRKWOOD, 2014), mas que provocou 

muitos desacordos quando passou a ser amplamente divulgado. 

No Brasil, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 

Ensino (CONTEE) divulgou tal acordo, explicando que se trata de  

(...) um acordo multilateral secreto que está sendo negociado desde os 

meados de 2012, sob a liderança dos EUA e da União Europeia. Esse acordo 

já inclui mais de 50 países e tem a pretensão de estender o alcance e as 

normas do AGCS na OMC. Um texto de 19 páginas desse acordo foi vazado 

em junho de 2014 por Julian Assange, do Wikileaks. O texto revela os 

objetivos de privatizar serviços básicos, como saúde, transporte, energia, 

telecomunicações, limpeza e educação, que passariam a ser cobrados e 

geridos por empresas e não mais pelos Estados. Posto em prática, o acordo 

abarcaria cerca de 70% dos serviços públicos do mundo, o que implica na 

perda da soberania sobre recursos naturais, como água e serviços públicos 

essenciais, incluindo educação. (CONTEE, 2015, s/n) 

 

Em relação ao AGCS, o TiSA parece aproximar-se mais de uma concepção ultra 

liberal de comércio de serviços. Além disso, como ressalta a citação, inclui serviços 

básicos que poderiam passar a ser alvo de privatizações, dentre os quais se encontra a 

educação. Para que se possa melhor compreender em que medida o TiSA abre mais 

portas que o AGCS, é preciso expor que tal acordo se baseia em uma lista negativa, isto 

é, é preciso apontar apenas os serviços que não estarão incluídos nas negociações. Ao 
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contrário, o AGCS se fundamenta na enumeração apenas dos serviços que estão 

disponíveis a negociações. O ponto problemático da lista negativa que parametriza o 

TiSA é o fato de que aumenta significativamente a vulnerabilidade dos serviços 

públicos em geral, uma vez que, a priori, todos estão incluídos, com exceção dos que 

forem apontados. (DRUMMOND, 2015) 

Esclarecemos, a esta altura, que o AGCS, desde 1994, com o encerramento da 

rodada do Uruguai, já possibilitava a ocorrência de negociações no campo educacional, 

ficando a cargo de cada país que assinava o acordo explicitar os serviços que poderiam 

ser negociados e suas regras. Nesse contexto Rikowski (2003, p. 118) explicita que  

para a educação primária, 20 países se comprometeram com as disciplinas do 

AGCS em 1994, e para a educação secundária, 22 países tomaram a 

iniciativa. A União Européia está comprometida com o AGCS tanto no 

tocante à educação primária quanto à secundária. 

 

O AGCS prevê quatro modalidades para o fornecimento de serviços que podem 

ser aplicados à educação, quais sejam 

1) Fornecimento do serviço através das fronteiras nacionais. Com o avanço 

das tecnologias de comunicação e informação, sobretudo internet e 

transmissão por cabo e satélite, é possível oferecer cursos e outros serviços 

de educação a distância, sem necessidade de deslocamento de provedores e 

consumidores. [...] 

2) Traslado do consumidor para receber o serviço fora do país. É o caso do 

estudante, professor ou pesquisador que se desloca para o país onde o serviço 

é prestado. Trata-se da mobilidade acadêmica, atualmente o nicho mais 

importante do mercado global para serviços de educação superior.  

3) Instalação do provedor do serviço externo dentro o país. Nesse caso, a 

escola ou empresa que oferece o serviço educacional abre representações no 

país na forma de filiais, franquias ou acordos de associação. Há interesse 

crescente no potencial de crescimento dessa modalidade.  

4) Presença no país de agentes fornecedores do serviço. Trata-se, aqui, de 

representantes comerciais do país provedor que passam a atuar livremente no 

país consumidor, a exemplo de professores que viajam temporariamente para 

prestar serviços educacionais – outro mercado com grande potencial.  (MEC, 

ACS, 2005, p.3-4) 

 

O Brasil, no entanto, nesse momento, não incluiu a educação na lista de seus 

serviços públicos negociáveis pelo AGCS, apesar da já existência da possibilidade de 

fazê-lo. Em 2002, diante do conhecimento da possibilidade de incluir a educação na 

lista de serviços negociáveis no AGCS, ocorreu um grande movimento de repúdio a tal 

ação, representado pelo III Fórum Social Mundial e II Fórum Mundial de Educação 

realizados em janeiro deste mesmo ano, em Porto Alegre. Nesta ocasião, decorreu a 

escrita da Carta de Porto Alegre, na qual reitores e acadêmicos ibero-americanos se 

posicionaram contrariamente à inclusão da educação no AGCS, afirmando que se trata 
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de uma ação que fere “(...) as políticas de eqüidade, indispensáveis para o equilíbrio 

social, em especial nos países em desenvolvimento, e necessárias para se corrigirem as 

desigualdades sociais, e trazem sérias conseqüências para nossas identidades culturais”, 

e destacando a “uniformização acrítica da educação e o grave dano que isso significa 

para a soberania nacional e dos povos.” (Carta de Porto Alegre, 2002, p.157) 

Em junho de 2005, o então ministro da educação, Tarso Genro, fez uma exposição 

em audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, na qual 

explicitou seu posicionamento referente à educação como serviço negociável no âmbito 

do AGCS. A esse respeito, declarou que  

(...) é fundamental que o Congresso Nacional se junte ao MEC e às diversas 

entidades representativas do sistema educacional brasileiro, sobretudo de 

nível superior, para marcarmos essa posição definitiva, inegociável, em favor 

da educação no Brasil, no sentido de que esse setor estratégico para o 

desenvolvimento e a identidade do País não seja objeto de liberalização nas 

futuras rodadas de negociação na OMC. (MEC, ACS, 2005, p.10) 

 

 Retomando a questão do TiSA, na direção contrária ao que foi assumido pelo 

MEC em 2005 e também em desacordo com a Carta de Porto Alegre, em 2016, o 

governo federal – comandado por Michel Temer – resolveu passar a participar de forma 

mais ativa das negociações a respeito desse acordo (RITTNER, 2016, on-line). Isso 

significa, em outras palavras, que se passa a não ver problemas em incluir a educação 

nas negociações, uma vez que o referido acordo a prevê entre os serviços passíveis de 

intervenção privada internacional. 

Passados dez anos do manifesto de Porto Alegre, a discussão volta à tona, tendo 

em vista a previsão de que, em uma conferência geral da OMC que seria realizada em 

dezembro de 2015, um grupo de países liderados por EUA e Austrália levaria a proposta 

de um acordo, o TiSA, que atualizaria o então vigente AGCS. Diante disso, a ANPEd 

produziu um manifesto contrário à possível adesão do Brasil ao acordo que incluiria a 

educação como serviço negociável com empresas internacionais, em iguais condições 

que empresas e instituições brasileiras (seguindo o princípio da não discriminação, já 

válido no acordo da OMC). Ademais, nesse manifesto, a Associação apresenta como a 

educação tem sido alvo de interesse de investidores em todo o mundo, valorizando-se 

constantemente neste mercado, mesmo quando outros setores apresentam quedas. 

Enumera também as consequências negativas ao ensino público democrático brasileiro, 

recorrendo a outros autores, como Dias (2015) para explicitá-las: 
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(...) aceitando o acordo, todos os setores da economia, incluídos aí educação, 

saúde, energia, turismo, previdência e tudo mais serão cobertos pelo acordo. 

Os governos serão então ameaçados de ações nos tribunais específicos 

criados para este fim, podendo ser acusados de favorecer, por exemplo, 

empresas locais. No caso da educação, volta-se ao fantasma de que um 

Estado que financie o setor público de universidades, poderá ser processado 

caso não dê os mesmos recursos a empresas privadas inclusive de outros 

países. (DIAS, 2015 apud ANPEd, 2015, p. 3) 

 

A situação se agrava ainda mais quando se recebe a notícia de que o MEC estaria 

trabalhando na revisão das leis que regem a educação brasileira, de modo a buscar ter 

embasamento para suas futuras negociações no âmbito deste novo acordo de comércio 

de serviços (FREITAS, 2016). É o que fica oficializado na Portaria nº 983 de 26 de 

agosto de 2016 que “dispõe sobre a criação e as atribuições do Grupo de Trabalho de 

Serviços Relacionados à Educação – GTSRE”. (MEC, 2016, p.1). O artigo 1º desta 

Portaria deixa bastante explícito o desejo de negociações no mercado exterior no que se 

refere à educação, conforme salientam nossos grifos na citação seguinte: 

Art. 1o Fica instituído Grupo de Trabalho - GT com a finalidade de realizar 

levantamento de legislação que estabeleça condições diferentes entre o 

prestador de serviço nacional e estrangeiro para efeitos de negociações 

internacionais em matéria de comércio de serviços.  

Parágrafo único. Compete ao GT:  

I - realizar o levantamento exaustivo de toda regulamentação/legislação que 

estabeleça condições diferentes entre o prestador de serviço nacional e o 

estrangeiro dos setores e subsetores de serviços relacionados à Educação até 

a data de 18 de novembro de 2016; e  

II - trabalhar em colaboração e prover insumos ao Ministério das Relações 

Exteriores - MRE, para preparação da lista negativa para efeitos de 

negociações internacionais no comércio de serviços, no âmbito dos setores e 

subsetores de serviços relacionados à Educação. (MEC, 2016, p.1) 

 

A esta altura, vemos que as disputas pela participação na educação pública são 

bastante complexas, envolvendo concepções de conhecimento, ensino, aprendizagem, 

professor, aluno, escola, que se atravessam também por interesses de mercado. Daí a 

importância de cartografar esses movimentos, tal qual acabamos de fazer, tanto no que 

se refere aos movimentos da sociedade civil, massivamente apoiados e mantidos por 

grandes empresas e instituições financeiras, como no que diz respeito aos acordos no 

nível do comércio exterior, prevendo a possibilidade de negociações no comércio de 

serviços, em que a educação passa a ser, cada vez mais, foco da atenção. Esse quadro, 

portanto, reforça a relevância da pesquisa que ora se desenvolve, uma vez que busca dar 

visibilidade, por meio da materialidade linguística, a essas e outras disputas no campo 

educacional, que configuram embates entre diferentes projetos de educação. 
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2.3. “Quem tem Base vai mais longe”? Breves considerações sobre o Movimento 

pela Base Nacional Comum 

 

 Na seção anterior, apresentamos brevemente o MBNC
66

, enumerando alguns de 

seus integrantes, parceiros públicos e privados, individuais e coletivos. Considerando 

sua atuação em diversas etapas da construção da BNCC e sua proximidade com os entes 

públicos envolvidos em sua elaboração (algo que se reforça na BNCC1-2017, em que o 

MBNC é apresentado oficialmente como parceiro), dedicamos esta seção a uma 

caracterização do referido movimento, do papel que ele atribui a si mesmo e da relação 

que busca estabelecer com a comunidade docente e com a sociedade em geral. 

Esclarecemos, inicialmente, que em diversos momentos recorremos a conceitos da 

Análise do Discurso, pois por meio desta teoria se torna possível também caracterizar o 

MBNC como um enunciador que se faz presente em diversos âmbitos de discussão do 

documento e que compõe – com certos privilégios – a rede de saber/poder que constitui 

o debate político-educacional no Brasil. Tendo em vista que o Movimento se torna um 

ator chave em todo o processo de construção da Base, devido a seu grande poder de 

influência no MEC e também em relação a agentes públicos que lideraram diversas 

partes do processo (como o Consed e a Undime que apoiam e integram o grupo), 

consideramos importante analisar, ainda que de forma sintética, sua constituição como 

enunciador e os espaços que delega a seus coenunciadores. 

 Para desenvolver essa caracterização do MBNC, empreendemos uma breve 

análise de seu portal virtual, por se tratar de um de seus principais canais de veiculação 

de informação sobre a BNCC (ao lado de sua página na rede social Facebook), no qual 

se podem encontrar registros de como o Movimento se posicionou frente aos diversos 

momentos de todo o processo. O portal está registrado sob o domínio 

<movimentopelabase.org.br> e se estrutura por meio das seguintes abas: “a base”, “o 

movimento”, “referências”, “implementação” e “acontece"
67

. 

                                                           
66

 No anexo 4, disponibilizamos um quadro elaborado por Bernardi, Uczar e Rossi (2018) no qual se 

identificam todos os membros do MBNC, considerando as entidades que representam e sua relação com o 

TPE ou com instituições que apoiam o TPE. Por meio deste quadro, vemos que do total de integrantes, 

apenas dois são apresentados como professores da Educação Básica. 
67

 Após a homologação da BNCC para educação infantil e ensino fundamental, o site foi reformulado, 

havendo apagamento de memória, especialmente no que tange às primeiras definições apresentadas pelo 

Movimento a respeito do documento. Comparando os registros aqui feitos com a nova disposição do site, 

observamos que a antiga aba “a base” foi substituída por “a construção da BNCC”; a aba “o movimento” 

foi atualizada como “quem somos”; a aba “referências” se tornou “biblioteca”; e foram mantidas as abas 

“implementação” e “acontece”. Ressaltamos que as considerações feitas nesta seção se baseiam em como 

o site se apresentava em 08 de fevereiro de 2018.  
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 O primeiro item, designado como “a base”, traz uma apresentação sintética sobre 

o que é a BNCC. Essa apresentação se dá por meio de uma cena dialogal, na qual se 

elencam algumas questões, isto é, perguntas que poderiam ser feitas, acompanhadas por 

suas respectivas respostas (como muitas páginas virtuais costumam fazer em seções de 

“dúvidas frequentes”). É interessante perceber, em todo caso, que se trata de um jogo de 

cenas enunciativas, entendendo que “enunciar não é somente expressar ideias, é também 

tentar construir e legitimar o quadro de sua enunciação” (MAINGUENEAU, 2013, p. 

103).  

Emprega-se, nesse caso, uma cenografia
68

 de conversa que gera um efeito de 

sentido de “proximidade”, “cumplicidade”, “compromisso com a verdade” entre os 

interlocutores desse diálogo e preocupação em esclarecer dúvidas que se façam 

presentes. Por outro lado, considerando a perspectiva discursiva, as perguntas e 

respostas expressas no site são nada mais que um recorte assumido pelo enunciador do 

texto – o MBNC – que nos apresenta os pontos que, segundo sua visão, seriam mais 

relevantes de serem esclarecidos. Na sequência, apresentamos um quadro com as 

perguntas e respostas elencadas, por meio das quais podemos tecer mais alguns 

comentários. 

  

                                                           
68

 A cenografia é entendida por Maingueneau (2008b, 2013) como uma das cenas da enunciação, 

juntamente com a cena englobante (discurso que interpela os coenunciadores) e a cena genérica (gênero 

discursivo em que se manifesta o enunciado). O conceito será explorado mais detalhadamente no capítulo 

4 desta tese, mas podemos antecipar que “a noção de cenografia se apoia na ideia de que o enunciador, 

por meio da enunciação, organiza a situação a partir da qual pretende enunciar. Todo discurso, por seu 

próprio desenvolvimento, pretende, de fato, suscitar a adesão dos destinatários instaurando a cenografia 

que o legitima” (MAINGUENEAU, 2015, p.123).  
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Pergunta Resposta 

Por que ter uma 

Base Nacional 

Comum? 

 

Adotar uma base curricular comum é fundamental para reduzir as desigualdades 

educacionais de uma nação. Ao definir o que é essencial ao ensino de todos os alunos 

em cada uma das etapas da vida escolar, as expectativas de aprendizado e critérios de 

qualidade ganham transparência e podem ser aplicadas e cobradas com maior 

eficiência. 

Além disso, ter um currículo nacional permite que as escolas possam trocar boas 

práticas educacionais e até reduzir custos, já que materiais didáticos serão 

desenvolvidos e adquiridos em maior escala. É importante destacar que a base 

pretende se concentrar no que os estudantes precisam aprender e não em como ensinar, 

função que segue sendo responsabilidade irrevogável de professores e gestores. 

Os alunos, por sua vez, terão garantidos o direito de aprender um conjunto essencial de 

conhecimentos e habilidades onde quer que estejam, de norte a sul do país. Neste 

sentido, parte do currículo poderá ser preenchido com assuntos locais, o que também 

faz da base um instrumento efetivo da preservação e valorização da cultura regional 

dos quatro cantos do Brasil. 

Por fim, a adoção de um currículo único também ajudará o país a definir, como nação, 

o que quer que seus jovens aprendam. Hoje, quem define isso são os índices dos livros 

didáticos e as avaliações padronizadas, como a Prova Brasil e o Enem, já que as 

escolas definem o que vão ensinar a partir do que é cobrado nestas provas. Com a 

base, são as provas que terão que se adaptar ao ensino. 

Na prática, o 

que isso 

significa? 

 

Com a Base Nacional Comum, pais e responsáveis terão acesso, de forma 

transparente, aos conhecimentos e habilidades que os alunos deverão saber ao final de 

cada ano letivo. Isso facilitará tanto o papel da família, que acompanhará mais de perto 

o desempenho dos filhos, como também dos professores, que planejarão melhor as 

aulas, as trocas de experiências e as avaliações, identificando deficiências e soluções 

com mais agilidade. 

Além disso, também haverá ganho com o alinhamento de todo o sistema educacional, 

seja ele público ou privado, de qualquer região do país. Na opinião de vários 

especialistas, a base será a espinha dorsal do sistema educacional brasileiro e servirá 

como referência comum para a formação de professores, a produção de material 

didático e desenvolvimento de metodologias de avaliação. 

Só o Brasil está 

fazendo isso? 

 

Não. A adoção de uma base comum é uma tendência internacional. 

Austrália, Chile, Reino Unido e Estados Unidos são alguns dos países que construíram 

e implementaram recentemente uma base curricular nacional, com o objetivo de ajudar 

a diminuir as desigualdades educacionais e melhorar a qualidade da Educação. 

Para saber mais sobre o processo de elaboração adotado por esses países, lições 

aprendidas e inspirações para o Brasil, acesse a área Referências do site. 

Como está o 

processo de 

criação da Base 

no Brasil? 

 

O Ministério da Educação (MEC) iniciou a redação do documento em 2015, em 

colaboração com membros das secretarias municipais e estaduais de educação, 

acadêmicos especialistas nas disciplinas e professores da Educação Básica. 

Em setembro de 2015, o MEC publicou a primeira versão da Base. O documento foi 

aberto para que qualquer cidadão pudesse fazer comentários, sugestões ou críticas. A 

consulta pública foi encerrada em março de 2016, com mais de 12 milhões de 

contribuições por meio do site http://basenacionalcomum.mec.gov.br. 

A segunda versão da Base, redigida de acordo com essas contribuições e com o debate 

público, foi apresentada pelo MEC em maio de 2016.  O texto foi analisado entre 

junho e agosto em seminários realizados em todos os estados. Organizados pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e pela União Nacional de 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime), os seminários reuniram mais de 9 mil 

participantes, a maioria professores, que puderam fazer sugestões de mudanças. Essas 

contribuições foram sistematizadas em um relatório, entregue ao MEC em 14 de 

setembro de 2016. 

A terceira versão do texto da Base, redigida a partir das recomendações dos 

seminários, foi entregue ao Conselho Nacional de Educação (CNE) em 6 de abril de 

2017. O CNE irá realizar audiências públicas entre junho e outubro de 2017 para 

emitir um parecer. O documento volta então ao MEC, para homologação. Começa 

a fase de implementação: a expectativa é de que a Base chegue nas salas de aula em 

até dois anos depois da homologação. 

Quadro 6: Perguntas e respostas sobre a BNCC – portal do MBNC. 

http://movimentopelabase.org.br/referencias/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
http://movimentopelabase.org.br/implementacao/
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Como dissemos, a dinâmica de perguntas e respostas para apresentar a Base 

simula um tom de proximidade, diálogo direto e franco, como em uma conversa. De 

toda forma, percebemos que há alguma assimetria nessa relação, uma vez que o 

enunciador se porta como quem detém privilégios de informação e, além disso, como 

quem pode assegurar que a Base trará benefícios para a educação do país e que, 

portanto, estaria legitimado a prestar esclarecimentos sobre o assunto.  

A cena de conversa seria uma estratégia argumentativa para aproximar os 

coenunciadores e as perguntas, ao mesmo tempo em que procuram simular a voz da 

sociedade numa participação do debate e acompanhamento do processo, não deixam de 

ser escolhas por questionamentos que abrem margem para a apresentação de 

argumentos que defendem as supostas necessidade e importância da Base, como em um 

panfleto propagandístico. Ressalte-se, nesse ponto, que os argumentos apontados 

fundamentam-se fortemente na ideia de que há uma incapacidade no serviço público 

educacional que envolve, especialmente, a desigualdade de acesso a certos 

conhecimentos.  

Vale salientar, ademais, que mesmo buscando criar certa proximidade com seu 

coenunciador, há outras marcas nos enunciados que acabam criando um efeito de 

sentido de distanciamento em relação à escola. Fala-se dos professores, dos alunos, dos 

pais e responsáveis, dos gestores, mas o enunciador institucional não se inclui em 

nenhum desses grupos, fazendo suas referências sempre em terceira pessoa: “Isso 

facilitará tanto o papel da família, que acompanhará mais de perto o desempenho dos 

filhos, como também dos professores, que planejarão melhor as aulas (...)” (MBNC, 

site). Assim, reforça um desnível entre os que estão mais próximos à comunidade 

escolar, que participam do cotidiano das práticas escolares, e os que falam e "legislam” 

sobre essa realidade, ainda que dela não participem direta ou indiretamente.  

Diante do que acabamos de analisar, depreendemos que o MBNC se reserva um 

espaço de prestígio no que concerne à orientação para a construção da BNCC e essa 

cena de diálogo harmônico, não só legitima as ideias propostas pelo enunciado como 

também acaba sendo legitimada pelas ideias que faz circular (MAINGUENEAU, 

2008b). Assim, podemos compreender que a cena de “conversa” conta com 

enunciadores e coenunciadores que reconhecem seus papéis de sujeito “orientador” e 

sujeito “orientado”, o que não apenas dá sustentação às ideias defendidas, legitimando 

que a Educação Básica precisa melhorar e que a Base é essencial para tal, como também 

o próprio enunciado acaba por legitimar esta cenografia, afinal, tudo o que se diz e o 
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modo como isso é feito reforça o espaço conferido aos enunciadores, coenunciadores e 

ao discurso salvacionista que constitui este referido enunciado. 

 A segunda aba do portal (chamada “o movimento”) traz a apresentação do 

MBNC, na qual se menciona que se trata de um grupo não governamental formado em 

2013 com o objetivo de discutir sobre a adoção de uma base nacional comum, 

considerando que esta traria benefícios à educação do país em termos de equidade. Ao 

buscar definir o Movimento e sua atuação, afirma-se o seguinte:  

Hoje, o grupo conta com mais de 60 integrantes e busca facilitar o processo 

de construção da Base, apoiando e disseminando pesquisas e insumos 

técnicos para qualificar o debate e mobilizando atores chave (gestores, 

acadêmicos, pesquisadores, professores, líderes da sociedade civil 

organizada). (MBNC, site) 

  

A citação anterior não apenas reforça a construção de uma imagem do MBNC 

como instância “fundamental” que auxilia e faz mediação no debate sobre a Base, mas 

também, ao falar sobre mobilização de “atores chave” apresenta tais atores ordenados 

de um modo que chama a atenção: primeiro, gestores – sendo a questão da gestão 

pedagógica um dos grandes focos de interesse dos reformadores empresariais –; na 

sequência, acadêmicos e pesquisadores que, pelo modo como está redatado o trecho, 

não seriam os mesmos sujeitos que os professores, reforçando uma visão que desassocia 

os docentes da produção de conhecimento científico. Por fim, não deixa de mencionar 

líderes da sociedade civil organizada, os quais são os próprios parceiros, membros e 

apoiadores do MBNC, vinculados ao setor empresarial. 

Na sequência das definições mais gerais, a referida aba disponibiliza “os sete 

princípios para a construção da Base Nacional Comum” cuja autoria não é referida a 

nenhuma instância externa ao Movimento, o que nos leva ao entendimento de que 

seriam seus próprios postulados. O que chama a atenção, mais uma vez, é a legitimidade 

que se autoatribui e que vai além de apenas dar esclarecimentos sobre a Base e divulgar 

elementos do seu processo, sendo válida também para participar da determinação de 

princípios norteadores para sua construção. Segundo o MBNC, tais princípios estão a 

serviço de "(...) orientar a construção da Base, para que de fato ela seja aproveitada em 

sala de aula e promova a equidade educacional. O Movimento atua para que esses 

princípios sejam seguidos ao longo de todo o processo de elaboração do documento”. 

(MBCN. O Movimento. Site) 

 A última citação mostra, conforme os grifos demarcam, que o Movimento se 

atribui, ademais, um papel de vigilância, de guardião, com vistas a garantir o 



119 

cumprimento dos referidos princípios. Além disso, este mesmo fragmento reforça a 

natureza injuntiva que caracteriza esse enunciador institucional. Em outras palavras, 

esse enunciador se mostra como capaz de instruir todo o processo de criação da Base e 

também a atuação dos membros da sociedade (sejam da comunidade escolar ou 

interessados no assunto), de modo a que esse documento resulte em uma produção de 

qualidade que, “certamente”, irá modificar a situação da educação brasileira. 

 Em síntese, por meio destes trechos em que o Movimento se autodefine, nota-se 

que o enunciador demarca o processo de construção da BNCC não como algo de que 

apenas se fala sobre, mas, principalmente, como um espaço de atuação. Tal atuação se 

dá seja pelo ato de fiscalizar, como vimos na última citação, ou por atos como os de 

“facilitar", "apoiar” e “disseminar” o processo de formulação e implantação do referido 

documento, algo que acaba ficando demarcado no penúltimo fragmento citado, em que 

o MBNC explicita sua definição. Ademais, a definição do MBNC é complementada 

pela apresentação dos participantes do Movimento (tanto os integrantes individuais e 

coletivos
69

) e também pela disponibilização do denominado “Documento conceito” – 

um documento de quatro páginas no qual se defende a necessidade de uma Base 

Nacional Comum na educação do país. 

 Em seguida, há a aba chamada “referências” na qual se organiza uma série de 

textos sobre diversas etapas do processo de construção da Base. Essa aba foi se 

modificando no decorrer de todo o processo, considerando cada nova etapa. Nela, 

disponibilizam-se textos que se organizam pelas seguintes temáticas: 

 A importância da Base – compilado de textos e vídeos sobre a relevância de se 

ter este documento. Destacamos a presença de pesquisas realizadas por 

Cenpec
70

, Fundação Lemann
71

 e de documentos que resultaram de eventos 

realizados pela Fundação Victor Civita, com parceria de Itaú BBA, Instituto 

Unibanco, Fundação Itaú Social e Instituto Península
72

. Adicionalmente, 

recorre-se a um depoimento do presidente da Curriculum Foundation.  

                                                           
69

 Nos anexos 4 e 5, apresentamos respectivamente a relação de apoiadores individuais e institucionais do 

MBNC, bem como na figura 8 (apresentada na seção anterior). 
70

 Vide a pesquisa disponível em: <http://www.cenpec.org.br/wp-

content/uploads/2015/09/Consensos_Dissensos_Final.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2017. 
71

 Para ilustrar, apontamos a pesquisa disponível em: <http://movimentopelabase.org.br/wp-

content/uploads/2015/09/conselho_de_classe-siteVF.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2017. 
72

 A título de exemplificação, apontamos o relatório disponível em: 

<http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2015/09/FCC_Relatorio_Final_F-1.pdf>. Acesso 

em: 19 jul. 2017. 
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 Experiências internacionais – registro de diversos textos sobre experiências de 

construção de currículo nacional nos Estados Unidos, na Austrália e no Chile. 

Apresenta-se a experiência de Lagoa Santa, em Minas Gerais, com base em um 

projeto liderado pela professora Magda Soares (UFMG), integrante do MBNC. 

 Análises da 1
a
 versão da Base – reunião de textos que analisam a BNCC1-2015. 

Dentre os documentos ofertados, há um relatório com análises de entidades e 

profissionais de outros países (tal documento está disponível em português e em 

inglês), há um relatório realizado pelo próprio MBNC acerca deste primeiro 

documento e um relatório que analisa a questão do desenvolvimento integral na 

BNCC (liderado por outras instituições como o Instituto Ayrton Sena, Insper, 

Instituto Inspirare, Centro de Referências em Educação Integral). 

 Análises da 2ª versão da Base – reunião de análises realizadas por instituições do 

exterior, como a Acara, a Curriculum Foundation, Stanford University. Essas 

avaliações se dedicam a trechos mais gerais e também a componentes 

curriculares específicos, como Matemática, Português, História, Ciências da 

Natureza. Além disso, apresentam-se análises realizadas por especialistas 

integrantes do próprio MBNC. 

 Currículos de referência – agrupamento de documentos referentes às propostas 

curriculares australiana, canadense e estadunidense (common core). 

 Estudos e pesquisas – apresentação de estudos e pesquisas relacionados a outras 

experiências curriculares em diferentes países do mundo, documentos que 

orientam a redação de objetivos de aprendizagem, glossário terminológico da 

Unesco sobre questões curriculares, um estudo sobre políticas curriculares no 

ensino médio em diferentes estados brasileiros (realizado pela Fundação Carlos 

Chagas), estudo sobre estratégias de implementação de propostas curriculares 

em outros países e no Brasil, e um estudo sobre propostas curriculares para os 

anos finais do Ensino Fundamental (realizado pelo Cenpec). 

 Seminários e apresentações – compilado de vídeos sobre experiências 

curriculares e sobre a construção da BNCC, um deles se refere a um encontro de 

professores brasileiros em novembro de 2015 para debater a Base; outro com a 

fala de um dos autores da proposta de currículo nacional chileno e, por fim, um 

com Susan Pimentel, uma das coordenadoras do Common Core (proposta de 

currículo nacional dos Estados Unidos). 
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Ressaltamos, no que tange a essa seção do portal do MBNC, que se apresentam 

majoritariamente referências que reforçam a importância do desenvolvimento da Base, 

apagando-se, portanto, um forte debate e embate no que diz respeito à necessidade de 

construção deste documento. Por outro lado, chama a atenção o fato de que se repetem 

entre as referências documentos cuja realização é assinada por instituições vinculadas a 

grandes corporações e ao setor financeiro, como as já referidas na seção 2.2 desta 

pesquisa.  

Maingueneau (2008a) ajuda-nos a refletir sobre tal questão, quando, ao tratar da 

semântica global, discorre sobre a biblioteca citável de diferentes formações discursivas. 

Nesse sentido, recorrer a tais fontes não seria de se estranhar, pois a aliança entre as 

instâncias está explícita não apenas no fato de serem apoiadores e integrantes do 

MBNC, mas por sua presença massiva e quase exclusiva quando se elencam referências. 

Compreendemos, então, que ao mobilizar referências está em jogo um sistema de 

restrições que rege a formação discursiva na qual se encontram os enunciados do 

MBNC, o qual influencia inclusive o diálogo com outras produções. Como explica 

Maingueneau (2008a, p.78) “ao lado dessas restrições compartilhadas pelos diversos 

membros de um campo, há também o passado específico que cada discurso particular 

constrói para si, atribuindo-se certas filiações e recusando outras”.  

Notamos, por exemplo, a ausência de instituições como a Capes e o CNPq – 

órgãos públicos comprometidos com o investimento em pesquisa no Brasil – como 

referências. Adicionalmente, os currículos apontados como parâmetros são de outros 

países – como o common core, dos Estados Unidos –, apagando-se as produções 

curriculares já feitas no Brasil, muitas das quais, conforme já mencionamos, foram 

registradas no primeiro portal da Base. Também no que concerne às análises das versões 

da BNCC, o MBNC privilegia pareceres de instituições internacionais, desconsiderando 

pareceres de professores pesquisadores brasileiros, como os que foram realizados por 

docentes de diversas regiões de nosso país e que estão disponibilizados no já referido 

primeiro portal da Base.  

Vale mencionar que essa biblioteca citável que fica patente no portal do MBNC 

possui aderência às práticas discursivas e não discursivas associadas a agentes públicos 

como Consed e Undime, os quais, conforme já especificamos, são parceiros do MBNC, 

além de serem também apoiados por um vasto grupo de reformadores empresariais 

interessados na educação. Sobre isso, parece-nos relevante o registro acerca da 

realização do seminário internacional intitulado “Base Nacional Comum: O que 
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podemos aprender com as evidências nacionais e internacionais”, ocorrido em Brasília, 

em 08 de julho de 2015 e organizado por Consed e Undime (com apoio do MBNC). Na 

referida ocasião – para a qual foi convidada a equipe de especialistas que, a esta altura, 

trabalhava na escrita da versão preliminar (BNCC1-2015) –, privilegiou-se o contato 

com experiências internacionais ocorridas no Reino Unido, na Austrália, nos Estados 

Unidos (UNDIME, 2015, on-line). Ficaram de fora deste evento, desse modo, outros 

atores que são referência acadêmica, em âmbito nacional, para a discussão sobre 

educação e currículo, como pesquisadores vinculados a associações tradicionais como 

ANPEd e ABdC. Isso, portanto, nos dá pistas sobre referências reivindicadas e repelidas 

pelo posicionamento assumido por tais agentes. 

Em todo caso, chama a atenção o fato de que instituições do exterior acabem 

sendo legitimadas não apenas como referências de sucesso, mas também para avaliar e 

analisar uma proposição curricular de outro país que vive um contexto específico, que 

possui suas próprias leis e seus próprios objetivos educacionais. É curioso que essas 

instituições, por vezes, sejam legitimadas a discutir as propostas curriculares, inclusive, 

de língua portuguesa, uma língua que não é a sua, sobre a qual não desenvolvem 

estudos e pesquisas nem sobre sua estrutura nem sobre seu papel na Educação Básica. A 

este respeito, cabe registrar que, na ocasião da publicação da BNCC1-2017 a Agência 

Australiana de Currículo, Avaliação e Disseminação (do inglês, Australian Curriculum 

Assesment and Reporting Authority – ACARA), responsável pela construção do 

currículo nacional australiano, e Phil Lambert (gerente geral da ACARA quando da 

construção do currículo do referido país) foram convidados a darem seus pareceres 

críticos acerca desta versão da BNCC
73

. 

A aba que segue é a intitulada “implementação”, que foi disponibilizada em 

período mais próximo à publicação e divulgação da BNCC1-2017. Nesta aba, oferece-

se um guia com orientações voltadas a gestores escolares, com o objetivo de colaborar 

para as reflexões sobre a implementação da BNCC. Há, ademais, uma série de vídeos 

com profissionais que atuam com questões curriculares em outros países e que 

comentam os desafios de implementação. Essa seção do site aponta, ainda, oito tópicos 

que seriam as principais frentes para a implementação do documento nas escolas 

                                                           
73

 A ACARA emitiu pareceres sobre as propostas de Matemática e Ciências referentes ao Ensino 

Fundamental. Phil Lambert elaborou parecer sobre a introdução, a estrutura geral do documento e sobre o 

componente curricular Matemática referente ao Ensino Fundamental. Todos os pareceres relativos à 

BNCC1-2017 estão disponíveis em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/pareceres>. Acesso em: 27 

maio 2019. 
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brasileiras, a saber: comunicação e engajamento; elaboração dos currículos locais; 

formação continuada dos professores; formação inicial dos professores; material 

didático; avaliação; apoio pedagógico aos alunos; feedback e revisão. Além disso, volta 

a usar como referência as experiências internacionais, mas agora, especificamente, no 

que tange à implementação dos currículos nacionais. 

Por fim, há ainda a aba “acontece”, na qual se apresentam notícias elaboradas pela 

própria equipe do MBNC sobre as diferentes etapas de formulação do documento. Não 

temos o objetivo de analisar a temática detalhada das notícias, mas deixamos aqui o 

registro de que este material poderia compor um corpus interessante a ser alvo de 

pesquisas e análises críticas. 

Após todo esse panorama traçado e brevíssimas reflexões partindo da perspectiva 

discursiva, concluímos, por meio do que foi observado, que o MBNC, considerando o 

modo como se apresenta em seu site, assume um caráter fortemente instrucional. Como 

vimos, em geral, o enunciador se mostra como aquele que pode instruir e informar sobre 

a Base, que pode dispor ferramentas para esse acompanhamento (monitorando e 

controlando o que é feito pelo MEC), que pode dar referências para que se reflita sobre 

o processo, que pode contribuir para que se pense sobre a implementação da BNCC, 

que pode te deixar a par de tudo por meio de newsletter. Ele se apresenta como um 

facilitador, promovendo uma série de documentos que ajudariam os profissionais e toda 

a comunidade interessada a participar e entender o processo em andamento. Ao assumir 

esse papel de “facilitador”, acaba participando da circulação de certos sentidos sobre a 

BNCC, partindo de seus próprios fundamentos. 

Este enunciador, pela forma como se constitui ao produzir seus enunciados, acaba 

deixando pistas que nos ajudariam a construir certos sentidos sobre o coenunciador com 

o qual ele dialoga. Nesse sentido, principalmente por conta do já referido caráter 

instrucional assumido, pôde-se depreender que a imagem que ele produz de seu 

coenunciador é de um ser desinformado, que precisa de orientação, que precisa ser 

guiado, que precisa ter auxílio para participar e acompanhar o processo de produção da 

BNCC. Se pensamos que um dos integrantes de seu público-alvo é o professor da 

Educação Básica, percebemos como este, mais uma vez, é construído com um caráter 

passivo (ainda que se busque reforçar, em diversos momentos, que a Base não 

compromete a autonomia docente). 

Lembramos, enfim, que, colocando-se em posição de legitimidade e destaque para 

falar sobre a BNCC, institui-se um espaço de privilégio em todo o processo para este 
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grupo, o qual, segundo observamos, se sustenta em sujeitos individuais e institucionais 

ligados a grandes corporações e ao setor financeiro, nacional e internacional. Parece-

nos, diante de todo o discorrido no presente capítulo, que se constrói um contexto no 

qual os espaços para se falar sobre a educação ficam, com significativa força, nas mãos 

(ou nas bocas) desses atores que, em muitos casos, sequer são oriundos do campo 

educacional. Por outro lado, ao professor, fica o espaço de ser guiado e orientado, 

escolhendo a partir dos caminhos que estes outros sujeitos lhe ofereceriam. Buscamos, 

neste trabalho, justamente refletir para entender as consequências desse cenário e para 

possibilitar que outros entendimentos de autonomia docente sejam incentivados no 

Brasil.  

 

 

2.4. Uma rede de muitos nós – breves apontamentos sobre um dispositivo político-

educacional 

 

Frente a todo o trajeto percorrido até o momento, notamos que o debate 

educacional no Brasil, tomando como ponto de partida o processo de construção da 

Base Nacional Comum Curricular, tem passado por diferentes esferas que, com maior 

ou menor espaço de atuação, participam de escolhas políticas e da estabilização de 

sentidos. Passamos por leis, pelo discurso oficial, por enunciados científicos, por 

sujeitos individuais e institucionais, por projetos de governo, pelo discurso de mercado, 

observando o espaço de cada um em uma rede na qual os níveis de privilégios para 

enunciar sobre educação se mostraram assimétricos. 

Um exemplo da referida assimetria é o próprio processo de formulação da Base 

que, inicialmente, buscou mostrar-se como um instrumento democrático, plural, com 

espaço para a manifestação de opiniões diversificadas, mas que, ao se aproximar de sua 

etapa conclusiva, após uma série de mudanças no cenário político, começou a tender à 

centralização, como por meio do estabelecimento de um comitê gestor formado por 

membros do MEC que ocuparam cargos de indicação do governo e que encaminharam a 

construção de novas versões da BNCC que pouco ou nada dialogavam com as duas 

anteriores. Tudo isso sem contar com a forte influência que associações da sociedade 

civil possuem para participar da construção de políticas educacionais, por meio da 

proximidade que muitos membros do governo possuem com vários destes movimentos 
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e, por outro ladro, do espaço de oposição ocupado por associações públicas da área da 

educação. 

Nosso ponto de partida já apontava para o fato de que há muito sendo dito, por 

diferentes sujeitos, sobre a educação, por isso, compreender e discutir um pouco dessa 

dinâmica muito nos interessa. Dessa forma, esses dois primeiros capítulos buscaram, 

tomando como ponto de referência o processo de construção da BNCC, cartografar as 

linhas representantes de elementos que fazem parte desse emaranhado de forças em 

embate buscando dar sentidos às práticas educacionais instituídas. Entendemos a 

amplitude que as questões de educação envolvem e sabemos que essa pesquisa dará 

conta de apenas um recorte dentro desse extenso universo de relações, não obstante, 

reconhecemos a importância de buscar compreender a natureza das articulações que se 

estabelecem e os processos valorativos que se formam.  

Todas essas reflexões, em alguma medida, nos encaminharam a identificar que 

estamos lidando com práticas político-educacionais diversas que se conectam em rede, 

colocando em relação de força discursos que buscam produzir sentidos de educação 

como verdadeiros. Ao longo dessa primeira parte, nosso foco recaiu em mapear essa 

rede e, ao desenhá-la, por fim, somos levados ao conceito foucaultiano de dispositivo, 

entendendo-o como: 

um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O 

dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos. 

(FOUCAULT, 2018, p.364) 

 

Fanlo (2011), partindo de Foucault, resume e explica que os dispositivos 

constituem os sujeitos, inscrevendo em seus corpos uma forma de ser; possibilitando 

que discursos se tornem práticas, considerando a passagem de um indivíduo por 

diversos dispositivos no decorrer de sua vida. Deleuze (1990, p. 155), por sua vez, 

também discute o conceito de dispositivo segundo Foucault, explicando que se trata de 

um conjunto multilinear, composto por linhas de diferentes naturezas, que seguem em 

direções distintas, ora aproximando-se, ora afastando-se umas das outras, além 

formarem processos sempre em desequilíbrio.  

Duas questões se mostram essenciais a partir dessas últimas considerações: a da 

produção de subjetividades e a do desequilíbrio desse conjunto multilinear que é o 

dispositivo. São elas que nos fazem compreender a relevância do caminho percorrido 



126 

até aqui, entendendo que o mapa traçado nos leva a identificar um dispositivo ao qual 

convencionamos chamar, daqui por diante, de político-educacional. Entendemos, 

portanto, que cartografar essas linhas é um passo para analisar a assimetria e o 

desequilíbrio das forças que as colocam em relação e os modos de produção de 

subjetividade que decorrem dessas combinações, nas palavras de Deleuze (1990), trata-

se de um trajeto para desemaranhar as linhas disso que, por fim, identificamos como um 

dispositivo. 

O movimento cartográfico que buscamos empreender nos mostrou um momento 

histórico que articula uma visão serializada de avaliação (em larga escala) que, por sua 

vez, produz sentidos de verdade sobre o desempenho da educação brasileira, numa 

perspectiva que valoriza práticas conteudistas e que não abrange práticas pedagógicas 

diversas, nem a heterogeneidade das comunidades escolares do país. Essas avaliações 

não são questionadas, mas são trazidas como fonte de referências por um grupo de 

agentes públicos e privados (em sintonia) para a construção de um sentido de urgência 

no que tange à qualidade da Educação Básica do Brasil focada em elementos vistos 

como “objetivos” e “pontuais” (conforme defende o Banco Mundial), como a oferta de 

materiais didáticos, de sistemas de gestão, de cursos de formação continuada, todos 

oferecidos por um mercado ávido por transformar, cada vez mais, a educação em um 

nicho de negócios e os sujeitos em formação em “mão de obra qualificada”.  

A princípio, pode-se pensar sobre, afinal, que mal teria esse interesse todo do 

privado na educação pública. E a questão que se faz mister é exatamente essa: investir 

na educação e em sua qualidade, como vimos, envolve a sustentação de certa visão de 

educação e de sociedade e a promoção desses entendimentos, por si só, no contexto que 

temos observado, retroalimenta um sistema cujos beneficiários diretos não 

necessariamente são o povo, mas, certamente, a classe empresarial – vide o fato de a 

educação estar surgindo como tema recorrente em revistas como a Exame e, em 

contraste a esses supostos investimentos, a cada vez mais difícil possibilidade de o 

cidadão “formado e qualificado” ter assegurado um salário digno, entre outros direitos 

trabalhistas, sendo, não raro, responsabilizado pela falta de oportunidades e visto como 

“alguém que não se esforçou o bastante”. 

Retomando o mapa que construímos, podemos notar que nem mesmo todas as 

articulações de oposição à construção da BNCC, vindas de associações tradicionais e 

reconhecidas na área de estudo e pesquisa em educação, como a ANPEd e a ABdC, 

foram o suficiente para desconstruir o sentido de urgência na elaboração de tal 
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documento como caminho para “salvar” a qualidade da educação. Frente a esses últimos 

registros, se ratifica a ideia de que estamos diante de um dispositivo, formando uma 

rede em que atuam forças em desequilíbrio, visto que Foucault (2018) entende o 

dispositivo como uma resposta a algo que se constitui como urgência, em certas 

condições sociais e históricas, possuindo, portanto “uma função estratégica dominante” 

(FOUCAULT, 2018, p.365). 

Dentro desse amplo espectro das questões educacionais (já recortado, uma vez 

que suas possibilidades de articulações são imprevisíveis e infinitas), é com essa rede 

mais específica que estamos lidando nessa investigação. Uma rede que parece se formar 

em resposta a uma conjuntura histórica e social em que se fortaleciam valores 

democráticos, abrindo espaço para integração, em diversos âmbitos – inclusive na 

educação –, das camadas sociais mais vulneráveis, mas que, por outro lado, provoca a 

reação adversa de um mercado global, de produção de subjetividades voltadas à 

individualidade, ao consumo, à produção e circulação de capital, ao fortalecimento da 

economia, em detrimento de valores coletivos. Rancière (2014), ao discutir o conceito 

de democracia na sociedade contemporânea, apresenta a dupla presença dessa luta pelos 

direitos coletivos e de minorias e da busca pela felicidade privada, explicando que 

O enfrentamento da vitalidade democrática assumia assim a forma de um 

double bind [duplo vínculo] simples de resumir: ou a vida democrática 

significava uma ampla participação popular na discussão dos negócios 

públicos, e isso era ruim, ou significava uma forma de vida social que 

direcionava as energias para as satisfações individuais, e isso também era 

ruim. A boa democracia deveria ser então uma forma de governo e de vida 

social capaz de controlar o duplo excesso de atividade coletiva ou de retração 

individual inerente à vida democrática. (RANCIÈRE, 2014, p.17) 

 

O que elucida Rancière nos ajuda a pensar a configuração histórica e social do 

dispositivo político-educacional sobre o qual nos debruçamos, mostrando a 

complexidade das relações postas em jogo. Conhecer as características e a história desse 

dispositivo, conforme fizemos nestes primeiros capítulos, é um caminho para 

compreender os valores que estão em disputa, que ocupam espaço de privilégio e que 

silenciam outros modos de ser. Cabem às próximas duas partes deste trabalho mobilizar 

referenciais que balizem a observação e análise dos movimentos desse dispositivo e dos 

elementos que intervieram em sua racionalidade, na organização dessa rede 

(FOUCAULT, 2018, p. 368) que constituiu o processo de construção da BNCC e que, 

ao produzir verdades sobre a educação, produz também subjetividades, isto é, diferentes 

formas de ser e de construir sentidos para o meio social. 
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PARTE II - PRÁTICAS DE LINGUAGEM E RIZOMA: CAMINHOS 

TEÓRICO-METODOLÓGICOS E ANALÍTICOS PARA MAPEAR DISCURSOS 

NA CONSTRUÇÃO DA BNCC 

 

Nesta etapa da pesquisa, dedicamo-nos, de início, à discussão de natureza teórico-

metodológica, em busca de articular referenciais por meio dos quais possamos construir 

nosso corpus analítico. Para isso, procuramos colocar em diálogo os conceitos de 

rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995) e de interdiscurso (MAINGUENEAU, 2008a). 

Após a explicitação das reflexões teórico-metodológicas a que nos referimos, 

passamos à primeira etapa sistemática de análises dessa pesquisa, isto é, a que se dedica 

a enunciados sobre diferentes momentos que constituem o processo de construção da 

BNCC. 

 

 

3. A PERSPECTIVA RIZOMÁTICA E DISCURSIVA NA CONSTITUIÇÃO DE 

UM CORPUS 

 

O caminho trilhado até aqui incluiu, na primeira parte da pesquisa, o mapeamento 

das condições sociais e políticas que constituem não apenas a demanda pela criação de 

uma base comum curricular para o Brasil, mas também seu próprio processo de 

elaboração e, em última instância, sua versão final de valor normativo. Esse movimento 

cartográfico, na perspectiva rizomática, permitiu-nos, inicialmente, apostar na 

configuração de um dispositivo político-educacional cujas articulações passam ao cerne 

de nosso interesse, visto que se apresenta como um caminho para a compreensão dos 

discursos que têm disputado espaço de prestígio e legitimidade no cenário das políticas 

públicas de educação e currículo.  

A partir de agora, portanto, dedicamo-nos a encontrar caminhos para a abordagem 

desse dispositivo político-educacional, buscando desemaranhar suas linhas, 

desnaturalizar as relações que buscam se apresentar como verdadeiras, mas que são 

apenas possibilidades que, numa relação de forças, ganham prestígio frente a outras. 

Nosso foco, portanto, recai em traçar modos de dar visibilidade aos discursos em 

embate que representam diferentes interesses e participam da constituição de 

racionalidades que visam atribuir sentidos à educação.  
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Assumindo que o dispositivo é uma rede entre elementos heterogêneos que funda 

e é fundado em relações de saber e poder assimétricas, para entendê-lo e desmistificar 

os efeitos de sua ação, faz-se necessário um modo de compreensão do conhecimento 

que desconstrua a naturalização da hierarquização entre saberes, mostrando que essa 

relação é fruto de operações. Além disso, por estarmos no campo dos estudos de 

linguagem, é preciso recorrer a reflexões que nos permitam a construção de um corpus 

analítico capaz de dar visibilidade às complexas relações estabelecidas por este 

dispositivo. Logo, os conceitos de rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995) e de 

interdiscurso (MAINGUENEAU, 2008) expressam uma alternativa por meio da qual 

podemos abordar o referido dispositivo, os discursos em embate e as racionalidades 

constituídas. 

O conceito de rizoma abre espaço para a compreensão de que não há um ponto de 

origem ou algum princípio do qual decorra e se desdobre o pensamento, numa relação 

hierárquica ou de estrutura profunda pré-existente. Nesse sentido, refletir sobre o 

discurso no bojo de um sistema rizomático é concordar que estão em jogo relações 

lineares, em múltiplas dimensões, nas quais todos os pontos podem se conectar uns com 

os outros em constante devir, havendo sempre múltiplas possibilidades de combinação e 

não qualquer relação determinista e redutora. Gallo (2013, p.76) elucida que 

Diferente da árvore, a imagem do rizoma não se presta nem a uma 

hierarquização nem a ser tomada como paradigma, pois nunca há um rizoma, 

mas rizomas; na mesma medida em que o paradigma, fechado, paralisa o 

pensamento, o rizoma, sempre aberto, faz proliferar pensamentos. 
 

Neste ponto, nos perguntamos em que medida o rizoma nos ajuda a encontrar 

caminhos para buscar resolver nosso problema de pesquisa. Acreditamos que pensar em 

rizoma é fundamental exatamente por mostrar que os sentidos e as relações decorrem 

sempre de articulações inesgotáveis e, principalmente, que não há um princípio 

fundamental que possa limitar essas combinações e impedir as linhas de fuga. Isto 

posto, podemos procurar observar as práticas discursivas sobre a educação no contexto 

de elaboração da BNCC como diversas linhas de igual valor que se combinam, se 

distanciam e, assim, produzem sentidos e saberes, pois, conforme já vimos, o rizoma 

remete a um mapa sempre em construção, conectável e desmontável, com diversas 

possibilidades de entradas e saídas e também com suas linhas de fuga. (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995) 

Nosso interesse recai justamente sobre esse mapa, o qual nos encaminha a refletir 

mais detidamente sobre um dos princípios do rizoma: a cartografia. Segundo Deleuze e 
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Guattari (1995), é com base neste princípio que podemos começar a refletir sobre meios 

para desenhar mapas, em vez de decalques (cópias), entendendo que o que está em jogo 

é o processo em construção, sempre aberto, sempre presente, e não uma foto, uma 

reprodução de algo dado como concluído e que poderia assumir um papel de um “eixo 

genético”, “estrutura profunda” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.8), de um modelo 

passível de outros decalques. Cartografar, portanto, é fazer o mapa, entendo o mapa, por 

sua vez como algo que 

(...) não reproduz um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele [o mapa] o 

constrói. Ele contribui para a conexão dos campos, para o desbloqueio dos 

corpos sem órgãos, para sua abertura máxima sobre um plano de 

consistência. Ele faz parte do rizoma. O mapa é aberto, é conectável em todas 

as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber 

modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a 

montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, 

uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como 

obra de arte, construí-lo como uma ação política ou como uma meditação. 

Uma das características mais importantes do rizoma talvez seja a de ter 

sempre múltiplas entradas; a toca, neste sentido, é um rizoma animal, e 

comporta às vezes uma nítida distinção entre linha de fuga como corredor de 

deslocamento e os estratos de reserva ou de habitação (cf. por exemplo, a 

lontra). Um mapa tem múltiplas entradas contrariamente ao decalque que 

volta sempre "ao mesmo". Um mapa é uma questão de performance, 

enquanto que o decalque remete sempre a uma presumida "competência". 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.8) 
 

O rizoma e seu princípio da cartografia contribuem especialmente para pensarmos 

sobre formas de lidar com a multiplicidade de enunciados sobre a educação que se 

combinam de diferentes maneiras. Tal perspectiva, portanto, nos garante a possibilidade 

de uma visão crítica acerca dos dispositivos que se constituem socialmente e que 

buscam estabelecer privilégios, partindo de “sistemas de restrições”. Afinal, o rizoma 

desconstrói paradigmas, moldes e qualquer objeto estático, problematizando, por 

conseguinte, qualquer perspectiva que pretenda naturalizar-se. Tudo isso porque 

considera fundamentalmente que “um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra 

sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo.” (DELEUZE; GUATTARI, 

1995, p.17) 

Portanto, entendendo a produção de conhecimento e a organização do pensamento 

por meio de um sistema rizomático e reconhecendo o valor do método cartográfico 

como um caminho para traçar um mapa de relações que caracterizam processos, 

encontramos uma referência teórico-metodológica para nossos primeiros recortes em 

busca da composição de um corpus, permitindo uma análise discursiva do processo de 
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construção da BNCC e, consequentemente, da intensa circulação e negociação de 

sentidos acerca da educação. 

A construção da BNCC, já dissemos, envolve uma série de profissionais e 

instituições, posicionamentos antagônicos, alianças, isto é, um extenso grupo de 

enunciabilidades em concorrência, seja por adesão, por repulsão ou por diversas outras 

possibilidades de negociação. Assim, tudo o que se diz sobre a educação e tudo o que 

poderia vir a ser dito, independente da perspectiva que sustenta, estaria no espectro de 

um rizoma, fazendo parte de uma rede com muitas possibilidades de combinação e 

relação, onde todas as linhas e dimensões, em algum momento, podem estar em contato. 

Assumindo esse entendimento, acabamos por aproximar o sistema rizomático e o 

conceito de interdiscurso de Maingueneau, uma vez que em ambos os casos se prioriza 

o potencial de relação, a presença e o contato com o outro como um elemento produtor 

de sentidos e saberes. 

Antes de falarmos especificamente sobre o interdiscurso e nossa aposta em 

articulá-lo à ótica rizomática, cabe uma breve explicação acerca da própria perspectiva 

discursiva, a qual é referencial teórico fundamental para esta pesquisa. No viés da AD, 

recusa-se o entendimento da linguagem como meio para a transmissão de informações. 

Sobre isso, Maingueneau (1997, p.20-21) explica que  

o fato de que um enunciado supõe um enunciador, um destinatário, uma 

relação com outras enunciações reais ou virtuais, que esteja atravessado pelo 

implícito, etc.; tudo isso não é uma dimensão que se acrescentaria 

posteriormente a uma estrutura linguística já construída, mas algo que 

condiciona radicalmente a organização da língua. 

 

O ponto de vista que se acaba de expor é justamente o que garante a possibilidade 

de enxergar as produções verbais sobre a BNCC como enunciados, frutos de 

posicionamentos, em uma dada situação, que balizam o que pode e (pelo próprio 

afastamento / silenciamento) o que não pode ser dito. Tal afirmação se fundamenta no 

entendimento de que não só o que se diz, mas o próprio ato de dizer, isto é, a 

enunciabilidade de um discurso, já produz sentidos. E, aqui, faz-se fundamental o 

esclarecimento de que o discurso é entendido como “um sistema de regras que define a 

especificidade de uma enunciação” (MAINGUENEAU, 2008a, p.19). Por conseguinte, 

o que se diz e o que não se diz sobre a BNCC e sobre a educação tem sua 

enunciabilidade conectada a este referido sistema de regras, o(s) discurso(s). 
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No que concerne ao interdiscurso, Maingueneau (2008a) esclarece que se trata de 

uma relação de indissociabilidade entre o Mesmo do discurso e seu Outro. O Outro, 

portanto, não se relaciona com o Mesmo como uma mera exterioridade, pois 

 (...) se encontra na raiz de um Mesmo sempre já descentrado em relação a si 

próprio, que não é em momento algum passível de ser considerado sob a 

figura de uma plenitude autônoma. Ele é aquele que faz sistematicamente 

falta a um discurso e lhe permite encerrar-se em um todo. É aquela parte de 

sentido que foi necessário o discurso sacrificar para constituir a própria 

identidade. (MAINGUENEAU, 2008a, p.36-37) 

  

 Se o Mesmo de um discurso e seu Outro se encontram enredados, ao pensarmos 

as produções sobre a BNCC, podemos entender que o discurso – como um sistema de 

regras que atua na especificidade de uma enunciação – deixa suas marcas, manifestando 

certo posicionamento que cerceia aquilo que se diz e o que não se diz, em busca da 

definição de seu próprio espaço. Logo, uma publicidade audiovisual que divulga e 

defende BNCC, veiculada em canais da televisão aberta, por exemplo, é um enunciado 

que assume um posicionamento, afasta e silencia outros, define seu espaço e faz 

circular, em consequência, sentidos relacionados à qualidade da educação, à educação 

escolar, a políticas curriculares e outros.  

Conforme vimos, a noção de interdiscurso introduz a ideia da indissociabilidade 

entre o um e o outro, com isso, a existência de um posicionamento se dá, 

necessariamente por sua coexistência, real ou virtual, com uma série de Outros que 

diferem de um Mesmo. Em outras palavras, entendemos que a existência dos discursos 

se deve a esse contato de alteridade. O pensar a partir do rizoma, por sua parte, vem 

problematizar diretamente a questão do conhecimento, salientando sua transversalidade, 

desmistificando a hierarquização entre saberes e, portanto, chamando a atenção para o 

entendimento de que juízos de valor não estariam na existência em si dos 

conhecimentos produzidos, mas nas disputas que se estabelecem e que se naturalizam. É 

neste ponto que encontramos uma abertura para articulação com os pressupostos da AD, 

pois, partindo dessas recentes reflexões, compreendemos que nosso foco está em 

explorar as relações interdiscursivas que participam da produção e circulação de saberes 

sobre a educação no Brasil, assumindo sua natureza rizomática para buscar entender 

quais embates discursivos atuam nessa rede, criando correlações e fazendo com que 

certas conexões recebam mais privilégios que outras. 
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Considerando as contribuições teóricas de Maingueneau (2008a) no que diz 

respeito ao interdiscurso como a tríade formada por universo
74

, campo e espaço 

discursivo, concluímos que nosso interesse de pesquisa nos leva a recortar um campo 

discursivo em que convivem diversos posicionamentos sobre as políticas públicas de 

educação (especialmente, políticas de currículo). Ao falar em campo discursivo, 

entendemos que se trata de 

(...) um conjunto de formações discursivas que se encontram em 

concorrência, delimitam-se reciprocamente em uma região determinada do 

universo discursivo. ‘Concorrência’ deve ser entendida de maneira mais 

ampla; ela inclui tanto o confronto aberto quanto a aliança, a neutralidade 

aparente etc... entre discursos que possuem a mesma função social e 

divergem sobre o modo pelo qual ela deve ser preenchida. 

(MAINGUENEAU, 2008a, p.34) 

 

A delimitação de nosso campo discursivo nos encaminha, agora, à escolha do 

espaço discursivo, uma vez que, conforme assinala Maingueneau (2008a), não é 

possível abarcar as relações entre todas as formações discursivas de um mesmo campo. 

Ademais, de acordo com a perspectiva rizomática, tampouco conseguiríamos explorar 

todas as relações possíveis, uma vez que são imprevisíveis. Com vistas às reflexões 

recém-expostas, elaboramos a figura a seguir, na qual, retomando parte do que 

explicitamos no capítulo 1 sobre o dispositivo político-educacional, buscamos esboçar 

um esquema para representar, com alguma amplitude, o processo de construção da 

BNCC, considerando-a como elo de construção de relações em um espaço composto 

por diferentes atores. Assim, em cinza escuro, estão representados os atores cuja 

participação no processo de construção do documento foi oficialmente prevista, já em 

cinza claro, estão aqueles que reivindicaram espaço na discussão, ainda que não 

tivessem espaço oficial de atuação previsto no processo de elaboração da Base. Esta 

representação gráfica também nos encaminha a visualizar o espaço discursivo com o 

qual optamos por trabalhar nesta investigação, sinalizando, ainda, o que não foi possível 

contemplar nesse recorte.  

                                                           
74

 Sobre o universo discursivo, Maingueneau (2008a) esclarece que se trata de um conjunto finito cuja 

globalidade não pode ser apreendida, definindo apenas uma extensão máxima de um domínio que pode 

vir a ser estudado. Segundo este pesquisador, o universo discursivo é pouco útil para o analista, por isso, 

concordando com sua proposta, focamos apenas em definir nosso campo e espaço discursivo de pesquisa. 
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Figura 9: Definição do espaço discursivo. 

 

Sabemos que diversos outros sujeitos e instituições se posicionaram em diferentes 

etapas da formulação da BNCC e também participaram oficialmente do processo de 

construção de tal documento (como é o caso do Conselho Nacional de Educação e do 

Comitê gestor, ambos representados na figura 9, porém, fora do espaço discursivo). No 

entanto, por limitações de espaço e tempo, não seria possível abordar toda essa vasta 

produção. Dessa forma, o espaço discursivo construído buscou priorizar instâncias que 

se envolveram oficial e formalmente, com frequência, em diversas etapas do debate 

sobre a Base, permitindo uma análise de produções de linguagem que perpassam 

diferentes momentos do processo de elaboração do documento. Nos tópicos 

subsequentes, detalhamos os critérios que nos encaminharam a enfocar os referidos 

sujeitos, algo que já decorre de um esforço de cartografar relações criadas ao longo de 

um processo: 

 O MEC, com suas variadas composições, foi o responsável pela condução do 

processo em conjunto com a equipe de assessores e especialistas (que redatou a 

BNCC1-2015 e a BNCC2-2016), com o Consed e a Undime (responsáveis pela 

condução dos seminários estaduais que fomentaram a construção do que teria 

sido a terceira versão do documento) e, finalmente, com o comitê gestor 
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responsável pelo encaminhamento dos trabalhos referentes à BNCC1-2017 e à 

versão final homologada, responsável pela convocação de uma nova equipe de 

redatores; 

 O Movimento pela Base, por sua vez, buscou participação durante todo o 

processo, apresentando avaliações, referências e divulgando informações. Seus 

integrantes foram convidados para eventos com a temática da Base, além de 

terem sido consultados em entrevistas sobre o assunto, finalmente, sendo 

apontados como apoiadores na BNCC1-2017
75

; 

 A ANPEd, por outro lado, foi a instância que assumiu, desde o início e durante 

todo o processo, posicionamento explicitamente contrário à ideia de formulação 

de uma base nacional comum. Além de ser uma das principais associações da 

área da Educação, atuando fortemente nas discussões sobre políticas de 

currículo, endereçou diversos posicionamentos diretamente aos representantes 

do governo que estavam à frente do processo, com contribuições e críticas sobre 

o debate em questão;  

 A Câmara dos Deputados que, em diferentes momentos, esteve no centro de 

uma discussão sobre os âmbitos pelos quais a Base deveria passar até que fosse 

aprovada. 

 

Para fechar a definição do espaço discursivo no qual enquadramos nossas 

análises, resta-nos discutir os parâmetros para a escolha dos textos que compõem o 

corpus. Considerando nosso interesse em refletir sobre a educação não como um 

consenso, mas como um espaço de disputa (afetado por dispositivos em ação), em 

diálogo com afirmações de diversas pesquisas do campo de políticas curriculares 

(conforme esclarecemos na seção 2.1), parece-nos produtivo o trabalho com textos que 

permitam acesso a opiniões, avaliações, perspectivas de diversos atores a respeito da 

BNCC de forma geral, incluindo seu processo de composição. A seguir, apresentamos 

uma tabela, na qual especificamos cada um dos textos selecionados e, a posteriori, 

tecemos alguns comentários que fundamentam as decisões tomadas. 

  

                                                           
75

 Na versão homologada da BNCC referente ao Ensino Fundamental, não há menções ao apoio do 

MBNC. De todo modo, ressaltamos que, apesar de haver a possibilidade do apagamento do registro do 

apoio, isso não significa que o apoio e a proximidade entre MEC e MBNC não tenham ocorrido ou 

tenham sido desfeitos. 
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Ator Texto Gênero Data 

Movimento 

pela Base 

“Que educação você quer para o Brasil, 

professor?” 

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=yeUoF5Vf

xeg>. 

Propaganda 

audiovisual 
21/11/2015 

MEC 

Sensibilização para consulta pública 

Disponível em: 

<http://centraldemidia.mec.gov.br/index.php?op

tion=com_hwdmediashare&view=mediaitem&i

d=10850:mec-bnc-60s-

hd&filter_mediaType=4&Itemid=444>. 

Propaganda 

audiovisual 
02/02/2016 

Câmara 

dos 

deputados 

Projeto de Lei n. 4.486/2016 

Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/pr

op_mostrarintegra;jsessionid=08AE4A0AE319

86DC07749F635E4AE237.proposicoesWebExt

erno2?codteor=1435263&filename=PL+4486/2

016>. 

Projeto de Lei 02/2016 

ANPED 

“Aqui já tem currículo” 

Disponível em: 

<http://www.anped.org.br/news/anped-lanca-

campanha-aqui-ja-tem-curriculo-o-que-criamos-

na-escola>. 

Cartaz virtual / 

banner de divulgação 
12/03/2016 

Ofício aos deputados da Comissão de Educação 

da Câmara de Deputados (Ofício ANPEd nº 

31/2016) 

Disponível em: 

<http://www.anped.org.br/sites/default/files/ima

ges/oficio_anped_031_2016_aos_deputados_da

_comissao_de_educacao_da_camara_de_deputa

dos.pdf>. 

Ofício 30/05/2016 

Especialistas 

Nota de esclarecimento e manifestação de 

posicionamento do comitê assessor e equipe de 

especialistas que atuaram na elaboração da Base 

Nacional Comum Curricular (1ª e 2ª versão) 

Disponível em: 

<https://www.brasil247.com/attachment/816/No

ta%20assessores%20e%20especialista%20BNC

C.pdf?g_download=1>. 

Nota / manifesto 31/05/2016 

Consed / 

Undime 

Sumário executivo das recomendações de 

Consed e Undime com base nos seminários 

estaduais da BNCC 

Disponível em: 

<http://historiadabncc.mec.gov.br/documentos/r

elatorios/Sumario%20Executivo%20-

%20Posicionamento%20Consed%20e%20Undi

me.pdf >. 

Sumário executivo 14/09/2016 

Quadro 7: Composição do corpus. 

Faz-se necessário o esclarecimento de que o recorte que acabamos de apresentar 

foi motivado, em grande parte, pelas informações que registramos no capítulo que 

remonta o contexto histórico e político amplo no qual se deu a elaboração da Base. Ao 

construir esse panorama, conhecemos parte dos atores que participaram da construção 

do documento (assessores e especialistas, Consed, Undime) e os atores que 

reivindicaram espaço na discussão, como a Comissão de Educação da Câmara de 
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Deputados. Além desse histórico aqui traçado, acompanhar o processo de construção da 

Base nos levou a conhecer as posições antagônicas quanto à defesa ou ao rechaço em 

relação à necessidade da BNCC, perspectivas que têm sido defendidas com 

protagonismo, respectivamente, pelo Movimento pela Base e pela ANPEd.  

Tendo em vista os espaços de atuação de cada um desses atores recém-

apresentados, selecionamos textos de variados gêneros (apresentados no quadro 7), que 

permitem que nos aproximemos de suas visões sobre a BNCC. Buscamos textos que 

viabilizassem, ademais, o contato com diferentes momentos da produção da Base, de 

modo a poder refletir sobre o processo como algo heterogêneo, problematizando 

perspectivas que fazem circular a ideia de que a educação seria um espaço de consenso. 

Inspiramo-nos, no decorrer das escolhas metodológicas, nas contribuições de Rocha 

(2003, p.207), quando explica que 

(...) seja qual for a natureza dos elos que dão consistência ao conjunto de 

textos escolhidos como corpus de uma investigação em Análise do Discurso, 

a saber, relação de maior ou menor afrontamento, de alianças mais ou menos 

explícitas, etc., algo que sempre se mantém como imperativo metodológico é 

uma certa concepção de corpus que privilegie a perspectiva do não-uno, do 

múltiplo. 

 

Esclarecemos, em tempo, que dentre tantos textos que expressam opiniões e 

posicionamentos sobre a BNCC, priorizamos documentos que representam enunciados 

sustentados assumidamente por instituições
76

 com envolvimento direto nos processos de 

debate e construção do documento, deixando marcas sobre o que entendem que deva, de 

maneira geral, fundamentar a educação e, mais especificamente, sobre o que deve 

compor a parte comum de um projeto na educação brasileira. Tal escolha também se 

fundamenta na noção de prática discursiva (MAINGUENEAU, 1997, 2008a), uma vez 

que nos possibilita uma reflexão sobre os discursos imbricados às instituições, 

favorecendo a visão de que práticas de linguagem e suas condições de produção 

possuem uma relação intrínseca. 

 Até aqui, esclarecemos alguns passos cruciais, considerando a articulação entre 

os conceitos de rizoma e interdiscurso, para que elegêssemos certos enunciados para o 

foco de nossas análises. No entanto, para dar andamento à etapa analítica, entendemos 

como relevante mais um esclarecimento de natureza metodológica, afinal, diante de 

tantos e tão diversos enunciados sobre a Base Nacional Comum Curricular, é necessário 

definir como e por onde começar a analisá-los, além de que critérios empreender. Por 

                                                           
76

 Trata-se de enunciados com maior circulação, mais possibilidade de acesso, mais divulgação entre a 

sociedade em geral. 
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meio de um primeiro esforço de análise macro, percebemos que havia um grupo de 

enunciados, especialmente os do início do processo de elaboração da BNCC, que se 

dedicava, principalmente, ao debate sobre a defesa da necessidade ou não de uma base 

nacional comum. Diante disso, consideramos relevante agrupá-los em um mesmo bloco, 

o qual foi nomeado como “BNCC: ter ou não ter?”. Os demais enunciados escolhidos, 

associados a outros momentos de construção da Base, parecem trazer à tona um debate 

sobre quem estaria buscando legitimidade para falar sobre ela, para significá-la, para 

ocupar espaços de prestígio durante o processo e no documento final, por isso se intitula 

“BNCC: quem a discute? Quem a significa?”. Por conseguinte, definimos a seguinte 

ordem:  

BLOCO 1 – BNCC: ter ou não ter? 

1 – Propaganda audiovisual do MEC – “sensibilização para consulta pública”; 

2 – Propaganda audiovisual do MBNC – “Que educação você quer para o Brasil, 

professor?”; 

3 – Campanha da ANPEd “Aqui já tem currículo” (cartaz de divulgação). 

 

BLOCO 2 – BNCC: quem a discute? Quem a significa? 

4 – Projeto de Lei 4.486, de 23 de fevereiro de 2016, de autoria do então deputado 

federal Rogério Marinho; 

5 – Nota de esclarecimento e manifestação de posicionamento do Comitê Assessor e 

equipe de especialistas que atuaram na elaboração da Base Nacional Comum Curricular; 

6 – Ofício ANPEd nº 31/2016 direcionado aos deputados federais da Comissão de 

Educação da Câmara; 

7 – Sumário Executivo dos seminários estaduais realizados por Consed e Undime. 

 

Mesmo que se trate de apenas uma possibilidade de recorte entre tantas outras 

possíveis, esperamos com este percurso de análise, considerando os objetivos desta 

pesquisa, estar construindo meios para abordar a circulação de sentidos sobre a 

educação e os posicionamentos discursivos que participam nesse processo, 

considerando sua complexidade, os interesses que defendem, as perspectivas de 

educação que se atrelam aos discursos envolvidos e o grau de adesão que conquistam no 

que se refere ao discurso governamental.  
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4. COM BASE OU SEM BASE? COM BASE EM QUÊ? SENTIDOS DE 

EDUCAÇÃO EM ANÁLISE 

  

No capítulo anterior, apresentamos os conceitos de rizoma (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995) e interdiscurso (MAINGUENEAU, 2008a) e os articulamos, de 

modo a fundamentar nossas escolhas metodológicas referentes a esta etapa de análises 

dedicada a enunciados sobre distintos momentos do processo de construção da BNCC. 

Este é o referencial que nos possibilita observar as práticas de linguagem numa 

perspectiva macro, entendendo-as não simplesmente como “representação do real”, mas 

como dimensão que constitui o real, na ótica da linguagem-intervenção (ROCHA, 2006, 

p.356), assim consideramos que: 

esse mesmo poder de falar do mundo significa que nele encontramos não 

exatamente uma realidade per se, mas fundamentalmente algo que nos afeta; 

tal encontro corresponde à atividade de interpretação exercida pelo sujeito 

que vai buscar no mundo ressonâncias suas, uma vez que, como o afirma 

Naffah Neto (1998), é real aquilo que nos toca em nossos interesses.   

 

As análises que ora nos propomos a fazer, por outro lado, requerem de nós o foco 

numa perspectiva micro, isto é, na observação de pistas linguísticas presentes nos 

enunciados que apontam para interdiscursos que permeiam e instituem as relações 

sociais. A nosso ver, essas instâncias macro e micro não se dissociam, ao contrário, 

estão sempre engendradas, assim, concordamos com Maingueneau (2008a) ao discorrer 

sobre semântica global, ratificando que os discursos – com seus sistemas de restrições 

segundo os quais se enuncia a partir de um posicionamento – se constituem em diversas 

dimensões, como no plano da intertextualidade, do vocabulário, dos temas, do 

enunciador, de um modo de enunciar, entre outros. Dessa forma, considerando a 

natureza dos enunciados selecionados – suas finalidades e seus modos de organização –, 

as análises das próximas seções recorrem às categorias de: 

 Cenas da enunciação – conceito segundo o qual os enunciados se constituem por 

meio de uma cena englobante (discurso que interpela o leitor), uma cena 

genérica (o gênero discursivo do enunciado que implica diferentes papéis aos 

enunciadores, uma maneira de inscrever-se no tempo e no espaço, uma 

finalidade, entre outros fatores) e a cenografia (elemento que desloca as cenas 

englobante e genérica a um segundo plano, estabelecendo uma “encenação 

singular” com base na qual se enuncia) (MAINGUENEAU, 2013, 2015). 
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 Etos discursivo – proposta teórica que parte do entendimento de que todo texto 

“é sustentado por uma voz – a de um sujeito situado para além do texto” 

(MAINGUENEAU, 2013, P.105), de maneira que a própria enunciação, o “tom” 

assumido pelo modo de enunciar (MAINGUENEAU, 2008a), “revela a 

personalidade do enunciador” (MAINGUENEAU, 2013, p.107, 2008b).  

 Tipos de designação – reflexões teóricas sobre o recurso linguístico por meio do 

qual um enunciador estabelece diversas formas de referir-se e, 

consequentemente, constituir aquilo de que fala. De acordo com Maingueneau 

(2013, p. 240-241), em um enunciado, o enunciador dá ao coenunciador “as 

instruções necessárias para identificar os referentes por ele visados em um 

determinado contexto. A referência é, portanto, uma atividade que implica a 

cooperação de ambos os coenunciadores (...)”. (grifo do autor) 

Não nos atemos a um desenvolvimento teórico exaustivo dessas categorias, uma 

vez que, a seguir, buscamos apresentá-las articuladas às análises. Com isso, feitos os 

últimos esclarecimentos teórico-metodológicos, passamos à primeira etapa analítica 

desta pesquisa, a qual está apresentada em duas seções, respeitando os dois grandes 

blocos temáticos previamente mencionados: o debate sobre a necessidade ou não da 

BNCC; e os diferentes atores que buscam espaço na discussão acerca de sua construção. 

 

 

4.1. BNCC: ter ou não ter? 

 

Iniciamos a análise desse bloco, partindo da observação de três campanhas que se 

situam nos primeiros momentos de circulação mais intensa do tema a respeito da BNCC 

na sociedade brasileira: a consulta pública. Como vimos, esta fase se deu de 16 de 

setembro de 2015 a 15 de março de 2016, portanto, neste intervalo, o MEC divulgou 

uma propaganda televisiva, incentivando a participação da população na referida 

consulta
77

, a qual analisamos primeiro. Também dentro deste período, em 21 de 

novembro de 2015, o Movimento pela Base publicou o vídeo “Que educação você quer 

para o Brasil, professor?” da campanha “Saber onde se quer chegar ajuda a caminhar”, 

segundo item a ser analisado nas próximas páginas. Por fim, analisamos o cartaz da 

campanha virtual “Aqui já tem currículo”, promovida pela ANPEd. 

                                                           
77

 Na Central de Mídia do Ministério da Educação, a referida peça foi publicada em 02 de fevereiro de 

2016, pouco mais de um mês antes de terminar o período de consulta pública. 
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 Consideramos como ponto de partida para as análises, a reflexão sobre as cenas 

da enunciação (MAINGUENEAU, 2008b, 2013), observando-a como fundamental para 

a construção de sentidos dos enunciados e para a reflexão sobre os discursos que os 

atravessam e embasam. Dessa forma, fazemos, em cada caso, reflexões sobre a cena 

englobante, a cena genérica, a cenografia e o modo como elas se articulam, tendo em 

vista a finalidade dos enunciados em questão. Ressalte-se que as análises voltam-se 

mais detidamente à cena genérica e à cenografia, entendendo que “tanto o gênero 

quanto a cenografia são forças mais ou menos formalizadas que se confrontam na 

enunciação, entendida como relação entre coenunciadores num dado tempo e num dado 

espaço, com base em um certo suporte, etc.” (ROCHA, 2013, p. 144). 

Desse modo, concordamos com Rocha (2013) ao ampliar a discussão de 

Maingueneau (2008b, 2013) e propor que todo gênero de discurso está suscetível ao 

investimento cenográfico, compreendendo que tanto gênero quanto cenografia – com 

diferentes graus de visibilidade que possam assumir em um enunciado – são da ordem 

do social, não se relacionam de modo hierarquizado e, em conjunto, constituem modos 

de produção de subjetividade. 

Assim, se de um lado a cena genérica nos permite observar a relação mais ou 

menos estável do enunciado com uma dada esfera de atividade humana, seu lugar e 

momento legítimo, seu suporte, sua finalidade e o espaço ocupado pelos coenunciadores 

implicados, de outro, a cenografia viabiliza a observação de ressignificação do gênero, 

por meio do estabelecimento de novas relações entre os coenunciadores, entre os 

espaços legítimos de circulação da enunciação, deixando pistas acerca dos discursos que 

constituem tais enunciados, que os legitimam e, simultaneamente, são por eles 

legitimados. Portanto, a nosso ver, é a reflexão a respeito da articulação entre as três 

cenas em “funcionamento" que nos permite investigar a produção e circulação de 

sentidos relativos à BNCC e o papel que se atribui a diferentes atores – especialmente 

ao professor – nos processos que dizem respeito a políticas curriculares. 

Precisamos, antes de seguir para as próximas seções, tecer alguns comentários 

metodológicos sobre o encaminhamento da análise dos dois primeiros enunciados (as 

propagandas audiovisuais do MEC e do MBNC), tendo em vista que são constituídos 

também por imagens em movimento, exigindo de nós certas reflexões acerca do modo 

de apresentá-las. Esclarecemos que em ambos os casos, optamos expor os enunciados 

em quadros nos quais: a coluna da esquerda apresenta uma descrição das cenas que 
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constituem a propaganda; e a coluna da direita expõe a transcrição das falas que 

ocorrem simultaneamente.  

Elucidamos, em tempo, que não nos detemos em explorar os conceitos da área 

cinematográfica para efeitos dessas análises, tendo em vista que isso extrapola os 

objetivos da presente pesquisa
78

. Assim, fazemos referência ao termo “cena” para 

indicar a sequência de imagens em movimento que acompanham as falas, sejam das 

personagens, sejam das vozes-off, registradas a cada linha do quadro. Cada nova linha 

do quadro, por sua vez, surge tendo como parâmetro a mudança no modo por meio do 

qual o texto proferido é apresentado, por exemplo, quando se parte da fala de um 

personagem, depois passando para voz-off (e vice-versa) ou quando há mudança de 

pessoa / personagem responsável pela fala. Esse modo de disposição facilita a 

realização das análises dos trechos verbais do enunciado e contribui à análise da 

articulação entre as cenas da enunciação, principalmente por colocar em relevo as 

diferentes instâncias responsáveis pela realização do enunciado, tornando mais visível o 

contraste entre vozes mais conectadas ao investimento cenográfico (como a voz 

materna, ou a voz de professores) e outras mais ligadas aos discursos que interpelam o 

enunciador (como o discurso governamental e o discurso mercadológico)
79

.  

Adicionalmente, a escolha por apresentar a descrição verbal das cenas se deu por 

considerarmos o modo mais apropriado, tendo em vista que não objetivamos reflexões 

mais aprofundadas sobre as especificidades do gênero em questão. Nesse sentido, 

apesar de podermos lançar mão de estratégias metodológicas de apresentação e análise 

distintas
80

, como por meio de fotogramas, a descrição das cenas em conjunto com as 

transcrições das falas, já nos disponibiliza elementos suficientes para uma análise na 

perspectiva discursiva, pautada na categoria teórica das cenas da enunciação 

(MAINGUENEAU, 2008b, 2013), partindo do entendimento de que os sentidos se 

formam pela articulação de múltiplas linguagens, incluindo a verbal e a não verbal. 

                                                           
78

 Conforme já se anunciou, a pesquisa se estrutura com base em análises de enunciados de diferentes 

gêneros discursivos. Reconhecemos as contribuições que outras áreas do conhecimento (como os estudos 

cinematográficos) podem trazer à abordagem dos gêneros em questão, no entanto, por fugir ao escopo dos 

objetivos traçados, deixamos aqui apenas o registro de que análises com outros enfoques e objetivos 

podem propor reflexões mais aprofundadas sobre a natureza de gêneros discursivos que envolvem a 

imagem em movimento e sobre seu processo de produção de sentidos. 
79

 Na sequência das análises, essas questões serão abordadas com mais detalhes. Por ora, recorremos a 

elas apenas a título de exemplificação, para esclarecer os critérios de recorte metodológico. 
80

 Reconhecemos que a apresentação dos quadros tal qual proposto nesta pesquisa não prioriza, por 

exemplo, explicitar a relação detalhada de cada imagem mostrada com cada fragmento do texto proferido 

ou mesmo a questão da entonação da fala, do tempo de duração das ações representadas, entre outras 

limitações impostas pelo critério metodológico de apresentação estabelecido. No entanto, conforme 

dissemos, para os objetivos dessa investigação, o parâmetro definido é apropriado e suficiente.  
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4.1.1. “Dê sua opinião e participe!” A divulgação da consulta pública sobre a 

BNCC 

 

 

Comecemos pelo vídeo do MEC – uma propaganda televisiva com duração de 1 

minuto –, tendo como parâmetro de escolha o fato de representar o discurso oficial, 

aquele que assume a responsabilidade pela política que tornou a BNCC uma realidade 

no campo educacional brasileiro.  

Cena Transcrição 

Cena caseira, a personagem é uma mulher 

negra, adulta, representando uma mãe que, 

diante de uma tábua, passa o uniforme escolar 

de seu filho. Ela realiza tal tarefa doméstica já 

vestida com a roupa com que sairá de casa. 

Trata-se de uma roupa básica, sóbria: uma 

camisa polo num tom de verde claro, ajustada 

ao corpo, uma calça jeans bege e uma sapatilha 

em tom semelhante ao da calça. 

A mãe, que então acaba de passar a camisa 

escolar da criança, ainda com ela nas mãos, 

inicia sua fala. 

Mãe: “Eu sei a importância que a 

escola tem na vida do meu filho. E 

eu sei que tudo o que ele aprende lá 

vale pra vida inteira”. 

Em seguida, mostra-se outro personagem, um 

homem branco, adulto, vestido com uma camisa 

azul clara de botões e manga curta e uma calça 

jeans escura, representando o pai. Ele, então, 

abre as cortinas do quarto de um terceiro 

personagem, seu filho, acordando-o para ir ao 

colégio. Apresenta-se o filho despertando, 

vestindo o uniforme e, nesse momento, sua mãe 

o ajuda a aprontar-se. Na sequência, a cena 

passa para a cozinha da casa, na qual mãe, pai 

e filho se sentam à mesa para o café da manhã 

(na mesa estão dispostos poucos itens, entre 

eles, uma cesta com pães, uma caixa de leite, 

uma vasilha, um açucareiro, xícaras e a garrafa 

de café, levada pela mãe). As rápidas cenas 

mostram recortes de uma casa simples, sem 

luxo, limpa e organizada. A seguir, aparecem os 

três saindo de casa juntos e a cena prossegue 

expondo apenas mãe e filho, caminhando de 

mãos dadas pelo bairro onde moram, um lugar 

residencial, igualmente simples, limpo, 

organizado e arborizado. Mãe e filho vão em 

direção ao ponto de ônibus, onde aguardam e, 

em seguida, pegam o transporte coletivo. 

Enquanto essa sequência é exposta, uma voz-off 

(voz da própria mãe), segue proferindo o texto. 

Voz-off (mãe): “É por isso que o 

Ministério da Educação em parceria 

com as secretarias estaduais e 

municipais, professores e 

especialistas, vem trabalhando na 

construção da Base Nacional 

Comum Curricular, para definir o 

que precisa ser ensinado na 

Educação Básica. Assim, todas as 

escolas públicas e particulares do 

Brasil terão uma Base Nacional 

Comum Curricular, dando 

oportunidades iguais a todos e 

contribuindo para uma educação de 

qualidade”. 
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Mãe e filho descem do ônibus e seguem 

caminhando. Ao chegarem em frente à escola, o 

filho corre na direção de uns colegas e a mãe 

volta a falar, olhando para a câmera, como em 

um diálogo com o público espectador (ao fundo, 

está a escola, um ambiente também sem luxo, 

aparentando ser alegre, organizado e 

harmonioso, com grades coloridas, atrás das 

quais, no pátio, algumas crianças brincam).  

Enquanto fala, a mãe vai se aproximando do 

filho (e da câmera) e, por fim, dá um beijo de 

despedida no menino que, imediatamente após, 

corre com os colegas em direção à entrada do 

colégio. A mãe, a essa altura ainda mais 

próxima da câmera, continua caminhando como 

quem está deixando o local e prossegue o 

diálogo com os espectadores, olhando para a 

câmera e falando. 

Mãe: “Acesse o site 

basenacionalcomum.mec.gov.br. Dê 

sua opinião e participe. A sua 

contribuição é fundamental para o 

futuro da educação”.  

Encerra-se a propaganda com uma tela branca 

translúcida que permite que a cena ao fundo 

continue sendo vista, mesmo sem muita nitidez. 

Nesta tela, surge a “assinatura” do Ministério 

da Educação e do Governo Federal (este último 

representado por sua marca e slogan “Pátria 

Educadora”), logo abaixo, aparece o texto “É o 

governo federal trabalhando para o Brasil 

avançar”. Simultaneamente, uma voz-off 

masculina  profere os dizeres ao lado. 

Voz-off (masculina): “Uma pátria 

educadora se faz com a participação 

de todos. Ministério da Educação. 

Governo Federal”. 

Quadro 8: Transcrição e descrição da propaganda televisiva do MEC – “Sensibilização para a consulta 

pública”. 

  

Consideramos que as contribuições teóricas de Maingueneau (2008b, 2013) e 

Rocha (2013) sobre as cenas da enunciação nos ajudam na tarefa de analisar o 

enunciado recém-apresentado. Recordamos que, para Maingueneau, a enunciação se 

baseia em três diferentes cenas – a englobante, a genérica e a cenografia –, considerando 

que, em seu entendimento, todas essas cenas dialogam entre si e se articulam com a 

finalidade daquela enunciação, havendo um processo de legitimação mútua entre 

cenografia e enunciação – o enlaçamento paradoxal. 

 Em termos de cena englobante, temos o discurso governamental, isto é, o 

governo federal seria o enunciador institucional que busca promover a participação 

social no processo de consulta pública para construção da BNCC. Esse discurso 

governamental, no entanto, se materializa por meio do gênero propaganda televisiva, 

sendo esta, portanto, a cena genérica em questão: a promoção da ideia de que é 
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importante participar da construção da BNCC, com base na própria caracterização 

positiva do referido documento. 

 Partindo das considerações de Maingueneau (2013) sobre os gêneros de 

discurso
81

, cabe apontar que estamos lidando com a propaganda televisiva como cena 

genérica. Muito brevemente, no que concerne à estrutura composicional, notamos a 

comum articulação entre verbal e não verbal, coadunando imagens dinâmicas ou 

estáticas, textos escritos ou falados, linguagem musical, personagens, entre outros 

possíveis elementos que se articulam formando estratégias argumentativas. 

É importante ressaltar, neste momento, que essa estrutura composicional traz 

consigo marcas da esfera da atividade humana à qual se associa tal gênero: a 

propagandística. Assim, a finalidade do gênero – que se refere à persuasão a respeito de 

uma ideia – deixa algumas marcas no enunciado da propaganda televisa, como o uso de 

verbos no Imperativo Afirmativo, fazendo um apelo direto ao coenunciador, como em: 

“acesse o site”, “dê sua opinião”, “participe”. Outro elemento que marca essa relação do 

enunciado com a esfera propagandística é a caracterização positiva do coenunciador e 

de tudo que lhe diz respeito, assim, sua participação no processo é enaltecida como algo 

imprescindível, atribuindo-lhe grande responsabilidade, papel de destaque e 

protagonismo no que se refere ao futuro da educação – como se vê em “sua participação 

é fundamental para o futuro da educação”. 

Adicionalmente, como já anunciado, as cenas da enunciação funcionam de forma 

articulada, portanto, a cena genérica se atravessa, o tempo todo, pela cena englobante 

marcada pelo discurso governamental. Assim, pode-se notar que esse enunciado 

governamental, por meio das marcas analisadas no parágrafo anterior, mostra 

atravessar-se por discursos que defendem a democracia nas decisões políticas, nesse 

caso, no que tange especificamente às políticas educacionais. Em outras palavras, dá-se, 

no campo deste enunciado propagandístico, importância à participação popular no 

processo de construção da BNCC. Isso também fica patente ao pensarmos em quem 

seriam seus parceiros legítimos: o Ministério da Educação (Governo Federal) e a 

população em geral (uma vez que não há qualquer recorte de público explícito no 

enunciado em questão, apenas a menção à participação de “todos”). 

Reconhecendo que as três cenas enunciativas estabelecem um diálogo inerente, 

faz-se necessário considerarmos, ainda, a cenografia que se constitui no referido 
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 Nesta pesquisa, partimos da abordagem que Maingueneau (2013) dá ao conceito de gêneros de discurso 

proposto por Bakhtin (2011) em “Estética da Criação Verbal”.  
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enunciado. Não se trata apenas do discurso governamental sendo publicizado, 

importando que analisemos de que forma esse discurso se apresenta. Como mostram as 

descrições dispostas no quadro 8, a cenografia, nesse caso, se constitui com base na 

reprodução de práticas do cotidiano de um estereótipo de família de trabalhadores – 

com mãe e filho negros de pele clara e pai branco
82

 –, de baixa classe média, residente 

em um bairro humilde (que parece ser assistido pelo poder público com saneamento, 

transporte, segurança, ao contrário do que acontece em boa parte dos bairros periféricos 

brasileiros), utiliza transporte coletivo e, provavelmente a rede pública de educação. 

Tudo isso salienta a projeção de um público do qual se quer aproximar, produzindo 

também uma imagem acerca de quem mais precisa da garantia de qualidade na 

educação pública. Inicialmente, a cena mostra um ambiente doméstico, representando a 

rotina matinal da família antes de levar o filho à escola pública e, em seguida, passa a 

ambientes externos pelos quais a família circularia, reproduzindo a ida à escola. 

As personagens que compõem tal cenografia são mãe, pai e filho, mas a única que 

assume a fala no decorrer da propaganda é a mãe. A mãe é apresentada com certo 

destaque e como a responsável por tarefas domésticas como passar roupa, ajudar a 

aprontar o filho, servir o café da manhã e levar o filho para a escola. O pai ocupa menor 

protagonismo, sendo responsável apenas por acordar o filho e, posteriormente, 

sentando-se à mesa junto com os demais. O filho, por sua vez, é o que ocupa a posição 

mais passiva, sendo guiado pelos pais sem demonstrar nenhum tipo de insatisfação. Ao 

saírem juntos de casa, mãe e filho seguem de mãos dadas para a escola e o pai segue em 

outra direção, possivelmente, para seu trabalho – algo que se pode supor pela situação 

tradicional que se representou até então. 

A cenografia empregada neste enunciado, portanto, retoma um discurso 

paternalista e conservador, como se pode notar pela formação familiar que representa 

(baseada em mãe, pai e filho), na qual a mãe é a maior responsável pelas tarefas 

domésticas e pelos cuidados com a criança. O pai, por sua vez, é representado como 

aquele que colabora com algumas tarefas em casa, mas sua responsabilidade é a de 

provedor da família. Já o filho é obediente e comportado, cumpre com os desígnios de 
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 Não nos aprofundamos na questão racial para efeitos desta análise, no entanto, consideramos 

fundamental apontar para o modo como a constituição racial da família representada na propaganda gera 

algumas implicações que podem ser futuramente problematizadas, como, dentre outras: a representação 

de um casal interracial, os estereótipos associados à mulher-mãe negra, o fato de a protagonista ser uma 

mãe negra – ao contrário da maioria das produções propagandísticas que priorizam pessoas brancas –, a 

priorização de atores negros de pele clara e a total ausência de negros de pele escura (inclusive quando 

aparecem outras crianças, na cena em que os personagens estão em frente à escola). 
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seus pais sem discordâncias. A cena não mostra qualquer tipo de conflito, dificuldade 

ou problema. Ressalte-se, ademais, que se trata de uma família sem privilégios 

financeiros, residente em uma casa sem luxo, mas também, aparentemente, sem 

privações. Dentro dessa referida cenografia, quem assume o papel de enunciador é a 

mãe que abre a propaganda afirmando a importância que a escola tem na vida de seu 

filho. É a mãe quem se dirige à sociedade brasileira, é ela quem convida todos a que 

contribuam com a consulta pública e é ela que, por meio dos próprios atos encenados, 

reforça a responsabilidade que todos têm com a qualidade da educação. 

Por meio da análise desta cenografia, percebemos que o discurso governamental 

se recobre de um discurso familiar, o que se mostra como mais um recurso 

argumentativo quando o que está em jogo é também uma cena genérica propagandística. 

Portanto, o discurso governamental tenta promover o processo de construção da BNCC 

e, consequentemente, promove-se a si mesmo como governo que busca contribuir com a 

melhoria da educação. No entanto, ele não o faz objetivamente, mas com base em uma 

cenografia que, considerando seu diálogo com a finalidade argumentativa em questão, 

busca promover a identificação com certo tipo de família “ideal” que zela pela 

qualidade da educação que seu filho – provavelmente um estudante de escola pública – 

recebe. Essa família, protagonizada pela mãe, vem ratificar a importância da política 

promovida pelo MEC. Podemos questionar, no entanto, o papel de reforço a 

estereótipos de família, de mãe/mulher, de pai/homem que silenciam a heterogeneidade 

da sociedade brasileira e que são mobilizados, em detrimento dessa diversidade, para 

promover a participação de todos na construção da BNCC. 

A cenografia, então, salienta um ambiente familiar e coloca a voz maternal em 

destaque para tratar questões de educação. O discurso governamental, ao se recobrir por 

esta voz familiar, coloca em jogo não apenas uma estratégia argumentativa, mas 

também produz uma imagem de público. Assim, busca a aproximação com seu público, 

criando uma imagem de governo democrático, interessado nos anseios da população e, 

ao mesmo tempo, acaba por constituir uma imagem de público / coenunciador que 

estaria interessado nessa discussão, preocupado com essa questão que, nesse caso, 

seriam as famílias, especialmente, as mães, privilegiando o diálogo com estes. Vale 

dizer que tudo isso é acompanhado também pelo apagamento da figura do professor no 

âmbito das cenas mostradas. 

No decorrer da propaganda, a voz da mãe segue na narração (como uma voz-off), 

mas as cenas prosseguem sem que a figura da mãe se dirija diretamente ao público. 
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Nesse momento, enquanto se mostram as cenas da rotina matinal da família, define-se a 

BNCC e apresentam-se os atores envolvidos. A BNCC é caracterizada como “o que 

precisa ser ensinado na Educação Básica”, aquela que “dá oportunidades iguais a todos” 

e que “contribui para uma educação de qualidade”. Nota-se, por tais afirmações, que o 

documento é valorizado positivamente, no sentido de ser apontado como indispensável 

e como o que garantirá igualdade e qualidade da educação. Tudo isso é dito em 

associação com as imagens que constroem um “ideal” de família harmoniosa, 

organizada e feliz. 

Ao passo que esse documento é situado como protagonista na discussão 

educacional brasileira, os profissionais da educação, especialmente professores, são 

colocados em um plano secundário. É o que fica marcado pela estrutura passiva em “o 

que precisa ser ensinado”, na qual o foco recai totalmente sobre o conhecimento 

registrado na BNCC, reduzindo o papel do professor nesse processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que, além de não ser sujeito sintático – mas sim agente da 

passiva –, trata-se de um agente que sequer foi explicitado, ficando apenas 

subentendido. “O que precisa ser ensinado” parece ser algo inerte, que está lá registrado, 

deve ser “entregue” ao aluno por um professor. O processo educacional, neste 

enunciado de promoção da BNCC, acaba sendo significado como algo que depende 

mais dos conteúdos ensinados do que do protagonismo dos próprios principais 

integrantes do processo – professor e aluno. Nota-se, desse modo, um diálogo com a já 

mencionada perspectiva tecnicista, que também atravessa enunciados dos ditos 

reformadores sociais, como expusemos no caso da Google Org. com a Fundação 

Lemann (vide capítulo 2, seção 2.2).  

No que concerne aos atores envolvidos na formulação da BNCC, o enunciado 

sinaliza o "MEC em parceria com as secretarias estaduais e municipais, professores e 

especialistas”. Primeiro, apresentam-se as instâncias políticas (MEC e secretarias) e, 

depois, as instâncias acadêmicas (professores e especialistas). Além disso, chama a 

atenção essa dissociação entre, de um lado, “professores” e, de outro, “especialistas”
83

. 

Retira-se do professor, por meio deste enunciado, o caráter acadêmico de sua atuação. 
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 Vale dizer que o título de especialista possui valores diversos, a depender da área profissional a que 

está vinculado. Assim, por exemplo, em áreas administrativas e de negócios, é comum que seja muito 

valorizado o título de especialista, que se consegue ao concluir um curso de MBA (Master in Business 

Administration). No caso da carreira pública docente, é comum que títulos de mestre e doutor sejam mais 

valorizados entre os pares que atuam no ambiente acadêmico-escolar. Essas observações que acabamos 

de registrar intensificam a relevância de problematizar o surgimento do termo “especialista” dissociado de 

“professor” no contexto da propaganda veiculada pelo MEC. 
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Reforça-se o entendimento de que o professor tem o conhecimento apenas da prática, 

estando apartado da produção de conhecimento acadêmico (espaço de atuação do 

especialista) e, consequentemente, reproduz-se a ideia de que conhecimentos teóricos e 

práticos existiriam de maneira desarticulada. Ficam as indagações: quem seria o 

professor? Quem seria o especialista? Especialistas não podem ser / são professores? 

Professores não podem ser / são especialistas? Portanto, verificamos que se abrem 

lacunas que serão preenchidas por discursos com diferentes posicionamentos, desde os 

que defendem a autonomia do professor, até os que subalternizam os professores da 

Educação Básica como reprodutores de práticas definidas por terceiros.  

As três cenas da enunciação, por conseguinte, reforçam um campo semântico 

sempre positivo em relação à BNCC e, concomitantemente, ferem – em certo nível – o 

papel de destaque do professor no processo. Isso fica marcado, conforme analisamos, 

pelo fato de a cenografia chamar a discussão mais para o campo do familiar, 

considerando uma visão tradicional de família, do que para o profissional – já que o 

convite é genérico, sem qualquer especificação –, além da  referida distinção professor 

versus especialista. 

Considerando, portanto, a finalidade argumentativa deste enunciado – ressaltada 

pela cena genérica –, percebemos que a cenografia pautada em certo cotidiano familiar, 

é um modo de o discurso governamental se apropriar do valor positivo socialmente 

atribuído a uma visão hegemônica de família, para validar seu enunciado, a importância 

de sua proposta e se aproximar de um público que projeta. Assim, ao passo que se 

utiliza dessa positivação social para legitimar a pertinência de sua enunciação realizada 

em um lócus familiar e possibilitar a circulação de sentidos democráticos associados à 

BNCC, o enunciado também reafirma e legitima essa mesma visão tradicional 

hegemônica de família que dá sustentação a seu dizer. 

Um último aspecto referente à cenografia a ser abordado, mesmo que brevemente, 

é o fundo musical que compõe a propaganda. Trata-se de uma música instrumental que 

pode ser observada em três diferentes momentos: 1 – até o segundo 23, em que há só 

uma harmonia suave, dando maior destaque à voz da mãe; 2 – do segundo 23 ao 

segundo 37, momento em que se adicionam outros instrumentos, dando uma sensação 

de construção, com uma melodia mais presente, chamando um pouco mais de atenção 

para a música; e, por fim, 3 – a partir do segundo 37, em que o som da bateria se 

intensifica, e os demais instrumentos passam para notas mais agudas, tornando a 

melodia ainda mais presente, como se tivesse chegado a seu ápice.  
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Longe de podermos analisar com requinte a estrutura musical, essa descrição, 

ainda que superficial e leiga, nos remete a uma música suave com gradação que 

acompanha a narrativa construída pelas cenas, primeiro, dentro de casa (quando se fala 

sobre a importância da escola), depois, quando saem (momento em que se explica um 

pouco mais sobre a BNCC) e, por fim, quando chegam à escola (em que se convida a 

população à participação na consulta pública, coincidindo com o ápice da música, com 

notas mais agudas e maior presença dos diversos instrumentos). Podemos perceber que 

a música, portanto, não é mero acessório, contribuindo para a construção da cenografia 

cuja gradação – tanto do texto verbal, não verbal e da melodia – constrói sentidos 

positivos para a Base em sua relação com a melhoria da educação. 

O quadro a seguir busca sintetizar as discussões analíticas que desenvolvemos até 

o momento, de modo a facilitar sua visualização e o contraste com as análises seguintes. 

Para isso, retoma em cada coluna, respectivamente, quem assume o papel de 

enunciador, com quem estabelece diálogo / a quem se dirige, de que modo enuncia e, 

finalmente, que sentidos acabam sendo atribuídos à BNCC. 

 

Quem diz? Para quem diz? Como se diz? 
Sentidos atribuídos 

à BNCC 

  MEC – 

enunciador 

institucional; 

 

  Mãe 

(personagem) – 

enunciador na 

cenografia. 

  Público 

genérico; 

 

  Famílias 

preocupadas 

com a educação 

de seus filhos. 

 Visão 

conservadora de 

família; 

 Perspectiva 

tecnicista – 

professor 

aplicador; 

 Cenografia que 

simula a 

participação 

democrática 

(convite à 

consulta pública). 

 Necessária para a 

qualidade da 

educação; 

 Promotora de 

igualdade de 

oportunidades; 

 Definição do que 

precisa ser 

ensinado. 

Quadro 9: Síntese de análise - propaganda televisiva do MEC. 
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4.1.2. “Que educação você quer para o Brasil, professor?” Relações entre o 

Movimento pela Base Nacional Comum e os docentes 

  

O Movimento pela Base, conforme vimos, é um grupo que assumiu a defesa do 

projeto de uma base nacional comum, tendo buscado sempre aproximações com os 

entes políticos, além de contar com Consed e Undime como seus apoiadores. Diante 

disso, observar seus enunciados no decorrer da construção da Base é buscar entender 

seu posicionamento e sua participação em todo esse trâmite que influencia a educação 

em todo o país. O vídeo que analisamos é uma propaganda audiovisual veiculada pela 

internet, em rede sociais como YouTube e Facebook. No quadro a seguir, apresentamos, 

à esquerda, as descrições das cenas mostradas no decorrer do vídeo e, à direita, a 

transcrição das falas realizadas que se associam às cenas. 

 

 

Cena Transcrição 

O vídeo se inicia com uma tela verde na qual uma 

pergunta é escrita enquanto, simultaneamente, é 

dita por uma voz-off feminina. É a simulação de 

algo sendo escrito, com letra cursiva, em uma 

lousa escolar. 

Voz-off (feminina): “Que 

educação você quer para o Brasil, 

professor?” 

A partir de então, quatro diferentes professores 

da Educação Básica passam a dar seus 

depoimentos. Eles são apresentados 

individualmente, do peito para cima, em tela 

cheia e quando iniciam suas falas, introduz-se 

uma faixa azul – no canto inferior direito da tela 

– explicitando seus nomes e áreas de atuação por 

escrito e, logo ao lado, acompanha a marca do 

Movimento pela Base Nacional Comum. Cada 

professor se situa em um cenário específico, 

remetendo a um ambiente escolar. 

A primeira professora apresentada é Maiberte 

Brogliato, identificada como docente de Língua 

Portuguesa. Ela está em um ambiente em que 

aparecem desenhos de alunos e algumas pinturas 

de reconhecidos artistas plásticos (como 

Guernica, de Pablo Picasso). 

Professora 1 – “eu quero uma 

educação transformadora e 

democrática, onde o aluno seja o 

centro da educação”. 

Em seguida, a cena passa ao segundo docente, 

Luiz Antonio, identificado como professor de 

Biologia. O cenário em que se situa não tem 

muitos detalhes, mas é possível supor que seja um 

laboratório de Ciências. 

Professor 2 – “uma educação que 

traga a informação e o 

conhecimento básico...” 
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Na sequência, em nova cena, mostra-se o terceiro 

professor, Ricardo Aguiar, apresentado como 

docente de Física, que também parece estar em 

um laboratório, com pequenos recipientes 

dispostos em uma estante, ao fundo. Esse espaço 

se diferencia do anterior, em que estava o 

professor Luiz Antonio, podendo ser outra parte 

do mesmo laboratório ou outro laboratório. 

Professor 3 – “promova uma 

equidade de conhecimentos...” 

A quarta professora, Eloci Peres Rios, é 

apresentada na sequência e também é 

identificada como docente de Biologia, situando-

se em ambiente mais semelhante a uma sala de 

aula tradicional, com um quadro negro no fundo 

e, na lateral superior direita, é possível perceber 

uma prateleira com alguns equipamentos que 

poderiam remeter a um laboratório de Química. 

Professora 4 – “preparar bem o 

aluno pra vida...” 

O professor Luiz Antonio volta a ser apresentado, 

no mesmo cenário já relatado no qual se situava 

em sua aparição anterior. 

Professor 2 – “...e a gente ter uma 

autonomia, né...” 

O professor Ricardo Aguiar volta a ser 

apresentado, no mesmo cenário já relatado no 

qual se encontrava em sua aparição anterior. 

Professor 3 – “...promova a 

cidadania, né, que promova 

mudança na sociedade...” 

Após este momento, a nova cena passa a se 

compor por cada um dos quatro professores 

ocupando um quarto da tela. Sucessivamente, 

cada quarto da tela é exposto – começando pelo 

canto superior esquerdo – e cada professor fala 

um trecho da mensagem ao lado, finalizando com 

a palavra “participem” que é dita por todos eles. 

Nessa ocasião, o professor 3 (Ricardo Aguiar) 

reaparece em um dos quartos da tela, mas em 

outro cenário, no qual, ao fundo, se mostra um 

pôster sobre a estrutura elementar da matéria. 

Todos os professores: “Colegas, a 

Base precisa da nossa contribuição, 

conheçam e participem”. 
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Finalmente, são mostradas cenas de um cotidiano 

escolar aparentemente harmonioso, em uma 

escola dotada de boa infraestrutura, com 

crianças em uma quadra de esportes jogando 

basquete, uma funcionária fazendo uma pintura 

decorativa em um vidro da escola, crianças 

uniformizadas brincando em um parque 

recreativo, professores sorrindo nos cenários em 

que deram seus depoimentos, alunos circulando 

pelo corredor da escola. Enquanto isso, uma voz-

off pronuncia o texto. 

O vídeo se encerra com uma tela 

majoritariamente branca na qual, na parte 

superior, é apresentado o texto do slogan “Saber 

onde se quer chegar, ajuda a caminhar” (lido 

simultaneamente pela voz-off). No meio da tela, 

se apresenta uma marca que o MBNC 

desenvolveu para a BNCC e, na parte inferior, 

acrescenta-se o texto “Saiba mais em: 

movimentopelabase.org.br”. 

Nos últimos instantes, segue-se com a tela 

majoritariamente branca em que passam a se 

apresentar o apoio do Consed e da Undime e a 

realização do Movimento pela Base. Divulga-se, 

ademais, uma hashtag para uso nas redes sociais, 

a saber, “#vemprabase”. Simultaneamente, a 

voz-off narra o texto ao lado. 

Voz-off (feminina): “A Base 

Nacional vai definir, junto com 

você, o que todos os alunos têm o 

direito de aprender. Conheça, 

opine, contribua. Juntos vamos 

fazer a educação que queremos 

virar realidade”.  

 

“Saber onde se quer chegar, ajuda a 

caminhar”.  

 

“Uma campanha do Movimento 

pela Base Nacional Comum”. 

Quadro 10: Transcrição e descrição da propaganda audiovisual do MBNC – “Que educação você quer 

para o Brasil, professor?”. 

 Nesta propaganda audiovisual, com duração de 50 segundos, publicada em 21 de 

novembro de 2015
84

, busca-se uma aproximação aos professores, partindo da criação de 

um contexto no qual eles estariam sendo convocados a participar no processo de 

construção da Base, especificamente, dando sua contribuição no período de consulta 

pública. Apesar de não ser um ente público integrante do governo, por sua afinidade 

com a política educacional em questão e por sua proximidade com o MEC, 

consideramos que está em jogo também o discurso governamental, mas, 

simultaneamente, o discurso mercadológico, tendo em vista que o MBNC é integrado e 

apoiado por muitas instituições ligadas a corporações financeiras e grandes empresas, 

além da já mencionada aliança com Consed e Undime, instâncias integradas por 
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 Data da publicação do vídeo no canal do Movimento pela Base Nacional Comum na plataforma 

YouTube. 
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secretários e dirigentes formados em diversas áreas
85

 que não a Educação (muitas vezes, 

de Gestão, Administração), oriundos de indicações políticas.  

Sobre a articulação entre discurso governamental e mercadológico que situam a 

cena englobante, cabe comentar que para a população, por exemplo, esta campanha 

poderia ser facilmente confundida com uma propaganda do próprio governo, tendo em 

vista que não há qualquer explicitação dos integrantes e parceiros privados do MBNC 

(como Fundação Lemann, Instituto Natura, Itaú Social, etc) e considerando, ainda, o 

papel que o enunciador se autoatribui de orientação e convocação dos professores a 

participar do processo encabeçado pelo MEC (consulta pública).  

Em termos de gênero, seguimos na esfera propagandística, com a diferença de que 

se trata de uma propaganda audiovisual mais restrita ao âmbito da internet, não tendo 

sido televisionada. Essa questão que diz respeito ao espaço legítimo de circulação do 

enunciado é determinante para o acesso ao vídeo, o qual alcança, especialmente, os 

seguidores do MBNC nas redes sociais
86

 (à diferença da circulação de uma propaganda 

na grande mídia). De todo modo, há também neste enunciado marcas da busca pelo 

estabelecimento de um diálogo direto com seu coenunciador que, neste caso, é 

constituído como o professor da Educação Básica – que seria um provável seguidor ou 

seguidor em potencial, tendo em vista o âmbito de publicização do enunciado –, algo 

que fica marcado pelo uso do vocativo na pergunta inicial “que educação você quer para 

o Brasil, professor?”. Esse diálogo simulado fica representado também pelo emprego do 

pronome “você”, sinalizando um tratamento entre iguais, sem formalidade, sem 

hierarquias. 

 No que concerne à cenografia, nesta propaganda, cria-se uma situação de 

diálogo direto entre professores, isto é, de troca entre pares. A pergunta que abre a 

propaganda é redigida com letra cursiva, remetendo à escrita em um quadro negro, 

sendo apresentada gradualmente e sem representar um ser responsável pelo ato daquela 

                                                           
85

 A título de exemplo, recorremos à figura de Eduardo Deschamps – presidente do Conselho Nacional de 

Educação de outubro de 2016 a outubro de 2018 – que, antes de assumir esta função, atuava como 

presidente do Consed e secretário de estado de educação de Santa Catarina. Tal profissional é graduado, 

mestre e doutor em Engenharia Elétrica, tendo realizado pesquisas nesta área estrita sem diálogo com a 

educação. É professor de Engenharia na Universidade Regional de Blumenau, porém seu currículo não 

registra qualquer experiência como docente na Educação Básica, ainda que tenha sido apoiador do 

Movimento pela Base Nacional Comum – não constava mais entre os apoiadores em 2018 – e que tenha 

estado à frente das principais discussões que envolveram a construção da BNCC. Currículo Lattes 

disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797887H6>. Acesso em: 

11 abril 2018. 
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 Em consulta feita em 28 de maio de 2019, o canal do MBNC no YouTube contava com 8.049 inscritos 

e a página oficial do Movimento no Facebook registrava 74.175 seguidores. 
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escrita. Não se mostra o quadro negro de uma escola real, mas uma animação que o 

representaria, isto é, um fundo verde escuro no qual se escreve com uma letra branca 

cursiva perfeitamente simétrica. É interessante perceber que o enunciador, nesse 

primeiro momento, se reveste por essa imagem de recursos clássicos de uma sala de 

aula (quadro negro e giz), mas de um modo idealizado – como “a escola que todo 

professor gostaria de ter” –, para estabelecer o primeiro contato com seus 

coenunciadores.  

Não raro, o ambiente escolar é romantizado, assim como a própria docência, 

assim, a referida representação da escrita por meio de uma animação que reproduz uma 

caligrafia perfeita, em uma lousa impecavelmente limpa, dialoga com essa visão mais 

clássica e romântica de escola que funciona a despeito de eventual (ou até recorrente) 

falta de infraestrutura e da ausência de valorização da carreira de docentes e 

profissionais de educação em geral. Tudo isso acaba colaborando para a constituição de 

uma imagem de um enunciador que compartilha dessa realidade, desse espaço e dessa 

profissão com seus coenunciadores. 

 Uma vez feita a pergunta, na sequência, passa-se a fala a professores da 

Educação Básica, identificados pelo nome e pela disciplina que lecionam. Não há 

representação da diversidade racial, apresentando-se apenas professores brancos – em 

contraste com o protagonismo negro da propaganda do MEC
87

. Não há qualquer 

referência à etapa da Educação Básica com a qual atuam
88

, à natureza da instituição ou à 

própria instituição em que trabalham. Esses professores surgem e apresentam o tipo de 

educação que esperam para o país, ocupando diferentes espaços escolares que, de 

alguma forma, se articulam com a disciplina a que se dedicam. Por exemplo, os 

professores de Física e Biologia se localizam em espaços que remetem a laboratórios e a 

professora de Língua Portuguesa se encontra em um recinto no qual, a suas costas, 

aparecem também produções da área de Linguagem, no campo das artes plásticas. 

Reforçamos, neste ponto, que a cenografia apresenta apenas professores de Língua 

Portuguesa, Física e Biologia, não havendo quaisquer representantes das demais 

disciplinas que atualmente compõem o currículo da Educação Básica. 

                                                           
87

 No decorrer da propaganda, no segundo 29, representa-se uma funcionária negra pintando um vidro da 

escola e também, no segundo 36, quando se mostram mãos de crianças fazendo uma atividade de pintura, 

se pode ver a mão de um estudante negro. No entanto, isso não anula a ausência do protagonismo negro 

neste enunciado, em contraste com a propaganda do MEC, por exemplo. 
88

 Podemos apenas deduzir que os professores de Física e Biologia atuam no Ensino Médio, uma vez que 

são disciplinas ministradas apenas nesta etapa de escolarização. 



156 

Em todos os casos, o ambiente escolar retratado é limpo, com boa iluminação, 

organizado, aparentando ser bem estruturado. Os professores, por sua vez, parecem 

fazer falas espontâneas sobre suas opiniões acerca de como creem que deva ser a 

educação do país. Percebe-se, no entanto, que as falas dos professores – que, na 

verdade, são recortes curtos de seus depoimentos – coincidem com tópicos que foram 

fonte de debate e questionamentos no que se refere à necessidade de uma base nacional 

comum, conforme registramos no capítulo 2. Assim, os professores retomam os temas 

da “democracia na educação”, “centralidade do aluno”, “conhecimentos básicos”, 

“equidade de conhecimentos”, “preparação do cidadão para a vida”, “autonomia do 

trabalho docente”, “mudança social”.  

A questão da espontaneidade da fala dos professores é um aspecto que merece 

atenção, considerando a relevância de se ressaltar a intrínseca relação entre a cenografia 

e a cena genérica. Isso nos leva à reflexão sobre o fato de que tal enunciado se reveste 

da cenografia de uma conversa entre professores, mas, na verdade, não deixa de ser uma 

propaganda audiovisual, a qual prevê espaço, também, para recursos de edição e estes, 

por sua vez, visam a colaborar com a finalidade do enunciado: argumentar a favor da 

participação dos professores no processo de construção da BNCC, especificamente, 

durante a consulta pública e, consequentemente, promover a própria necessidade de 

existência de tal documento e a imagem de relevância do MBNC nesse contexto.  

Nesse ponto, vale retomar a pergunta inicial “Que educação você quer para o 

Brasil, professor?” que se mostra como um primeiro convite a que professores falem e 

participem da política educacional, mas que, por outro lado, não abre espaço, em 

momento algum, para a discussão sobre a necessidade da BNCC, a qual já é dada como 

certa. A cenografia de diálogo, portanto, ameniza esse cerceamento, essa 

impossibilidade de tratar tal assunto, como se o mesmo já tivesse sido superado ou 

resolvido. 

A continuação da propaganda é a cena em que os quatro professores são 

apresentados cada um em um quarto da tela, dirigindo-se diretamente a seus pares, 

usando, inclusive, o vocativo “colegas” e incentivando a participação de todos no 

processo, o que fica também marcado pelo uso do Imperativo Afirmativo em 

“Conheçam, participem” (este último, dito em conjunto por todos os professores). Além 

disso, cria-se uma esfera de cumplicidade e articulação de um coletivo, o que se deixa 

observar, além do já referido vocativo “colegas”, pelo uso da primeira pessoa do plural 

em “a base precisa da nossa contribuição”. A cenografia, portanto, cria toda uma 
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situação em que colegas de profissão encontram-se em um diálogo franco e harmônico, 

compartilhando anseios, promovendo que se unam em torno a uma “necessidade 

comum”. Esse diálogo é representado na cenografia de forma ágil, sem intercorrências, 

ele é fluído, harmônico, feliz, algo reforçado pelas cenas em que professores, 

funcionários e alunos aparecem sorrindo e também pela música de fundo – uma música 

com melodia dinâmica e que mantém ritmo alegre durante toda a propaganda. 

Apagam-se possíveis polêmicas e desacordos, além disso, não se divulga, em 

qualquer momento, quem integra o Movimento, podendo, pela cenografia criada, 

produzir um efeito de sentido de que se constitui essencialmente por professores, já que 

eles são os enunciadores em cena. A mobilização dessas estratégias chama a atenção, 

principalmente quando se sabe que as lideranças
89

 desse Movimento e sua criação 

partem de instituições como a Fundação Lemann e o Todos pela Educação, os quais 

representam os anseios de um mercado financeiro interessado na transformação da 

educação em um serviço comercializável.  

Todo o histórico que traçamos em capítulos anteriores nos mostra, porém, que o 

debate sobre a necessidade de uma BNCC não é ameno, ao contrário, houve um 

processo que envolveu muitos embates de perspectivas. Vale dizer, ainda, que essa 

esfera pacífica e conciliada que a cenografia constrói e reforça é o que acaba dando 

sentidos à imagem do enunciador, o MBNC – que fala por meio de professores e que, 

ao mesmo tempo, simula espaço de fala para eles. Assim, a cumplicidade que se busca 

promover não ficaria apenas no campo dos pares, mas também entre professores e o 

MBNC. Tal conclusão nos remete à análise que realizamos no capítulo 2 (seção 2.3) 

sobre o site do Movimento, a qual, ainda que sinteticamente, nos mostra a recorrência 

dessa cena de diálogo, a busca por aproximação com professores e o tom instrucional, 

frequentemente associado à orientação de docentes. 

A esta altura, notamos, novamente, a presença do enlaçamento paradoxal 

(MAINGUENEAU, 2013), uma vez que a cenografia do diálogo harmônico e 

conciliado é usada para legitimar o enunciado em questão e, ao mesmo tempo, é 

legitimada como verdadeira, positivando a imagem do MBNC como enunciador 

pertencente ao debate e, consequentemente, a ideia que ele promove em relação à 

positivação de sentidos referentes à necessidade de criação da BNCC. 
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 Recordamos que nos anexos 4 e 5 apresentamos a lista de integrantes e apoiadores do Movimento, 

evidenciando suas relações com instituições privadas que vêm buscando espaço de atuação na educação 

pública. 
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Aproximando-se do final da propaganda, surge uma voz-off que estaria 

representando, sem o intermédio das vozes docentes, o posicionamento do MBNC. 

Afirma-se que “A Base Nacional vai definir, junto com você, o que todos os alunos têm 

o direito de aprender. Conheça, opine, contribua. Juntos vamos fazer a educação que 

queremos virar realidade”. Novamente, há um reforço dessa relação de cumplicidade, 

mas incluindo explicitamente, dessa vez, professores e integrantes do Movimento. 

Assim, nota-se, no geral, que esta propaganda busca aliar professores à causa defendida 

pelo MBNC e usa o jogo da cenografia para aproximar-se desse público. A princípio, o 

protagonismo pareceu se situar na fala dos professores, como se eles mesmos 

representassem o Movimento, mas, quando a propaganda se aproxima do desfecho, o 

MBNC se inclui como um dos atores do processo, junto a professores. 

Ainda sobre o enunciado proferido pela voz-off, enquanto é dito, mostram-se 

diferentes imagens do ambiente escolar em situação de harmonia absoluta, com alunos 

praticando esportes e se divertindo em diferentes espaços da escola, professores em 

situação de descontração, rindo, funcionários da escola desempenhando suas tarefas 

com prazer. Notamos, por meio desse aspecto da cenografia, mais uma vez, a presença 

de um discurso romântico sobre a educação que apazigua e omite conflitos e problemas 

sociais que atravessam, cotidianamente, as rotinas escolares, distanciando-se da 

realidade de grande parte das escolas brasileiras. Associa-se, portanto, essa situação de 

harmonia, às possibilidades que se vislumbram por meio da criação da Base, entretanto, 

se trata de uma associação possível devido à cena genérica do enunciado, seu caráter 

persuasivo e argumentativo que simplifica um problema cuja resolução ultrapassa, e 

muito, as possibilidades da BNCC (mesmo para quem postula que esse seja um 

caminho para a melhoria da educação no Brasil). 

Finalmente, é importante destacar como se caracteriza a Base em tal enunciado. 

Seu protagonismo é mantido, pois ela é apresentada como a responsável, com o apoio 

dos professores, pela definição dos direitos de aprendizagem dos alunos. Ao enunciar 

“A Base Nacional vai definir, junto com você, o que todos os alunos têm o direito de 

aprender”, mantém-se a Base na posição de sujeito da oração (reforçando seu status de 

norma / lei que “define”, “determina”), o que lhe dá destaque e protagonismo. Por outro 

lado, ainda que inclua o professor, este se apresenta como um complemento, alguém 

que pode colaborar, opinar, participar, mas que, no final, estará subordinado a ela.  

Vale dizer, em tempo, que segundo a propaganda, a Base seria o reflexo da 

“educação que queremos”, contribuindo para a formação de uma esfera, mais uma vez, 
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de cumplicidade entre enunciador e coenunciadores – por meio do uso da primeira 

pessoa do plural –, como se eles compartilhassem as mesmas aspirações, estando todos 

“do mesmo lado”. Soma-se a isso o fato de que tal enunciado – “Juntos vamos fazer a 

educação que queremos virar realidade” – deixa implícito que a “educação que 

queremos” não existiria, mostrando marcas de seu atravessamento pelo discurso 

salvacionista do mercado privado, segundo pudemos compreender com as propostas de 

Peroni e Caetano (2015), e silenciando as práticas já realizadas pelos professores, 

mesmo antes da existência da Base. 

Recorremos, novamente, a um quadro para sintetizar os elementos analisados com 

base na referida propaganda audiovisual e a articulação entre suas cenas enunciativas: 

 

Quem diz? Para quem diz? Como se diz? 
Sentidos atribuídos 

à BNCC 

  Professores da 

Educação Básica 

(cenografia); 

 

 Movimento pela 

Base Nacional 

Comum (cena 

englobante). 

 Professores.  Cena de diálogo 

entre professores 

/ pares; 

  Simula diálogo 

franco, 

harmonioso, sem 

hierarquias e 

formalidades; 

  Cria um efeito de 

consenso entre 

coenunciadores; 

  Romantiza a 

escola e a atuação 

dos professores; 

  Dialoga com o 

discurso 

salvacionista. 

 Responsável pela 

definição de 

direitos de 

aprendizagem 

(junto com 

professores); 

 

 Reflexo da 

“educação que 

queremos”. 

Quadro 11: Síntese de análise – propaganda audiovisual MBNC. 
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4.1.3. “Aqui já tem currículo”: A ANPEd na militância contra a BNCC 

 

A campanha da ANPEd, “Aqui já tem currículo”, é lançada no contexto do 

processo de elaboração da BNCC, ainda na fase de consulta pública (em março de 

2016). Surge como resposta ao processo de construção da Base que, para a Associação, 

foi feito em espaços frios, pouco interativos para a participação de professores e 

estudantes, e não considerando amplamente diferentes práticas de currículo, com 

conteúdos variados, promovidos por professores brasileiros. A campanha destinava-se, 

segundo a ANPEd, a fazer circular “vozes que narrem experiências curriculares já 

desenvolvidas”, de modo a que essas experiências pudessem chegar aos conselheiros e 

conselheiras do Conselho Nacional de Educação. Para isso, a orientação era a seguinte: 

“Faça um vídeo de até 3 minutos ou envie um depoimento em texto com foto e conte 

para o Brasil o currículo que você já constrói na escola” (ANPED, 2016, on-line). 

A figura a seguir mostra o cartaz virtual de divulgação da campanha, o qual foi 

veiculado no site da própria Associação, em uma matéria publicada em 12 de março de 

2016. Nossa análise se baseia neste cartaz, considerando-o como um enunciado que se 

relaciona com esses momentos iniciais de produção da BNCC, marcando um 

posicionamento de oposição explícita à proposta. 

 

Figura 10: Campanha da ANPEd – Aqui já tem currículo. Disponível em: 

<http://www.anped.org.br/news/anped-lanca-campanha-aqui-ja-tem-curriculo-o-que-criamos-na-escola>. 

Acesso em: 24 de julho de 2017. 

 

 O conceito de cenas da enunciação também nos parece produtivo neste caso. 

Temos como cena englobante, o discurso político-acadêmico, assumido por uma 

associação de professores que se dedica à pesquisa em diversas áreas da Educação. Tal 

cena englobante legitima este enunciador a tratar de questões educacionais. No que se 
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refere à cena genérica, está em jogo, novamente, a esfera propagandística, por meio do 

gênero cartaz virtual. Trata-se de um enunciado que articula o verbal e o não verbal de 

maneira estática (à diferença dos vídeos analisados), mas que, de toda forma, mantém os 

traços da relação da linguagem com essa esfera de natureza persuasiva, argumentativa. 

Assim, na construção composicional do gênero em questão, nota-se que, mais uma vez, 

há um slogan “#Aqui já tem currículo” – que coincide com o nome da campanha – e o 

emprego do Imperativo Afirmativo para convidar os professores a ocuparem o 

protagonismo da discussão, mostrando suas práticas curriculares (é o que se nota com o 

emprego de “Saiba mais no portal” e “Conte como você já faz”).  

Em termos de cenografia, se estabelece uma enunciação na qual enunciadores e 

coenunciadores são situados como professores atuantes nas escolas e que fazem 

currículo, criando-se uma esfera em que se colocam ambos no mesmo lado de uma luta. 

Os elementos não verbais contribuem à formação dessa cenografia, recorrendo ao plano 

de fundo composto pela representação de um quadro negro escolar, com algumas 

marcas de giz que foi apagado, remetendo a uma sala de aula “real”, em uso constante, 

desgastada, experiente. Esse fundo de quadro negro, à diferença da representação à qual 

recorreu a propaganda audiovisual do MBNC, não se trata de uma animação – de um 

“ideal” –, mas de uma representação que busca aproximar-se mais do que seria uma 

lousa em uso numa escola, isto é, menos idealizada, menos romantizada. Esse elemento 

acaba reforçando um sentido de aproximação com o que se faz na escola, em articulação 

com o próprio slogan. 

O slogan, por sua vez, é fundamental não apenas para deixar marcada a ideia que 

se deseja promover, mas também para sinalizar o espaço de fala assumido pelo 

enunciador, o que fica registrado pelo dêitico “aqui”. Tal termo, conjugado à presença 

do quadro negro, acaba por situar este enunciador como alguém que assume sua fala 

partindo do espaço escolar, do qual ele faria parte junto com o coenunciador. Cabe 

acrescentar que o modo como se apresenta o quadro negro (como vimos, algo em uso, 

com experiência) acaba participando da caracterização do enunciador e dos 

coenunciadores, os quais se constituem, nessa enunciação, como profissionais 

legitimados a falar sobre currículo. Ademais, o uso da primeira pessoa do plural em “o 

que criamos na escola” (texto que complementa o slogan) reforça a cumplicidade entre 

esses parceiros da enunciação, os coloca do mesmo lado de uma disputa, numa 

perspectiva de valorização de si mesmos e do trabalho que desenvolvem. Em síntese, o 

enunciado como um todo produz um efeito de sentido de força associado ao coletivo de 
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professores cujas práticas vêm sendo silenciadas por políticas curriculares que, a seu 

ver, nascem fora da escola. 

 As cenas englobante, genérica e a cenografia, nesse caso específico, se reforçam, 

situando o enunciado num âmbito acadêmico-escolar, em que o diálogo se dá entre 

professores brasileiros. E tudo isso salienta o objetivo da campanha de colocar as 

práticas escolares já realizadas no centro da discussão, os elementos do enunciado, 

portanto, ratificam, de diversas maneiras, que já há um trabalho sendo feito, mas que 

esse tem sido silenciado ou, ainda, ignorado pela ideia de que precisamos de uma base 

nacional comum sustentada pelo governo e pelos movimentos de apoio. Isso fica 

marcado linguisticamente, por meio do advérbio de tempo “já” que se repete no slogan 

e na referência direta aos professores, ao convidá-los a dar o depoimento de como “já” 

fazem. Vale dizer que o uso do “já” assinala que o enunciado valoriza o presente e a 

trajetória das escolas, atribuindo valor positivo ao que é praticado nesses espaços, ao 

contrário do que é feito nas propagandas do MEC e do MBNC, nas quais, como vimos, 

o foco é sempre no futuro, ratificando uma imagem negativa do que se tem feito 

atualmente. Desse modo, percebermos que, neste enunciado, valoriza-se o trabalho 

realizado pelos professores e sua autonomia, incentivando que suas práticas sejam 

divulgadas, em contraste com os demais enunciados que acabavam por silenciar e 

subjugar as práticas docentes e sua qualidade ao desenvolvimento de uma base nacional 

comum. 

 Ainda no que concerne ao slogan, vale apontarmos que ele declara já haver 

“currículo” na escola, afirmação que assume um papel argumentativo fundamental para 

a refutação da necessidade de criação da BNCC. Ademais, este sentido de “currículo” é 

articulado de modo completamente antagônico ao de “Base Nacional Comum 

Curricular”, dado que dizer que já há currículo seria algo bem próximo a dizer que a 

Base não é necessária. Assim, o enunciador em questão, assumindo que fala situado no 

lócus escolar, defende que o que existe na escola é mais válido do que o que viria de 

fora, a BNCC, a qual ele repele. 

Em outras palavras, aquilo que já se faz na escola é apresentado em contraposição 

à então recente proposta de BNCC e, partindo disso, podemos concluir que, nesse ponto 

de vista, a BNCC seria entendida como o oposto do que se define como currículo no 

cartaz, a saber: “lista de conteúdo”, “não diversidade”, “não criação”, “não vida nas 

escolas”. O enunciado se estrutura, portanto, em uma dualidade entre aquilo que ocorre 

nas escolas, que é criativo e diverso, e uma política que viria de fora, de cima para 
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baixo, que representaria todo o inverso, subjugando práticas já existentes. Por 

conseguinte, notamos que o enunciado não só promove e enaltece as práticas 

curriculares que ocorrem nas escolas, mas, ao mesmo tempo, deslegitima o potencial 

que se têm atribuído, desde outras perspectivas, à Base. 

Destacamos, adicionalmente, que em nenhum momento o cartaz menciona 

explicitamente a BNCC, desse modo, nota-se que, diferentemente das campanhas do 

MEC e do MBNC, o professor assume o lugar de protagonismo, relegando à Base o 

espaço do insuficiente, do desnecessário, a ponto de sequer ser mencionada (a não ser 

implicitamente, por meio de estruturas que valorizam aquilo que se faz na escola em 

detrimento do que vem de fora dela). Nesse aspecto, encontramos, mais uma vez, um 

ponto de discrepância entre esta campanha e as do MEC e do MBNC. 

Restou comentar sobre as imagens que aparecem na primeira linha do cartaz, as 

quais, inicialmente, estabeleceriam uma conexão com as áreas do saber que têm 

ocupado tradicionalmente o espaço escolar: as ciências humanas, as ciências da 

natureza, a matemática e as linguagens. Entretanto, podemos dizer que as 

representações não são tão óbvias e tampouco produzem sentidos únicos, portanto, não 

nos detemos em fazer associações. O que nos parece ser mais interessante no plano da 

produção de sentidos é o fato de que, apesar de aparecerem em tamanho razoável e logo 

na primeira linha, os desenhos se articulam com o todo. Dessa forma, num âmbito mais 

geral, cabe o registro de que esses símbolos deixam marcado, no enunciado, o espaço 

dos conhecimentos no currículo, e estes não falam por si só, mas sim, pelas práticas que 

se realizam nas escolas. Novamente, notamos um contraste com relação às campanhas 

analisadas anteriormente, visto que naquelas o conhecimento (registrado na BNCC) se 

sobrepunha às experiências escolares e à autonomia docente. 

Por fim, é preciso salientar o espaço de relevância dado às possibilidades de 

articulação do coletivo docente brasileiro por meio do ambiente virtual. Assim, o nome 

da campanha já inclui uma hashtag
90

 e, adicionalmente, a cena genérica da esfera 

propagandística inclui entre seus argumentos informações sobre site e redes sociais 

(Facebook, Twitter, Instagram e YouTube) da Associação. Assim, o enunciado em 

análise não ignora o potencial de articulação, mobilização e informação propiciado por 

                                                           
90

 Ferramenta que consiste na escrita de uma palavra-chave antecedida pelo caractere cerquilha (#). É 

utilizada em diferentes redes sociais para registrar o tema de que trata uma publicação, permitindo, por 

exemplo, que se encontrem todas as publicações identificadas pela mesma hashtag, ou que se saibam 

quais foram os temas mais comentados em um dado período. Em outras palavras, trata-se de um 

mecanismo que agrupa, com facilidade, publicações identificadas com um mesmo tema.  
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diferentes ferramentas e aplicativos da web, em termos de caminhos para se aproximar 

de seus coenunciadores, isto é, os professores do Brasil. Cabe considerar, em tempo, 

que essa apropriação das ferramentas virtuais também projeta imagens acerca do 

coenunciador e também delimita o público, uma vez que é preciso ter acesso à internet 

tanto para conhecer a campanha, como para participar dela. 

 Mais uma vez, apresentamos um quadro síntese, buscando ressaltar o 

entendimento que se faz da BNCC e o papel atribuído a atores envolvidos no processo. 

 

Quem diz? Para quem diz? Como se diz? 
Sentidos atribuídos 

à BNCC 

 ANPEd, como 

associação, 

enuncia em nome 

dos professores.  

 

 Professores 

atuantes na 

Educação 

Básica. 

 Situa-se no 

interior da escola; 

 Cria 

cumplicidade 

entre pares e 

protagonismo 

docente; 

  Cria 

antagonismo em 

relação ao que 

vem de fora da 

escola (BNCC) – 

se opõe a 

discursos 

salvacionistas; 

  Valoriza o 

presente, as 

práticas 

curriculares que 

já são feitas. 

 É lista de 

conteúdos (em 

contraste com o 

currículo que “é 

mais que lista de 

conteúdos”); 

  Representa 

homogeneidade 

(em contraste 

com o currículo 

que “é 

diversidade”); 

  Não é 

criatividade (em 

contraste com o 

currículo que “é 

criatividade”); 

 Oposta às 

práticas 

curriculares já 

feitas na escola. 

Quadro 12: Síntese de análise - campanha da ANPEd “aqui já tem currículo”. 

 

 

4.1.4. Afinal, ter ou não ter? É possível responder a questão? 

  

De acordo com as discussões encaminhadas, observamos que não há nenhum tipo 

de consenso em relação à necessidade de uma base nacional comum para o país. Nosso 

objetivo, ao recorrer a tais análises era justamente entender o que está na base da defesa 

de existência ou não da BNCC, o que, por conseguinte, nos mostrou que é impossível 

responder a questão, uma vez que estão em jogo diferentes formas de entender o papel 

do professor na construção curricular e o papel da BNCC. Concluímos, a esse respeito, 
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que a questão que está mais oportunamente em jogo não é “ter ou não ter”, mas sim, o 

que sustenta o “ter” e o “não ter”. 

 No campo da defesa pelo “ter” uma Base, vimos os enunciados do MEC e do 

MBNC os quais, por meio das análises das cenas da enunciação mobilizadas em cada 

caso, apresentaram muito em comum em relação a certo modo de entender a Base e 

alguns encaminhamentos um pouco diferenciados no que tange ao papel do professor 

nesse processo. A BNCC, em ambos os casos, seria fonte para a melhoria da Educação 

Básica, sendo promovida por cenografias que reproduzem padrões de família e de 

escola muito distantes da diversidade que caracteriza a sociedade brasileira.  

Já quanto ao papel do professor ou ao espaço atribuído a ele, no caso do MEC, é 

possível perceber esse profissional como a “não pessoa”, conforme Benveniste (1995) 

se refere à terceira pessoa do singular. Em outras palavras, o professor não entra como 

enunciador, nem como coenunciador direto da propaganda, ele é apenas “falado”, 

“referido” como alguém que participa do processo de construção, diferenciando-o dos 

“especialistas” e, por conseguinte, reforçando uma visão mais tecnicista desse professor. 

Além disso, o coenunciador em destaque é a população em geral, as famílias numa 

perspectiva mais tradicional, havendo certo apagamento do professor no diálogo que a 

enunciação estabelece. O MEC como enunciador que se posiciona acerca da educação 

escolar e sobre um currículo nacional, no caso da publicidade analisada, não dá 

visibilidade a um debate muito caro ao momento atual, no que diz respeito a uma onda 

conservadora e reacionária que subalterniza a luta de muitas minorias, como mulheres e 

casais homoafetivos. A propaganda, ainda que se dedique a divulgar a consulta pública, 

o faz baseada numa perspectiva familiar patriarcal que – apesar de representar uma 

família interracial, diferenciando-se do padrão branco da propaganda do MBNC –, 

parece não querer se comprometer com nenhum público, apostando, portanto, no que 

haveria de mais naturalizado socialmente.  

Recordemos que o processo de consulta pública da BNCC possibilitou, por meio 

do portal da Base, que toda a população interessada – que tivesse acesso a computador e 

internet – participasse do debate, registrando suas sugestões sobre a versão preliminar 

do documento (BNCC1-2015), podendo contribuir cadastrando-se em um dos três perfis 

disponibilizados: indivíduo, organização ou escola. Assim, se o processo de consulta 

pública é aberto à participação de todos, a propaganda que o divulga, por sua vez, 

reproduz estereótipos que contrastam com discursos que defendem a diversidade. 
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A propaganda do MBNC, por outro lado, traz a voz do professor como 

protagonista de falas em defesa da Base, apaziguando debates que questionam, em 

síntese, a ameaça à autonomia docente e o incentivo a uma prática homogeneizadora. 

No entanto, os professores são apresentados quase como personagens, com script, um 

professor que representa bem o estereótipo padrão romantizado, daquele que teria 

essencialmente um dom, amor pela profissão, que supera qualquer adversidade – ainda 

que a escola exposta não represente algo que remeta a dificuldades –, que está sempre 

sorrindo de tanto prazer que encontra na profissão.  Dessa forma, sua estratégia foi a de 

aproximar esse professor, criando com ele uma esfera de cumplicidade, dando-lhe um 

papel fundamental no processo e, concomitantemente, buscando trazê-lo para o apoio da 

causa. 

 Porém, como dissemos, cabe ressaltar que os professores figuram como 

protagonistas em termos da cenografia, uma vez que, quando articulamos a análise às 

demais cenas, vemos que a aproximação se dá não apenas entre professores, mas 

também entre professores e outros atores envolvidos no processo e associados ao 

MBNC, como instituições bastante interessadas em questões de mercado. A cenografia 

parte de um ambiente escolar “modelo” e simula um espaço de fala para os professores 

apresentados como enunciadores, porém, trata-se, como vimos, de um espaço 

controlado, no qual elementos da cena genérica, como roteiro e edição, participam da 

composição daquilo que é enunciado, destacando-se principalmente pontos fortemente 

questionados no processo que busca legitimar a necessidade da BNCC, como a ameaça 

à autonomia docente e à diversidade nas escolas. 

Em termos da campanha da ANPEd, notamos, por outro lado, uma total oposição 

à Base, a sua necessidade e aos discursos que promovem a visão de que há um problema 

na Educação Básica cuja resolução residiria na proposta de um currículo nacional. A 

BNCC, portanto, passa a ser significada em contraposição ao que a Associação defende 

como entendimento do currículo (algo plural, diverso, feito na escola por professores). 

Por outro lado, trata-se de um enunciado assumido por professores e profissionais da 

educação, no campo do discurso político-acadêmico e que se dirige também a 

professores. Assim, legitima-se, por meio desta campanha, o conhecimento do professor 

que atua na Educação Básica, atribuindo-lhe protagonismo quando se trata de discutir 

currículo e escola e, por conseguinte, se deslegitima o que fugiria a esse âmbito. 

A observação de elementos da dêixis enunciativa em cada um dos textos 

analisados também nos oferece meios para refletir sobre as disputas de privilégio para 
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falar sobre a educação. No caso do MEC, nota-se que a cenografia favorece uma 

enunciação que ocorre fora da escola, o que é marcado também pelo uso do advérbio 

“lá” para se referir a este espaço. O “aqui”, por sua vez, seriam as “casas”, o âmbito 

doméstico, familiar. Desse modo, a criação da BNCC estaria associada a um anseio 

popular, estratégia argumentativa favorável à legitimação da necessidade do documento.  

Já no enunciado do MBNC, a cenografia situa a enunciação num espaço escolar, 

mas, como vimos, de modo romantizado, idealizado, harmônico, sem conflitos, 

somando-se a isso o foco numa projeção futura de escola e de educação modelo, do que 

se subentende que ela ainda não existe para todos e que passaria a ser possível com a 

BNCC. Não há ancoragem num “aqui/agora”, mas num “onde” se quer chegar. O 

diálogo simula uma conversa franca entre professores, mas a aparição destes acaba por 

dissimular uma série de outros indivíduos e organizações envolvidos com o MBNC. 

Ressaltamos, ainda, conforme registramos antes, que as falas são controladas, trazendo 

à tona elementos que estão no centro de uma polêmica e que não abrem margem para a 

discussão, em si, sobre a possibilidade de fazer diferente, de se evitar a criação da Base. 

A Base, nesse contexto, assume posição de protagonismo.  

Quanto ao enunciado da ANPEd, temos o espaço de enunciação claramente 

situado na escola, sendo uma fala de dentro desse âmbito, o que se pode depreender a 

partir do modo como se apresenta o quadro negro, desgastado, em constante uso. A 

enunciação se dá entre professores, também em relação franca, mas, nesse caso, 

professores que valorizam suas experiências, trajetórias e histórias, professores que 

criam currículo diariamente e que não se apresentam como subjugados a conteúdos, 

assim, o foco está no que se faz “aqui” e “agora” (como confirma o slogan “aqui já tem 

currículo”) e não numa projeção salvacionista da educação. 

Por meio da análise de todos esses elementos que articulam marcas linguísticas e 

um jogo entre cenas enunciativas, podemos concluir que os enunciadores MBNC e 

ANPEd se situam em dois extremos, um de defesa e outro de repúdio à política em 

curso. Assim, observamos, considerando as contribuições de Maingueneau (2008a), a 

existência de diferentes sistemas de restrições semânticas – uma competência discursiva 

–, que atuam nos discursos e que regem não só o que se enuncia, mas também o modo 

de enunciação. Em suas palavras, seriam “um filtro que fixa os critérios em virtude dos 

quais certos textos se distinguem do conjunto dos textos possíveis como pertencendo a 

uma formação discursiva determinada” (MAINGUENEAU, 2008a, p.48). 

Compreendemos, por conseguinte, que esses sistemas de restrições atuam nas 
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possibilidades de articulação entre diferentes posicionamentos, nas formas de 

concorrência entre diferentes discursos que, em nosso caso, disputam espaços de 

privilégios para atribuir sentidos à educação. 

A proposta de Maingueneau (2008a) nos leva a compreender que os enunciados 

assumidos por MBNC e ANPEd estariam representando, cada um, posicionamentos / 

formações discursivas radicalmente opostos, nos quais a BNCC e os professores passam 

por processos de significação distintos, segundo o sistema de restrições que os regem. 

Assim, BNCC, professor e escola / educação, assumem papéis diferentes em cada visão, 

os quais se constituem por referências completamente antagônicas. No quadro a seguir, 

buscamos ilustrar tal afirmação, sintetizando nas colunas referentes ao MEC, ao MBNC 

e à ANPEd, a partir das análises feitas, efeitos de sentido que se associam a suas 

concepções de Base, de professor e de escola / educação.  

 

Sobre... MEC MBNC ANPEd 

...a BNCC 

Contribui para 

qualidade da 

educação; 

Promove a igualdade; 

Define o que será 

ensinado. 

Define direitos de 

aprendizagem; 

Registra onde se quer 

chegar; 

Ajuda a caminhar. 

Lista de conteúdos; 

Oposta à 

diversidade; 

Oposta à criação; 

Oposta à vida nas 

escolas. 

...o 

professor 

Secundário em relação 

à Base. Professor 

aplicador. 

Secundário em relação à 

Base, ajuda a construí-la. 
Cria currículo. 

...a escola / 

a educação 

Escola idealizada; 

extensão da casa; 

precisa melhorar 

(projeção para o 

futuro). 

Escola idealizada, 

romantizada; 

“educação que 

queremos” – não existe, 

é uma projeção para o 

futuro. 

Tem experiência, 

trajetória, história; 

Escola é espaço de 

criação de currículo. 

Quadro 13: Interincompreensão sobre BNCC, professor e educação – MBNC e ANPEd. 

 

O antagonismo dos modos de conceber BNCC, professor e escola / educação 

pelos diferentes enunciadores, nos encaminha à percepção de que a relação discursiva 

do Mesmo com o Outro se manifesta por meio de diferentes posições enunciativas, as 

quais só são possíveis pela existência de um processo chamado de “interincompreensão 

generalizada” (MAINGUENEAU, 2008a). Nesse sentido, entende-se que os discursos 

possuem suas próprias grades semânticas que delimitam o que se enuncia e que, por 

serem distintas, instauram um desentendimento mútuo. A polêmica como 

interincompreensão, desenvolvida por Maingueneau (2008a), sinaliza exatamente essa 
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impossibilidade de entendimento, visto que os enunciados do Outro só são 

“compreendidos” a partir da grade semântica do Mesmo que os interpreta e que, 

portanto, só lida com eles na forma de simulacro. 

Desse modo, o que para o enunciador MBNC são “direitos de aprendizagem” 

(alvo de um processo de significação positiva), para o enunciador ANPEd é “lista de 

conteúdos” (alvo de um processo de significação negativa). Adicionalmente, por um 

lado, temos o enunciador MBNC defendendo uma “escola do futuro”, e por outro lado, 

temos o enunciador ANPEd priorizando a “escola do presente”, as experiências, aquilo 

que “já” é feito, algo completamente silenciado nos enunciados do MBNC. 

A título de exemplificação, tomemos mais dois enunciados sobre a BNCC que 

assumem diferentes posições, um de defesa e outro de recusa, também assumidos pelos 

enunciadores MBNC e ANPEd. 

"A Base Nacional Comum definirá o 

que todos os alunos têm o direito de 

aprender na escola. Só uma Base de 

qualidade poderá oferecer as 

mesmas oportunidades de 

aprendizado para todos e ajudar a 

diminuir as desigualdades 

educacionais do país".  

 
MOVIMENTO pela Base Nacional Comum. 

Documento conceito. Disponível em: 

<http://movimentopelabase.org.br>. Acesso em 

20 jun. 2016. 

"Na BNCC, a tendência proposta para a 

formação humana é a modelização, a 

homogeneização por meio da acentuação dos 

processos de administração centralizada, 

ignorando as “realidades locais", suas 

especificidades, possibilidades e necessidades, 

buscando produzir identidades serializadas e 

eliminando as diferenças". (p.2) 

 
ANPED; ABdC. Ofício n.01/2015/GR - Exposição de Motivos 

sobre a Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: 

<http://www.anped.org.br/sites/default/files/resources/Of_cio_01

_2015_CNE_BNCC.pdf >. Acesso em: 20 jun. 2016. 

Quadro 14: Exemplo do processo de interincompreensão. 

 

Ao passo que, para um, a BNCC é associada a uma “igualdade de oportunidade”, 

para o outro é “modelização”, “homogeneização”. Nesse caso, assim como nos 

enunciados que analisamos nesta seção, podemos notar que as diferentes posições 

enunciativas não se entendem ou entendem “os enunciados do Outro na sua própria 

língua, embora no interior do mesmo idioma” (MAINGUENEAU, 2008a, p.100). O que 

é dito por um é recusado pelo outro e cada um desses posicionamentos se define 

também na medida do que é possível enunciar (e do que se deve silenciar), 

considerando seu sistema de restrições. Temos, portanto, um mesmo objeto, a BNCC / a 

educação, mas com diferentes sentidos e referências definidos pela polêmica. 

O MEC, por sua vez, no que concerne ao enunciado abordado, deixa pistas de um 

diálogo com o posicionamento do MBNC, compartilhando uma visão positiva acerca da 
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BNCC, um espaço secundário em relação aos professores no debate, a inviabilização de 

um debate público sobre a necessidade de uma Base e o foco na educação como 

projeção futura. No entanto, apenas pela análise destes materiais, não é possível afirmar 

que, no geral, o MEC se posicionaria exclusivamente em um desses dois lados que ora 

delineamos. 

Diante das reflexões empreendidas, percebemos que a defesa pela BNCC busca 

adesão popular e também de docentes, mas colocando seu trabalho sempre em relação à 

necessidade de tal documento. Por outro lado, o posicionamento contrário ao 

documento busca a adesão de docentes, colocando suas práticas como o centro do 

conhecimento sobre currículo. Em relação à BNCC, sua significação transita pelos 

polos de uma perspectiva salvacionista, mostrando-a como algo que promove a 

igualdade de oportunidades, estabelece direitos, de um lado, mas também como 

instrumento de controle, limitação, homogeneidade, de outro lado.  

Colocar em relação esses diferentes posicionamentos nos permite refletir, 

considerando um olhar rizomático, sobre as diferentes linhas, direções e dimensões 

possíveis e que caracterizam e constituem diferentes sentidos e posicionamentos no que 

se refere a tratar de questões de educação. Nessas linhas, vemos discursos presentes nos 

enunciados analisados – como conservadores, pseudo-democráticos, salvacionistas – 

que sustentam distintos pontos de vista sobre escola, conhecimento, currículo, formação 

escolar, família, criança, por exemplo. Esses discursos diversos se combinam a favor da 

finalidade de um enunciado e, num movimento de política de educação e currículo – 

como este ao qual nos dedicamos –, ganham valores e privilégios, segundo articulações 

que acabam ocupando espaços de poder.  

O importante da perspectiva rizomática, em todo caso, é a possibilidade que nos 

traz, como buscamos fazer nesta pesquisa, de questionar valores e discuti-los como 

efeitos de coligações e conjunturas, distanciando-os de uma visão  simplista que os 

determine como certos ou errados, melhores ou piores. O que está em jogo, em síntese, 

são sempre disputas por espaços para dar sentidos e formas a esse documento curricular 

que, na maior parte dos casos, é dado como uma realidade no futuro da educação do 

país. 
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4.2. BNCC: quem a discute? Quem a significa? 

 

Conforme havíamos anunciado, nesta seção, passamos à análise de enunciados 

que focam o debate acerca de diferentes momentos da construção da BNCC, assumidos 

por distintos enunciadores. São quatro diferentes textos, a saber: o projeto de Lei nº 

4.486/2016; a nota de esclarecimento e manifestação de posicionamento do comitê de 

assessores e equipe de especialistas da BNCC; o Ofício n. 31/2016 da ANPEd; e o 

sumário executivo dos seminários estaduais conduzidos por Consed e Undime. 

Sabemos que se trata de um recorte e que há inúmeros outros enunciados sobre as 

etapas da construção da BNCC, entretanto, acreditamos que os textos selecionados nos 

permitem suficientes reflexões sobre posicionamentos discursivos que constituem os 

referidos enunciados e que participam do processo de embates pela significação da 

educação, por meio das disputas no decorrer da elaboração da Base. 

 

 

4.2.1.  “Não podemos perder a oportunidade...”: Projeto de Lei nº 4.486/2016, a 

BNCC no alvo do Congresso Nacional 

 

 Entre os sujeitos e entidades que reclamaram participação no debate acerca da 

construção da BNCC, está a Câmara de Deputados do Congresso Nacional. No ano de 

2016, em pelo menos dois diferentes momentos há marcos do interesse desses atores em 

intervir no processo de elaboração do documento. Primeiro, em 23 de fevereiro, quando 

o então deputado federal Rogério Marinho – do Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB) – apresentou à Câmara o Projeto de Lei (PL) n. 4.486/2016, o qual propõe 

alteração no PNE, adicionando o artigo 14, segundo o qual “Caberá ao Congresso 

Nacional a aprovação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC mediante proposta 

do Poder Executivo”. Em seguida, em maio do mesmo ano, conforme mencionado na 

subseção 1.3.2, quando se realizou um seminário para debate da BNCC organizado pela 

Comissão de Educação da Câmara. Nesta ocasião, discutia-se a BNCC2-2016, 

elaborada pela primeira equipe de assessores e especialistas. 

Tendo em vista o explícito desejo de parte da Câmara de deliberar sobre a Base e 

entendendo que os enunciados que registram tal vontade fazem parte dos dizeres da 

Base que a constituem como alvo de diferentes discursos sobre educação, optamos por 

incluir, nessa primeira etapa de análises, o já mencionado PL 4.486/2016. Antes de 
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partirmos para sua abordagem mais específica, cabem alguns esclarecimentos acerca de 

seu andamento na Câmara dos Deputados. Até o final de 2018, o projeto ainda estava 

em andamento, tendo recebido voto favorável de seu relator, o deputado Átila Lira – 

representante do Piauí – do Partido Socialista Brasileiro (PSB), segundo quem 

O Congresso Nacional é o espaço de representação democrática escolhido 

para abarcar as discussões acerca das políticas de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do Estado e da qualidade de vida da população. Ora, é no 

Parlamento que os representantes do povo e dos Estados se reúnem para 

debater e decidir acerca dos caminhos que deverão ser trilhados, não existe 

órgão mais legitimado do que o Congresso para abrigar essas discussões. 

(LIRA, 2016, p. 4) 

 

Em outubro de 2016, a deputada Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO) realizou seu voto 

em separado, no qual se posiciona de modo contrário à aprovação do referido PL, 

afirmando que 

(...) o Congresso Nacional fez sua parte ao determinar, no PNE, a elaboração 

da Base e ao definir as atribuições institucionais correspondentes. Já havia 

definido, na LDB, os princípios gerais da educação escolar e um conjunto 

curricular mínimo que não pode ser ignorado na elaboração da Base. O 

processo agora tramita onde convém, entre os educadores do Poder 

Executivo, das instituições acadêmicas e dos órgãos gestores dos poderes 

locais. (REZENDE, 2016, p. 3) 

 

Por fim, em setembro de 2017, o último registro de ação de deputados relativo ao 

encaminhamento das discussões acerca do PL 4.486/2016 foi referente à apresentação 

do Requerimento de Urgência 7331/2017 – no qual se solicita urgência na apreciação do 

mencionado projeto – feito por Diego Garcia, então deputado federal do Partido 

Humanista da Solidariedade (PHS) pelo estado do Paraná
91

. 

Feitos os recentes esclarecimentos, seguimos agora com a análise. Importa 

especificar que um projeto de lei é um gênero de discurso (BAKHTIN, 2011), isto é, 

enunciado relativamente estável que manifesta, por meio de sua estrutura 

composicional, seu conteúdo temático e seu estilo, a relação da língua com a esfera da 

atividade humana na qual é produzido. Assim, importa-nos observar tal enunciado 

dando visibilidade aos elementos que constituem o gênero PL relacionados às 

especificidades de uma dada esfera de atividade humana e seu potencial de produção de 

certos efeitos de sentido.  
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 O portal da Câmara dos Deputados apresenta detalhamento de todas as atividades relacionadas ao 

Projeto de Lei 4.486/2016. Tais informações estão disponíveis em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2077662>. Acesso em: 12 

nov. 2018. 
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Inicialmente, é relevante destacar que todo gênero discursivo possui uma 

finalidade reconhecida (MAINGUENEAU, 2013), nesse aspecto, entendemos que um 

PL destina-se a apresentar uma proposta de normativa seguida de argumentação que 

defende a relevância da matéria, consequentemente, articulando motivos que 

demonstrem a necessidade de sua aprovação. Ademais, trata-se de um enunciado cujos 

parceiros legítimos são, conforme prevê o artigo 61 da Constituição Federal, qualquer 

membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional, o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais 

Superiores, o Procurador-Geral da República e os cidadãos (BRASIL, 1988). No caso 

específico do PL em análise, refere-se a uma proposta que partiu da Câmara dos 

Deputados e que, como qualquer outra, deveria ser discutida e aprovada no âmbito do 

Congresso Nacional (isto é, tanto na Câmara, como no Senado Federal). 

Nesse sentido, é preciso considerar os tipos de relações que se estabelecem entre 

esses enunciadores (deputados e senadores), pois essa enunciação se dá em uma esfera 

parlamentar que envolve negociações e confrontos político-partidários entre diferentes 

posicionamentos e interesses, mobilizando, portanto, distintos entendimentos acerca da 

matéria em discussão. A esfera parlamentar pressupõe deputados e senadores como 

integrantes, os quais se organizam não só pelos partidos aos quais são filiados ou pelas 

unidades da federação que representam, mas por temas de interesse, constituindo 

bancadas – evangélica, ruralista, sindical etc –, frentes parlamentares
92

 e comissões 

específicas
93

. 

Especificamente sobre “bancada”, pode-se dizer que o termo trata do conjunto de 

parlamentares de um mesmo partido, sendo usado também, com frequência, pelos meios 

de comunicação como referência às coalizões de deputados / senadores não 

oficializadas voltadas à defesa de um interesse específico. Como sabemos, o presidente 
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 Segundo definição disponibilizada no portal da Câmara dos Deputados, frentes parlamentares “são 

associações de parlamentares de vários partidos para debater sobre determinado tema de interesse da 

sociedade. Para que seja constituída, a frente parlamentar deve registrar um requerimento, contendo: 

composição de pelo menos um terço de membros do Poder Legislativo; indicação do nome da Frente 

Parlamentar; e representante responsável por prestar as informações”. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/deputados/liderancas-partidarias/frentes-e-grupos-parlamentares>. Acesso 

em: 07 nov. 2018.  
93

 Segundo o portal da Câmara dos Deputados, “O Congresso Nacional é composto de duas Casas: 

Câmara dos Deputados e Senado Federal. Cada uma dessas Casas possui Comissões Parlamentares, 

Permanentes ou Temporárias, com funções legislativas e fiscalizadoras, na forma definida na 

Constituição Federal e nos seus Regimentos Internos. No cumprimento dessas duas funções básicas, de 

elaboração das leis e de acompanhamento das ações administrativas, no âmbito do Poder Executivo, as 

Comissões promovem, também, debates e discussões com a participação da sociedade em geral, sobre 

todos os temas ou assuntos de seu interesse”. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes/o-papel-das-comissoes>. Acesso em: 07 nov. 2018. 
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da república precisa de apoio no Congresso Nacional para dar andamento a boa parte de 

suas medidas de governo (a chamada “governabilidade”), o que leva à formação de 

grandes coalizões entre os poderes executivo e legislativo, baseadas em negociações de 

apoio para o atendimento a diferentes interesses. Conforme Abranches (1988), trata-se 

de um presidencialismo de coalizão, no qual tais coalizões se formam envolvendo três 

momentos característicos: 

Primeiro, a constituição da aliança eleitoral, que requer negociação em torno 

de diretivas programáticas mínimas, usualmente amplas e pouco específicas, 

e de princípios a serem obedecidos na formação do governo, após a vitória 

eleitoral. Segundo, a constituição do governo, no qual predomina a disputa 

por cargos e compromissos relativos a um programa mínimo de governo, 

ainda bastante genérico. Finalmente, a transformação da aliança em coalizão 

efetivamente governante, quando emerge, com toda força, o problema da 

formulação da agenda real de políticas, positiva e substantiva, e das 

condições de sua implementação. (ABRANCHES, 1988, p. 27-28) 

 

Apesar de ser uma publicação do final da década de 1980 – ano anterior às 

primeiras eleições presidenciais diretas após o golpe militar de 1964 –, a essência das 

coalizões seguem semelhantes. Por outro lado, o contexto atual envolve alguns fatores 

adicionais, conforme aponta a crítica feita por Maltempi (2018, p. ii) 

Geralmente, os que participam desse jogo político são eleitos defendendo o 

ideário republicano, a coisa pública: educação, saúde, segurança, lazer… 

públicos e de qualidade, enfim, o bem comum. No entanto, poucos 

perseguem suas promessas de campanha. Os parlamentares buscam formar 

grupos suprapartidários, chamados de bancada, que representam e defendem, 

a despeito de tal ideário e de possíveis ideologias partidárias, segmentos da 

sociedade que financiaram suas campanhas e manifestam interesses comuns. 

Assim, temos a bancada ruralista, as bancadas da bala e da bola, a bancada 

evangélica, entre outras, organizadas e sustentadas pelo poder econômico dos 

que delas participam. Em vista disso, não temos a bancada da escola pública, 

a bancada da ciência e a bancada dos professores do ensino superior, por 

exemplo. Os sembancada certamente perdem no presidencialismo de 

coalizão! 

 

As considerações que acabamos de fazer acerca da esfera parlamentar na qual se 

produz o gênero PL são de extrema relevância, pois nos mostram os modos de 

articulação de deputados e senadores, ou seja, aqueles que assumem o papel de 

coenunciadores legítimos de um projeto de lei. Não estamos afirmando que nos 

interessa uma análise personificada, mas sim, que considera estes sujeitos e os grupos 

que integram, no campo do discurso, como fonte de referências de uma enunciação. 

Compreendemos, assim, que os projetos de lei, enquanto enunciados, se produzem 

necessariamente engendrados a visões de mundo defendidas por e, ao mesmo tempo, 

fundadoras de diferentes grupos. O conceito de prática discursiva, dessa forma, é 
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primordial e, a esse respeito, recorremos às palavras de Deusdará e Rocha (2013, 

p.126), ao defenderem, na perspectiva de Maingueneau e Foucault, que  

(...) o social deixa de ser o cenário do encontro de individualidades 

previamente constituídas e passa a ser pensado como dimensão que se 

configura a partir de um arranjo sempre provisório de forças, do qual o 

indivíduo emerge como efeito. Dessa forma, a produção de sentido dos textos 

não pode mais se apoiar na ilusão apaziguadora de uma origem individual. A 

atribuição de sentido é processo que remete ao campo de forças que a própria 

emergência do texto e a de suas leituras posteriores acionam. 
 

Voltemos, agora, à análise mais específica do enunciado PL 4.486/16, tendo 

sempre em mente nossas últimas reflexões que versaram sobre o gênero projeto de lei e 

sua relação com uma esfera de atividade humana, a parlamentar, o que nos permite, no 

campo dos estudos do discurso, problematizar a relação entre tal enunciado e seu 

enunciador. A leitura atenta e repetida do PL nos permitiu a percepção de que as 

considerações feitas ao longo da seção “justificação” se voltam a dois eixos principais: 

1 – o que discorre sobre como se crê que deva ser a BNCC, incluindo considerações 

sobre como deve ser seu processo de elaboração; 2 – o que apresenta argumentos mais 

especificamente relacionados à defesa da tese do PL, isto é, de que a BNCC deve ser 

aprovada no âmbito do Congresso Nacional. 

 Numa perspectiva mais abrangente, podemos afirmar que o documento mistura 

modos de organização injuntivo e argumentativo (vide documento completo no anexo 

6). Ora, se o PL precisa apresentar um texto que justifique sua pertinência, já é esperado 

que enumere argumentos para convencer acerca da tese proposta. No entanto, é curioso 

perceber a presença de uma série de injunções nesse mesmo texto dedicado a justificar a 

necessidade da criação da nova lei. Essas injunções integram majoritariamente o eixo 1, 

no qual se caracteriza a BNCC e seu processo de construção, mas compõem também o 

eixo 2, em que se trata a questão do âmbito de aprovação da BNCC.  

Esclarecemos que nessas análises, optamos por usar o termo injunção como um 

meio de abarcar, sob uma mesma categoria, recursos linguísticos que se apresentam 

como orientação para algo a ser feito, neste caso, relacionados à elaboração da BNCC.  

Assim, enquadramos sob essa nomenclatura formas conhecidas da modalidade deôntica, 

com o uso do verbo “dever”, e estruturas nominalizadas combinadas ao Presente do 

Subjuntivo (como “é fundamental que + verbo”). Entendemos que se trata de recursos 

diversos cujos efeitos de sentido podem assumir matizes específicos, no entanto, para os 

objetivos dessa pesquisa, nos é suficiente tratá-los dentro de um mesmo grupo, 

assumindo que, de modo geral, todos eles se voltam a orientar um modo de se fazer e de 
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se conceber o documento em questão. Referente a esse aspecto injuntivo, portanto, 

ilustramos com os seguintes fragmentos, nos quais vemos a presença do verbo “dever”, 

versando sobre as temáticas num campo mais próximo ao compulsório, àquilo que 

precisa ser cumprido: 

Eixo 1 
(5) “Pela base deverão ser determinados os conhecimentos e as habilidades que cada 

estudante brasileiro deverá aprender no decorrer de toda a educação básica”. (p. 3) 

Eixo 2 
(9) “Valoração tão importante para o futuro da nação deve ser amparada num processo 

democrático pelos poderes executivo, legislativo e comunidade educacional”. (p.3) 

Quadro 15: Fragmentos do PL 4.486/2016 (1). 

 

Poderíamos pensar que já é esperado de textos normativos um caráter de 

orientação sobre o que pode e deve ser feito. Não obstante, não estamos nos referindo 

ao texto da lei, mas sim, ao enunciado que se dedica a justificar a necessidade da lei 

proposta. Assim, por meio dessas marcas injuntivas, percebemos que o enunciador do 

PL 4.486/16, usa um tom de autoridade legítima – daquele que pode orientar –, como 

parte de sua estratégia argumentativa, atribuindo a si legitimidade tanto para dizer como 

deve ser a BNCC, como para dizer quem deve aprová-la. Por perceber essa 

singularidade no tom assumido pelo enunciador do PL, recorremos ao conceito de etos, 

compreendendo que todo texto possui “um tom que dá autoridade ao que é dito” 

(MAINGUENEAU, 2013, p.107) e que  

Cada gênero de discurso comporta uma distribuição pré-estabelecida de 

papéis que determina em parte a imagem de si do locutor. Esse pode, 

entretanto, escolher mais ou menos livremente sua “cenografia” ou cenário 

familiar que lhe dita sua postura (o pai benevolente face a seus filhos, o 

homem de falar rude e franco etc.) (CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 

2008, p. 221) 

 

 Vale esclarecer que, conforme mostra o anexo 6, a maior parte da justificação do 

PL se volta a caracterizar a Base e seu processo de elaboração, sendo também neste 

primeiro eixo em que encontramos a maioria das estruturas injuntivas, indicando como 

“deve ser” o documento, como se “deve” construí-lo. O enunciador evoca essas 

orientações sobre o que é o documento e sobre seu modo de construção, assumindo o 

etos de legislador ético e ilibado, representante dos desejos do povo, conhecedor da 

especificidade do debate educacional, o que faz não apenas pelos argumentos que 

procura elencar, mas, principalmente, pelo modo de enunciar, por meio do já referido 

tom de autoridade legítima. Por outro lado, ao empregar este tom, refuta toda 

necessidade de apresentar argumentos mais profundos, com fundamentação teórica ou 
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referências acadêmico-científicas, por exemplo. Quanto a esse aspecto, analisemos os 

fragmentos a seguir: 

Eixo 1 

(6) Essa discussão perpassa o que deve ser a creche - de zero a três anos, a pré-escola - 

quatro e cinco anos, a alfabetização, o aprendizado adequado ao seu ano escolar do ensino 

fundamental e médio. 

(7) A etapa do ensino médio propensa à evasão escolar necessita de uma abordagem própria 

que leve a discussão acerca da diversificação e da flexibilização, sua articulação com a 

educação profissional e sua relação com prova do Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM, que na atualidade seleciona para a universidade. 

(8) A importância deste processo é evidente. Está se definindo uma base de longo prazo e 

que exprime objetivos nacionais sobre o que ensinar às crianças, e aos jovens do País. O que 

está em jogo é o futuro que desejamos construir para a Nação. A reforma curricular deve 

estar ligada a grandes objetivos de desenvolvimento e deve ser plenamente conhecida e 

aprovada pela sociedade. 

Eixo 2 

(10) A sociedade precisa opinar, o Executivo deve elaborar e o Congresso Nacional, 

representante legitimado pelo voto popular, decidir, em última instancia, a revisão ou a 

aprovação do documento que poderá mudar a vida escolar de mais de 50 (cinquenta) milhões 

de estudantes matriculados no ensino básico das redes estaduais, municipais e privadas do 

Brasil. 

Quadro 16: Fragmentos do PL 4.486/2016 (2). 

Assim, nos trechos 6 e 7, o enunciador se apresenta como conhecedor de questões 

educacionais, referindo-se a diferentes etapas da educação e a suas especificidades que 

devem ser consideradas na BNCC. Adicionalmente, no trecho 8, se mostra como 

legislador legítimo defensor dos direitos daqueles que o elegeram, ressaltando a relação 

da reforma curricular com ditos “grandes objetivos de desenvolvimento” e reforçando o 

papel participativo da sociedade em todo o processo. Soma-se a isso, o fato de que no 

trecho 10, após toda a caracterização feita da BNCC, o enunciador reforça seu etos de 

legislador ilibado, concluindo que a tarefa de solicitar revisão ou aprovar a Base deve 

ser do Congresso, uma vez que é composto por representantes eleitos pelo povo.  

No entanto, se reconhecemos o primado do interdiscurso (MAINGUENEAU, 

2008) podemos admitir que o etos desse enunciador se funda com base no silenciamento 

e no afastamento do discurso do Outro, por exemplo: ao não trazer referências 

acadêmicas para especificar seu modo de entender as diferentes etapas da Educação 

Básica; ao não explicitar que o processo de construção da BNCC, inclusive durante o 

momento de apresentação do PL, estava passando por um período de consulta pública a 

toda população, aberto desde setembro do ano anterior; além de não mencionar a 

previsão de que Consed e Undime seriam responsáveis por, futuramente, conduzir a 

discussão sobre a Base nos diferentes estados brasileiros. 

 Com isso notamos que o tom de autoridade legítima assumido pelo enunciador 

que caracteriza seu modo de argumentar dissimula seu conhecimento superficial das 

questões da educação e seu intuito em levar para o âmbito de negociações partidárias e 
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de bancadas específicas (que envolve também os interesses dos financiadores de 

campanhas eleitorais) o poder de dizer o que deve ou não compor o texto da BNCC. 

Nessa linha de raciocínio, observemos que, ao falar do Ensino Médio, única etapa da 

educação sobre a qual o enunciador se propõe a discorrer um pouco mais, é trazida à 

tona a questão da “diversificação”, da “flexibilização” e da “articulação com a educação 

profissional”, mostrando a afinação do enunciador com os discursos que defenderam a 

autoritária reforma do ensino médio – a qual tende a aumentar o fosso entre educação 

pública e privada, facilitando ainda mais a entrada do capital privado na esfera pública 

educacional. 

Começamos a delinear, no parágrafo anterior, as marcas da relação deste 

enunciado com a esfera parlamentar, considerando sua caracterização fundamentada em 

coalizões, articulações e negociações de interesse. Notamos que, no decorrer do PL, há 

outras marcas de relações discursivas que sustentam a mobilização dos argumentos 

apresentados. Os fragmentos a seguir nos permitem mais algumas reflexões: 

 Eixo 1 

(16) Para complementar a ação, deverá haver normas para a implementação e revisão do 

documento. A implementação não poderá ser açodada, pois, um novo currículo implica em 

reformulação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), materiais pedagógicos, dos 

currículos de formação dos professores, adaptações no sistema de avaliação (matriz 

pedagógica dos testes psicométricos) e no próprio dia a dia escolar. Todo currículo deve 

passar por revisões e aprimoramentos periódicos. Não pode ser um documento estático, livre 

de possíveis críticas e deve ser debatido e conhecido. 

(20) “O Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 colaciona que o objetivo maior da 

criação de uma base comum de conteúdos é promover a melhora da qualidade do ensino 

nacional, elevando as notas obtidas pelos alunos tanto nas avaliações nacionais quanto nas 

avaliações internacionais, a Meta 7, bem como as suas respectivas estratégias, são claras 

nessa determinação. Sendo assim, não é racional ignorar as habilidades e competências 

avaliadas pelos instrumentos internacionais de aferição da qualidade do ensino na 

formulação da Base Nacional”. (p. 6) 

Quadro 17: Fragmentos do PL 4.486/2016 (3). 

 

No fragmento 16, o tom de autoridade se mantém por meio do emprego de 

expressões do campo do “dever” e sua conjugação no Futuro do Presente do Indicativo, 

com sentido imperativo, que orientam, na perspectiva sustentada pelo enunciador, como 

deve ser o processo de construção da BNCC, incluindo sua implementação e revisão. 

Novamente, a organização textual do PL reforça a construção de um etos do legislador 

de referência em educação, capaz de prescrever o caminho para o sucesso de uma 

política curricular, o que fica marcado pelo uso de termos e expressões comuns às 

discussões sobre políticas educacionais como “PNLD”, “materiais pedagógicos”, 

“currículos de formação dos professores”, “sistema de avaliação”, “matriz pedagógica”.  



179 

O enunciador também se refere ao termo “teste psicométrico” que, visto 

superficialmente, poderia indicar seu conhecimento acerca de especificidades da área da 

educação, no entanto, se trata de um tipo de teste que teve seu ápice no século XIX, 

atrelado a estudos da Psicologia da Educação para verificar capacidades e aptidões, mas 

que atualmente foram ressignificados na forma das avaliações em larga escala 

(ZARDINI, 2012). Esses testes são ainda muito usados no campo dos Recursos 

Humanos, em geral, associados a demandas do mercado de trabalho (como a seleção de 

pessoal, por exemplo)
94

. Ao se referir a “teste psicométrico”, o enunciador acaba por 

denunciar seu afastamento dos debates acadêmicos e científicos mais atuais acerca da 

avaliação da aprendizagem, deixando clara a sua perspectiva mercadológica acerca do 

papel da educação. Zardini (2012) mostra como, já desde o século XIX, tal perspectiva 

avaliativa estava associada à busca pela simplificação na resolução dos problemas de 

desigualdade social, passando para o indivíduo, por meio de tais testagens, a 

responsabilidade pelo chamado “insucesso”: 

A preocupação expressa nos testes de inteligência é encontrar um 

instrumento de predição, ou seja, quanto mais os prognósticos contidos nos 

testes são confirmados mais comprovam a realidade substancial que 

“medem”, pois somente aptidões desiguais permitem explicar a diferenciação 

e a hierarquização dos indivíduos e das classes sociais. A recorrência à noção 

de aptidão permite justificar as desigualdades de acesso ao ensino e, 

conseqüentemente, as desigualdades sociais, pois na escola é oferecida a 

todos a oportunidade de desenvolver e provar suas aptidões. Eis aí a 

ontologia dos testes de medição das habilidades intelectuais. (ZARDINI, 

2012, p. 66) 

 

Percebe-se, ademais, a preocupação com o uso de vocábulos pouco comuns como 

“açodar” e “colacionar” (este último empregado no fragmento 20) que poderiam ser 

substituídos por outros igualmente formais, porém mais correntes na língua portuguesa 

em sua variante padrão. No entanto, essa preocupação em marcar o domínio da norma 

padrão contrasta com a falta de rigor normativo em outros trechos do enunciado, como 

com o uso de maiúsculas injustificadas em “País” e “Nação” (8º parágrafo), “Povo” (11º 

parágrafo) e, no caso de “colacionar”, com uma falta de coerência contextual, visto que 

o significado dicionarizado do termo (cotejar, conferir, confrontar) parece não fazer 

sentido no contexto verbal em que o termo figura. 
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 A título de ilustração, podemos citar a empresa Thomas International que oferece testes e avaliações 

psicométricas, definindo-as como “(...) uma ferramenta que analisa as características psicológicas de 

uma pessoa. Por exemplo, podem medir características como: traços de personalidade, habilidades 

cognitivas, estilos comportamentais, dentre outras”. Disponível em: 

<https://www.thomasinternational.net/pt-br/assessments/assessments-by-type/psychometric/>. Acesso 

em: 09 nov. 2018. 
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O trecho 20, por sua vez, dedica-se a especificar de onde vem a demanda da 

BNCC e, simultaneamente, trazendo um posicionamento acerca do que se considera 

importante de ser contemplado na Base em construção. A estratégia argumentativa do 

enunciador, mais uma vez, cria um efeito de sentido de legitimação do Congresso 

Nacional não apenas como aquele que aprova, mas também como aquele que é capaz de 

predizer os fundamentos para a construção da Base. Nesse movimento, o enunciado 

ainda valoriza o PNE, colocando em destaque, a relação entre melhoria na qualidade da 

educação e desempenho em avaliações de larga escala nacionais e internacionais. 

Vemos ainda nesse trecho, elementos que, novamente, constituem um etos de legislador 

ético, ilibado, capacitado, que defende os interesses da população, algo marcado pelos 

seguintes elementos: o domínio que busca demonstrar acerca das leis educacionais, 

como ao citar o PNE; e o já mencionado uso do vocábulo “colacionar”, pouco comum 

nos registros formais e informais da língua portuguesa. 

O etos do enunciador ainda toma a forma de um legislador rígido, implacável 

diante da tomada de medidas que considere incoerentes ou inadequadas para a 

educação. Nesse sentido, outra vez, o enunciador se autolegitima como aquele que é 

capaz de fazer tais avaliações, de dizer o que é relevante numa política educacional, 

algo que fica marcado quando classifica como “não racional” a desconsideração das 

habilidades e competências avaliadas por testes de larga escala.  

Por outro lado, ressaltamos o Outro que este enunciador insiste em sacrificar. O 

campo de estudos e pesquisas em Educação realiza uma série de discussões e críticas 

relacionadas a essas avaliações padronizadas que, em geral, estão mais preocupadas em 

produzir números do que, de fato, em avaliar e diagnosticar a realidade das escolas, o 

que exigiria, em termos éticos e responsáveis, uma verdadeira imersão no contexto 

escolar, nas demandas da comunidade específica, etc (OLIVEIRA, 2018; RAVITCH, 

2013). No entanto, nada disso é dito ou questionado, apenas apresenta-se o PNE como 

fonte de respaldo para a correlação entre testes e qualidade de educação, ratificando esta 

ideia e apresentando tais testes como meio de produção de verdades acerca dessa tal 

“qualidade”. Sabemos, porém, que um dos grandes apoiadores dos testes em larga 

escala são os agentes privados atuantes no campo da educação, afinal, é por meio desse 

instrumento que se constrói o discurso da “péssima qualidade da educação pública” e, 

consequentemente, o discurso salvacionista.  

O enunciador do PL, portanto, deixa marcada sua articulação com demandas de 

uma visão mercantil da educação, apoiada em parâmetros meritocráticos que acentuam 



181 

a desigualdade, conforme a meta 7.36 do PNE que propõe políticas de estímulo a 

escolas que alcançarem melhores desempenhos, negligenciando, justamente, as que 

precisariam de mais investimento (OLIVEIRA, 2018, p. 56). 

A essa altura, já conseguimos identificar que o enunciador do PL tece alianças 

com diferentes discursos que constroem sentidos para a educação, usando-os como 

argumentos para legitimar a si mesmo e, consequentemente, a seu dizer. Expomos, a 

seguir, mais alguns fragmentos que nos permitem analisar a relação entre os argumentos 

elencados e os discursos que os sustentam. 

Eixo 2 

(11) Não é preciosismo lembrar que o Plano Nacional de Educação em vigor prevê que a 

Base Nacional Comum Curricular será de abrangência nacional, vinculando tanto Estados 

quanto Municípios, em um ato de cooperação interfederativa que, pela sua natureza, exige a 

participação maciça destes. Sendo, portanto, um ato vinculativo de todos os entes federativos 

faz-se mister a participação do Congresso Nacional no processo decisório da BNCC, como 

legítimos representantes dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e do Povo 

brasileiro. 

(12) “Segundo Legislação pertinente, o CNE é órgão de ‘assessoramento ao Ministro de 

Estado da Educação, no desempenho das funções e atribuições do poder público federal em 

matéria de educação’. Ao CNE cabe: ‘formular e avaliar a política nacional de educação; 

zelar pela qualidade do ensino; velar pelo cumprimento da legislação educacional; assegurar 

a participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira’”. (p. 4) 

Quadro 18: Fragmentos do PL 4.486/2016 (4). 

Nos trechos 11 e 12, o enunciador se apoia no discurso relatado de duas 

normativas, prosseguindo com o uso da injunção como estratégia argumentativa. Assim, 

ele tece explicações apoiadas no PNE e em “legislação pertinente” para concluir que o 

Congresso Nacional deve participar do processo decisório da BNCC. No trecho 11, 

assim como no 10, oculta-se qualquer referência ao processo de construção previsto 

para a BNCC (incluindo a consulta pública em andamento e os seminários estaduais), 

apoiando-se na ideia de “cooperação interfederativa” para reforçar que o Congresso 

Nacional, sendo formado por representantes de todos os estados brasileiros, é legítimo 

representante do povo e deve deliberar sobre a Base.  

Ademais, no trecho 12, por meio do discurso relatado, com uso de aspas, contesta 

que caiba ao CNE a aprovação da Base, mas cabe ressaltar que, contraditoriamente, não 

explicita a fonte exata da citação. Pesquisando em buscador on-line esse trecho citado 

no PL, o encontramos no portal do MEC, seção destinada à apresentação do CNE, na 

qual se afirma que: 

As atribuições do Conselho são normativas, deliberativas e de 

assessoramento ao Ministro de Estado da Educação, no desempenho das 

funções e atribuições do poder público federal em matéria de educação, 
cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela 

qualidade do ensino, velar pelo cumprimento da legislação educacional e 

assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação 

brasileira. (grifos nossos) 
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O fragmento em negrito, como se pode ver, é antecedido por uma sentença em 

que se introduzem as atribuições do Conselho que são também “normativas” e 

“deliberativas”. O mesmo é reforçado na Lei 9.131/1995, em seu artigo 7º, que diz: 

Art. 7º O Conselho Nacional de Educação, composto pelas Câmaras de 

Educação Básica e de Educação Superior, terá atribuições normativas, 

deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação e do 

Desporto, de forma a assegurar a participação da sociedade no 

aperfeiçoamento da educação nacional. 

§ 1º Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras atribuições que lhe 

forem conferidas por lei, compete: [...] 

c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no diagnóstico dos 

problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, 

especialmente no que diz respeito à integração dos seus diferentes níveis e 

modalidades; [...] 

f) analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da 

legislação educacional, no que diz respeito à integração entre os diferentes 

níveis e modalidade de ensino; (BRASIL, 1995) (grifos nossos) 

Comparando o exposto tanto no portal do MEC quanto na legislação que define as 

atribuições do CNE, confirmamos seu caráter deliberativo, o que o legitima como 

instância técnica que pode, sim, ser responsável pela aprovação da BNCC. No entanto, a 

citação feita na justificação do PL recorta apenas o trecho que favorece a tese da 

argumentação, visto que não inclui a parte em que se caracteriza o CNE também como 

órgão deliberativo. Trata-se de uma estratégia argumentativa, algo condizente com a 

finalidade do gênero, mas que nos dá pistas de restrições semânticas que atuam dando 

forma ao posicionamento do enunciador.  

É preciso, neste ponto, retomarmos o histórico a que nos referimos na subseção 

1.3.2, com relação às disputas no âmbito da composição do CNE. Michel Temer e 

Mendonça Filho, após o afastamento temporário de Dilma Rousseff, suspendem a 

indicação de 12 membros ao CNE feitas pela então presidenta, alegando que tal 

indicação tinha sido precipitada, feita antes do prazo previsto como uma estratégia para 

evitar que isso fosse feito pelo governo sucessor. O cenário de ruptura fica patente não 

apenas por todas as supostas cisões e articulações partidárias que levaram o MDB à 

tomada da presidência, mas também por uma série de novas medidas que, como vimos, 

desde o governo interino foram anunciadas e levadas a cabo. Souza, Giorgi e Almeida 

(2018), em análise sobre um conjunto de normativas encabeçadas pelo governo Temer – 

relacionadas direta ou indiretamente à educação –, afirmam que tais medidas expõem 

(...) a conjuntura em que se forma uma trama que favorece uma visão 

neoliberal, neoconservadora e centralizadora, construindo a educação pública 

como espaço cada vez mais aberto para a atuação da iniciativa privada e, por 

outro lado, promovendo a dissolução de articulações em defesa da formação 

humana crítica. (SOUZA, GIORGI, ALMEIDA, 2018, p. 103-104) 
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Rogério Marinho – autor do PL –, por sua vez, era um deputado que não fazia 

oposição ao governo de Temer, uma vez que foi favorável a todas as reformas 

implantadas após a tomada do poder, inclusive, tendo sido contra o envio ao Supremo 

Tribunal Federal (STF) das duas denúncias contra Michel Temer feitas pela 

Procuradoria Geral da República (PGR)
95

. A desqualificação do CNE para aprovação da 

BNCC, conforme faz o enunciador em sua argumentação favorável à aprovação no 

Congresso, mostra a regularidade do posicionamento assumido pelo parlamentar cujas 

ações se afinavam às do governo do qual Temer se apossou. 

Diante das últimas considerações, vemos que o enunciador busca compor um etos 

de conhecedor das leis e defensor dos direitos da população, no entanto, seu modo de 

argumentar acusam os discursos que sustentam seu enunciado e, portanto, mostram que 

esse etos é parte de uma argumentação que, em diversos momentos, dissimula, omite, 

manipula inclusive fontes legais, como no caso do fragmento 12, em que não se inclui 

na citação o trecho em que a lei define o CNE como órgão deliberativo. 

Na sequência, apresentamos os trechos 14, 15 e 19, os quais, ao versarem sobre 

como deve ser a construção da BNCC, parecem apoiar-se na construção de um sentido 

de “democracia”, reforçando a necessidade de ampla participação no processo. 

Vejamos: 

Eixo 1 

(14) Salienta-se a relevância da participação das universidades em sua pluralidade. Sendo 

responsáveis pela formação dos professores da educação básica é fundamental que 

participem do processo contribuindo com experiências e conhecimento científico na 

construção não só da própria base comum, como também, na revisão dos currículos dos 

cursos voltados para a formação de professores (...). 

(15) A participação da sociedade, dos especialistas, dos Estados, dos Municípios, das 

universidades, é condição sine qua non para alcançar os resultados esperados com a 

implementação da base nacional comum curricular. É, da mesma maneira, essencial que as 

ideologias partidárias ou pessoais sejam deixadas de lado e o conhecimento científico seja 

adotado na sua totalidade. Não é cabível que as comprovações científicas, que as técnicas 

que, comprovadamente, funcionam sejam abandonadas em nome de convicções pessoais dos 

formuladores ou dos partidos que estão no poder. O processo de construção da educação é 

uma questão de Estado, muito maior do que qualquer convicção política ou ideológica. Os 

partidos passam, as pessoas passam, mas o legado de uma educação de qualidade é 

permanente para o País. 

(19) De forma geral, poucos questionam a positividade de se ter uma base nacional comum a 

ser seguida em todas as redes de ensino. Mas, ela deve ser aberta, plural, não ideológica, 

flexível e elaborada com base em evidências científicas. Ainda, é preciso criar normas que 

garantam sua revisão periódica e adequada implementação: cuidadosa e democrática. 

Quadro 19: Fragmentos do PL 4.486/2016 (5). 

  

                                                           
95

 Mais informações disponíveis em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/raio-x-dos-

parlamentares-candidatos-do-rio-grande-do-norte/#1536617657928-fb2f5fef-67dc>. Acesso em: 08 nov. 

2018. 
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O enunciador, como em todos os demais trechos, prossegue com o tom de 

autoridade, reforçando seu etos de legislador capacitado a orientar políticas de 

educação. Assim, o uso recorrente de expressões nominalizadas e impessoais como “é 

fundamental que”, “é essencial que”, “não é cabível que”, “é preciso... que”, 

combinadas ao uso de verbos no modo subjuntivo, traz um efeito de sentido de algo 

incontestável, consensual, reconhecido e que, portanto, serviria de norte para a produção 

do documento. No que concerne à construção da Base, afirmar “é fundamental que 

participem”, referindo-se às universidades e a seus professores atuantes na formação 

docente, cria efeito estratégico de busca pela adesão dos coenunciadores, afinal, é pouco 

provável que alguém seja contra a participação dos profissionais mais diretamente 

afetados pela criação de tal documento curricular. Essa necessidade de envolvimento de 

profissionais da educação é reforçada em outros trechos, como no 15, em que fica claro 

que se trata, acima de qualquer coisa, de fortalecer o argumento de que a elaboração da 

Base deve contar com vários atores, abrangendo representação em todos os estados 

brasileiros, o que, consequentemente, sustenta o argumento de que o Congresso 

Nacional deve discutir e aprovar a BNCC em última instância. 

 Por meio da mesma estratégia de uso de expressões impessoais, o enunciador 

introduz o assunto referente a “ideologias partidárias” e do suposto “abandono” de 

“comprovações científicas”. Ao afirmar “É, da mesma maneira, essencial que as 

ideologias partidárias ou pessoais sejam deixadas de lado”, o enunciador afirma estar de 

acordo com discursos conservadores como os do ESP, segundo os quais, ensinar a 

respeitar a diversidade, educar para combater qualquer tipo de violência de gênero – 

nada mais do que promover a ética e o respeito absoluto entre cidadãos –, por exemplo, 

é doutrinar com ideologias de esquerda. Nesse sentido, ainda que tenha mencionado a 

importância da participação dos professores no fragmento 14, o enunciador continua 

atribuindo a si mesmo o papel de orientar como deve ser a educação, legitimando sua 

capacidade de assumir este espaço prescritivo, de dizer o que é ou não ideológico, o que 

é ou não ciência. O etos construído, segundo tal lógica, é de um legislador neutro, isento 

de interesses partidários e de visões de mundo, que está hierarquicamente acima, até 

mesmo, dos professores, podendo definir seu trabalho, julgá-lo, (des)qualificá-lo. 

 É curioso perceber que o enunciador deixa explícita, segundo seu ponto de vista, 

a ideia de partidarismo nas práticas escolares, defendendo a primazia da ciência. No 

entanto, defende que a aprovação da BNCC seja feita no âmbito mais partidário de 

nossa república, a esfera parlamentar de um presidencialismo de coalizão. O etos do 
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sujeito correto, justo e neutro dissimula, portanto, todos os interesses políticos que 

sustentam, por exemplo, a bancada evangélica, principal defensora do ESP.  

 A constituição do etos do enunciador do PL, conforme foi observamos por meio 

dessa análise, se pauta numa estratégia de autolegitimação, reforçada por todas as 

marcas linguísticas que dão o tom de autoridade ao texto, segundo a qual o enunciador 

se apresenta como um ser que domina conhecimentos sobre a educação, sobre políticas 

educacionais, podendo legislar sobre elas, dar orientações sobre como devem ser 

encaminhadas tais políticas e, por fim, visto que se apresenta como legislador ilibado, 

ético, legítimo representante do povo, declara seu âmbito de atuação como aquele que é 

mais indicado a aprovar a BNCC. Este processo linguístico-discursivo se constrói, de 

acordo com o que mostraram as análises, com base em um apagamento total de outras 

visões de educação, especialmente, no que concerne ao âmbito de estudos e pesquisas 

acadêmicas da área.  

O Outro repelido pelo enunciador aparece, no entanto, apenas como simulacro, 

referido por meio das grades semânticas de seu próprio posicionamento, o que fica 

marcado no fragmento 15, por exemplo, quando o enunciador faz menção a 

comprovações científicas que estariam sendo abandonadas “em nome de convicções 

pessoais dos formuladores ou dos partidos que estão no poder”. Desse modo, pode-se 

compreender que o enunciador diferencia, de um lado, “professores”, “especialistas” 

que para ele atuam em respeito à ciência / a um conhecimento neutro e verdadeiro, e de 

outro lado, “formuladores” e “partidos que estão no poder” que estariam impondo às 

políticas curriculares seus interesses particulares. Por outro lado, os interesses 

partidários manifestados na esfera parlamentar não são problematizados ou 

desqualificados por este enunciador, pelo contrário, os legisladores são enaltecidos, 

considerados representantes diretos dos desejos da população, como se houvesse acordo 

entre os incontáveis interesses defendidos no Congresso Nacional. 

Diante da análise e dos comentários que acabamos de realizar, podemos dizer que 

a caracterização do etos vem a favor da construção de sentidos para “democracia”. 

Trata-se do etos de legislador neutro que representa os anseios do povo e que diz se 

opor àqueles que representam interesses partidários, isto é, um defensor de uma suposta 

autêntica democracia. Configurar o etos desse modo reforça a tese de que é o Congresso 

Nacional que deve aprovar a BNCC e não qualquer outra instância que, em oposição ao 

modo como esse etos se constitui, seria a representação de interesses dos partidos que 

estão no poder. 
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A estratégia argumentativa, portanto, está na configuração de um etos que se diz, 

acima de tudo, democrático e neutro. No entanto, a análise discursiva, que contesta a 

origem individual dos sentidos (DEUSDARÁ, ROCHA, 2013), vem contribuir para 

mostrar que esse enunciador representado por tal etos é nada mais que um efeito de 

sentido também do entrecruzamento de diversos discursos em relação de poder que, por 

sua vez, não são neutros, representando modos de compreender a educação muito 

específicos pautados, como mostraram as análises, em uma ótica neoliberal marcada 

pelo estímulo a práticas de meritocracia – como se viu pela defesa dos testes em larga 

escala –, pela associação da educação à formação de massa de trabalhadores – conforme 

a referência aos testes psicométricos – e uma perspectiva neoconservadora, no que 

concerne à defesa do ideário do Escola sem Partido. Precisamos deixar claro, neste 

ponto, que isso não é neutralidade, mas sim um posicionamento claro que, ao fazer 

oposição a outros, se apresenta estrategicamente como “neutro”, como “desejo do 

povo”, buscando conseguir maior adesão às ideias que defende, mas, simultaneamente, 

sem debatê-las de modo aprofundado.  

Finalmente, compreendemos que a constituição do etos do enunciador do PL 

como legislador “ilibado”, “neutro”, “capaz de participar positivamente do debate 

educacional”, se deu com base na assunção de posicionamentos que: supervalorizam os 

parlamentares enquanto sujeitos preparados para o debate educacional e para orientar a 

construção de políticas de educação; deslegitimam o CNE, órgão deliberativo técnico 

definido em lei própria para tratar de políticas educacionais; silenciam o discurso 

acadêmico-científico da área educacional. O movimento por meio do qual se constitui o 

etos desse enunciador, portanto, nos mostra que há preponderância de uma lógica 

sustentada no esvaziamento da especificidade das discussões em educação, passando tal 

debate para o âmbito das disputas partidárias e do interesse particular de grupos com 

ideias sem qualquer respaldo acadêmico-científico e que buscam instituir-se como 

“verdade neutra”. 
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4.2.2. “Injustificável ruptura no processo democrático”: comitê assessor e equipe 

de especialistas contra as investidas da Câmara dos Deputados 

 

 Na seção anterior, analisamos o PL 4.486/2016 que teve como um de seus 

desdobramentos de tramitação a realização de um seminário sobre a BNCC, em 31 de 

maio de 2016, coordenado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados
96

. 

Uma das consequências da realização deste seminário foi a divulgação imediata do 

documento que nos dedicamos a analisar nesta seção: uma nota de esclarecimento e 

manifestação de posicionamento assinado pelo grupo que atuou na elaboração das duas 

primeiras versões da BNCC. 

 De início, chama a atenção o fato de o enunciado se apresentar, 

simultaneamente, como “nota de esclarecimento” e “manifestação de posicionamento”. 

Verificamos que se trata, portanto, de um texto que nasce no cruzamento de dois 

gêneros discursivos, o que, como sabemos, se relaciona às suas diferentes finalidades. 

Por conseguinte, somos levados a pensar, ainda que brevemente, sobre tais finalidades 

em jogo. Primeiro, pesquisando em fontes da esfera jornalística, no portal da agência 

Race Comunicação, encontramos a seguinte definição para o gênero nota de 

esclarecimento: 

Quando organizações ou figuras públicas ficam expostas a escândalos, 

cenários de crise ou acusações, a imprensa é ágil no compartilhamento da 

notícia. Por isso, o gerenciamento de crise é importante na definição 

da imagem da empresa ou entidade. 

Visando amenizar os impactos negativos na mídia, a primeira atitude a ser 

feita pela assessoria de imprensa é a elaboração da nota de esclarecimento. 

Trata-se de um documento que pretende explicar a situação em pauta, 

desculpar-se por falhas ou responder a acusações, a fim de amenizar o retrato 

desfavorável da organização na mídia. 

Quanto mais humilde é a conduta de uma nota de esclarecimento, maior será 

a consideração do público como resposta. (MITSUI, 2014, on-line) 

  

A definição apresentada coloca a exposição a escândalos ou a realização de 

acusações e a circulação disso na mídia como o ponto de partida para a confecção de 

uma nota de esclarecimento, considerando-a como um instrumento de gestão de crise 

necessário à formação da imagem da instância que foi colocada em cheque. Articulando 

tais contribuições a um olhar discursivo, buscamos na dêixis enunciativa da nota em 

análise elementos para compreender a finalidade do enunciado. Para começar, 

configura-se um EU, isto é, um enunciador que se apresenta como o grupo responsável 
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 Mais detalhes sobre este seminário estão registrados no capítulo 1, seção1.3.2, deste trabalho. 
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pela elaboração da BNCC1-2015 e da BNCC2-2016, o qual se dirige a um TU genérico, 

a população como um todo ou todos os interessados no debate educacional, a quem ele 

considera ser necessário tecer esclarecimentos. Esse EU, adicionalmente, fala de alguma 

coisa, alvo de seu enunciado, que, nesse caso específico, seriam dois elementos: o 

processo de construção da BNCC (que inclui a abordagem da composição da equipe de 

assessores e especialistas) e a ameaça de ruptura desse mesmo processo.  

Nosso conhecimento acerca das condições sociais e políticas de produção desse 

enunciado, ou seja, do seu “aqui” e “agora”, nos remete aos sucessivos ataques que tal 

comissão sofreu, desde a divulgação da BNCC1-2015, sendo acusada de “defender 

interesses de certos partidos”, de registrar no documento um “viés ideológico”, de 

desconsiderar o “desejo da maioria da população brasileira” – perspectiva que, 

conforme vimos, atravessa o enunciado do PL 4.486/16. Esse panorama social, 

indissociável dos diversos enunciados produzidos sob essas condições, nos permite 

compreender o sentimento de necessidade de se fazer uma nota de esclarecimento, 

trazendo à tona um ponto de vista que é completamente silenciado e apresentado na 

forma de simulacro nos enunciados de ataque. A nota vem, portanto, mostrar outra 

perspectiva, uma defesa às acusações que foram feitas até então. 

Entretanto, o enunciado não se destina apenas aos esclarecimentos, mas também a 

uma manifestação de posicionamento. Não temos conhecimento de um gênero chamado 

“manifestação de posicionamento”, porém, as primeiras leituras desse enunciado nos 

mostram sua aproximação, em alguma medida, com o gênero manifesto, no qual um 

enunciador apresenta seu posicionamento relativo a uma problemática. Em nosso caso 

específico, o enunciador apresenta e defende a sua opinião acerca daquilo que identifica 

como sendo uma tentativa de ruptura no processo de elaboração da BNCC. 

De modo geral, nos primeiros parágrafos, o texto se centra na defesa da legalidade 

do processo, apresentando as normativas segundo as quais se sustentaria a necessidade 

da BNCC. Em seguida, dedica-se à caracterização do processo de construção da Base, 

expondo informações que fortalecem o argumento de que se tratou de um processo 

democrático. Finalmente, nos três últimos parágrafos, passa à manifestação da 

preocupação com o que denomina como “ruptura no processo democrático” de 

elaboração da BNCC.  

Considerando, então, esses eixos temáticos que conduzem o desenvolvimento do 

texto, somando a isso o reconhecimento das finalidades dos gêneros nota de 

esclarecimento e manifesto, aprofundamos nossa análise em três blocos, deslocando o 
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foco entre a caracterização dos três principais objetos temáticos sobre os quais se 

debruça o enunciado: 

 o comitê assessor e da equipe de especialistas; 

 o processo de construção da BNCC; 

 os agentes que propõem intervenção no processo da BNCC. 

Em cada um dos blocos, apresentamos um quadro com a relação dos fragmentos 

que tratam de cada um dos recém-referidos objetos temáticos, buscando, a partir deles, 

analisar marcas linguísticas que nos deem pistas sobre um modo de enunciação apoiado 

em discursos em concorrência que participam da significação da educação e, por 

conseguinte, da própria BNCC.  

 

4.2.2.1. Processo de designação e caracterização da equipe da BNCC 

 

Para a análise deste primeiro bloco, após sucessivas leituras da nota, organizamos 

o seguinte quadro que relaciona os fragmentos dedicados à caracterização do comitê de 

assessores e da equipe de especialistas da BNCC.  

(1) 

Em conformidade com o estabelecido pelas metas acima referidas, a SEB/MEC, em março de 2015, 

deu continuidade ao processo de elaboração da BNCC. Constituiu um comitê assessor, composto 

por professores universitários das regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil, e uma equipe de 

especialistas, composta por professores universitários que atuam em cursos de licenciatura, 

professores da escola de educação básica e técnicos das secretarias de educação de estados, 

municípios e do Distrito Federal, sendo os integrantes desses dois últimos indicados pelo CONSED 

e pela UNDIME. Coube a esse grupo de 133 pessoas, organizado em 29 comissões e nomeado pelas 

portarias 19 e 20,de 10 de julho de 2015,da SEB/MEC, elaborar a proposta preliminar de direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC, disponibilizada à consulta pública pela 

SEB/MEC em setembro de 2015. (3º parágrafo) 

(2) 

Ao longo dos meses de dezembro de 2015 a março de 2016, a equipe de assessores e especialistas 

acolheu, com profundo sentimento de respeito ao debate público, as críticas e contribuições de todos 

os setores da sociedade que se manifestaram sobre o documento preliminar. Foram analisados: os 

dados da consulta pública, feita por meio do Portal, e que foram consolidados em relatórios 

elaborados por pesquisadores da UnB e da PUC-Rio; os pareceres produzidos por leitores críticos da 

proposta preliminar; as contribuições de diversas associações científicas, com as quais o comitê 

assessor e as equipes de especialistas se reuniram; as contribuições decorrentes de reuniões com 

movimentos sociais, grupos de pesquisa, escolas, dentre outros grupos com os quais o comitê 

assessor e as equipes de especialistas se reuniram. Para todos que estivemos envolvidos nesse 

processo, atuar na construção de documento tão relevante para a educação brasileira, em diálogo 

com a sociedade, foi uma tarefa desafiadora, assumida com senso de responsabilidade e espírito 

democrático.  (6º parágrafo) 

Quadro 20: Fragmentos referentes à designação e caracterização da equipe da BNCC e de suas ações. 

 

Um primeiro movimento de análise que se faz pertinente é a observação dos 

recursos empregados no enunciado que contribuem para a construção da imagem 

relacionada ao comitê assessor e equipe de especialistas responsáveis pelas duas 
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primeiras versões da BNCC. Nesse sentido, uma vez separados os fragmentos nos quais 

encontramos elementos que caracterizam ora a equipe, ora o modo como tal equipe 

desenvolveu seu trabalho, passamos a observar neles três aspectos: 

 os modos de designação relacionados à equipe; 

 os modos de caracterização da equipe; 

 as marcas de subjetividade que qualificam a ação da equipe.  

 

Nos fragmentos 1 e 2, as designações usadas pelo enunciador como parte do modo 

de sua caracterização são baseadas no emprego da terceira pessoa, por meio do uso dos 

seguintes referentes: “um comitê assessor (...) uma equipe de especialistas”, “a equipe 

de assessores e especialistas”, “o comitê assessor e as equipes de especialistas”. Nota-

se, nesse aspecto, que o enunciador se apresenta como objeto de seu próprio enunciado, 

o que cria um efeito de sentido de distanciamento desse objeto, de impessoalidade. Esse 

uso é muito recorrente, especialmente, nos primeiros parágrafos do texto, no decorrer 

dos quais, somam-se a essas designações a descrição da atuação do grupo no processo 

de construção da BNCC.  

É interessante observar no fragmento 1, as designações que são acompanhadas 

pelo artigo indefinido “um” – combinado a “comitê de assessores” – e “uma” – 

combinado a “equipe de especialistas”. O referir-se de modo indefinido nesse primeiro 

momento vem aliado a um movimento que busca legitimar esse enunciador coletivo, 

pois gramaticalmente abre margem para a apresentação da equipe, para a explicitação 

de como o grupo foi composto. As estruturas que vão determinar as designações ainda 

indefinidas, por sua vez, introduzidas pelo particípio “composto(a)”, se apresentam 

respaldadas na legislação (“Em conformidade com o estabelecido pelas metas acima 

referidas”) e caracterizam a equipe como heterogênea, com docentes representantes de 

diferentes regiões do país, atuantes em diferentes etapas da educação brasileira 

(Educação Básica e ensino superior), além de técnicos indicados por Consed e Undime. 

O enunciador, portanto, delineia as características do grupo por meio de estruturas 

menos subjetivas, as quais não dizem diretamente, mas deixam subentendida a ideia de 

que se trata de uma equipe “diversificada”, “múltipla”. Compreendemos, por 

conseguinte, que o início do texto é marcado por estruturas linguísticas de designação e 

qualificação que criam efeito de distanciamento entre o enunciador e aquilo sobre o que 

ele discorre, isto é, aqueles que atuaram na construção da BNCC1-2015 e BNCC2-

2016. 
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Na sequência, ainda no fragmento 1, o enunciador continua delineando as 

características do grupo, usando, desta vez, uma nova designação: “esse grupo de 133 

pessoas, organizado em 29 comissões e nomeado pelas portarias 19 e 20, de 10 de julho 

de 2015, da SEB/MEC”. Faz-se, desse modo, uma referência anafórica que recupera 

tudo o que já foi dito sobre “esse grupo” e, adicionalmente, chamando a atenção para 

caracterizações quantitativas e, novamente, dando destaque ao aspecto legal, por meio 

da explicitação das portarias de nomeação dos integrantes. A lógica do enunciador, 

portanto, permanece a mesma, ou seja, segue fazendo uma caracterização mais objetiva 

da equipe e legitimando-a por meio do discurso jurídico. 

Em determinados momentos, porém, a descrição mais objetiva é atravessada por 

expressões mais subjetivas que também participam da produção de uma imagem 

positiva da equipe responsável pelas primeiras duas versões da BNCC, como no 

fragmento 2 (vide os grifos). Assim, em suas primeiras linhas, ainda se vê uma 

designação em terceira pessoa (“a equipe de assessores e especialistas”) que cria efeito 

de distanciamento do enunciador em relação ao ente sobre o qual ele enuncia, porém, a 

subjetividade fica marcada na estrutura que modifica o verbo conjugado “acolheu”, a 

saber, “com profundo sentimento de respeito ao debate público”.  

No entanto, um pouco mais adiante, o modo de designar o grupo abandona a 

terceira pessoa e passa a um registro subjetivo marcado pelo emprego da primeira 

pessoa do plural em “todos que estivemos envolvidos nesse processo”, algo que, até 

então, não havia ocorrido. É importante ressaltar que esse trecho trata mais 

especificamente da tarefa incumbida ao grupo, caracterizando o grupo indiretamente e, 

assim, nesse momento, o enunciador não apresenta qualquer resistência em se assumir 

explicitamente como fonte de referências do enunciado. Adicionalmente, como já havia 

feito no início deste fragmento, não se furta em qualificar o modo pelo qual a “tarefa 

desafiadora” de construir o documento curricular foi conduzida: “com senso de 

responsabilidade e espírito democrático”. 

O que se nota, finalmente, é que, quando o foco do enunciado é na caracterização 

e apresentação do grupo responsável pelas duas primeiras versões da Base, o enunciador 

busca distanciar-se, usando a terceira pessoa, pautando-se no discurso jurídico oficial 

que respalda a criação do grupo, correlacionando informações quantitativas, enfim, 

marcas que reforçam um efeito de sentido de legitimação da equipe. Tais elementos 

evidenciam a relação da organização textual do enunciado com a finalidade do gênero 

discursivo nota de esclarecimento que, como vimos, frente a uma conjuntura em que se 
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coloca em cheque um indivíduo / um coletivo / uma instituição, se destina a expor 

informações que positivem a imagem daquele que foi questionado. 

Por outro lado, quando passa a tratar do processo de construção da BNCC, o 

enunciador assume a primeira pessoa, apresentando-se como voz de autoridade, visto 

que fala de tarefa de sua responsabilidade e atuação direta. O enunciador, portanto, 

considerando ainda toda a caracterização positiva que fez do grupo, assume o lugar de 

fonte de referências e atesta o “senso de responsabilidade” e o “espírito democrático” 

com que seu trabalho foi conduzido. 

Vale lembrar que o enunciado é uma nota de esclarecimento e que este gênero 

discursivo implica uma situação de enunciação na qual a imagem de um ente é colocada 

em questão devido a alguma acusação. Com isso, esse duplo movimento, ora de 

distanciamento e maior objetividade, ora de aproximação e maior subjetividade, se 

entrelaça e contribui para a circulação de sentidos que participam da reformulação da 

imagem da equipe de assessores e especialistas da BNCC. Adiantamos aqui que essa 

imagem se constitui em oposição à construção da imagem daquele que o enunciador 

considera ser o agente que o deslegitimou, mas nos aprofundaremos nessa questão em 

momento futuro. 

 

 

4.2.2.2. Produção de sentidos e valores para o processo de construção da BNCC 

 

Um dos pontos centrais da nota em análise é a caracterização do processo de 

elaboração da BNCC, tratando-se de um elemento que fundamenta não apenas os 

esclarecimentos prestados, mas também a argumentação no que se refere ao 

posicionamento da equipe frente a tentativas de modificação de tal processo. No quadro 

a seguir, relacionamos os fragmentos do texto nos quais o foco recai sobre este aspecto. 

 

(3) 

Desde a sua versão preliminar, e de forma mais explícita e amadurecida na sua segunda versão, os 

princípios que orientaram a elaboração da BNCC decorrem daqueles expressos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, para o Ensino Fundamental, para o Ensino Médio, e nas demais diretrizes. 

Alicerçam-se, portanto, nas conquistas dos diferentes setores da sociedade brasileira em defesa de 

uma educação republicana, pautada na valorização dos sujeitos da educação básica, no respeito à 

diversidade, no compromisso com o desenvolvimento das ciências, na afirmação das 

responsabilidades do Estado com uma formação para a cidadania responsável, crítica e 

emancipadora. Tal processo de elaboração da BNCC, em suma, pautado por ampla participação da 

sociedade e por diálogo com os entes federados, é constitutivo da própria natureza desse documento 

elaborado e de suas possibilidades de contribuir para a melhoria da qualidade da educação pública 

brasileira. (4º parágrafo) 
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(4) 

Em 16 de setembro foi publicada uma versão preliminar da BNCC, no Portal da Base Nacional 

Comum Curricular: http://basenacionalcomum.mec.gov.br. Essa versão recebeu 12.226.510 

contribuições, advindas de 45.098 escolas, 4.356 organizações, 210.864 professores. Os números da 

consulta pública, disponibilizados no Portal, são expressivos da mobilização e do debate gerado pela 

BNCC. Além disso, esse debate não ficou circunscrito ao Portal. Estendeu-se a centenas de reuniões 

promovidas pela Secretaria de Educação Básica do MEC com associações científicas, movimentos 

sociais, redes de ensino, universidades e leitores críticos das áreas de conhecimento, que emitiram 

pareceres sobre os documentos preliminares dos diferentes componentes curriculares da educação 

básica. (5º parágrafo) 

(5) 

Esse amplo debate público permitiu que emergissem, em cada área de conhecimento, as principais 

controvérsias técnicas e políticas a respeito dos currículos. Tornou-se, dessa forma, possível 

elaborar uma segunda versão que, articulada às DCNs, exprime entendimentos entre os diferentes 

segmentos que participaram do debate a respeito de quais devem ser os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento fundamentais para cada etapa de escolarização e componente curricular. Essa 

segunda versão, entregue pela SEB/MEC ao Conselho Nacional de Educação, ao CONSED e à 

UNDIME, em 3 de maio de 2016, expressa, portanto, o modo como o comitê assessor da base e as 

equipes de especialistas incorporaram à versão preliminar do documento um conjunto amplo e 

heterogêneo de contribuições. Nosso entendimento é o de que essa entrega inaugura um novo ciclo 

de debates, nos estados, municípios e Distrito Federal, que conduzirão àquela que será a versão final 

da BNCC, sobre a qual caberá ao Conselho Nacional de Educação, tal como previsto no Plano 

Nacional de Educação, manifestar-se. (...) (7º parágrafo) 

Quadro 21: Fragmentos referentes à caracterização do processo de elaboração da BNCC. 

A nota dedica três longos parágrafos à caracterização do processo da BNCC, no 

decorrer dos quais o foco está, de fato, em apresentar detalhes sobre a construção do 

documento, seus fundamentos e suas etapas. Desse modo, no fragmento 3, o enunciador 

procura marcar o diálogo entre as duas primeiras versões da BNCC e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNs), conforme ratifica o emprego 

dos verbos conjugados “decorrem”, “alicerçam-se” e “pautados” (vide grifos no quadro 

21, fragmento 3). As DCNs surgem, portanto, como voz de autoridade que dá suporte à 

construção do documento e positiva sua imagem, afinal, no fragmento 3 do quadro 21, o 

próprio enunciador apresenta tais diretrizes como sinônimo de  

(...) conquistas dos diferentes setores da sociedade brasileira em defesa de 

uma educação republicana, pautada na valorização dos sujeitos da educação 

básica, no respeito à diversidade, no compromisso com o desenvolvimento 

das ciências, na afirmação das responsabilidades do Estado com uma 

formação para a cidadania responsável, crítica e emancipadora. 

 

Se as DCNs são uma “conquista” atribuída a “diversos setores da sociedade” e os 

princípios da BNCC, afirma-se, estão em diálogo estreito com tais diretrizes, o 

enunciado nada mais faz que associar as características de um documento às do outro, o 

que é explicitado e reforçado pela oração “pautado por ampla participação da sociedade 

e por diálogo com os entes federados” que modifica o termo “tal processo de elaboração 

da BNCC”. 

O fragmento 4, por sua vez, traz uma estrutura passiva (“foi publicada uma versão 

preliminar da BNCC”) por meio da qual gera um efeito de apagamento de referências à 
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equipe de assessores e especialistas, colocando, mais uma vez, o foco em uma das 

etapas de confecção do documento – a publicação da versão preliminar (BNCC1-2015). 

Na sequência, passa a apresentar “essa versão” como ponto de partida para a realização 

do período de consulta pública, apresentando dados quantitativos detalhados sobre as 

contribuições recebidas durante essa fase – “recebeu 12.226.510 contribuições, advindas 

de 45.098 escolas (...)”. Tais dados, o enunciador qualifica como “expressivos da 

mobilização e do debate gerado pela BNCC”. Diante disso, novamente, notamos um 

movimento de positivação da imagem do processo e do documento.  

Outro elemento que chama a atenção no fragmento 4 é quando o enunciador 

afirma que “esse debate não ficou circunscrito ao Portal”, espaço no qual puderam ser 

registradas as contribuições durante a consulta pública. Tal afirmação nos coloca diante 

de uma marca de heterogeneidade, a negação polêmica. Maingueneau (1997, p.82), 

fundamentado nas propostas de Ducrot, explica que a negação polêmica “contesta, 

opõe-se a uma asserção anterior, explícita ou não (...): trata-se de um verdadeiro ato de 

negação, de refutação do enunciado positivo correspondente”, desse modo “o que é 

rejeitado é construído no interior da própria enunciação que o contesta” (1997, p.84). 

Dessa forma, dizer que “não ficou circunscrito” nos mostra que, na perspectiva de quem 

enuncia, há uma afirmação subjacente sustentada em outros enunciados segundo os 

quais o debate, sim, “ficou circunscrito”, foi restrito. Nesse sentido, apesar de a nota ser 

escrita como resposta à tentativa de intervenção da Câmara dos Deputados, ela tece 

esclarecimentos que buscam legitimar o processo de elaboração BNCC frente a diversas 

críticas sofridas, inclusive, as referentes à consulta pública. A citação a seguir apresenta 

uma crítica que problematiza, inclusive, os informes quantitativos referentes às 

contribuições, refutando seu potencial de indicativo de significativa participação: 

Uma análise dos microdados da consulta pública, obtidos da Secretaria 

Executiva do MEC via Lei de Acesso à Informação, mostra que o número de 

contribuintes únicos nas três categorias é 143.928. Dessa forma, dos mais de 

300 mil cadastros evocados pelo ex-secretário Palácios em 2016, mais da 

metade não se converteu a contribuinte da consulta. Parece óbvio, portanto, 

que as 12 milhões de contribuições não significam 12 milhões de 

contribuintes, mas é preciso qualificar o que se quer chamar de 

"contribuição". Afinal, por que um discurso oficial tão importante se 

assentaria em uma ambiguidade dessas? (CÁSSIO, 2017, on-line) 

 

O fragmento 5, após todas as considerações feitas nos anteriores, pauta-se nelas 

para qualificar, direta e indiretamente, o processo. Assim, valoriza o que foi apresentado 

acerca da discussão da versão preliminar (BNCC1-2015), designando esta etapa como 

“amplo debate público” e afirmando que este debate trouxe à tona “as principais 
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controvérsias técnicas e políticas a respeito dos currículos”. Tudo isso funciona, 

portanto, como legitimador do trabalho que foi feito e que resultou na segunda versão 

(BNCC2-2016). Neste ponto, novamente, recorre-se ao efeito de apagamento da equipe 

de assessores e especialistas, por meio do emprego de estrutura impessoal “tornou-se 

possível elaborar”, focalizando especificamente a produção de “uma segunda versão” a 

qual o enunciador respalda, mais uma vez, nas DCNs – “articulada às DCNs” –, 

concluindo, diante disso, que se trata de um documento que “exprime entendimentos 

entre os diferentes segmentos”. Um pouco mais adiante, ainda neste fragmento, o 

enunciador volta a evidenciar “o comitê assessor da base e as equipes de especialistas” 

como sujeitos responsáveis por parte do processo, como aqueles que incorporaram na 

primeira versão (BNCC1-2015) “um conjunto amplo e heterogêneo de contribuições”. 

Dessa forma, ao valorizar a complexidade e diversidade das contribuições, valoriza 

também seu trabalho e tudo isso pautado em uma exposição detalhada, feita 

anteriormente, que daria respaldo a essa positivação do processo e, consequentemente, 

de sua atuação nele. 

Feitas essas considerações, podemos perceber que, ao se dedicar especificamente 

ao processo de construção da BNCC, o enunciado se estrutura em um continuum que 

vai de formas com efeitos mais objetivos às de efeito mais subjetivos, sendo que as 

primeiras estariam a favor de dar sustentação às últimas. Assim, inicialmente, o foco 

exclusivo no processo é ressaltado inclusive por estruturas que apagam os agentes 

responsáveis pela redação dos documentos. Entretanto, no correr do texto, uma vez 

feitas explanações que dão ao texto um sentido de objetividade – pautadas no discurso 

jurídico das DCNs e nos números da consulta pública –, justificam-se os empregos mais 

subjetivos que positivam a imagem do processo, do documento e da atuação da equipe, 

pautados numa ideia de “participação democrática”.  

Vale dizer que tanto nas análises desta seção quanto nas da seção anterior, o modo 

de organização do texto deixa marcas de seu diálogo com o gênero nota de 

esclarecimento, expondo informações pontuais sobre o processo e a equipe, reforçando 

a articulação com os textos normativos. Por outro lado, como acabamos de afirmar, o 

continuum mostra o movimento do enunciado em direção à manifestação de seu 

posicionamento, o qual, necessariamente, se pauta em toda a exposição feita 

anteriormente que, por fim, acaba também sendo parte de uma argumentação maior: a 

de que o processo não deve ser arbitrariamente interrompido, conforme podemos 

discutir mais atentamente nas próximas linhas. 
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4.2.2.3. Construção de imagens do Outro: a “ruptura do processo democrático” 

 

 Resta-nos analisar os fragmentos do enunciado nos quais o enunciador deixa 

registrado o seu posicionamento referente às tentativas de intervenção no processo de 

construção da BNCC que, conforme vimos, foram explicitamente manifestadas por 

meio do PL 4.486/16. A seguir, expomos um quadro com os fragmentos sobre os quais 

recai nosso foco a partir de agora. 

(6) 

(...) O comitê assessor e as comissões de especialistas permanecem à disposição dessas instâncias 

para apresentar e debater a segunda versão do documento da Base, sempre que forem requisitados a 

fazê-lo. Entende esse comitê que a interposição de quaisquer alterações na segunda versão do 

documento que não sejam aquelas pactuadas diretamente com os entes federativos, isto é, feitas sem 

a devida consideração das contribuições aqui enumeradas, sinalizaria injustificável ruptura no 

processo democrático de produção do documento. (7º parágrafo) 

(7) 

Dada a natureza do processo com o qual o comitê assessor e as equipes de especialistas se 

comprometeram, bem como os princípios que fundamentam o documento produzido neste processo, 

preocupam-nos iniciativas que vêm tentando deslocar a discussão da Base do âmbito do CONSED, 

da UNDIME e do Conselho Nacional de Educação para outras instâncias, com a participação de 

grupos e atores cuja legitimidade para deliberar sobre o processo não foi ou tem sido discutida com 

a sociedade. É oportuno lembrar que a perspectiva de um pacto interfederativo, apontada pelo PNE 

como aquela que deve orientar o processo de formulação da BNCC, só se efetiva a partir das 

deliberações de estados e municípios sobre o documento. (8º parágrafo) 

(8) 

Iniciativas de reformulação da segunda versão do documento da BNCC que representem interrupção 

do processo, já em pleno curso, de discussão com estados, municípios e Distrito Federal põem em 

risco tanto os princípios que fundamentaram a construção daquele documento, como a proposição 

de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento alicerçados nestes princípios. Por 

consequência, tais iniciativas ameaçam o principal objetivo de elaboração de uma base comum para 

os currículos nacionais: o de contribuir para a melhoria da qualidade de educação básica, entendida 

como garantia aos estudantes e às estudantes de serem acolhidos em sua diversidade e de, nela, 

terem reconhecidos seus direitos fundamentais. (9º parágrafo) 

(9) 

Manifestamos, portanto, nossa preocupação com as ações recentes no âmbito da BNCC e 

defendemos a necessidade de manter a coerência e os princípios do processo, com a disposição da 

equipe elaboradora da versão preliminar do documento de participar dos debates sobre ele. A 

valorização dos resultados do árduo esforço de debate, negociação e textualização pode garantir que 

o processo de construção da BNCC se faça rigorosamente alinhado ao que prevê o PNE: na 

perspectiva de um pacto interfederativo, agora conduzido por CONSED e UNDIME, e tendo o 

Conselho Nacional de Educação como instância a qual caberá a análise de um documento que seja, 

efetivamente, fruto de amplo processo de negociação com a sociedade, e não apenas deliberação de 

alguns setores ou grupos. (10º parágrafo) 

Quadro 22: Fragmentos referentes à caracterização das tentativas de intervenção no processo da BNCC. 

 

 O que chama a atenção nesses fragmentos, de início, é um esquema de 

polarização que coloca, de um lado, o processo que vinha sendo empreendido para 

construção da BNCC e, de outro lado, as já referidas tentativas de modificar esse 

processo. Pressupomos que é fundada nessa oposição que se dá, essencialmente, a 

identificação e caracterização desse Outro que é repelido pelo enunciador da nota. 

Recordemos as palavras de Maingueneau (2008a, p.55) que ao construir o conceito de 

competência discursiva explica: 
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Se indagarmos em que condições um discurso pode ‘dar palavra’ a seu Outro, 

devemos responder que uma posição enunciativa não pode sair de seu 

fechamento semântico, que ela só pode emprestar-lhe suas próprias palavras, 

manifestando-se, assim, a irredutível descontinuidade que funda o espaço 

discursivo. 

 

Com isso, recorremos a mais um quadro, cujas colunas colocam em evidência, 

primeiro, os modos de representação do Outro, depois, os modos de representação do 

Mesmo e, entre os dois, as ações que os colocam em relação e que, na maioria dos 

casos, participam da atribuição de características que representam o Outro. 

 

Representação do Outro Ações 
Representação do 

mesmo 

(6) 

“interposição de quaisquer alterações (...) que 

não sejam aquelas pactuadas diretamente com 

os entes federativos” 

sinalizaria 

“injustificável ruptura no 

processo democrático de 

produção do documento” 

(7) 

“iniciativas que vêm tentando deslocar a 

discussão da Base do âmbito do CONSED, da 

UNDIME e do Conselho Nacional de Educação 

para outras instâncias, com a participação de 

grupos e atores cuja legitimidade para deliberar 

sobre o processo não foi ou tem sido discutida 

com a sociedade” 

preocupam -nos 

(8) 

“iniciativas de reformulação da segunda versão 

do documento da BNCC que representem 

interrupção do processo” 

põem em risco 

“tanto os princípios que 

fundamentaram a 

construção daquele 

documento, como a 

proposição de direitos e 

objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento 

alicerçados nestes 

princípios.” 

“tais iniciativas” ameaçam 

“o principal objetivo de 

elaboração de uma base 

comum para os currículos 

nacionais: o de contribuir 

para a melhoria da 

qualidade de educação 

básica, entendida como 

garantia aos estudantes e 

às estudantes de serem 

acolhidos em sua 

diversidade e de, nela, 

terem reconhecidos seus 

direitos fundamentais.” 

Quadro 23: Esquema de polarização entre iniciativas “ruptura” e “processo democrático”. 

 

O quadro 23 facilita a visualização do modo por meio do qual o enunciador vai 

deixar marcas de seu posicionamento referente ao seu Outro. De início, vemos que 

todas as designações usadas para referir-se a esse Outro não são específicas, não 

marcando seres, mas “iniciativas”, portanto, delineia-se esse Outro com base no que ele 
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faz, isto é, caracterizando as tais “iniciativas” que praticam. Essas “iniciativas”, por sua 

vez, são sempre apresentadas em relação ao processo de construção da BNCC, do qual o 

enunciador participa. Nesse sentido, as três colunas evidenciam exatamente essa 

relação, permitindo, ademais, que observemos que essas iniciativas são caracterizadas 

indiretamente pelos verbos que se relacionam a elas não simplesmente em termos 

sintáticos, mas, especialmente, semânticos. Assim, temos que essas iniciativas são 

consideradas como “ameaça”, “risco” e “preocupação” quando confrontada com o 

Mesmo do discurso. 

Os modos de se referir ao Outro, portanto, sempre partem de sua relação com o 

Mesmo, uma relação entendida, conforme vimos, como “ameaça” e que, desse modo, é 

designada como “interposição”, “interrupção do processo”. Nesse sentido, é importante 

recordar que, conforme mostrou a seção anterior, o processo de construção da BNCC é 

positivado no decorrer de todo o enunciado, assim, esse Outro é “interposição” e 

“interrupção” de algo caracterizado como “democrático”, “participativo”, fundamentado 

nas normativas do país, colocando tudo isso em risco. Esse Outro tenta “deslocar a 

discussão” para um lado que o enunciador questiona, envolvendo “grupos e atores cuja 

legitimidade para deliberar sobre o processo não foi ou tem sido discutida com a 

sociedade”. Tendo em vista que tais “grupos e atores”, segundo o enunciador, não foram 

legitimados pela sociedade para deliberar sobre a BNCC, reforça-se o cenário criado em 

que esse Outro se configura como uma ameaça ao caráter “democrático” do processo. 

Assim, apesar de não especificar diretamente quem são as “outras instâncias” e esses 

“grupos e atores”, a própria oposição entre o enunciador e esse Outro já é um ponto 

fundamental da caracterização deste último.  

Por outro lado, esse enunciador sempre acaba relacionando seu Outro a si mesmo, 

caracterizando-o em sua oposição. Mas ele não se inclui por meio de designações 

explícitas a si mesmo, mas sim como quem fez parte de um processo qualificado 

positivamente, o da produção da BNCC – daí a importância dos efeitos de sentido de 

objetividade ao se manifestar frequentemente, conforme vimos nas duas subseções 

anteriores, por meio de estruturas impessoais, ao se referir à equipe de assessores e 

especialistas, e por meio do diálogo com normativas (DCNs, PNE). Assim, na terceira 

coluna, ficam evidentes as referências positivas ao processo que salientam o 

posicionamento do Mesmo do discurso que se vê ameaçado, como: ao designá-lo como 

“processo democrático” – alvo de “ruptura” –; ao retomar os princípios do processo que, 

conforme mostrado em outros momentos, se sustentam no respeito às DCNs; ao retomar 
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o objetivo da construção da BNCC e relacioná-lo à garantia de respeito à diversidade 

dos estudantes brasileiros. 

Por fim, no fragmento 9 (quadro 22), último parágrafo do texto, uma vez tendo 

legitimado a si e ao processo do qual participou, o enunciador conclui seu manifesto, 

focando não mais na formação da imagem de seu Outro em oposição a si, mas, ao 

contrário, defendendo o processo, frente a esse Outro “ameaçador”. Assim, reforça a 

qualificação do trabalho feito como “árduo esforço de debate, negociação e 

textualização”, como único caminho “rigorosamente alinhado ao que prevê o PNE”, 

como “fruto de amplo processo de negociação com a sociedade”, oposto à “deliberação 

de alguns setores ou grupos”.  

Diante desses modos de designação e caracterização do Outro em relação ao 

Mesmo e do Mesmo em relação ao Outro, somos remetidos às palavras de Maingueneau 

(2008a, p. 106), ao explicar que “como se vê, a formação discursiva não define somente 

um universo de sentido próprio, ela define igualmente seu modo de coexistência com os 

outros discursos”. Assim, as análises feitas até aqui nos apontam para a existência de, ao 

menos, duas formações discursivas, dois posicionamentos acerca do que seria uma 

construção de uma política curricular democrática em sua essência e no modo como foi 

elaborada. Esperamos que, após feitas todas as análises acerca dos enunciados que 

discorrem sobre a BNCC e seu processo de construção, possamos chegar a compreender 

quais são esses posicionamentos em concorrência e para que discursos eles apontam.  

 

 

4.2.2.4. Síntese das análises 

 

A análise dos três blocos feitas em separado foi um caminho metodológico que 

nos permitiu observar, em detalhes, os processos de designação e/ou caracterização dos 

três alvos de interesse do enunciado: a defesa da imagem positiva da equipe de 

assessores e especialistas; o processo de construção da BNCC; e a crítica às investidas 

de modificação no processo. 

Sobre o primeiro bloco, percebemos que o efeito de objetividade marcado pelas 

referências à equipe em terceira pessoa e por sua caracterização pautada no discurso 

jurídico (PNE e portarias de nomeação) foi parte de uma argumentação mais ampla que 

defende a continuidade do processo de construção da BNCC sem rupturas. No entanto, 

além dessa questão, a caracterização da equipe recorre a elementos não só apoiados na 
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“legalidade”, mas também numa noção de “diversidade”, tendo em vista que se 

apresenta a heterogeneidade dos profissionais que a integram, reforçada pelo informe 

quantitativo de seus componentes. O quadro 24, sintetiza o que acabamos de expor. 

Caracterização da 

equipe 

- PNE 
Legalidade 

- Portarias de nomeação 

- composição heterogênea: professores de 

diferentes etapas da educação, de diferentes 

regiões brasileiras e técnicos das secretarias 

estaduais de educação indicados por Consed 

e Undime (representantes dos estados e 

municípios) 
Diversidade 

Qualificação da 

ação da equipe 

- “com profundo sentimento de respeito ao 

debate público”;  

- “com senso de responsabilidade e espírito 

democrático”. 

 Quadro 24: Síntese da caracterização da equipe da BNCC. 

No que concerne ao segundo bloco de análise, sobre a caracterização do processo 

de construção da BNCC, notamos que o processo de modo geral também é apresentado 

com apoio do discurso jurídico, na legalidade, pois afirma-se que é fundamentado nos 

mesmos princípios das DCNs, as quais, por sua vez, são retomadas como sinônimo de 

representação dos anseios sociais, de respeito à diversidade dos estudantes brasileiros. A 

caracterização prossegue com um caráter mais objetivo ao se pautar, bem como no 

primeiro bloco, em informes numéricos, mas desta vez acerca das contribuições da 

consulta pública, os quais ratificam a defesa da natureza participativa do processo. Além 

disso, ao discorrer sobre as diferentes etapas do processo (debates sobre a primeira 

versão – BNCC1-2015 –, confecção da segunda versão – BNCC2-2016), ressalta que 

houve intensa mobilização e discussão. Desse modo, o movimento de caracterização do 

processo de construção da BNCC se pauta, de forma semelhante ao que vimos nas 

análises do bloco 1, no par legalidade e diversidade, conforme sintetiza o quadro 25. 

Caracterização do 

processo em geral 

- diálogo com DCNs. Legalidade 

DCN = "conquistas dos diferentes setores da 

sociedade"; "respeito à diversidade". 
Legalidade + diversidade 

Etapas do processo 

Consulta pública – “12.226.510 

contribuições, advindas de 45.098 escolas, 

4.356 organizações, 210.864 professores”; 

“expressivos da mobilização e do debate 

gerado pela BNCC”. 

Diversidade Discussão da versão preliminar - “amplo 

debate público” 

Segunda versão - “exprime entendimentos 

entre os diferentes segmentos”, fruto da 

incorporação de “um conjunto amplo e 

heterogêneo de contribuições”. 

Quadro 25: Síntese da caracterização do processo de construção da BNCC. 
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Por fim, no terceiro bloco de análise, focado nos fragmentos dedicados a 

caracterizar as tentativas de intervenção no processo da BNCC, vimos um movimento 

de conclusão do texto que vai construir a imagem dessa tentativa de intervenção como o 

Outro oposto ao posicionamento do enunciador. Uma vez tendo feito todo um percurso 

no qual caracteriza positivamente a equipe e o processo da BNCC pautados na 

legalidade e na diversidade, associa, finalmente, o Outro ao extremo oposto disso. 

Apresenta-o, desse modo, por meio da caracterização de suas “iniciativas” – designadas 

como "interposição", "interrupção do processo" – as quais "ameaçam", "põem em 

risco", "preocupam", associando-as, ainda a grupos cuja legitimidade de participação no 

processo não foi discutida com a sociedade. Frente a isso, finaliza positivando mais uma 

vez o processo / trabalho da equipe, designando-os como “árduo esforço de debate, 

negociação e textualização”, “rigorosamente alinhado ao que prevê o PNE”, “fruto de 

amplo processo de negociação com a sociedade”, reforçando, como de costume, seu 

respaldo na legalidade e na diversidade, conforme sintetiza o quadro a seguir. 

O Outro O Mesmo 

“Iniciativas” que "ameaçam", "põem em risco", 

"preocupam" 
“na perspectiva de um pacto interfederativo” 

"interposição", "interrupção do processo", 

“injustificável ruptura no processo democrático” 

“árduo esforço de debate, negociação e 

textualização” 

“grupos e atores cuja legitimidade para deliberar 

sobre o processo não foi ou tem sido discutida com 

a sociedade” 

“rigorosamente alinhado ao que prevê o PNE” 

“deliberação de alguns setores ou grupos” 
“fruto de amplo processo de negociação com a 

sociedade” 

Ruptura com legalidade + diversidade Legalidade + diversidade 

Quadro 26: Síntese da caracterização da intervenção no processo da BNCC. 

Notamos, após todo esse percurso, que a polarização do Mesmo com o Outro é 

central para todo o modo de organização do texto que se pauta, como ficou marcado em 

seus fragmentos finais, no paralelismo dos binômios: “processo democrático” X 

“ruptura no processo”; “sociedade” X “alguns setores e grupos”; “Consed, Undime e 

CNE” (pacto interfederativo) X “outras instâncias”. Em todos os casos, do início ao fim 

do enunciado, é a construção de sentido para “democracia” que está no cerne desse jogo 

de posicionamentos, a qual é significada pelo enunciador por meio de seus argumentos 

recorrentes em todo o texto respaldados em legalidade e diversidade. 

Consequentemente, o lado que se opõe ao processo caracterizado como pautado nas 

normativas, fruto de debates, que objetiva construir uma Base que acolha a diversidade, 

seria o anti-democrático. 



202 

4.2.3. “É inadmissível que debates sobre a educação (…) se contraponham aos 

princípios constitucionais”: ofício ANPEd n. 31/2016 

 

O enunciado que passamos a analisar agora se trata de um ofício, um gênero de 

discurso que remete a uma esfera administrativa oficial de caráter institucional 

(SILVEIRA, 2007), portanto, o debruçar sobre este enunciado nos exige reflexões 

acerca das instituições envolvidas, dos papéis por elas assumidos, das condições de 

produção desse enunciado que as colocou em diálogo e, em decorrência de tudo isso, 

das relações de força que se manifestam nessa interlocução. Para isso, partimos das 

proposições teóricas de Maingueneau (2013) sobre as condições de êxito dos gêneros de 

discurso, embreagem enunciativa e cenas da enunciação. 

Silveira (2007, p. 1454), buscando compreender o gênero ofício, na perspectiva da 

crítica retórica e da sócio-retórica, diz que  

(…) o caráter institucional das audiências, o formato, a formalidade da 

linguagem, o tratamento retórico, a estrutura textual-discursiva e as 

expressões formulaicas resguardam a sua identidade como gênero exclusivo 

da burocracia administrativa. 

 

Apesar de partir de outro referencial teórico, as reflexões de Silveira (2007) nos ajudam 

a pensar sobre o gênero em questão, exigindo-nos, porém, o esforço de enxergá-lo pela 

ótica da Análise do Discurso. Para essa empreitada, inicialmente, consideremos que o 

ofício possui uma estrutura composicional que reforça todo esse caráter institucional, 

formal e oficial que envolve a realização do enunciado e perpassa as relações 

estabelecidas nele. Assim, notamos a exigência de que:  

 haja um timbre (o qual identifica o enunciador institucional, reforçando o tom de 

oficialidade do enunciado);  

 se apresente a numeração do documento, possibilitando sua organização entre 

um conjunto de outras enunciações de natureza semelhante, demarcando seu 

registro oficial, dando-lhe um caráter documental;  

 se exponha a data na qual o mesmo foi emitido, mostrando que se trata de um 

enunciado que só se faz de modo embreado, isto é, ancorado na especificidade 

de uma dêixis enunciativa (eu-tu-aqui-agora);  

 se especifique a quem se endereça o enunciado, com quem se deseja estabelecer 

a interlocução de modo específico, promovendo um posicionamento de resposta 

frente a uma demanda oficial e registrada;  
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 se inclua o vocativo, reforçando o tom formal e polido de uma esfera 

institucional que rege o diálogo entre os coenunciadores implicados;  

 se apresente o corpo do texto com a demanda em questão, fundamentando-a, 

articulando argumentos, por meio do registro formal e padrão da língua; e, 

finalmente,  

 se inclua o fecho e a assinatura, salientando novamente a formalidade da relação 

e os elementos que marcam sua oficialidade, seu caráter de registro documental, 

sua legitimidade sustentada por uma assinatura considerada capaz de atestar o 

que é dito
97

.  

A descrição inicial do gênero ofício nos coloca em contato com um elemento que 

se mostra central nesta análise: a cenografia do diálogo formal, polido, que perpassa 

todo o enunciado, em diversas dimensões, desde o etos do enunciador, passando pela 

manifestação de seu posicionamento, até os recursos linguísticos empregados para 

referir-se a seu coenunciador e para designar o problema em questão. Para começar, 

referimo-nos ao timbre que evidencia, no cabeçalho, o nome da instituição (Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) e, no rodapé, sua sigla, endereço 

completo, telefones, correio e sítio eletrônico. Esse é o primeiro movimento de 

caracterização desse enunciador, o qual se manifesta pela própria estrutura do gênero e 

que dá um tom de oficialidade, de institucionalidade ao que se enuncia. Soma-se a isso 

que o nome próprio que designa a Associação, apresentado no cabeçalho que compõe o 

timbre, já designa o enunciador como um coletivo legitimo para tratar de assuntos 

educacionais. O referido modo de enunciar vai, portanto, constituindo um etos 

burocrático e científico. 

Tal etos se reforça por meio do emprego de expressões próprias ao gênero, como 

o vocativo abreviado “exmos/as” (excelentíssimos/as) e a designação “exímia 

comissão” (último parágrafo). Notamos, a esse respeito, o uso de referências que 

positivam a imagem do coenunciador, no caso, os deputados da Comissão de Educação 

da Câmara, mas sem envolver aspectos de afetividade, pelo contrário, reforçando ainda 

mais a formalidade que os distancia, visto que se tratam de qualificações padronizadas 

recorrentes em enunciados de esferas administrativas, jurídicas, burocráticas. 

                                                           
97

 Fazemos essa descrição partindo especificamente da estrutura organizacional do enunciado em análise, 

reconhecendo que ele está incluído nas regularidades que o gênero ofício prevê. No entanto, sabemos que 

as estruturas dos gêneros estão suscetíveis a algumas variabilidades que não afetam sua estabilidade. Tal 

detalhamento foge aos interesses dessa pesquisa, assim, remetemos ao trabalho realizado por Silveira 

(2007) dedicado especificamente ao gênero ofício, pela perspectiva da sócio-retórica. 
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Vale ressaltar, por outro lado, que há um momento do enunciado, em seu primeiro 

parágrafo, no qual o enunciador, por meio de marca de primeira pessoa do plural, inclui-

se num mesmo grupo que seu coenunciador. É o que ocorre no fragmento exposto no 

quadro a seguir. 

(1) 

O Brasil vive uma das mais graves crises políticas de sua História Republicana. Em grande 

medida, experimentamos cotidianamente processos de incomunicabilidade entre posições 

divergentes em diferentes campos da vida em nossa sociedade. É mister, portanto, que todas as 

ações e debates que se queiram republicanos e democráticos busquem se pautar pelo princípio do 

pluralismo de ideias e liberdade de opinião, tal como consagra nossa Constituição Federal de 1988. 

Quadro 27: Fragmento do Ofício ANPEd nº 31/2016 (1). 

 

Antes de qualquer coisa, é preciso salientar que este fragmento traz marcas da 

embreagem deste enunciado no que concerne ao momento da enunciação, como o uso 

dos verbos conjugados no presente do indicativo “vive” e “experimentamos”. Trata-se 

de referências dêiticas que, em diálogo com o registro da data que especifica qual é o 

presente da enunciação, caracterizam o momento do país como uma “uma das mais 

graves crises políticas” em que se nota a “incomunicabilidade entre posições 

divergentes”.  É pautado nessa descrição do “agora” da enunciação (o que nos remete 

ao, então, recente afastamento da presidenta Dilma Rousseff) que o enunciador vai 

construir seu posicionamento e desenvolver sua argumentação no ofício.  

É nesse mesmo fragmento que se inaugura o emprego de primeira pessoa do 

plural no enunciado, explicitando a inscrição do enunciador nele. Nesse momento, o 

“nós” de “experimentamos” é uma marca de pessoa que inclui não apenas a ANPEd, 

mas todos os cidadãos brasileiros, consequentemente, também compõem esse grupo os 

deputados a quem se dirige o enunciado. Esse recurso linguístico cria um efeito de 

cumplicidade, de proximidade, em termos de experiências cidadãs. No entanto, esse é o 

único momento em que o uso da primeira pessoa do plural irá incluir os coenunciadores 

num mesmo grupo. 

Já na sequência do fragmento 1, a expressão “todas as ações e debates que se 

queiram republicanos”, ao usar uma projeção no subjuntivo, deixa em aberto quem faria 

parte desse grupo de sujeitos “republicanos e democráticos”. Não obstante, especifica 

que, para tal, é preciso se pautar “pelo princípio do pluralismo de ideias e liberdade de 

opinião”, afirmação que se apoia no discurso jurídico da Constituição Federal. Esse é o 

mote de todas as críticas que habitam o texto, afinal, o enunciador não especifica o lugar 

do seu coenunciador, deixando em suas mãos a manifestação de seu próprio 
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posicionamento em relação aos valores republicanos e democráticos.  Nesse sentido, 

notamos que, apesar do tom polido e formal, há uma tensão entre esses coenunciadores. 

Se o fragmento 1 vem aportando ao enunciado especificações dêiticas, detalhes 

sobre como o enunciador vê o momento da enunciação em seu contexto mais amplo, o 

fragmento 2, apresentado a seguir, prossegue com um detalhamento, expondo o foco do 

ofício: a realização do seminário sobre a BNCC na Comissão de Educação da Câmara 

dos Deputados. Vejamos o exposto no seguinte quadro: 

(2) 

É, portanto, com extrema preocupação que nossa associação científica recebe a notícia da 

realização do Seminário sobre a Base Nacional Comum Curricular na Comissão de Educação da 

Câmara dos Deputados e, em especial, o caráter que nos pareceu enviesado e prosélito na 

composição da escolha dos convidados. Registramos nesta oportunidade nossa indignação com o 

privilegiamento de representantes de grupos que tentam cercear a liberdade de cátedra e expressão 

de professores e professoras nas escolas brasileiras. É inadmissível que debates sobre a educação 

brasileira, em especial na referida conjuntura social e política nacional, se contraponham aos 

princípios constitucionais da pluralidade de ideias pedagógicas e ao necessário apreço à tolerância 

e respeito aos direitos humanos. (2º parágrafo) 

Quadro 28: Fragmento do Ofício ANPEd nº 31/2016 (2). 

 

No fragmento 2, inicia-se a crítica mais direcionada ao modo como o Seminário 

sobre a BNCC foi concebido, pautado no que designa como “caráter enviesado e 

prosélito” relativo à “composição da escolha dos convidados”. Em momento algum há 

uma referência explícita e direta à ação dos deputados da Comissão de Educação, ao 

contrário, as referências se fazem de modo indireto, o que fica marcado pelo uso das 

nominalizações “escolha” e “privilegiamento” (vide sublinhados duplos) que apagam o 

agente dos verbos substantivados “escolher” e “privilegiar” (PACHI FILHO, 2008). 

Além disso, se considerarmos que a nominalização é um recurso linguístico 

coesivo de retomada de algo enunciado anteriormente (OLÍMPIO, 2006), com base na 

perspectiva discursiva, poderíamos dizer que ela sinaliza o diálogo com enunciações 

anteriores nas quais a ação de “escolher” (com “caráter enviesado e prosélito”) e 

“privilegiar” já foram dadas como certas. Assim, o recurso da nominalização não apenas 

contribui para o efeito de formalidade e polidez, ao não relacionar diretamente os 

deputados à ação, visto que gera apagamento do agente, mas também cria o efeito de 

uma afirmação pautada em enunciações anteriores, portanto, reforçada por esses já-

ditos. 

Não obstante, se por um lado, com as nominalizações, o enunciador evita atacar 

diretamente as ações dos seus coenunciadores, por outro, sem qualquer receio, qualifica 

negativamente “a escolha dos convidados” (considerada de caráter “prosélito” e 

“enviesado”) e designa estes convidados por meio de uma oração que os coloca em 
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contradição com a evocada Constituição Federal (isto é, como, “grupos que tentam 

cercear a liberdade de cátedra e expressão de professores e professoras nas escolas 

brasileiras”). Tais marcas nos levam a constatar que, efetivamente, as referências 

positivas aos coenunciadores são apenas marcas de uma relação formal, institucional e 

polida, as quais ficam em segundo plano quando em presença das nominalizações que, 

apesar do efeito de estratégico apagamento dos agentes, deixa marcada a crítica indireta, 

sinalizando que o enunciador repele esse posicionamento inicial de seus 

coenunciadores, o qual visa modificar.  

No decorrer do texto, encontramos ainda outras marcas de polidez e formalidade 

que caracterizam o distanciamento entre os coenunciadores. Vejamos os fragmentos no 

quadro a seguir: 

(3) 

Respeitando o direito de manifestação livre e o direito ao contraditório, apresentamos nosso 

estranhamento ao fato de que um Seminário deste porte realizado na Comissão de Educação não 

tenha como interlocutores Associações Científicas de porte nacional dedicadas à pesquisa da 

educação brasileira. E, em contrapartida, privilegie grupos ideológicos que buscam influenciar o 

parlamento com propostas de projetos de Lei inspirados pela intolerância à diversidade de ideias e 

à liberdade de ensinar e aprender em ambiente democrático tal como devem ser as escolas em seus 

diferentes níveis. (3º parágrafo) 

(4) 

Respeitosamente encaminhamos entrevista com Professor Dr. Fernando de Araújo Penna que 

expressa a posição da ANPED com relação à ideologia da denominada “Escola sem Partido” e o 

documento da ANPED sobre a proposta da Base Nacional Comum Curricular em debate. (4º 

parágrafo) 

Quadro 29: Fragmentos do Ofício ANPEd nº 31/2016 (3 e 4). 

 

 Nestes fragmentos, veem-se termos e estruturas, como os grifados no quadro 29, 

que modalizam ações (de “apresentar” e “encaminhar”) desse enunciador coletivo, as 

quais poderiam fragilizar a formalidade da situação de enunciação. No fragmento 3, 

“apresentar estranhamento” em relação aos interlocutores convidados para participar do 

seminário é uma forma de criticar a estrutura de um evento organizado pela Comissão 

de Educação, a quem se direciona o ofício. De modo semelhante, no fragmento 4, o ato 

registrado verbalmente de “encaminhar entrevista com Professor Dr. Fernando Araújo 

Penna” e “o documento da ANPED sobre a proposta da Base Nacional Comum 

Curricular em debate” reforça o enunciador como parte de um lugar de prestígio, de 

legitimidade, de autoridade para falar sobre educação, não apenas por recorrer ao 

discurso científico representado pela voz de um professor doutor em Educação, mas 

também por se apresentar como entidade que, nesta relação enunciativa, pode 

legitimamente propor atividade formativa aos deputados, por meio de indicação de 

leitura e referenciais acadêmicos. Cabe especificar que os referenciais que o enunciador 
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sugere a seu coenunciador são contrários ao movimento Escola sem Partido (ESP) e à 

própria suposta necessidade de criação da uma BNCC
98

. 

Em ambos os casos, porém, a possível ameaça à face do coenunciador é 

amenizada por meio dos modalizadores, de forma que, no fragmento 3, recorre-se ao 

direito de livre manifestação e de discordância para informar tal ato como algo 

constitutivo da democracia e, no fragmento 4, emprega-se o “respeitosamente” que 

suaviza algo que poderia soar como ataque ou soberba. Assim, ainda que o enunciador 

reconheça sua tradição e referência nos estudos em Educação, deixa marcas de um 

enunciado não autoritário, mas que sinaliza seu direito a participar de um debate e sua 

legitimidade, frente a outras instâncias, para tratar da sua seara. Tudo isso, contribui 

para a constituição de um etos científico, político, que cultiva a formalidade e a polidez 

da relação. 

Ainda no fragmento 3, notamos que o enunciador insiste na questão do 

“privilegiamento”, porém, desta vez, não recorre à nominalização e, sim, à forma 

verbal. No entanto, o ato de privilegiar, é colocado em relação ao Seminário (“um 

Seminário deste porte (...) privilegie grupos”). Adicionalmente, a crítica se faz presente 

novamente no modo de caracterizar o grupo convidado à interlocução no seminário, 

nesse sentido, o enunciador cria um cenário de oposição entre um interlocutor que 

considera legítimo – “Associações Científicas de porte nacional dedicadas à pesquisa da 

educação brasileira” – e outro ilegítimo – “grupos ideológicos”. Esse interlocutor 

ilegítimo, o que foi convocado ao seminário, teria o poder de “influenciar o parlamento” 

a agir de modo contrário aos princípios da própria CF. Notamos, nesse quesito, a 

referência ao “parlamento” numa posição de passividade, a qual, em alguma medida, o 

distancia das ações consideradas partidárias e enviesadas, mas contribui para a geração 

de uma imagem de que este também está sujeito às negociações de interesses que não 

são da ordem do científico, no que concerne ao debate educacional. 

Analisados todos esses recursos recorrentes no enunciado, retomamos a questão 

do gênero ofício e de seus parceiros legítimos. Nesse sentido, o etos de polidez, de 

cientificidade se coloca em relação a um coenunciador a quem trata com formalidade, 

                                                           
98

 Além da entrevista com o Prof. Dr. Fernando Penna, o ofício é encaminhado juntamente com o 

documento intitulado “Exposição de motivos sobre a BNCC” elaborado pela ANPEd e pela ABdC. 

Ambos os documentos estão disponíveis em: <http://www.anped.org.br/news/carta-da-presidente-da-

anped-aos-deputados-federais-sobre-o-seminario-da-bncc>. Acesso em: 20 nov. 2018. 
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reconhecendo seu papel dentro de uma estrutura e os rituais linguísticos
99

 que 

convencionam usos de adjetivos qualificativos, vocativos específicos e formas de 

tratamento a sujeitos ocupantes de cargos nos poderes legislativo, judiciário e executivo. 

Tais usos indicam, como aponta Silveira (2007, p. 1456), 

(...) que, na vida da burocracia institucional, a utilização do discurso é 

marcada, e mesmo determinada, pelas restrições e relações de força que ali se 

realizam; daí serem a linguagem e os gêneros administrativos tão regrados e 

padronizados, tendo a sua escrituração regulada através de normas, manuais 

oficiais e guias específicos. 

 

Assim como temos observado nas análises que fizemos anteriormente, aqui 

também percebemos que o etos do enunciador se delineia em relação àquele / àquilo a 

que(m) se contrapõe, cabe-nos, portanto, buscar compreender a natureza da relação que 

estabelecem. Nessa ótica, outro fator que salta à vista na análise deste enunciado é que 

todos os fragmentos analisados retomam a questão da defesa do pluralismo de ideias, 

respeito ao direito de livre expressão, pautada nos princípios da Constituição Federal. 

Vemos, por conseguinte, que este enunciado, como os outros dois analisados nas seções 

anteriores, se apoia na questão da legalidade. É o discurso jurídico da CF que cria o 

ponto de tensão entre dois polos, o lado do enunciador e o lado que ele critica, o Outro 

que ele repele, conforme sinaliza o quadro a seguir. 

Enunciador Outro 

“republicano e democrático” Seminário “enviesado e prosélito” 

Pauta-se em “pluralismo de ideias e liberdade de 

opinião” 

“grupos que tentam cercear a liberdade de cátedra 

e expressão dos professores” 

Apoio na Constituição Federal 

Contraposto “aos princípios constitucionais da 

pluralidade de ideias pedagógicas e ao necessário 

apreço à tolerância e respeito aos direitos 

humanos” 

“Associações científicas de porte nacional 

dedicadas à pesquisa da educação brasileira” 

“grupos ideológicos que buscam influenciar o 

parlamento com propostas de projetos de Lei 

inspirados pela intolerância à diversidade de ideias 

e à liberdade de ensinar e aprender (...)” 

Quadro 30: Processo de significação do enunciador e de seu Outro no Ofício ANPEd nº 31/2016. 

 

As análises feitas até aqui ratificam, portanto, a configuração deste enunciador 

que, por meio de seu etos institucional, científico, político e polido, delineia e afasta o 

espaço do Outro sem incluir seu coenunciador diretamente nesse lado repelido 

(“enviesado”, “prosélito”, “ideológico”, contrapostos aos princípios constitucionais). 

                                                           
99

 O Manual de Redação da Presidência da República (2002) apresenta as formas de tratamento 

adequadas aos diferentes cargos ocupados na estrutura do governo, reforçando a necessidade de 

existência de todo esse ritual linguístico formal entre aqueles que atuam nos poderes legislativo, judiciário 

e executivo. Mais informações em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm>. Acesso 

em: 20 nov. 2018. 
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Afinal, considerando que o gênero ofício pressupõe, ainda, uma ação responsiva da 

parte daquele a quem é endereçado, o enunciador em questão apenas mostra ao seu 

coenunciador os lados que, a seu ver, existem, convocando-o a assumir um deles, diante 

da argumentação realizada e dos documentos formativos aos quais se refere no 

fragmento 4. Ele não coloca em cheque diretamente a face deste coenunciador, mas a 

fragiliza, uma vez que, ao fazer críticas apenas indiretas, ele ainda prevê um estratégico 

espaço de reposicionamento desse coenunciador responsável pelo seminário 

explicitamente criticado.  

Vale dizer, em tempo, que o valor de registro que o gênero ofício também assume, 

acaba trazendo mais uma faceta da importância deste enunciado. Isso porque, como 

parte de um histórico dos debates que constituíram o período de elaboração da BNCC, 

deixa marcado o posicionamento do enunciador, o papel que assumiu ao estabelecer 

diálogo com os parlamentares e tentar aproximá-los do discurso científico a respeito da 

Educação, algo que, em alguma medida, é também uma forma de participar do debate e 

de se fazer presente no Seminário – recordemos, em tempo, que este foi o ofício lido 

pela professora Russel Teresinha D. da Rosa durante sua participação em uma das 

mesas do evento. Tudo isso, consequentemente, chama a atenção para o fato de que, 

mesmo diante do posicionamento exposto, o Seminário foi realizado, no dia seguinte, 

com a estrutura prevista, privilegiando certas perspectivas, sacrificando outras, o que 

ratifica a adesão do coenunciador ao discurso do Outro repelido pelo enunciador. 

 

4.2.4. “Sistematização das contribuições dos seminários estaduais”: o gênero 

sumário executivo – educação ou business? 

 

O último documento em foco nessa primeira etapa de análise é o chamado 

sumário executivo referente aos seminários estaduais da BNCC realizados por Consed e 

Undime de junho a agosto de 2016. Antes de passar à análise deste enunciado 

propriamente dito, fazem-se necessários alguns esclarecimentos. Primeiro, é importante 

ter em mente que o Consed e a Undime, enquanto representantes das secretarias 

estaduais e dos dirigentes municipais de educação, ficaram responsáveis não apenas por 

conduzir os seminários estaduais (desde a concepção dos eventos, até sua organização e 

realização efetiva), mas também por encaminhar as considerações advindas desses 

encontros para o MEC, conforme sinaliza o seguinte trecho, retirado da página virtual 

da Undime: 
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A recomendação é que os participantes discutam a fundo a segunda versão do 

documento e apresentem as contribuições quanto à clareza e à pertinência dos 

objetivos de aprendizagem em cada etapa e sobre os componentes 

curriculares. Isso porque, ao final do seminário, cada estado deverá enviar ao 

Consed e à Undime um relatório com as sistematizações. A partir desses 

documentos, a intenção é constituir um grupo de sistematização, para 

produzir um único relatório e enviá-lo ao MEC. (UNDIME, 2016, on-line) 

  

Assim, terminado o período dos seminários e feitas as devidas sistematizações, 

Consed e Undime entregaram ao MEC, em 14 de setembro de 2016, o documento 

chamado “Posicionamento conjunto de Consed e Undime sobre a 2ª versão da Base 

Nacional Comum Curricular e recomendações ao Ministério da Educação”. 

Adicionalmente, o portal da Base vigente até então foi alimentado com três documentos 

referentes a esta etapa: um sumário executivo; o já referido posicionamento; e um 

relatório síntese dos estados
100

. Os três documentos dialogam entre si, sendo o relatório 

síntese dos estados o mais detalhado em termos das considerações feitas em cada 

evento, seguido do posicionamento que se mostra como um primeiro esforço de 

organização temática e síntese de todas as discussões realizadas e, por fim, o sumário 

executivo, o mais resumido entre os três. 

O entendimento de que resumir informações é um movimento que, por si só, 

deixa marcas daquilo que o enunciador considera indispensável de ser dito, tendo em 

vista seu posicionamento acerca da finalidade de sua enunciação, sustenta a escolha do 

sumário executivo como ponto de partida para as análises referentes à participação de 

Consed e Undime nos debates sobre a BNCC. Ademais, tal escolha não apenas é 

pertinente tendo em vista as limitações de tempo e espaço para realização da pesquisa, 

mas também pelo estranhamento que causa o uso de um gênero como o sumário 

executivo, incomum no debate educacional. Percebemos, a esse respeito, recorrendo ao 

conceito de cenas da enunciação (MAINGUENEAU, 2008b, 2013), que a cena 

englobante do discurso governamental que sustenta as enunciações de Consed e Undime 

– uma vez que são entidades que congregam agentes governamentais, como os 

secretários municipais e estaduais de educação –, se manifesta por meio de uma cena 

genérica que contribui para a construção de uma cenografia cujas especificidades 

merecem atenção, dado seu caráter de “novidade”. 
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 O antigo portal da Base conta ainda, na aba referente aos Seminários Estaduais, com uma série de 

arquivos organizados por estado que apresentam dados de cada um dos seminários realizados. Esses 

dados e os demais documentos mencionados estão disponíveis em: 

<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/relatorios>. Acesso em: 22 nov. 2018. 
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O primeiro fator que chama a atenção é o próprio nome do gênero, uma vez que 

o designa por meio de uma estrutura nominal que combina um substantivo (“sumário”) 

com um adjetivo (“executivo”), dando matizes específicos ao gênero que vão além do 

que já conhecemos sobre sumários em geral. Recorrendo às acepções apresentadas no 

dicionário Aurélio, temos para “sumário” e “executivo” as respectivas definições: 

su.má.ri:o adj. 1. Resumido, breve, sintético. 2. Realizado sem formalidades. 

● sm. 3. V. resumo (2). 4. Edit. Relação dos títulos das seções, partes ou 

capítulos de uma obra, na ordem em que se sucedem; índice. (FERREIRA, 

2008, p. 459) 

e.xe.cu.ti.vo
1
 (z) adj. 1. Que executa; executor. 2. Ativo, decidido. 3. 

Encarregado de executar as leis. [...]. 
e.xe.cu.ti.vo

2
 (z) sm. Aquele que ocupa cargo de direção ou chefia de alto 

nível, esp. numa empresa. (FERREIRA, 2008, p. 237) 

 Conforme mostra o segundo verbete, a modificação marcada pelo termo 

“executivo” pode nos remeter ao campo dos negócios, das empresas, considerando um 

dos sentidos mais frequentes de tal termo. Portanto, estamos diante de um gênero de 

discurso pouco ou nada conhecido nos estudos e pesquisas da Educação, mas que é 

trazido pelo enunciador como compartilhado entre seus coenunciadores. A 

singularidade da enunciação que recorre a um gênero capaz de causar estranhamento na 

esfera educacional se mostra como um elemento chave para a análise que realizamos e, 

por isso, faz-se necessário buscar compreender melhor esse gênero discursivo. 

 Utilizando um buscador virtual, facilmente encontramos fontes de diversas 

naturezas, das mais acadêmicas às mais informais, nas quais se especifica o que seria 

um sumário executivo. Em todos os casos, tal sumário é apresentado como parte 

essencial de um plano de negócios
101

, desse modo, segundo o Sebrae (2013, p.19), 

“sumário executivo é um resumo do plano de negócio. Não se trata de uma introdução 

ou justificativa e, sim, de um sumário contendo seus pontos mais importantes”. 

Aprofundando um pouco mais o debate sobre o sumário executivo, a empresa Garage 

Technology Ventures
102

 explica que: 

(...) o objetivo do sumário executivo é 'vender', e não 'descrever'. 

O sumário executivo é, na maioria das vezes, seu 'cartão de visitas', a 

apresentação a potenciais investidores. É de fundamental importância que 

você consiga usá-lo para transmitir uma primeira impressão positiva. (...) 

Você precisa é transmitir a essência, a energia por trás do conceito. Você 

dispõe de 30 segundos para conseguir atrair a atenção do investidor. Você 

precisa ser claro e convincente. 
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 “Um plano de negócio é um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais 

passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. 

Um plano de negócio permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no 

mercado”. (SEBRAE, 2013, p.13) 
102

 Empresa de investimentos situada no Vale do Silício, Estados Unidos. 



212 

 Nosso objetivo não é de esgotar o estudo sobre o sumário executivo, mas é 

fundamental que busquemos observar em que contextos o mesmo tem sido requisitado. 

Assim, incrementando um pouco mais a busca sobre o que seria um sumário executivo, 

combinando os termos “sumário executivo” e “educação” em buscador on-line, 

encontramos alguns exemplos de outros textos intitulados como sumário executivo e 

que não eram parte de um plano de negócios. A seguir, apresentamos fragmentos de 

quatro diferentes sumários. 

[1] Sumário Executivo do Projeto CNE/UNESCO 914/BRZ1042.3 (MEC / CNE / UNESCO) 

O Sumário Executivo sintetiza as principais conclusões das pesquisas realizadas no âmbito do Projeto 

CNE/UNESCO nº 914BRZ1042.3 com vistas à subsidiar o Conselho Nacional de Educação na 

elaboração, aperfeiçoamento e acompanhamento das políticas da educação superior, neste caso tendo 

como foco a graduação em Relações Internacionais. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/71081-sumario-executivo-dcns-ri-

pdf/file>. Acesso em: 23 nov. 2018. 

[2] Sumário Executivo – Brasil no PISA 2015 (INEP) 

O presente sumário executivo tem a finalidade de apresentar alguns resultados disponibilizados nos 

documentos da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e/ou no relatório 

nacional intitulado Brasil no Pisa 2015: análises e reflexões sobre o desempenho dos estudantes 

brasileiros na Avaliação, produzido pela equipe do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(Pisa) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com 

a Diretoria de Educação da OCDE. Este documento focaliza a análise das três áreas cognitivas avaliadas 

no Pisa 2015. 

Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/documentos/2016/pisa_brasil_2015_sumario_exe

cutivo.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2018. 

[3] Sumário executivo da Medida Provisória n. 746/2016 (Consultoria Legislativa do Senado 

Federal) 

A Medida Provisória (MPV) nº 746, de 22 de setembro de 2016, promove alterações na estrutura do 

ensino médio, última etapa da educação básica, por meio da criação da Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Para tanto, altera a Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a Lei nº 

11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-

estudos/sumarios-de-proposicoes/mpv746>. Acesso em: 23 nov. 2018. 

[4] Sumário Executivo da pesquisa Educação na Primeira Infância (Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio Vargas – FGV-IBRE) 

O objetivo da presente pesquisa é triplo: em primeiro lugar, e mais importante, oferecer um banco de 

dados amigável sobre freqüência [sic] escolar na primeira infância para cada localidade do país. Em 

segundo lugar, oferecer evidências preliminares das possíveis correlações sócio-demográficas tais como 

renda, ocupação e percepção de diversos aspectos de condição de vida tais como (habitação, saúde, 

educação etc), de outro. Nesta parte apresentamos algumas evidências preliminares destas correlações, 

uma análise crítica das limitações das bases de dados brasileiras bem como prescrições de melhoramentos 

das mesmas que permitam futuramente avaliar os impactos da educação infantil sobre variáveis 

indicativas do nível de bem estar individual e social. [...] 

Disponível em: 

<http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/projeto_estrategico/argumentos_economicos_fgv_pesqu

isa.pdf >. Acesso em: 23 nov. 2018. 

Quadro 31: Fragmentos de sumários executivos. 
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Se por um lado os diversos manuais e aplicativos digitais da área de negócios 

demarcam as regularidades de um sumário executivo como parte de um plano de 

negócios, não encontramos nenhuma outra fonte na qual se descreva / se configure o 

sumário executivo com matizes diferentes e específicos a outras áreas. Essa conjuntura 

aponta para uma apropriação do gênero em novas esferas de atividades, caracterizadas 

por outras relações – como as da gestão pública –, por meio da qual se dão novos 

contornos ao gênero e, nesse sentido, os sumários executivos que tomamos como 

exemplo no quadro 31 podem nos ajudar a buscar compreender, ainda que apenas de 

modo inicial, suas possíveis regularidades. 

Em todos os casos, temos enunciados que: 

 se apoiam em uma produção anterior que serve como base de referências para o 

que é sumarizado – como informações de pesquisas e avaliações realizadas; 

 têm como enunciador uma instituição reconhecida publicamente que legitima as 

considerações registradas; 

 buscam fomentar ações em decorrência da experiência que registram, dos 

cenários que descrevem / sintetizam; 

 podem ser mais sintéticos em relação aos textos anteriores em que se apoiam, no 

entanto, não são curtos, assemelhando-se a gêneros acadêmicos como resumos 

ou relatórios. 

Com exceção do quarto tópico, todos os demais também se aplicam ao sumário 

executivo dos seminários estaduais realizados por Consed e Undime. Em todos os 

casos, vemos que os sumários dialogam com políticas públicas que se desejam 

implantar, que se fariam necessárias diante dos dados apresentados, portanto, criam 

demandas de políticas públicas, reforçam demandas já existentes, ou apoiam as que 

estão sendo postas em prática (como é o caso do exemplo 3, do quadro 31). Essa 

finalidade comum de promover no outro uma atitude favorável a uma ideia defendida – 

direta ou indiretamente –, baseada nos dados que são apresentados, é algo 

compartilhado também pelo sumário executivo no contexto dos planos de negócios, o 

que se mostra como um ponto de interseção entre esses dois principais modos de 

realização de um sumário executivo, conforme temos visto em nossas recentes 

considerações. 

Diante desse percurso que acabamos de traçar, entendemos que a ressignificação 

do gênero sumário executivo, apesar de apresentar matizes que o distanciam do 
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contexto dos negócios empresariais, deixa marcados os pontos de diálogo, primeiro, ao 

recuperar a sua forma de designação – mesmo ao empreender mudanças significativas 

em sua estrutura composicional e em seu conteúdo temático –, depois, ao manter esse 

caráter de interpelação argumentativa. Tenha-se em mente, ainda, que o enunciado 

poderia ter sido designado de outro modo, visto que não encontramos aspectos rígidos 

de regularidade entre os diferentes exemplos recontextualizados de sumário executivo. 

Tudo isso ratifica a nossa desconfiança inicial de relacionar o gênero ao campo 

da administração de empresas. Por conseguinte, o estranhamento se reforça, uma vez 

que vemos, no campo das políticas públicas de educação / currículo, a concreção de um 

enunciado por meio de um gênero que traz consigo, em alguma medida, todos esses 

pressupostos da área de negócios, ligados a transações que visam ao sucesso 

corporativo, à conquista de investimentos financeiros em determinado negócio, algo 

que, à primeira vista, nada tem a ver com a educação. Essa parece ser a singularidade do 

enunciado designado como “sumário executivo” e não apenas como um “resumo” ou 

um “relatório”, gêneros que circulam com alguma frequência no âmbito acadêmico 

escolar. 

Tendo em vista o panorama já apresentado na seção 2.2 acerca da educação na 

rota do mercado, o enunciado concretizado na forma de sumário executivo seria uma 

marca que sinaliza uma aproximação dos discursos mercadológicos aos interesses 

educacionais, mostrando também que o enunciador comunga com tais perspectivas, 

promovendo-as, privilegiando-as. Materializa, em alguma medida, a valorização da 

esfera privada e todo o discurso que a sustenta como sinônimo de eficácia, eficiência, 

boa gestão, bons serviços, bons resultados. 

   Passemos, agora, à observação específica do sumário executivo dos seminários 

estaduais da BNCC. À diferença dos sumários que apresentamos no quadro 31, este é 

conciso, registrando em apenas duas páginas aquilo que considera ser as principais 

recomendações advindas dos 27 encontros realizados em todas as regiões do Brasil. 

Além disso, em termos estruturais, tal enunciado prima por uma organização com 

recursos gráficos que reforçam visualmente a divisão temática do documento em quatro 

partes (1 - concepção, estrutura e organização; 2- recomendações para as etapas; 3 - 

recomendações para os objetivos de aprendizagem; 4 - processo de implementação); e, 

dentro de cada uma dessas partes, há a topicalização dos itens apresentados.  

O emprego de tais recursos remete à valorização de um modo de organização mais 

objetivo, metódico, sendo esta a cenografia de orientação pautada em neutralidade, 
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precisão – em diálogo com os discursos que reproduzem o ideal das boas práticas nos 

setores privados – segundo a qual se apresenta um recorte de elementos subjetivos, visto 

que, conforme já dissemos, a escolha pelo que seria “principal”, ainda que pautado em 

um conjunto amplo de debates, passa necessariamente por um crivo subjetivo, como 

qualquer outra manifestação de linguagem. A cenografia, portanto, é fundamental para o 

efeito de sentido de legitimidade e confiabilidade atrelado ao enunciado. 

A organização textual do sumário executivo que marca o modo de interlocução 

dos coenunciadores, também ratifica a cenografia de orientação para reformulação de 

uma política curricular, pautada em neutralidade e objetividade metódica. Vemos isso, 

no primeiro parágrafo, no qual se faz uma apresentação geral do texto, redatada de 

modo impessoal. O enunciador refere-se a Consed e Undime em terceira pessoa, mas, 

por outro lado, destaca essas instituições ao conferir a elas a responsabilidade pela 

seleção de sugestões, já que sistematizaram o que foi discutido durante os seminários. 

Outro elemento que salienta a cenografia de orientação “neutra” e “objetiva” é a 

preponderância da tipologia injuntiva, havendo momentos em que a injunção é mais 

direta, como uma lista de coisas a fazer – reforçado por uma estrutura de tópicos que 

apontam modificações pontuais, com o emprego do infinitivo, sugeridas pelo 

enunciador do documento (vide sublinhados na figura 11) e, por outro lado, momentos 

em que é mais modalizada, em forma de recomendações ou de estruturas passivas – o 

que semanticamente suaviza o tom que, antes, se aproximava de um imperativo (vide 

sublinhados na figura 12).  

 
(grifos nossos) 

Figura 11: Sumário Executivo dos Seminários Estaduais – grupo 1.  
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(grifos nossos) 

Figura 12: Sumário Executivo dos Seminários Estaduais – grupo 3. 

 

A figura 12 mostra, ainda, que essa cenografia de orientação possibilita que sejam 

registradas no enunciado algumas avaliações da BNCC2-2016. Com isso, nota-se a 

presença de alguns trechos que demonstram considerações a respeito de como o 

enunciador vê a BNCC2-2016 (vide grifos em tracejado), sendo esta avaliação o 

fundamento para a posterior apresentação de alguma recomendação.  

 Vale ressaltar que podemos dividir as considerações registradas no sumário 

executivo em, ao menos, duas categorias. Uma delas seria mais dedicada a comentários 

de ordem da estrutura geral e de organização e aprimoramento em nível textual, como 

as que requisitam: esclarecimento de propostas; indicação de uso de registros de 

linguagem mais objetivo, de padronização, de elementos gráficos; melhoria no que 

concerne às passagens de uma etapa para outra, na progressão dos objetivos de 

aprendizagem. Tais elementos, em alguma medida, acabam por reforçar, direta ou 

indiretamente, uma visão de educação como algo que pode ser controlado e construído 

com contornos objetivos, tendendo à homogeneidade – perspectivas que dão suporte ao 

próprio pressuposto de necessidade da Base, às quais o enunciador demonstra aliar-se.  

Já a outra categoria de considerações é a que, em alguma medida, sugere perspectivas 

mais explícitas e diretas em relação à educação, as quais nos dão pistas do 

posicionamento desse enunciador frente ao cenário contemporâneo de debates 

educacionais, especialmente, em termos de políticas de educação. Sobre essa segunda 

categoria de orientações, gostaríamos de tratar mais especificamente. 
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 O primeiro caso diz respeito a uma orientação contida na primeira parte do 

sumário executivo (intitulada “concepção, estrutura e organização”), no item “visão de 

sujeito que busca formar”. Nesse momento, conforme demarcam os pontilhados na 

figura 11, são trazidos como referência para a orientação assuntos como a “formação 

integral”, “liberdade de expressão e do posicionamento crítico” e “respeito à 

diversidade”. Sobre a questão da formação integral, sabemos que essa tem sido uma 

bandeira defendida por algumas das chamadas organizações da sociedade civil, como 

por meio do Centro de Referências em Educação Integral, uma iniciativa da organização 

Cidade Escola Aprendiz que conta com o apoio da Undime e da Unesco e que: 

Com a proposta de pesquisar e sistematizar caminhos possíveis para 

fortalecer a educação integral como agenda prioritária no país, o programa é 

gerido e cofinanciado pela Fundação Itaú Social, Fundação SM, Instituto 

Inspirare, Instituto Natura e Instituto C&A e Instituto Oi Futuro. Em sua 

estrutura de gestão também participam a Faculdade Latino Americana de 

Ciências Sociais (FLACSO), o escritório Cenários Pedagógicos, o Cenpec – 

Educação, Cultura e Ação Comunitária, o Centro Integrados de Estudos e 

Programas para o Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), o Instituto 

Alana, Instituto Rodrigo Mendes e o Movimento de Ação e Inovação Social 

(MAIS). (CENTRO DE REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL, 

on-line) 

Como mostra a citação, muitos dos que apoiam a questão de educação integral, 

como o Instituto Inspirare, o Instituto Natura, o Cenpec, o Itaú Social, são os mesmos 

que apoiam o MBNC ou o TPE, entre outras associações relacionadas ao setor 

corporativo e financeiro que buscam cada vez mais atuar nas decisões de políticas 

públicas educacionais. Assim, a defesa de uma dessas bandeiras, como a questão da 

formação integral, nos sinaliza uma aproximação com os discursos que atuam na 

construção de uma visão mercadológica da educação que a coloca no centro de interesse 

e na rota dos negócios de investidores financeiros.  

No que se refere à liberdade de expressão e ao respeito à diversidade – algo que 

também é marcado nos enunciados dos agentes que apoiam a educação integral –, 

ambos estão em diálogo com os debates atuais decorrentes de propostas como as do 

ESP, movimento ultraconservador que denomina como “ideológico” e “partidário” tudo 

aquilo que se opõe a um modo bastante enviesado de se compreender as relações 

sociais, numa perspectiva excludente e que privilegia padrões hegemônicos referentes a 

gênero, família, raça, classe. Diante disso, compreendemos que quando o enunciador 

indica a necessidade de explicitar tais valores de liberdade e diversidade na BNCC, está 

se posicionando contra os discursos que sustentam ideias responsáveis pelo afastamento 
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de subjetividades minoritárias da possibilidade de um tratamento digno, humano, 

respeitoso nos espaços escolares. 

Giorgi et all (2018), sobre este viés ultraconservador, acusam a existência de 

uma perspectiva neocolonial que 

(...) aponta, mais uma vez, para o apagamento do subalternizado e reforça a 

lógica do hegemônico, colocando em risco qualquer proposta de projeto de 

transformação política, social, epistêmica e ética, voltada, para “una 

liberación de las cadenas que aún habitan en las mentes, y hacia un proceso 

histórico [...] aportado por nuevos hombres, un nuevo lenguaje, una nueva 

humanidad”, como diz Walsh (2009, p. 64). Afinal, são esses novos homens, 

linguagens e humanidades que não integram esse velho projeto, do qual 

fazem parte os mesmos de sempre, desde a nossa colonização. (GIORGI et 

all, 2018, p. 4) 

 

Segundo as autoras, esse viés neocolonial associa à educação uma visão 

neoliberal, segundo a qual a formação escolar estaria a serviço da formação de mão de 

obra para atender ao mercado de trabalho e suas necessidades e não para a formação de 

um sujeito cidadão capaz de assumir papéis sociais tendo ciência e criticidade a respeito 

do que as relações de que faz parte implicam para si e para a sociedade. Nesse sentido, 

esse conservadorismo se apoia na produção da negativação da imagem da escola 

pública, participando massivamente da circulação de enunciados que sustentam que esta 

precisa espelhar-se nas práticas privadas – bem como o neoliberalismo –, mas também 

atrelando a concepção de má qualidade ao que chamam de “doutrinação”. Tal aspecto é 

curioso, uma vez que nos permite observar que o enunciador do sumário executivo está 

afinado ao discurso neocolonial, no que tange a sua perspectiva neoliberal da educação, 

e, ao mesmo tempo, possibilita o registro de enunciados que repelem esse mesmo 

discurso, no que concerne a sua faceta conservadora. 

Assim, se de alguma forma o enunciador se posiciona de modo contrário a esses 

discursos neocolonialistas – no quesito conservadorismo moral –, ele se aproxima 

desses mesmos discursos na medida em que compartilha as ideias de discursos 

neoliberalistas que veem a educação como “atrelada às necessidades do mercado e 

[passando] a ser gerida por princípios administrativos e pela definição de sistemas de 

avaliação da produtividade escolar” (GIORGI et all, 2018, p. 4). É o que fica marcado 

também na parte 2 do sumário executivo, ao tratar da etapa do Ensino Médio, conforme 

mostra a figura 13, a seguir. 
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Figura 13: Sumário Executivo dos Seminários Estaduais – grupo 2. 

 

Dos três tópicos que compõem as considerações acerca do Ensino Médio, dois 

tratam de sugestões que não decorreram dos debates nos seminários, sendo 

explicitamente contribuições assumidas pelo Consed. No sumário executivo, apenas a 

questão das competências é explicitada como algo proposto especificamente pelo 

Consed, mas, recorrendo ao já mencionado documento “Posicionamento de Consed e 

Undime...”, encontramos esclarecimento quanto a essa questão: 

Embora não tenha sido mencionado nos Seminários, o Consed avalia que o 

currículo do Ensino Médio deva ser organizado por competências. 

Consed também vê com bons olhos a proposta de flexibilização da Base para 

o Ensino Médio, podendo essa etapa oferecer aos estudantes a possibilidade 

de cursarem uma parte dela comum e outra parte com ênfases e percursos 

específicos ou integrada à educação técnica ou profissionalizante. (CONSED; 

UNDIME; 2016, p. 21) 

 

As duas temáticas incluídas por uma demanda do próprio Consed, a saber, a 

questão da flexibilização do Ensino Médio e a recomendação da organização do 

currículo por competências deixam marcadas no enunciado o posicionamento do 

enunciador relativo a discussões contemporâneas sobre caminhos para a educação 

brasileira. Observamos que esses diálogos estabelecidos em tal trecho do sumário 

executivo marcam sua visão de educação atrelada, mais uma vez, às bandeiras 

neoliberais, associando as políticas curriculares e a avaliação da experiência educativa, 

conforme explicam Lopes e Macedo (2011, p.58) “por quão competentes os sujeitos se 

tornam em relação a patamares predefinidos, tendo em conta especialmente as 

demandas do mundo contemporâneo em constante mudança”. 

Os debates relacionados à necessidade de reforma do ensino médio nos 

parâmetros que foram propostos durante o governo Temer já eram discutidos há 

bastante tempo, desde o governo Fernando Henrique, encontrando sustentação maior ou 

menor em distintas conjunturas. Ferreti e Silva (2017) fazem um breve panorama desta 
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conjuntura, considerando os governos de Fernando Henrique, Lula, Dilma e, finalmente, 

o de Temer, mostrando que no primeiro, preponderou a visão de que o ensino médio 

estivesse fundamentado “(...) pelas transformações ocorridas no campo do trabalho em 

função dos rearranjos promovidos pelo capital, em âmbito internacional, para fazer face 

às crises da década de 1970” (FERRETI; SILVA, 2017, p.389). Já durante o governo 

Lula, os autores afirmam que se praticou uma perspectiva muito distinta, mas que levou 

tempo até encontrar força para ser incorporada às políticas curriculares. Assim, apenas 

em 2012, foram publicadas as novas diretrizes curriculares nacionais para o Ensino 

Médio as quais apresentam como proposta “(...) que a formação leve à compreensão 

crítica do trabalho e da sociedade” (FERRETI; SILVA, 2017, p.391). Chegando ao 

governo Temer, porém, se recuperam as perspectivas valorizadas à época de Fernando 

Henrique, nesse sentido, Ferreti e Silva (2017, p. 392) destacam que 

(...) quem ocupa hoje postos estratégicos no MEC são as mesmas pessoas que 

lá estavam quando da elaboração das primeiras DCNEM, em 1998. Isso nos 

levou a indagar em que medida a MP nº 746 já não seria ela mesma resultado 

da produção de intelectuais orgânicos a uma ordem que se busca 

(re)estabelecer e, por isso, retoma as mesmas propostas, quais sejam, de que 

as finalidades do ensino médio se encerram em sua adequação ao mercado e 

atendimento às prescrições de organismos internacionais. 

  

 Dados os diferentes cenários relativos às perspectivas para o ensino médio 

brasileiro nos últimos governos, podemos afirmar que o enunciador demarca 

posicionamento ao trazer para o sumário executivo o apoio à flexibilização do ensino 

médio. Tal proposta estava em diálogo direto com as propostas registradas na MP 

746/2016 e, posteriormente, na Lei n. 13.415/2017, especialmente no que tange aos 

chamados “itinerários formativos”, mostrando afinidade com a visão de que esta 

formação precisa estar vinculada às necessidades do mercado e aos prescritos pelos 

organismos internacionais, como Banco Mundial (FERRETI; SILVA, 2017). 

O tema das competências – que se conecta ao panorama recém-apresentado em 

relação ao ensino médio – não é novidade na educação, tendo sido alvo de especial 

interesse no Brasil, como vimos, quando das reformas curriculares dos anos 1990 

(LOPES; MACEDO, 2011). Machado (1998), tratando da reforma do Ensino Médio de 

1998, busca abordar o que chama de “modelo de competências” e, para isso, parte da 

ideia de que estariam surgindo novos padrões de gestão da força de trabalho como 

consequência de modificações nos modos de organização da produção e do trabalho. 

Essas mudanças, por sua vez, se apoiam num entendimento de “competência” que vem 

como resposta à necessidade de que, diante de um cenário de crise, haja a 
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responsabilização individual dos trabalhadores, dos quais se exige que sejam flexíveis, 

estejam prontos para mudanças, de modo a garantir a manutenção de seus empregos ou 

sua reinserção no mercado de trabalho. Para a autora, 

O reconhecimento e a avaliação das competências, fundamentados em 

processos de negociação individualizada, contribuiriam para moldar uma 

certa concepção de sujeito e de autonomia, voltada para o desenvolvimento 

da capacidade adaptativa e para enfraquecer a solidariedade informada pelos 

interesses coletivos como consequência do aumento da competição entre os 

indivíduos. 

Esta lógica individualizante não se mostra, porém, contraditória com o 

fomento de um outro tipo de solidariedade, aquela que apela em favor do 

aumento da qualidade e da produtividade e é somente dentro desses marcos 

que ela restabelece o coletivo e revaloriza os processos grupais de trabalho e 

as trocas intersubjetividade. (MACHADO, 1998, p.84) 

 

Esse modelo de competências que encontrou espaço nas reformas de 1998 e que 

deixa marcas de sua presença em documentos curriculares de diversas redes de ensino, 

apesar de ter sido alvo de críticas de diversos pesquisadores, retoma sua força nos 

enunciados sobre a BNCC, algo que fica registrado no sumário executivo em análise, 

sendo retomado por seu enunciador, o qual, mesmo diante do não surgimento da 

questão durante os seminários estaduais, não se furta em dar destaque ao seu 

posicionamento, apoiando, portanto, mais uma vez, perspectivas que veem a educação 

como um instrumento a serviço das leis do mercado. 

Finalmente, retomemos que as análises feitas até agora nos mostraram, por meio 

de diferentes marcas, a força com que o discurso mercadológico está presente no 

enunciado em questão. Primeiro, a opção pelo gênero sumário executivo, conforme 

dissertamos, foi um primeiro indício de tal presença. Segundo, pela análise da 

cenografia, a qual constrói uma enunciação como uma orientação “neutra”, “metódica” 

e “objetiva”, capaz de conseguir ajustes na BNCC que levarão a sua melhor versão. 

Além disso, a assunção dessa estrutura injuntiva (ora mais, ora menos modalizada em 

termos de seu tom imperativo), mas, principalmente, muito preocupada com questões 

formais e metódicas, se mostra como característica que, por conseguinte, se associa a 

uma visão mais objetiva da educação, atrelada a um ideal de possibilidade de seu 

controle e de sua “qualidade” mensurável. Terceiro, como acabamos de ver, pelas 

temáticas às quais dá destaque, como no que diz respeito à formação integral, à 

flexibilização do ensino médio e à organização do currículo do ensino médio por 

competências.  

Em todos os casos, seja pelo diálogo com determinado gênero discursivo do 

campo dos negócios, seja pelo uso de recursos linguísticos que salientam objetividade e 
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controle, ou pelo foco da seleção temática, o texto analisado mostra uma rede de 

relações da qual o enunciador faz parte, a qual valoriza a lógica mercadológica da 

eficiência, de instrumentos de gestão para controlar e acompanhar processos, da 

positivação da imagem dos serviços privados frente aos públicos. 

 

 

4.3. Construindo sentidos de educação: considerações sobre as análises dos 

enunciados que constituem o processo da BNCC 

 

Após a realização das análises com base em enunciados de diferentes atores que 

participaram, em algum momento, do processo de construção da BNCC, verificamos 

que, em todos os casos, a questão das cenas da enunciação mostrou-se bastante 

produtiva, visto que dela se desdobram questões como a do etos, da cena genérica (no 

que concerne aos possíveis efeitos de sentido atrelados a diferentes gêneros discursivos) 

e da cenografia (possibilitando reflexões sobre modos de relações entre os 

coenunciadores dentro dos contextos analisados). Para efeitos dessa etapa da pesquisa, 

esses foram os três conceitos que, juntamente com a questão da dêixis enunciativa, 

permitiram a análise da relação dos enunciadores com aquilo que negam / rechaçam, o 

que nos deu pistas dos embates discursivos pela significação da educação. 

Observando a natureza singular de cada um dos enunciados, fomos levados a 

lançar mão de diferentes caminhos para analisá-los, caminhos que podem parecer 

dispersos ou desconexos à primeira vista, mas que, pelo contrário, nos levam a perceber 

as diferentes demandas postas em relação, a natureza dos discursos que participam 

desses movimentos enunciativos e, principalmente, ratificando que todos integram uma 

estrutura rizomática cujas articulações podem ser mapeadas. Alcançado este ponto, 

interessa-nos, justamente, mapear as conexões desse rizoma, compreender os elos entre 

esses enunciados analisados, considerando que tais elos se fundamentam em discursos 

que disputam espaço para definir a educação brasileira. 

A análise dos quatro enunciados nos levou ao contato com modos de significar a 

educação que reivindicam sentidos, especialmente, para “democracia”, “pluralidade / 

diversidade”, “ideologia” e “neutralidade”, seja pelo etos do enunciador, pelos efeitos 

de sentido do emprego de determinada cenografia discursiva, pelos modos de designar a 

si e ao outro. Poderíamos sintetizar afirmando que as questões da “democracia” e 

“pluralidade / diversidade” se apresentam como temas cujo tratamento é tido como 
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indispensável em todos os casos, de modo que todos os enunciadores se declaram como 

favoráveis a isso, afinal, trata-se de respeitar a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional. No entanto, as análises discursivas que empreendemos, 

nos possibilitam perceber que o modo de incorporação de tais temáticas se dá de formas 

muito diferenciadas, recebendo matizes específicos principalmente a partir do 

desenvolvimento das temáticas relativas às questões de “neutralidade” e “ideologia”. 

Dessa maneira, a análise do PL 4.486/2016 nos mostrou a configuração do etos do 

enunciador pautada na imagem de um legislador ilibado, correto, representante e 

defensor legítimo dos desejos do povo, conhecedor do debate educacional e de seu 

aspecto jurídico-normativo. Esse etos é o que acaba legitimando a possibilidade do 

próprio enunciado que se volta a argumentar sobre a necessidade de aprovação da 

BNCC no âmbito do Congresso Nacional, isso porque é um etos que legitima não 

apenas o enunciador, mas também o grupo do qual ele faz parte, isto é, a Câmara dos 

Deputados como parte do Congresso Nacional. Assim, constrói-se o sentido de que, 

como representantes eleitos pelo povo, seriam os mais indicados para fazer valer a 

“democracia”, para impedir que “ideologias partidárias” sejam privilegiadas. No 

entanto, esse mesmo enunciador, oculta a natureza partidária da esfera de atividade 

humana da qual faz parte, a parlamentar, de modo que a relação que estabelece com seu 

Outro o coloca como representante de uma “neutralidade” frente ao que considera 

“ideológico” e “partidário”.  

O Ofício n. 31/2016 da ANPEd também requisita o termo “ideológico”, tendo este 

como um elemento central para definir-se frente ao seu Outro. Com isso, coloca-se no 

lado defensor da democracia, da pluralidade e da diversidade nas práticas de ensino, 

considerando como “ideológicos” os grupos que tentam cercear a liberdade de ensinar 

dos professores / das escolas prevista na LDB. Conforme mostramos, esse Outro 

ideológico, segundo o enunciador ANPEd, tenta influenciar o parlamento, o qual é 

mantido constantemente a certa distância, marcado pelo etos de polidez e formalidade 

do enunciador que, em alguma medida, tenta preservar a face desse coenunciador 

parlamentar, mas não deixa de criticá-lo indiretamente, dando indícios de sua 

aproximação a tais “grupos ideológicos” e associando-o à organização de um seminário 

que avalia negativamente. 

As análises do PL 4.486/2016 e do Ofício n. 31/2016 mostram o antagonismo 

entre o posicionamento desses dois enunciadores, apesar de ambos reivindicarem os 

termos “democracia” e “ideologia”. O que vai diferenciá-los e dar pistas sobre os 
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posicionamentos que ocupam é a questão da “neutralidade”. Nesse quesito, o 

enunciador do PL diz defender uma educação neutra, apartidária, sustentado pelo etos 

do legislador ilibado, porém, marcas de seus enunciados e as especificidades da esfera 

parlamentar, essencialmente partidária, mostram o atravessamento desse enunciado por 

discursos como o mercadológico (com sua lógica meritrocata) e neoconservador. Ou 

seja, “neutralidade” acaba se constituindo como tudo aquilo que estaria em afinidade 

com os referidos discursos. Já no caso do enunciador ANPEd, não se fala em 

“neutralidade”, pelo contrário, assume-se um posicionamento, o da defesa da 

“pluralidade / diversidade” que se opõe diretamente a essa “neutralidade” do Outro.  

Assim, enquanto o enunciador do PL busca ressignificar a legislação, seja pelo 

próprio PL – que visa modificar o PNE – ou inibindo fragmentos das normas que 

definem as incumbências do CNE, de maneira a defender sua legitimidade para aprovar 

a BNCC, o enunciador do ofício surge como referência acadêmico-científica da área 

educacional, apoiada na legislação corrente e em pesquisas, para denunciar o 

“proselitismo” naquele que se diz “neutro”. O quadro a seguir mostra essas relações 

entre os enunciadores que se posicionam em dois extremos, compondo diferentes 

formações discursivas, levando-nos à compreensão de que a caracterização positiva do 

Mesmo do PL como “neutro” é entendida nas grades semânticas da caracterização 

negativa do Outro do ofício como “prosélito”, bem como a caracterização negativa do 

Outro do PL como “partidário” corresponde à caracterização positiva do Mesmo do 

ofício como “científico”. 

PL 4.486/2016 Oficio n. 31/ 2016 

Mesmo Outro Mesmo Outro 

“neutro” “partidário” “científico” “prosélito” 

Quadro 32: Antagonismos entre os enunciadores do PL 4.486/2016 e do Ofício n. 31/2016 ANPEd. 

 

Em termos do enunciador da nota de esclarecimento e manifestação de 

posicionamento do comitê de assessores e equipe de especialistas das duas primeiras 

versões da BNCC, vemos a assunção de um viés próximo ao enunciador do ofício, 

ainda que, como vimos no detalhamento das análises, cada um possua suas 

especificidades. Vimos que o apoio no argumento da legalidade e da diversidade 

caracteriza o modo como enuncia sobre si mesmo, sobre o processo de construção da 

BNCC e sobre como designa e caracteriza seu Outro. Tomando como base o binômio 

“processo democrático” X “ruptura no processo”, compreendemos que a enunciação se 
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fundamentou nesses dois principais campos para delimitar seu espaço e o do Outro, 

apoiando-se em dados numéricos, documentos e normativas para legitimar-se e, ao 

mesmo tempo, deslegitimar as investidas da Câmara dos Deputados, como 

representantes desse Outro. Diferentemente do que é feito no enunciado do ofício, este 

não se posiciona de modo contrário à BNCC, mas mantém o diálogo com o discurso 

que atravessa as proposições do enunciado da ANPEd, na medida em que defende 

também o respeito à diversidade e pluralidade no que concerne às práticas educativas, 

especificamente, em relação à formulação da BNCC. E, definindo-se como 

“democrático” por estar pautado no PNE, em portarias de nomeação, em números da 

consulta pública considerados expressivos, coloca seu Outro como a representação da 

ameaça a esses valores, materialização do anti-democrático. 

Percebemos que os três enunciados sobre os quais acabamos de discorrer se 

relacionam estreitamente, colocando em evidência um processo de interincompreensão 

muito latente nas discussões contemporâneas acerca da educação. O termo 

“democracia” parece estar no centro desse processo, sendo reivindicado por dois 

posicionamentos discursivos, mas significado de modos absolutamente antagônicos. De 

um lado, os que defendem que “democracia” está a favor da manutenção de privilégios 

sociais seculares que reforçam hegemonias excludentes de gênero, raça, classe, etnia; e 

de outro, os que defendem que “democracia” é o respeito absoluto pelos direitos de toda 

e qualquer existência, independente dos valores morais e culturais que estejam 

implicados, se são hegemônicos ou marginais em nossa conjuntura social.  

Temos que considerar, ainda, no grupo dos enunciados que participam dos 

movimentos de elaboração da BNCC, o enunciado sumário executivo assumido por 

Consed e Undime, ainda que este não esteja circunscrito mais diretamente às discussões 

sobre a instância de aprovação do documento. Conforme já abordamos, essas duas 

instituições têm sua participação prevista no processo de elaboração do documento, 

tendo sido incumbidas de conduzir importante processo nas cinco regiões do Brasil, 

portanto, identificar e discutir sobre os discursos que atravessam tal enunciado mostrou-

se de importância capital. Notamos que o enunciado reverbera posicionamento que 

também se fez presente no enunciado do PL 4.486/2016, especialmente, no que 

concerne ao discurso mercadológico. Bem como observamos no etos do enunciador do 

PL, o enunciado sumário executivo vem revestido de uma cenografia que reforça 

sentidos de “neutralidade” e “objetividade”, no entanto, o conjunto das análises mostra 

que se trata de efeitos produzidos pela cenografia marcada por injunções e organização 
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esquemática, mas que acabam coexistindo com as marcas de um posicionamento 

neoliberal, mercadológico – tanto pelo gênero discursivo privilegiado, como pelas 

pautas dos investidores sociais que apoiam, as quais se integram ao sumário (sendo 

favorecidas num texto de natureza tão resumida), impondo-se à construção da BNCC, a 

despeito de sua ausência nos debates da consulta pública e dos seminários estaduais. 

 Diferentemente dos demais enunciados, esse não apresenta tantas marcas de 

antagonismo em relação a seu Outro, portanto, esse Outro, em geral, silenciado, aparece 

mais em decorrência da afirmação do Mesmo. Assim, ao recomendar a flexibilização do 

Ensino Médio e ao sugerir o enfoque por competências nesta etapa da educação, reforça 

os discursos mercadológicos (o Mesmo) e enfraquece o Outro, isto é, os discursos que 

defendem uma educação republicana, voltada à emancipação e formação crítica do 

estudante. Por outro lado, deixa marcada sua oposição ao discurso neoconservador, 

ainda que de maneira bastante branda, ao defender a “liberdade de expressão e do 

posicionamento crítico” e o “respeito à diversidade”. 

Após as análises realizadas seguidas dos recentes comentários que buscaram 

articulá-las e compreender as relações interdiscursivas que constituem tais enunciados, 

concluímos que estamos diante de, ao menos, dois posicionamentos discursivos que 

participam da produção de sentidos para a educação, para as políticas públicas 

educacionais e, consequentemente, para a BNCC. Esses posicionamentos não encerram 

todas as possibilidades, apenas representam aqueles que se fizeram presentes nesse 

recorte que nos possibilita observar, no âmbito linguístico-discursivo, parte do processo 

de construção do documento em questão. Assim, o espaço discursivo que recortamos 

nos permitiu identificar a concorrência entre discursos que convencionaremos chamar 

de privatista, de um lado, e de defesa da educação pública, de outro. O discurso 

privatista se configura tendo como eixo uma operação de “controle”, partindo da 

premissa de que a escola pública não funciona, contribuindo para o reforço desta ideia e 

valorizando: 

 práticas corporativas privadas, numa perspectiva neoliberal, mercadológica, 

como método de garantia de boas ações e bons resultados; 

 avaliações em larga escala para diagnóstico quantitativo e em série que tornam 

homogêneas as expectativas de resultados, independente das demandas locais, 

das diferentes visões de mundo das comunidades envolvidas e que invisibilizam 

práticas escolares cotidianas que não sejam contempladas nos parâmetros das 

referidas avaliações; 
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 a meritocracia que, atrelada às técnicas de avaliação, fomentam a 

responsabilização exclusiva do trabalhador pela sua possibilidade de sucesso, 

ignorando suas condições de trabalho (infraestrutura de escolas, disponibilidade 

de materiais didáticos e outros recursos, plano de carreira, cargos e salários, 

remuneração adequada, diversidade do público estudante); 

 os métodos, os materiais, as políticas frente aos profissionais da educação, 

especialmente, professores, que acabam por serem vistos como aplicadores, 

praticamente subjugados a essas referências elaboradas fora dos ambientes 

escolares; 

 a desvinculação da educação com a formação crítica e emancipatória, em 

diálogo com o discurso conservador.   

Já o discurso de defesa da educação pública se funda na oposição aos valores 

anteriormente detalhados, tendo como eixo a operação de “autonomia”, segundo a qual: 

 volta-se a preocupação ao investimento no professor / profissional de educação, 

tendo em vista suas condições de trabalho, sua remuneração; 

 acredita-se no potencial criativo das comunidades escolares, enxergando-as 

como espaço de produção de conhecimento e de políticas curriculares; 

 considera-se que as avaliações devem estar a serviço não de punir, mas de 

buscar soluções, tendo em vista as especificidades dos diferentes contextos 

educacionais; 

 promove-se a ideia de uma formação que respeite todas as diferenças 

constitutivas dos seres, sem reforçar estereótipos ou hegemonias excludentes e 

que favoreça o senso crítico e questionador do estudante, pautada em respeitadas 

produções científicas da área da educação. 

Por meio das análises feitas, identificamos marcas do discurso privatista nos 

enunciados do PL 4.486/2016 e no sumário executivo de Consed e Undime. Já nos 

enunciados da nota de esclarecimento e do Ofício n. 31/2016 da ANPEd, encontramos 

marcas do discurso em defesa da escola pública. Recordamos que o que nos trouxe até 

esse mapeamento foram os modos de constituição do Mesmo e do Outro em cada um 

dos enunciados, evidenciando seus modos de relação, os elementos valorizados e 

desvalorizados, isto é, os fatores atrelados à formação dos sentidos de “democracia”, 

“pluralidade / diversidade”, “neutralidade” e “ideologia”. 
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A esta altura, cabe retomar também as análises da seção 4.1, considerando as 

discussões em torno da necessidade ou não da BNCC, defendidas pelo MEC, pelo 

MBNC e pela ANPEd. Aquelas análises, assim como essas últimas, mostraram que 

MBNC e ANPEd ocupam posicionamentos opostos, respectivamente, um reivindicando 

a legitimidade da BNCC e o outro rechaçando. O enunciado do MBNC (campanha “que 

educação você quer para o Brasil, professor?”), recordemos, apresenta marcas de uma 

idealização da educação que participam da caracterização de uma “escola do futuro”, 

significada positivamente, frente a uma “escola do presente”, silenciada e inferior a essa 

“escola do futuro”. Ao passo que o enunciado da ANPEd (campanha “aqui já tem 

currículo”) faz o contrário, valorizando o que já se faz na escola e atribuindo sentidos 

negativos àquilo que viria de fora para dentro, de cima para baixo, isto é, sem diálogo 

com a comunidade escolar, desconsiderando sua heterogeneidade, suas especificidades.  

A análise das cenas enunciativas nos mostrou, no caso do enunciado do MBNC, 

um diálogo com o discurso que Peroni e Caetano (2015) chamam de salvacionista e que 

nesta pesquisa identificamos como um dos aspectos do que denominamos “discurso 

privatista”, considerando a valorização da intervenção dos investidores sociais como o 

caminho para a resolução dos problemas da educação pública. A própria defesa da 

BNCC, adicionalmente, se pauta na operação de “controle” que está no eixo de 

constituição do discurso privatista, fazendo-se presente no enunciado do MBNC, na 

medida em que ele, conforme mostraram nossas análises, coloca o professor em posição 

secundária em relação à Base. Já no caso da ANPEd, bem como vimos no enunciado do 

Ofício, a cenografia da campanha “aqui já tem currículo” reforçou a presença do 

discurso defensor da educação pública, uma vez que diversas marcas nos levam à 

observação de que tal enunciado valoriza as escolas do presente, a produção de 

conhecimento nos ambientes escolares pelos profissionais de educação, distanciando-se 

da idealização de uma escola do futuro que subjuga as práticas do presente e a 

experiência dos profissionais da educação. 

É curioso perceber que nossas análises discursivas confirmam expectativas que 

tínhamos antes mesmo de empreendê-las, como as afinidades entre Consed, Undime e 

MBNC, visto que se tratam de instituições parceiras. Além disso, como já vimos, 

Consed e Undime apoiam e são apoiados por uma série de outros agentes privados que 

transformam a educação em alvo de interesse de seus investimentos financeiros, como 

Fundação Lemann, a Fundação Itaú Social, o Todos pela Educação, entre outros, muitos 

dos quais também apoiam a construção da BNCC. Desse modo, constatamos a presença 
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de uma regularidade que os une e que se manifesta igualmente no plano linguístico-

discursivo. Essa percepção chama a atenção, por conseguinte, para as instituições 

atreladas aos discursos. Neste ponto, começamos a refletir sobre a relação entre tais 

planos, buscando dar visibilidade às comunidades que fazem circular certos discursos 

sobre educação, por meio de suas considerações relativas à BNCC que, conforme 

mostraram nossas análises, se distanciam. Mais uma vez, apoiamo-nos na trajetória 

teórica de Maingueneau (1997), especificamente no que tange à crítica que realiza ao 

que se entende por “condições de produção”.  

O pesquisador supracitado afirma que, muitas vezes, a referência às condições de 

produção suscita um entendimento desta como uma conjuntura que circunda os 

enunciados, isto é, um contexto social. Para ele, no entanto, as condições de produção 

vão além disso e não podem ser encaradas apenas como algo externo aos discursos. Em 

sua perspectiva, quando se pensa em condições de produção e nas instituições em que se 

dão os discursos, não cabe uma lógica redutora, pois instituição e discurso estão 

imbricados. Desse modo, o sistema de restrições que atua na semântica dos discursos, 

atua também na organização das instituições, ou seja,  

essas enunciações são tomadas pela mesma dinâmica semântica pela qual a 

instituição é tomada. Não se poderia, pois, fazer funcionar aqui um esquema 

de tipo “infra-estrutural”, sendo a instituição a causa e o discurso, seu reflexo 

ilusório. A organização dos homens aparece como um discurso em ato, 

enquanto o discurso se desenvolve sobre as próprias categorias que 

estruturam essa organização. (MAINGUENEAU, 2008a, p.128)  
 

Retomando nossas análises, podemos observar que não apenas o que se diz sobre 

a BNCC se diferencia, como também se diferenciam as instituições envolvidas, suas 

características, suas lutas, seus integrantes, seus interesses e, portanto, os discursos que, 

ao mesmo tempo, fazem ressoar e que as constituem. Afinal, por exemplo, temos o 

MBNC, movimento criado em 2013 por agentes privados – como Fundação Lemman, 

Todos pela Educação – especificamente para lidar com questões referentes à luta pela 

construção de uma base nacional comum, defendendo sua extrema necessidade e 

constituindo-a como um imperativo para a qualidade da educação, frente à 

desqualificação da escola pública. Junto ao MBNC, temos Consed e Undime, 

instituições que representam secretários estaduais e dirigentes municipais da educação e 

que são reconhecidos oficialmente como entidades legítimas para participar das 

políticas públicas de educação, apoiados por uma série de organizações privadas e 

organismos internacionais. Por outro lado, temos a ANPEd, uma associação com 

tradição, fundada em 1978, composta por pesquisadores em Educação que são 
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referência na academia, comprometida com diferentes temáticas educacionais, 

congregando distintos pensamentos, mas sempre em defesa da educação pública. E, 

ainda, a Câmara de Deputados, cujos modos de atuação se fundamentam, 

frequentemente, em coalizões que representam interesses de grupos específicos e não 

necessariamente de grande parte da população. Diante disso, conforme defende 

Maingueneau (2008a), MBNC, Consed, Undime, ANPEd e Câmara dos Deputados não 

são apenas pano de fundo para os enunciados que produzem, mas são regidos pelo 

mesmo sistema de restrições que atua nos discursos que sustentam sua produção 

enunciativa. 

Em síntese, assumimos a visão de que a semântica discursiva rege uma mesma 

rede que envolve não apenas as unidades da língua, mas também seu ambiente, numa 

relação intrínseca e acreditamos ter conseguido verificar esse pressuposto se 

concretizando nos enunciados analisados. Dessa forma, concluímos que os discursos 

que atravessam enunciados sobre a BNCC estão enredados a instituições que se 

estruturam sob suas mesmas bases e, portanto, estamos lidando não apenas com a 

semântica do textual, mas também com a do não textual, irredutivelmente imbricados. 

Finalmente, compreendemos, assim como Maingueneau (2008a), que estamos 

construindo um objeto de estudo que pode ser definido como mais que o discurso, 

sendo, na verdade, uma prática discursiva.  

O trajeto que percorremos até aqui, ratifica a pertinência do referencial teórico-

metodológico adotado nesta pesquisa, uma vez que nos permitiu verificar que os 

sentidos não são um já dado, mas uma construção. Assim, os diferentes discursos em 

concorrência reivindicaram de modos bastante específicos termos como “democracia”, 

“ideologia” e “neutralidade”, por exemplo. Isso nos levou a observar, partindo de 

diferentes marcas linguístico-discursivas, que nesse processo de construção de sentidos, 

há polêmicas / interincompreensões que sinalizam disputas entre os diferentes 

posicionamentos, em nosso caso, os privatistas e os de defesa da escola pública, que 

constituem as práticas discursivas que rechaçam, defendem, avaliam a BNCC e que não 

só participam de seu processo de construção, mas também, de forma ampla, das lutas 

pela significação de educação no Brasil. 

Antes de encerrar esta etapa de análise, devemos retomar a questão do rizoma e 

da cartografia, visto que foi por meio de sua articulação com o conceito de interdiscurso 

que construímos nossos parâmetros teórico-metodológicos. Recordemos que o mote da 

perspectiva rizomática é a proposta de enxergar o conhecimento não como algo que tem 
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um ponto de origem, um foco central do qual decorreriam as ramificações – como 

ocorre com as árvores –, mas como uma estrutura esparsa, constituída por diversas 

linhas que se espalham em diversas direções e que estão sempre nessa relação com 

diferentes possibilidades de conexão umas com as outras. Assim, pensar o rizoma se 

mostra como algo fundamental para as últimas considerações acerca destas análises, 

uma vez que permite um olhar sobre as práticas de linguagem que as considera, a priori, 

como manifestações de igual valor que participam de um processo mais amplo que faz 

circular sentidos sobre tudo o que nos cerca e sobre nós mesmos. Nessa ótica, os valores 

atribuídos a um ou outro enunciado, o prestígio que um ou outro pode vir a assumir são, 

em todo caso, decorrência de disputas, de relações de poder que criam efeitos de 

verdade, mas que são, exatamente, nada mais que efeitos.  

Até aqui, portanto, mostramos parte desse rizoma, considerando as práticas de 

linguagem assumidas por diferentes enunciadores (MBNC, ANPEd, Câmara dos 

Deputados, Consed, Undime, equipe assessores e especialistas das primeiras versões da 

BNCC). Sabemos que há outras linhas nesse rizoma, infinitas, e que já participam ou 

que podem vir a requerer participação nestes debates educacionais, mas entendemos que 

as linhas representadas pelos enunciados analisados trazem elementos suficientes para 

chegarmos às duas práticas discursivas que configuram uma tensão central no processo 

de construção da BNCC entre a defesa do público e o incentivo à intervenção do 

privado no público. O que buscamos aqui foi compreender essas múltiplas linhas sob a 

perspectiva da AD, tendo em vista que elas se formam e se combinam em meio a 

embates discursivos que vão atribuir mais ou menos valor a certos posicionamentos e 

que vão disputar para atribuir valor de verdade a seus postulados. 

O rizoma, portanto, é um caminho para desmistificar essas relações, um modo de 

compreender a produção de conhecimento que coloca em evidência esse sempre 

potencial devir, as inúmeras possibilidades de combinações entre modos de pensar, 

entre maneiras de enxergar o social. Cabe dizer que se até agora nos dedicamos ao 

recorte de uma estrutura entendida como rizomática, para analisar práticas de linguagem 

que produzem e são produzidas por posicionamentos discursivos específicos, resta-nos a 

indagação acerca dos reflexos desse cenário nas diferentes versões da BNCC, até a que 

foi finalmente homologada pelo Ministério da Educação. E é, mais uma vez, apostando 

no princípio rizomático da cartografia (da possibilidade de traçar mapas sempre 

renováveis e imprevisíveis) que pretendemos, a seguir, analisar as quatro versões da 

BNCC, partindo do entendimento de que essa é uma etapa fundamental para a análise 
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deste processo de modo crítico, questionando os efeitos de sentido decorrentes das 

conexões que se estabelecem em uma dada conjuntura, mostrando que, em todo caso, 

são apenas fruto de conexões que estabelecem relações de força, privilegiando certos 

sentidos em detrimento de outros. E o que nos interessa não é discernir sobre qual seria 

o melhor ou o pior, mas, especificamente, registrar esses caminhos, de modo a poder 

analisar os efeitos dos posicionamentos discursivos prestigiados, principalmente, 

considerando o que se inclui e o que se exclui dos dispositivos que produzem 

subjetividades neste cenário e as consequências disso para a Educação Básica destinada 

à população do nosso país.  
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PARTE III – DISPUTA EM QUATRO RODADAS: DISCURSOS EM 

CONFLITO NAS VERSÕES DA BNCC 

 

Chegamos, após esse longo caminho, na segunda e última etapa analítica desta 

pesquisa. Conforme anunciamos ao final da parte II, o trajeto até aqui nos possibilitou 

conhecer os discursos que estiveram em embate no processo de construção da BNCC e, 

diante disso, falta que nos dediquemos a este documento especificamente, de modo a 

buscar compreender as forças que disputaram espaço e valorização em suas diferentes 

versões, especialmente, na homologada. 

É preciso esclarecer que todas as versões da BNCC constituem documentos de 

enorme extensão o que nos impossibilita de abordá-las inteiramente. De todo modo, 

essa limitação não é impeditivo para que, em alguma medida, possamos problematizar 

tais enunciados. Vemo-nos, portanto, diante da necessidade de estabelecer mais alguns 

critérios de recorte para compor o corpus desta rodada de análise. Assim, em todos os 

casos, optamos por, primeiro, focar as análises nos textos introdutórios comuns e, em 

seguida, focalizar as análises apenas nos textos referentes ao componente curricular 

Língua Estrangeira / Língua Inglesa
103

, da área de Linguagens.  

O interesse nos textos introdutórios comuns se dá devido ao fato de apresentarem 

a concepção geral do documento e o entendimento sobre o que seria a BNCC. No que 

concerne ao componente curricular Língua Estrangeira, diante da inviabilidade de 

analisar todos os componentes, justificamos tal escolha, inicialmente, por se tratar de 

minha área de formação, pesquisa e atuação, o que me permite efetuar discussões com 

maior embasamento teórico; em seguida, por tornar possível, no exercício da pesquisa, a 

concomitante reflexão sobre minha própria prática; além da possibilidade de maior 

circulação e divulgação dos resultados entre meus pares. O recorte também foi 

motivado em razão de a língua estrangeira ter sido o único componente curricular que, 

sem qualquer consulta pública, sofreu a imposição de uma mudança, a partir da Lei 

13.415/2017 (reforma do ensino médio) que modifica a LDB, tornando obrigatória a 

oferta de língua inglesa a partir do sexto ano do ensino fundamental (art. 26, parágrafo 

5º) e determinando a inclusão desta disciplina como componente curricular obrigatório 

no ensino médio (art. 35-A, parágrafo 4º). Por fim, acrescentamos que tal recorte 

também se fundamenta no entendimento de que o estudo de línguas (maternas e 

                                                           
103

 Referimo-nos a ambos os componentes, pois, a partir da BNCC1-2017, retira-se o componente 

abrangente “Língua Estrangeira” e passa-se a fazer referência específica apenas ao componente Língua 

Inglesa.  
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estrangeiras) apresenta impactos diretos em todos os demais componentes curriculares, 

portanto, a forma de concebê-la acarreta consequências em toda a vida escolar (e 

também não escolar) do estudante, participando de sua formação linguística ampla, de 

sua formação como leitor do mundo que o cerca.  

Considerando, ainda, que se trata de uma pesquisa do campo dos estudos de 

linguagem, importa-nos empreender reflexões que contribuam aos reconhecidos 

esforços na área de estudos linguísticos, especialmente na Linguística Aplicada, tendo 

em vista a construção de um repertório de ensino de línguas numa perspectiva crítica e 

emancipatória, cujos impactos se veem nas últimas políticas curriculares (como PCNs, 

OCEM) e em diversos concursos públicos para seleção de docentes de línguas (materna 

e estrangeira) para atuar na Educação Básica (DAHER, 2012, 2014). Em todos esses 

casos, vem sendo construído um continuum de práticas que buscam envolver o 

estudante em diferentes processos de produção de sentidos, vendo a língua não apenas 

como um conjunto estável de regras estruturais, mas como uma manifestação social, 

uma prática humana que constrói as relações e a realidade que nos cerca. Portanto, 

parece-nos extremamente relevante observar os embates nas mais recentes propostas 

curriculares registradas nas versões da BNCC. 

É preciso especificar que nesta etapa de análises em que nos dedicamos às 

diferentes versões da BNCC, trabalhamos apenas com a etapa do ensino fundamental. 

Essa escolha se deve, mais uma vez, aos imprevistos que podem ocorrer durante um 

processo longo que envolve disputas políticas tensas como este com o qual estamos 

lidando. Conforme apresentamos na seção 1.3.2, após a tomada de poder por Michel 

Temer e seus aliados, as equipes do MEC se reconfiguraram e diversos aspectos do 

processo de criação da BNCC ganharam novos contornos. Além disso, muitas políticas 

educacionais que atacam a luta pela oferta de educação pública de qualidade também 

foram aprovadas no Congresso Nacional (SOUZA, GIORGI, ALMEIDA, 2018), como 

a Lei 13.415/2017 que normaliza a chamada “reforma do ensino médio”. Diante disso, 

como vimos, o MEC feriu o conceito de Educação Básica, desmembrando a elaboração 

da BNCC, de modo a manter a redação do texto referente ao ensino fundamental e 

adiando a redação do texto do ensino médio, uma vez que era iminente a aprovação da 

referida normativa. Consequentemente, a BNCC do Ensino Médio foi aprovada no CNE 

apenas em 04 de dezembro de 2018 e homologada pelo MEC em 12 de dezembro do 

mesmo ano, o que impossibilitou-nos de incluí-la em nosso escopo analítico. 
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No que se refere à articulação de fundamentos teóricos com apoio nos quais se 

realizam as análises discursivas, elucidamos que, nesta segunda etapa, a análise foca, 

partindo dos textos introdutórios de cada uma das versões, nos elementos de polifonia, 

tendo em vista dar evidência aos outros enunciados que atravessam o documento ao 

longo de seu processo de construção. Por fim, reforçamos que em todos os casos 

estamos diante de enunciados que se constituem no diálogo com o Outro, considerando, 

especialmente, que o interdiscurso precede o discurso. Tal pressuposto nos leva a 

ressaltar que, dialogando com as reflexões de Maingueneau (2008a), buscamos aqui 

constituir uma unidade de análise priorizando o espaço de trocas entre discursos.  

Mais uma vez, reforçamos que os passos aqui escolhidos são apenas uma 

possibilidade de recorte, opções que foram feitas levando em consideração pergunta e 

os objetivos delimitados para essa pesquisa e que se mostram como caminhos em 

diálogo com o referencial rizomático, permitindo dar conta de abordar e problematizar 

este extenso “mapa de relações”, esse dispositivo que constrói e propaga sentidos sobre 

educação, currículo, conhecimento.   

Compreendemos, no decorrer das etapas iniciais da pesquisa, que estamos diante 

de um problema que faz emergir o interesse em um processo amplo e sempre em 

construção. Nesse sentido, trilhar os caminhos recém-expostos é uma decisão que, mais 

uma vez, leva em conta reflexões de Deleuze e Guattari (1995) e posteriores 

contribuições de pesquisadores da Psicologia Social, como Passos, Kastrup e Escóssia 

(2015), pois compartilhamos seu modo de trabalho que, 

Diferente do método da ciência moderna, [...] não visa isolar o objeto de suas 

articulações históricas nem de suas conexões com o mundo. Ao contrário, o 

objetivo da cartografia é justamente desenhar a rede de forças à qual o objeto 

ou fenômeno em questão se encontra conectado, dando conta de suas 

modulações e de seu movimento permanente. Para isso é preciso, num certo 

nível, se deixar levar por esse campo coletivo de forças. (BARROS; 

KASTRUP, 2015, p.57) 

 

Enfatizamos que, conforme vimos na parte II, delimitar um objeto ou observar um 

fenômeno sem dissociá-lo de suas relações históricas com o mundo, tal qual prioriza a 

cartografia, é um elo que encontramos entre esta proposta e a Análise do Discurso, 

referencial que baliza nosso modo de compreender a linguagem e, de forma geral, toda a 

concepção da pesquisa. Por esta perspectiva, temos o discurso como nosso foco de 

interesse, sendo este uma realidade que abarca, duplamente, o social e a linguagem. 

Rocha (2013, p.136), pautado em Maingueneau, coloca em evidência essa relação 

intrínseca e recíproca entre a língua e o social, explicando que  
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(...) como prática discursiva, o conceito de discurso nos reenvia ao ponto de 

encontro de uma formação discursiva e de uma comunidade discursiva: ao se 

produzirem textos, constitui-se necessariamente o grupo que se 

responsabiliza pela gestão desses textos; inversamente, toda produção de um 

grupo que se define por sua atividade enunciativa implicará a produção 

material de textos.  

 

Desse modo, apostamos novamente na articulação da perspectiva rizomática com 

a AD como um caminho para explorar e compreender a atuação desse dispositivo 

político-educacional – abordado na primeira parte desta investigação – nas diferentes 

versões da BNCC que retratam a estabilização de diferentes forças e discursos (como os 

analisados na segunda parte) em distintas etapas da construção do referido documento. 

Trata-se, enfim, do último passo na cartografia das relações que disputaram espaço no 

debate da BNCC e que se fazem presentes nos textos de suas versões, sendo essencial 

para nos levar à reflexão sobre os projetos de educação que se disputavam e sobre as 

combinações que, finalmente, se fizeram prioritárias, ficando registradas no documento 

aprovado.  

 

 

 

5. A BASE PELA BASE: AFINAL, O QUE É A BNCC? 

 

 Passamos, agora, para a análise das quatro versões da BNCC já publicadas e 

divulgadas pelo MEC. De acordo com o panorama que apresentamos na seção 1.3.2, 

sabemos que cada uma das versões foi elaborada em diferentes contextos políticos, com 

diferentes coalizões e, no caso da BNCC1-2017 em diante, já contando com nova 

equipe não só na construção da BNCC, mas também na composição do MEC. A seguir, 

apresentamos um quadro síntese, buscando relacionar cada uma das versões da BNCC 

às diferentes articulações políticas que marcam as etapas do processo de formulação 

deste documento. 
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Versão da BNCC Conjuntura política 

BNCC1-2015 

(publicada em 16/09/2015) 

Presidente da República: Dilma Rousseff 

Ministro da Educação: Renato Janine (até 30/09/2015) 

Disputas entre SAE e MEC, antes da publicação da primeira versão 

(por volta de meados de 2015) 

Secretário de Educação Básica: Manuel Palácios 

Secretário executivo do MEC: Luiz Cláudio da Costa. 

Comitê de assessores e comissão de especialistas trabalhando na 

BNCC. 

Período de consulta pública: 16/09/2015 a 15/03/2016 

BNCC2-2016 

(publicada em 03/05/2016) 

Presidente da República: Dilma Rousseff 

Ministro da Educação: Aloizio Mercadante (a partir de 05/10/2016) 

Secretário de Educação Básica: Manuel Palácios 

Secretário executivo do MEC: Luiz Cláudio da Costa. 

Comitê de assessores e comissão de especialistas trabalhando na 

BNCC. 

Período de seminários estaduais: 23/06/2016 a 10/08/2016 

BNCC1-2017 

(publicada em 06/04/2017) 

Presidente da República: Michel Temer (de 12/05/2016 a 

31/08/2016 como interino, a partir de 31/08/2016 como presidente) 

Ministro da Educação: Mendonça Filho (a partir de 12/05/2016) 

Secretário de Educação Básica: Rossiele Soares da Silva (a partir de 

12/05/2016) 

Secretária Executiva do MEC: Maria Helena Guimarães de Castro 

(a partir de 12/05/2016) 

Mudança na indicação de 6 nomes entre os novos 12 membros do 

CNE indicados pelo governo de Rousseff. Nova composição do 

CNE a partir de 01/07/2016. 

Comitê gestor trabalhando na BNCC (a partir de 27/07/2016) 

Portaria nº 983 de 26 de agosto de 2016 (formação de grupo de 

trabalho para analisar legislação educacional brasileira, com vistas à 

entrada do Brasil no TiSA) 

Emenda Constitucional n.95, de 15 de dezembro de 2016. (define 

teto de gastos) 

Lei n. 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 (reforma do Ensino 

Médio) 

Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017 (lei da terceirização) 

Decreto do Poder Executivo de 26 de abril de 2017 (altera a 

organização da CONAE) 

Portaria n.577, de 27 de abril de 2017 (altera a composição do FNE) 

Decreto n. 9.099, de 18 de julho de 2017 (altera as regras do PNLD) 

Versão inclui apenas a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

A Base do Ensino Médio passa a ser elaborada em separado. 

Audiências públicas do CNE: de 07/07/2017 a 11/09/2017 

BNCC final 

Educação Infantil e Ensino 

Fundamental 

(homologada em 20/12/2017) 

Aprovada no Conselho Nacional de Educação por maioria, em 15 

de dezembro de 2017, tendo recebido 3 votos contrários 

(conselheiras Aurina Oliveira Santana, Malvina Tania Tuttman e 

Márcia Angela da Silva Aguiar) à aprovação do Parecer e do 

Projeto de Resolução referente à BNCC. 

Quadro 33: Síntese da conjuntura política durante a construção da BNCC. 

  

O quadro anterior, assim como o percurso detalhado na seção 1.3.2, ratifica a 

importância de se investigar os movimentos registrados em cada uma das versões da 

BNCC. Com apoio no referencial teórico da Análise do Discurso, acreditamos que cada 

um dos documentos da Base se constitui como enunciados atravessados por diversos 

discursos que promovem entendimentos sobre a educação direta ou indiretamente. 
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Interessa-nos, a essa altura, entender as diferentes estabilizações ocorridas em cada uma 

das versões do documento, dando visibilidade às relações de poder que buscam espaço 

em seu processo de significação. 

 

 

5.1. Passos iniciais na busca por entender e significar a BNCC 

 

 Nesta seção, focamos na análise dos textos introdutórios da BNCC1-2015, 

divulgada em setembro de 2015, e, na sequência, da BNCC2-2016, publicada em 03 de 

maio de 2016. Nesta nova etapa de análise, voltamos o foco para os trechos em que se 

define e se caracteriza a Base, os quais foram selecionados a partir de sucessivas leituras 

do referido material. Feitas tais leituras iniciais, um dos elementos que imediatamente 

saltou à vista foi a questão da polifonia (MAINGUENEAU, 2013)
104

 – especialmente 

marcada pelo ao apoio em textos jurídicos considerados como determinantes da 

necessidade de criação da Base –, portanto, vale esclarecer que tal aspecto se torna foco 

de nossas análises na maioria dos fragmentos analisados, devido a sua recorrência que, a 

princípio, parece ser fator chave para a compreensão do processo de constituição e 

legitimação do documento. Outro quesito que se mostrou fundamental às análises foram 

as formas de designação e caracterização do documento que, pelo que podemos 

perceber, nos permitem refletir sobre a produção de sentidos acerca da BNCC e, 

consequentemente, da Educação Básica, de modo amplo. 

Especificamente sobre polifonia, partimos da ideia de que 

quando um locutor fala, ele não se contenta em expressar suas próprias 

opiniões; ao contrário, ele faz ouvir diversas outras vozes, mais ou menos 

claramente identificadas, em relação às quais ele se situa. 

(MAINGUENEAU, 2013, p.163) 

Não será nosso foco problematizar a diversidade de marcas linguísticas por meio das 

quais é possível analisar a presença de diversas vozes num texto. Para o escopo desta 

pesquisa, tendo em vista a natureza do enunciado em análise, consideramos suficiente a 

compreensão de que se referir a determinados documentos normativos, seja como parte 

da designação da Base, seja como fundamento para a sustentação de sua necessidade, é 

trazer para o enunciado a presença desta voz jurídica, dando a ela uma interpretação 

entendida como legítima. Consideramos que tal interpretação partirá, sempre, dos 

                                                           
104

 O conceito de polifonia foi desenvolvido por Bakhtin em seu livro “Problemas da obra de 

Dostoievski” (1929), tendo sido fundamento para propostas de ressignificação de outros linguistas como 

Ducrot (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008).  Esclarecemos que, para efeitos desta pesquisa, 

recorremos às reflexões de Maingueneau (2013) no que tange aos esforços de articulação deste conceito 

com a perspectiva discursiva. 
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sistemas de restrições que constituem os discursos presentes no documento da BNCC, 

tendo em vista, na perspectiva da semântica global, o entendimento acerca do plano da 

intertextualidade, isto é, “dos tipos de relações intertextuais que a competência 

discursiva define como legítimas”, uma vez que “todo campo discursivo define certa 

maneira de citar os discursos anteriores do mesmo campo” (MAINGUENEAU, 2008a, 

p. 77).  

No que concerne à organização dos fragmentos selecionados, elaboramos, nesta e 

nas próximas seções, quadros nos quais relacionamos todos os trechos a serem 

analisados, isto é, aqueles que se dedicam a dar contornos mais específicos ao 

documento, de modo a definir o que é a BNCC. Estes quadros organizam os fragmentos 

por temáticas (explicitadas na coluna da esquerda), às quais foram depreendidas por 

meio das primeiras leituras realizadas – configurando uma análise macro. Importa 

explicar que a opção de organizar por eixos temáticos se mostrou como um caminho 

que otimiza as análises ao agrupar aspectos semelhantes que podem ser abordados de 

modo conjunto. 

Em termos metodológicos pontuais, cada quadro apresenta os eixos temáticos 

numerados, para facilitar nossa remissão a eles quando dos comentários analíticos, além 

disso, cada fragmento é antecedido por uma referência alfanumérica também com vistas 

a facilitar as referências que faremos a cada um deles. Dessa forma, temos, por 

exemplo, a referência BNCC1.2015-ET1-F01, na qual “BNCC1.2015” indica que se 

trata da primeira versão do documento publicada em 2015, por sua vez, após um 

primeiro traço, as iniciais “ET” seguidas do numeral 1 remetem ao “eixo temático I” e, 

após o segundo traço, “F01”, indicando que se trada do “fragmento 1” e assim 

sucessivamente. Adicionalmente, após a exposição de cada fragmento, explicitamos, 

entre parênteses, a seção do documento da qual ele faz parte, seguida pelo número da 

página na qual se encontra. Buscamos, ainda, convencionar representações gráficas, 

para destacar os trechos segundo ora seu caráter polifônico – entre dupla de colchetes e 

em negrito –, ora seu papel de designação / caracterização da BNCC – entre dupla de 

chaves e em itálico.  

Passemos, então, à observação dos fragmentos relativos à BNCC1-2015 (versão 

preliminar), conforme registra o quadro a seguir. 
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 BNCC1-2015 (VERSÃO PRELIMINAR) 
E

IX
O

 T
E

M
Á

T
IC

O
 I

: 

B
a
se

 e
 m

el
h

o
ri

a
 d

a
 

ed
u

ca
çã

o
. 

(BNCC1.2015-ET1-F01) 

 “{{A base é a base}}. Ou, melhor dizendo: a Base Nacional Comum, 

[[prevista na Constituição para o ensino fundamental e ampliada, no 

Plano Nacional de Educação, para o ensino médio]], {{é a base para a 

renovação e o aprimoramento da educação básica como um todo}}. E, como 

se tornou mais ou menos consensual que sem um forte investimento na 

educação básica o País não atenderá aos desafios de formação pessoal, 

profissional e cidadã de seus jovens, a Base Nacional Comum {{assume um 

forte sentido estratégico nas ações de todos os educadores, bem como 

gestores de educação, do Brasil}}.” (seção Apresentando a Base, p. 2) 
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(BNCC1.2015-ET2-F02) 

 “O objetivo da BNC {{é sinalizar percursos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes ao longo da educação básica (...).}}”  
(seção Princípios orientadores da Base Nacional Comum Curricular, p.7) 

(BNCC1.2015-ET2-F03) 

“[[Em atendimento ao exposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica e no Plano Nacional de Educação, a 

Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação apresenta à 

consulta pública o documento preliminar à Base Nacional Comum 

Curricular – BNC]]. Este documento {{reúne direitos e objetivos de 

aprendizagem relacionados às quatro áreas do conhecimento - Ciências da 

Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática - e seus respectivos 

componentes curriculares para todas as etapas da educação básica”}}.  
(seção Documento preliminar à Base Nacional Comum Curricular – Princípios, formas de 

organização e conteúdo, p.15) 

(BNCC1.2015-ET2-F04) 

 “{{A BNC é constituída pelos conhecimentos fundamentais aos quais 

todo/toda estudante brasileiro/a deve ter acesso para que seus Direitos à 

aprendizagem e ao Desenvolvimento sejam assegurados. Esses 

conhecimentos devem constituir a base comum do currículo de todas as 

escolas brasileiras}} [[embora não sejam, eles próprios, a totalidade do 

currículo, mas parte dele]]. Deve-se acrescer à parte comum, a 

diversificada, a ser construída em diálogo com a primeira e com a realidade 

de cada escola, em atenção não apenas à cultura local, mas às escolhas de 

cada sistema educacional sobre as experiências e conhecimentos que devem 

ser oferecidos aos estudantes e às estudantes ao longo de seu processo de 

escolarização”.}}  
(seção Documento preliminar à Base Nacional Comum Curricular – Princípios, formas de 

organização e conteúdo, p.15) 

Quadro 34: Fragmentos de definição da Base na BNCC1-2015. 

 

Começando pelo eixo temático I, em BNCC1.2015-ET1-F01, vemos ser retomada 

uma associação que, conforme notamos no decorrer desta pesquisa, é recorrente: a Base 

como caminho para a qualidade da educação. Essa “qualidade”, no entanto, conforme 

viemos tentando demonstrar, não tem sentido único, apesar de, não raro, ser apresentada 

como se seu sentido fosse consenso. Em termos mais específicos, vocábulos centrais no 
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predicado nominal que define a BNCC são “renovação” e “aprimoramento”, falando-

se, mais a frente, em um “forte sentido estratégico” desse documento em relação aos 

trabalhadores da educação. O primeiro texto da Base, portanto, já se inicia reforçando 

uma perspectiva que, em relação às práticas escolares atuais, evidencia apenas aquilo 

que precisaria melhorar, consequentemente, desvalorizando de modo sistemático e sem 

qualquer aprofundamento, as práticas da escola que temos hoje. Em outras palavras, a 

apresentação da Base já parte de um efeito de consenso de que “a educação pública vai 

mal”, estando no cerne da questão, o aspecto curricular. 

No caso da BNCC1-2015, também designada, por diversas vezes, como 

documento preliminar, notamos que, nos fragmentos que buscam traçar uma definição 

da Base, dos quatro analisados, dois recorrem a textos normativos que acabam por 

legitimar e ratificar a necessidade de sua construção (BNCC1.2015-ET1-F01; 

BNCC1.2015-ET2-F03). Retoma-se a Constituição Federal, o Plano Nacional de 

Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, o que já é de 

se esperar como constitutivo desse gênero discursivo, dado que a Base, uma vez 

homologada, também assume força de norma. É importante recordar, a esta altura, que o 

PNE, ao estabelecer a necessidade de criação da BNCC, a relaciona diretamente à 

melhoria na qualidade da educação, associando-a, ainda, ao alcance de índices / 

pontuações específicos no IDEB e no PISA (meta 7), portanto, trazer essa normativa 

como referência sem qualquer aprofundamento de discussão, é ratificar este ponto de 

vista que, como temos podido perceber, não dá conta da complexidade da prática 

educativa.  

No capítulo 1 (seção 1.2), apresentamos a questão do argumento jurídico em 

detalhes e mostramos como as normativas estão sujeitas, dadas certas limitações, a 

releituras, ressiginificações, dentro de diferentes conjunturas sócio-históricas. Nessa 

perspectiva, a BNCC1-2015 se apoia no discurso jurídico, justificando a necessidade e a 

legalidade do documento, contudo, se exime de qualquer outro tipo de discussão mais 

teórica, acadêmica (do campo da educação / do currículo), para constituir sua 

legitimidade. Diante de um cenário que, como vimos, se configura também por forte 

oposição ao projeto da Base Nacional Comum, é coerente que um argumento do campo 

das normas seja mobilizado, garantindo – independente das críticas que se façam – que 

o documento é indispensável, uma vez que é uma demanda legal. Nesse sentido, o 

trecho BNCC1.2015-ET1-F01 exprime que a BNCC “é a base para a renovação e o 

aprimoramento da educação básica como um todo”, sem discutir em que consiste esta 
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“renovação” e este “aprimoramento”, sem apresentar o que se tem atualmente e em que 

medida precisaria ser atualizado, com base em que teorias, pesquisas, estudos. Em 

outras palavras, já se começa a apresentar tal documento partindo de asseveração que 

oculta a oposição que, no campo acadêmico educacional, se fez a ele e, por outro lado, 

sustentando-se no poder da norma como indiscutível (vide o grifo em negrito também 

em BNCC1.2015-ET1-F01). 

Por outro lado, contrastando com o uso dos textos jurídicos como argumento a 

favor da necessidade da Base, a descrição da BNCC que se constrói a partir dos 

fragmentos analisados se afasta de um tom normativo, como mostram os fragmentos do 

eixo II que discutem sobre o que deve constar no documento. Há, ao contrário, a 

propagação da ideia de que a Base seria uma referência – que sinaliza possibilidades –, 

um espaço que reúne percursos, direitos e objetivos de aprendizagem que precisam ser 

ofertados aos estudantes brasileiros. Nessa linha, em BNCC1.2015-ET2-F02, menciona-

se o objetivo de "sinalizar percursos de aprendizagem e desenvolvimento", no qual o 

termo "sinalizar" coloca em evidência um tom que aproxima a Base de um papel de 

referência. Já em BNCC1.2015-ET2-F03, fala-se que o documento "reúne direitos e 

objetivos de aprendizagem (...)" e, portanto, acaba por caracterizar a BNCC como 

caminho para defesa e garantia de "direitos" dos estudantes. Por fim, em BNCC1.2015-

ET2-F04, menciona-se que a Base "é constituída pelos conhecimentos fundamentais" 

que asseguram os direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes. Em 

síntese, os fragmentos do ET2, ao definir o que deve estar contido na Base, 

consequentemente, caracterizando-a, coloca no centro da discussão, reiteradas vezes, a 

questão dos “direitos de aprendizagem e desenvolvimento”.  

No entanto, cabe recordar que essa expressão não surge nesse momento, mas é 

decorrência das discussões que vinham sendo realizadas no contexto da construção das 

DCNEB, os quais também foram foco de discussão no documento de 2014 “Por uma 

política curricular para a educação básica: contribuição ao debate da base nacional 

comum a partir do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento”, posteriormente 

abandonado, segundo o qual: 

[...] para elaborar um currículo na perspectiva do direito de aprender e 

desenvolver-se, ou seja, na perspectiva dos sujeitos do processo educativo, 

parte-se do pressuposto de que o aprender e desenvolver-se se realizam como 

processos contínuos de significação. Isto se torna possível, por um lado, 

quando os saberes, sistematicamente produzidos e organizados, dialogam 

com outros saberes de mesmo nível; por outro lado, quando dialogam com os 

desafios interpostos pela realidade e abrem novas possibilidades de 

expressão, de representação e de significação. (BRASIL, 2014, p.48) 
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A citação anterior nos mostra que o debate sobre a questão dos direitos à 

aprendizagem e ao desenvolvimento surge considerando uma necessária imbricação 

entre as experiências escolares e as experiências de vida dos estudantes. Os fragmentos 

da BNCC em análise, no entanto, não nos permitem problematizar se é também neste 

sentido que recorrem ao termo ou se o mesmo passa a ser ressignificado. Tal questão, a 

nosso ver, poderá ser discutida com maior profundidade quando analisarmos 

efetivamente as propostas explicitadas em algum dos componentes curriculares, em 

nosso caso, o de Língua Estrangeira / Língua Inglesa. 

Retomando a questão de o documento ser caracterizado se distanciando de um 

tom normativo, notamos que há apenas um momento em que se registra certo tom mais 

impositivo, isto é, em BNCC1.2015-ET2-F04, quando enuncia que “Deve-se acrescer à 

parte comum, a diversificada, a ser construída em diálogo com a primeira e com a 

realidade de cada escola (...)”. Enquanto a sequência anterior se organizava de modo 

predominantemente descritivo, nesta sequência, percebe-se a preponderância de uma 

organização injuntiva
105

, como uma instrução do que se deve fazer. Essa injunção surge 

relacionada à construção da chamada parte diversificada, questão que suscita um dos 

principais pontos de ataque daqueles que se opuseram à construção da BNCC, que a 

entendiam como um currículo nacional com papel homogeneizador. Cabe destacar que a 

sequência anterior se encerra trazendo à tona uma marca de heterogeneidade que se 

mostra central para a discussão acerca da BNCC, tratando-se de uma negação polêmica 

(“embora não sejam, eles próprios, a totalidade do currículo, mas parte dele”) que, de 

forma subjacente, retoma enunciados que afirmam que a BNCC é um currículo nacional 

com caráter homogêneo e que limita os espaços de ação dos professores e das escolas. 

A ideia do “dever” relativa à elaboração da parte diversificada acaba se 

contrastando com o tom menos impositivo que se faz circular ao definir-se a base 

nacional comum em seus outros aspectos. Percebemos, inclusive por meio das análises 

realizadas na parte II, que há uma tensão no que concerne à representação do 

documento como promotor de “igualdade” ou, por outro viés, de “homogeneização”. Na 

BNCC1-2015, notamos a presença dessa mesma questão, algo que fica marcado pelo 

referido modo mais impositivo de se referir à parte diversificada, colocando-a como 

compulsória e reforçando isso por meio das marcas linguísticas, o que poderia estar a 

                                                           
105

 Conforme esclarecemos na seção 4.2.1, também aqui optamos por situar outros recursos linguísticos – 

como as marcas da modalidade deôntica – sob a categoria da injunção, considerando que, nos contextos 

em análise, constituem um conjunto que entendemos como orientação para algo a ser realizado, referente 

à construção da BNCC. 
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serviço de gerar um efeito apaziguador, visto que estaria zelando pela garantia de 

espaço para escolhas da comunidade escolar. Contudo, é preciso ressaltar que ocorre um 

processo de ressignificação da questão da diversidade curricular, articulando-a às grades 

semânticas de uma lógica de controle que é a premissa da proposta de uma base 

nacional comum. Assim, os espaços de diversidade são previstos e controlados, sendo 

esse um modo possível de incorporar a questão ao documento, uma vez que se trata de 

algo com efeito normativo e que subjuga as práticas escolares a seu necessário 

cumprimento. 

De maneira geral, diante dos elementos analisados, entendemos que, neste 

documento preliminar, o enunciador se fundamenta em argumentos jurídicos e 

normativos para defender a Base, mas se distancia de um tom mais impositivo no que 

diz respeito à caracterização da BNCC, aliando-a a um campo semântico positivo 

marcado por termos e estruturas como “renovação”, "aprimoramento", "sentido 

estratégico", "sinalizar percursos", "reúne direitos e objetivos de aprendizagem", 

"conhecimentos fundamentais [para assegurar direitos à aprendizagem e ao 

desenvolvimento]" e "parte do currículo". Por outro lado, ao definir a Base como 

caminho garantido para melhoria da educação, se mostra em diálogo com discursos que 

associam a escola pública a um campo semântico negativo, e que promovem o controle 

das ações para obtenção de melhores resultados, em consonância com os discursos 

privatistas sustentados, como vimos, pelo Banco Mundial e pelo MBNC, e que 

encontram eco na legislação brasileira, como vimos no próprio PNE (meta 7). Esse 

último aspecto retoma algo sinalizado por Apple, nos anos 1990, sobre o que envolve a 

política do conhecimento oficial, a saber: 

(...) o currículo nacional é um mecanismo para o controle político do 

conhecimento. (...) Somente reconhecendo sua lógica essencial do falso 

consenso e, sobretudo, sua indubitável petrificação no futuro; à medida que 

se vincule a um sistema massificado de avaliação nacional, é que poderemos 

compreender inteiramente esse fato. Quando a ele se associam os outros itens 

da pauta da Direita – a mercadização e a privatização – há motivo suficiente 

para nos fazer parar e pensar (...). (APPLE, 2013, p.94) 

  

Notamos, nesse primeiro momento, que o enunciador institucional se constitui de 

forma fragmentada. Em outras palavras, ainda que dialogue e se sustente, em parte, em 

discursos que defendem a lógica do controle do trabalho e de resultados, por outro lado, 

apresenta certa resistência a assumir um tom declaradamente impositivo, normativo que 

cercearia a atividade de trabalho nas escolas. Parece-nos compreensível a existência 

dessa tensão na constituição do enunciador da BNCC1-2015, considerando que se trata 
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de um primeiro momento situado por muitos embates iniciais que questionavam não 

apenas o que deveria ou não ser contemplado pelo documento, mas a própria 

necessidade de que o mesmo fosse elaborado, conforme apresentamos em outros 

momentos deste trabalho.  

Entendemos, finalmente, que este enunciador se institui no centro de negociações 

entre posicionamentos sobre questões de uniformização e diversidade curricular, como 

em um movimento de natureza diplomática em que não se rompe definitivamente com 

nenhum dos lados, tendo sempre em vista as imposições da própria obrigação de 

elaborar o documento e o fato de que pode haver divergências entre aqueles que 

compõem a equipe de responsáveis pela concepção e redação do documento
106

. 

Conforme pontuamos há pouco, não se rompe com a lógica de controle, pois isso sequer 

é “autorizado” ao se assumir a construção da BNCC, porém, se incorpora a discussão da 

maneira que é possível, dentro desse sistema de restrições que se ancora na 

desqualificação dos serviços públicos educacionais. 

 Sigamos, agora, com a observação da BNCC2-2016, a qual decorre do trabalho 

da mesma equipe responsável pela BNCC1-2015. Tal versão é resultado de 

incorporações e modificações pautadas nas contribuições da consulta pública e dos 

pareceres de leitores críticos (professores das diversas áreas convidados pelo MEC) 

sobre o texto preliminar. Portanto, é de se esperar que, entre uma versão e outra, novas 

questões tenham sido adicionadas à discussão e ao documento em formulação
107

.  

 Bem como fizemos no quadro anterior, aqui também organizamos os trechos por 

eixos temáticos (apresentados na coluna da esquerda), além de identificá-los por 

códigos alfanuméricos, conforme já explicitado. 

  

                                                           
106

 Recordemos, neste ponto, o conceito de “interenunciador” (MAINGUENEAU, 2013), considerando 

que este remete a textos nos quais o enunciador representa o resultado de negociações entre 

posicionamentos diversos. 
107

 Para os objetivos dessa pesquisa, não nos pareceu imprescindível tratar em detalhes de todas as 

mudanças entre cada uma das versões. Há mudanças na estrutura de cada um dos textos, no entanto, 

compreendemos que a abordagem considerando apenas os trechos que definem o que é a BNCC já nos 

permite encaminhar as reflexões a que nos propomos. 
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. (BNCC2.2016-ET1-F01) 

“A Base Nacional Comum Curricular [[é uma exigência colocada para o 

sistema educacional brasileiro pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Brasil, 1996, 2013), pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais da Educação Básica (Brasil, 2009) e pelo Plano Nacional de 

Educação (Brasil, 2014)]], e {{deve se constituir como um avanço na 

construção da qualidade da educação.}}”  
(seção Sobre a construção de uma Base Nacional Comum Curricular para o Brasil, p. 24) 
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(BNCC2.2016-ET2-F02) 

“A BNCC, {{cuja finalidade é orientar os sistemas na elaboração de suas 

propostas curriculares, tem como fundamento o direito à aprendizagem e ao 

desenvolvimento}}, [[em conformidade com o que preceituam o Plano 

Nacional de Educação (PNE) e a Conferência Nacional de Educação 

(CONAE)]]”.  
(seção Sobre a construção de uma Base Nacional Comum Curricular para o Brasil, p.24) 

(BNCC2.2016-ET2-F03) 

“{{Dado seu caráter de construção participativa, espera-se que a BNCC seja 

balizadora do direito dos/as estudantes da Educação Básica, [[numa 

perspectiva inclusiva]], de aprender e de se desenvolver. Uma base comum 

curricular, documento de caráter normativo, é referência para que as escolas 

e os sistemas de ensino elaborem seus currículos, constituindo-se instrumento 

de gestão pedagógica das redes. Para tal, precisa estar articulada a um 

conjunto de 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”}}.  
(seção Sobre a construção de uma Base Nacional Comum Curricular para o Brasil, p.25) 

(BNCC2.2016-ET2-F04) 

“{{A BNCC, ao propor uma referência nacional para a formulação de 

currículos, constitui-se como unidade na diversidade, reorientando o 

trabalho das instituições educacionais e sistemas de ensino em direção a uma 

maior articulação. Trata-se, portanto, de referencial importante do Sistema 

Nacional de Educação (SNE), responsável pela articulação entre os sistemas 

de ensino – da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios – 

visando a superar a fragmentação das políticas públicas, fortalecer o regime 

de colaboração e [[efetivar as metas e as estratégias do PNE]].}}”  
(seção A BNCC e a construção de um Sistema Nacional de Educação, p.28) 

(BNCC2.2016-ET2-F05) 

“[[Em conformidade com o PNE (2014-2024)]], {{à Base Nacional Comum 

Curricular cabe definir direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que orientarão a elaboração dos currículos nacionais. Na 

BNCC, as concepções de direito de aprendizagem e desenvolvimento são, 

portanto, balizadoras da proposição dos objetivos de aprendizagem para 

cada componente curricular”.}}  
(seção Princípios da Base Nacional Comum Curricular e direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, p.33) 
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 (BNCC2.2016-ET2-F06) 

“{{A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é referência para a 

formulação e implementação de currículos para a Educação Básica por 

estados, Distrito Federal e municípios, e para a formulação dos Projetos 

Pedagógicos das escolas. Avança em relação a documentos normativos 

anteriores ao definir direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

aos quais todas as crianças, adolescentes e jovens brasileiros devem ter 

acesso ao longo de seu processo de escolarização. 

[[A BNCC se fundamenta em princípios éticos, políticos e estéticos]] para 

estabelecer os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento, que devem ser o 

mote de toda a escolarização básica. Em cada etapa de escolarização – 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio – esses Direitos 

subsidiam a definição dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos 

componentes curriculares”.}}  
(seção A Base Nacional Comum Curricular, p. 44) 
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 (BNCC2.2016-ET3-F07) 

“[[De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica (DCNEB) e a própria Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB)]], {{entende-se a Base Nacional Comum 

Curricular como ‘os conhecimentos, saberes e valores produzidos 

culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas 

instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico; no mundo 

do trabalho; no desenvolvimento das linguagens; nas atividades desportivas e 

corporais; na produção artística; nas formas diversas de exercício da 

cidadania; nos movimentos sociais’}} (Parecer CNE/CEB no 07/2010, p. 31).”  
(seção Sobre a construção de uma Base Nacional Comum Curricular para o Brasil, p.25) 

(BNCC2.2016-ET3-F08) 

“Na BNCC, [[o respeito e a consideração a que alude o parecer
108

]] {{se 

explicita na oferta de condições para que todos os brasileiros e todas as 

brasileiras tenham acesso a conhecimentos e a condições de aprendizagem e 

desenvolvimento que lhes assegurem o pleno exercício da cidadania.  

Nesse sentido, para que a inclusão social se efetive, é fundamental a 

incorporação, aos documentos curriculares, de narrativas dos grupos 

historicamente excluídos, de modo que se contemple, nas políticas públicas 

educacionais, a diversidade humana, social, cultural, econômica da 

sociedade brasileira, tendo em vista a superação de discriminações.”}}.  
(seção O papel dos movimentos sociais na conquista dos direitos de aprendizagem e 

Desenvolvimento, p.27) 

  

                                                           
108

 Remete ao Parecer CNE/CEB nº 11/2010 (Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 anos) no qual se menciona a importância dos movimentos sociais no que tange ao 

respeito às diferenças. 
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(BNCC2.2016-ET3-F09) 

“{{Nesse sentido, no âmbito da BNCC, são definidos alguns direitos 

fundamentais à aprendizagem e ao desenvolvimento com os quais o trabalho 

que se realiza em todas as etapas da Educação Básica deve se 

comprometer}}. [[Esses direitos se explicitam em relação aos princípios 

éticos, políticos e estéticos, nos quais se fundamentam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, e que devem orientar uma Educação Básica que 

vise à formação humana integral, à construção de uma sociedade mais 

justa, na qual todas as formas de discriminação, preconceito e exclusão 

sejam combatidas”]].  
(seção Princípios da Base Nacional Comum Curricular e direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, p.33) 

(BNCC2.2016-ET3-F10) 

“{{A BNCC, para garantir a educação escolar com qualidade social e 

pertinência pedagógica, cultural, linguística, ambiental e territorial, 

[[respeitando as lógicas, saberes e perspectivas dos povos indígenas]], 

deve possibilitar currículos flexíveis e construídos [[a partir dos valores e 

interesses etno-políticos das comunidades indígenas em relação aos seus 

projetos de sociedade e de escola]], ancorados em materiais didáticos 

específicos, escritos na língua portuguesa e nas línguas indígenas”}}.  
(seção A BNCC e as modalidades da educação básica, p.37) 

(BNCC2.2016-ET3-F11) 

“[[Na perspectiva da educação em direitos humanos]], {{a BNCC deve 

contemplar a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre 

direitos humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e 

com o contexto local; a formação de valores, atitudes e práticas sociais que 

expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; 

a formação de uma consciência cidadã, que se faça presente nos níveis 

cognitivo, social, cultural e político; o desenvolvimento de processos 

metodológicos participativos e de construção coletiva; o fortalecimento de 

práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da 

promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da 

reparação das diferentes formas de violação de direitos.”}}  
(seção A BNCC e as modalidades da educação básica, p. 38) 

(BNCC2.2016-ET3-F12) 

“Considerando critérios de relevância e pertinência sociais, [[bem como os 

marcos legais vigentes]], {{a Base Nacional Comum Curricular trata, no 

âmbito dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos diferentes 

componentes curriculares, dos seguintes Temas Especiais: 

■ Economia, educação financeira e sustentabilidade; 

■ Culturas indígenas e africanas; 

■ Culturas digitais e computação; 

■ Direitos humanos e cidadania; 

■ Educação ambiental”.}} 
(seção O papel dos temas especiais na estrutura da BNCC, p. 48) 

Quadro 35: Fragmentos de definição da Base na BNCC2-2016. 
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Por meio do que analisamos nos trechos destacados, vimos que, na BNCC2-2016 

– independente do eixo temático em que se encontra o fragmento –, o enunciador 

recorre com bastante frequência ao discurso oficial, representado por diversas 

normativas nacionais. Em todos os fragmentos, seja de forma explícita ou por alusão, 

observam-se marcas de polifonia que apontam sempre para outra legislação que, ora 

legitima, ora justifica, ora fundamenta a proposta da Base. Esse cenário se reforça ainda 

mais pela definição do documento apresentada no fragmento BNCC2.2016-ET1-F01, o 

qual é designado como “exigência” colocada por um conjunto de legislações. A elevada 

frequência de diferentes formas de trazer à tona a voz de outras normativas nos 

encaminha, para amadurecer esta análise, à reflexão sobre o conceito de polifonia. 

Segundo Maingueneau (2013) refletir sobre a polifonia nos permite compreender 

que um mesmo enunciado poderá mobilizar uma pluralidade de vozes responsáveis por 

aquilo que se diz, visto que o enunciador pode “encenar um conjunto de vozes das quais 

ele se distancia ou com as quais ele é solidário mais ou menos discretamente” 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 166). No caso da BNCC2-2016 (por exemplo, como se 

pode observar nos fragmentos BNCC2.2016-ET1-F01, BNCC2.2016-ET2-F02 e 

BNCC2.2016-ET3-F07), nota-se que as constantes retomadas do discurso normativo 

acabam por sinalizar que se assume a criação da Base, especialmente, por ser algo 

exigido por lei. Essa repetida justificativa, em diversos momentos, mostra que se 

constrói um entorno no qual existiria a necessidade de, frequentemente, ter de defender 

a criação de tal documento. No entanto, na configuração dessa defesa, não há, por 

exemplo, citações de pesquisas acadêmicas
109

 sobre currículo, realizadas por estudiosos 

brasileiros, para defender tal necessidade – como tampouco ocorre na BNCC1-2015. 

Entendemos, por conseguinte, que tais referências não integram as possibilidades de 

intertextualidade (MAINGUENEAU, 2008a) dos discursos que sustentam a construção 

da Base. 

Uma vez mais, podemos retomar o sistema de restrições a que Maingueneau 

(2008) se refere, visto que ao buscar se autolegitimar e se autoafirmar enquanto 

documento, o enunciado da BNCC2-2016 silencia a voz do Outro, isto é, dos discursos 
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 Fala-se, em certo momento, sobre a Conferência Nacional de Educação (CONAE), no entanto, apesar 

de ser uma conferência que pode contar também com a participação de pesquisadores da área, se trata, 

fundamentalmente, de um evento associado ao poder público, que abrange diversos membros da 

sociedade. A CONAE se apresenta como “um espaço democrático aberto pelo Poder Público para que 

todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional”. Disponível em: 

<http://conae.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=57>. Acesso 

em: 05 ago. 2017. 
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que se opõem a sua necessidade de criação e o faz, especialmente, por meio do 

frequente argumento jurídico, pautando-se no seu efeito normativo que daria por 

resolvida qualquer discussão acerca da pertinência ou não do documento. 

Passando à observação dos fragmentos situados no eixo II, nota-se uma constante 

preocupação em designar a Base como um ponto de partida, isto é, como uma referência 

e não como o currículo em sua totalidade. Assim, em todos os fragmentos do ET2, 

surgem expressões como “orientar os sistemas” (BNCC2.2016-ET2-F02), “balizadora 

do direito dos/as estudantes” (BNCC2.2016-ET2-F03), “referência para que as escolas 

(...) elaborem seus currículos” (BNCC2.2016-ET2-F03), “referência nacional para a 

formulação de currículos” (BNCC2.2016-ET2-F04), “referencial importante do 

Sistema Nacional de Educação” (BNCC2.2016-ET2-F04), “(...) direitos e objetivos de 

aprendizagem que orientarão a elaboração dos currículos nacionais” (BNCC2.2016-

ET2-F05), “referência para a formulação e implementação de currículos” 

(BNCC2.2016-ET2-F06). Essa recorrência de termos do campo da “orientação” marca 

certa resistência do enunciador a assumir um tom mais normativo na caracterização da 

BNCC (o que não ocorre quando se trata de legitimar o documento por meio das 

normativas que o exigem).  

Outro aspecto comum à maioria dos trechos organizados no ET2, tal como vimos 

na BNCC1-2015, é o apoio na questão do “direito à aprendizagem e ao 

desenvolvimento”. Nesse sentido, é recorrente, nesses fragmentos, a definição da Base 

como documento que registra e garante esse direito aos estudantes, conforme se pode 

observar em BNCC2.2016-ET2-F02, BNCC2.2016-ET2-F03, BNCC2.2016-ET2-F05 e 

BNCC2.2016-ET2-F06. É importante, nesse quesito, explicitar que o entendimento 

desse direito fica expresso no documento (diferentemente do que ocorre na BNCC1-

2015), salientando a relação dos conhecimentos com as demandas de vida dos 

estudantes, conforme demarca a citação a seguir. 

A concepção de educação como direito abarca as intencionalidades do 

processo educacional, em direção à garantia de acesso, pelos estudantes e 

pelas estudantes, às condições para seu exercício de cidadania. Os objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento, apresentados pelos componentes 

curriculares que integram a BNCC, referem-se a essas intencionalidades 

educacionais. (BRASIL, 2016. BNCC, p.24-25) 
 

A referência constante aos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento e também a menção aos princípios éticos, políticos e estéticos 

(BNCC2.2016-ET2-F06) abre alguma possibilidade de distanciamento de uma 
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perspectiva mais tradicional ou conteudista de currículo associada à definição da Base. 

O que está no centro da discussão não é somente certo conteúdo a ser passado, mas a 

garantia dos direitos de aprendizagem pautados em certos princípios que devem 

atravessar diversas áreas do conhecimento, os objetivos de aprendizagem e, 

consequentemente, a formação ampla dos estudantes. Novamente, considerando a grade 

semântica imposta pela necessidade de construção de uma BNCC, com base na lógica 

de controle, nota-se a tentativa por ressignificar “conteúdos”, buscando o diálogo com 

uma formação mais flexível, menos tradicional. Isso mostra, assim como observado em 

outros fragmentos, o constante posicionamento de negociação entre posições 

antagônicas, ainda que a lógica que defende a necessidade de existência de uma base 

curricular comum a todo o país imponha o cerceamento da liberdade de práticas 

curriculares diversas. 

O maior ou menor distanciamento de uma visão conteudista tradicional só pode 

ser confirmado por meio das análises de como se estabeleceram os objetivos de 

aprendizagem elencados pelos componentes curriculares, ainda assim, cabe sinalizar 

esse espaço aberto que viabiliza a materialização de diversas perspectivas para a 

significação da Base. Para a ANPEd (2015, p.1), por exemplo, “A conversão do direito 

a aprender dos estudantes numa lista de objetivos conteudinais a serem aprendidos retira 

deste direito seu caráter social, democrático e humano.” Nossos próximos passos de 

análise buscam, justamente, observar que caminhos foram definidos nesse sentido, nas 

diferentes versões da BNCC
110

. 

Ainda no que tange ao ET2, os fragmentos BNCC2.2016-ET2-F03 e 

BNCC2.2016-ET2-F04, caracterizam a BNCC considerando seu papel de “articulação” 

tanto a respeito do conjunto de outras políticas educacionais, quanto em relação ao 

Sistema Nacional de Educação, ou seja, quanto à necessidade de diálogo entre os entes 

da federação (estados, distrito federal e municípios). Tal finalidade articulatória remete 

a um ponto chave no debate sobre a Base, uma vez que, ao defender sua necessidade, 

um dos grandes argumentos é a questão da chamada “desigualdade educacional”, de 

modo que a BNCC surgiria para resolver este impasse. Por outro lado, sabemos que há 

aqueles que refutam a ideia de que a Base seria capaz de reduzir as “desigualdades 

educacionais”, sendo, na verdade, uma promotora de “homogeneização curricular” e 

supressora da heterogeneidade e diversidade existente nas diferentes comunidades 
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 No capítulo 6, desta parte, nos dedicamos a reflexões acerca dos objetivos de aprendizagem elencados 

pelo componente curricular Língua Estrangeira / Língua Inglesa. 
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escolares
111

. O Ofício n.01/2015 da ANPEd apresenta esse contraponto, como se pode 

observar a seguir:  

As desigualdades, diferenças e a diversidade social, cultural e econômica 

existentes no Brasil exigem, portanto, flexibilidade na norma curricular. Essa 

flexibilidade é incompatível com a definição de uma base nacional comum 

idêntica para todos, sob pena de entendimento do nacional como homogêneo 

e do comum como único, contrariamente aos princípios de respeito e 

valorização da pluralidade, fundamento da educação nas sociedades 

democráticas. (ANPEd, 2015, p.2) 

 

Diante deste cenário, é imprescindível problematizar os sentidos atribuídos a cada 

um desses termos e expressões, pois a depender do posicionamento do enunciador, 

considerando o já mencionado sistema de restrições que constitui os discursos, eles 

serão entendidos de modos bastante distintos.  

Assim, na perspectiva daqueles que defendem a BNCC como um instrumento de 

combate às “desigualdades educacionais”, coloca-se em primeiro plano como causador 

desta desigualdade a questão curricular, propondo sua uniformização como fator 

positivo. Já na visão daqueles que são contrários à BNCC, “desigualdade educacional” 

não decorre, em primeira instância, da questão curricular, mas de outros fatores como 

diferentes níveis de investimento em educação pública, por exemplo, em termos de 

infraestrutura escolar, plano de cargos e salários docentes, formação acadêmica inicial e 

continuada dos profissionais da educação (de modo que vemos condições drasticamente 

distintas entre os diversos municípios e estados brasileiros e a própria União). Desse 

modo, numa formação discursiva (FD) que defende a BNCC como instrumento a favor 

da “igualdade”, a significação de “desigualdade educacional” está atrelada ao sentido 

positivo de “articulação”, “superação da fragmentação”, “perspectiva inclusiva” ou, 

ainda, “unidade na diversidade” (BNCC2.2016-ET2-F04). Já numa FD contrária à Base, 

esse combate a desigualdades educacionais se associa a “homogeneização” e 

“desvalorização da diversidade”. 

Depreendemos, nesse aspecto, que a questão da desigualdade educacional é 

central na discussão sobre a BNCC e que atravessa o debate entre as diferentes visões 

que defendem ou rechaçam a criação do referido documento. Vemos, dessa forma, 

baseando-nos nas propostas de Maingueneau (2008a) que o Outro (no caso, aqueles que 

se posicionam contra a Base) está presente no discurso do Mesmo, na necessária forma 

de simulacro. Em outras palavras, o debate sobre “diversidade” e “inclusão” está 
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 Conforme pudemos notar nas análises feitas na parte II, em especial, no que diz respeito aos 

enunciados assumidos pela ANPEd. 
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presente no documento, mas é constituído de maneira a defini-lo como um instrumento 

articulador que garante o “acesso democrático”, a “igualdade” e a chamada “unidade na 

diversidade” a qual, nesta FD, jamais será “nacional como homogêneo”, conforme 

sustenta o discurso contrário. 

Vale reforçar que, no fragmento BNCC2.2016-ET2-F04, a definição da BNCC 

como “unidade na diversidade” se articula ao que discutimos anteriormente, uma vez 

que a “unidade” seria a garantia de igualdade de acesso aos mesmos direitos a todos os 

brasileiros, já a “diversidade” dialogaria com a questão da inclusão, tal qual o que foi 

retomado das DCNEB. Essa dualidade “unidade” e “diversidade”, portanto, apresenta-

se, novamente, como um ponto crucial do percurso de estabilização de sentidos para a 

Base, visto que é um dos elementos que balizam as oposições no que se refere à defesa 

de sua necessidade ou não. Inclusive, isso se faz por meio da introdução dessa nova 

expressão “unidade na diversidade” que, evidenciando a existência de uma polêmica, 

parece posicionar-se entre o entendimento de que a Base é “uniformização”, de um 

lado, e de que ela seria um caminho para garantir a “igualdade” de acesso a 

conhecimentos, de outro.  

De todo modo, entendemos que, nesta versão, “unidade” é um termo com 

significação positiva que, pela leitura do Outro, só é compreendida negativamente como 

“uniformização”. De fato, é comum vermos, em nosso cotidiano, discursos que 

reforçam que a “unidade” e mesmo a “uniformização” são elementos positivos, que 

otimizam processos, que garantem controle de qualidade – segundo creem – num viés 

mais objetivo, algo que, como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, está presente 

no próprio discurso do Banco Mundial e também na defesa de sistemas de ensino 

apostilados, na realização de avaliações em larga escala, entre outros. Em todos esses 

casos, não se vê na natureza constitutivamente complexa e subjetiva das práticas 

humanas e, consequentemente, das práticas pedagógicas, um aspecto positivo. No 

entanto, Morin (2006) nos alerta para os riscos do que chama de “inteligência cega”, 

isto é, que ignora a complexidade, explicando que 

A patologia da razão é a racionalização que encerra o real num sistema de 

idéias coerente, mas parcial e unilateral, e que não sabe que uma parte do real 

é irracionalizável, nem que a racionalidade tem por missão dialogar com o 

irracionalizável”. (MORIN, 2006, p. 15) 

 

A citação anterior nos mostra quão mais aprofundada deveria ser a discussão 

sobre a necessidade de uma Base como pressuposto de melhoria da educação pública, 
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uma vez que exige uma reflexão que vai muito além do pressuposto de garantia de 

sucesso em processos de racionalização do ensino em realidades tão complexas e tão 

distintas como as das diferentes partes do Brasil.   

No que se refere ao eixo III, alguns elementos já ressaltados na análise dos trechos 

organizados no ET2 também se fazem presentes, como a associação da BNCC à 

definição de direitos de aprendizagem e desenvolvimento (BNCC2.2016-ET3-F08; 

BNCC2.2016-ET3-F09; BNCC2.2016-ET3-F12) e menções que reforçam o caráter de 

orientação atribuído ao documento (BNCC2.2016-ET3-F09 e BNCC2.2016-ET3-F10). 

Além disso, o fragmento BNCC2.2016-ET3-F07, usando as palavras do Parecer 

CNE/CEB nº 07/2010 (DCNEB), apresenta uma definição de Base que, de modo 

semelhante ao que comentamos a respeito do ET2, marca certo distanciamento de uma 

visão de BNCC conteudista tradicional, relacionando-a a “conhecimentos, saberes e 

valores produzidos culturalmente (...)”, isto é, aproximando esses conhecimentos das 

experiências, das histórias das relações sociais vividas. 

No entanto, o elemento que salta à vista ao analisar os fragmentos do eixo 3, que 

versam sobre o que deve ser contemplado na BNCC, é a questão que podemos englobar 

sob a expressão “respeito à diversidade”. O tratamento desse elemento é reforçado na 

maioria dos trechos, com base, especialmente, nas marcas de polifonia que retomam 

diversas normativas cujas temáticas abarcam questões como a inclusão social 

(BNCC2.2016-ET3-F08) – DCNEB –, o combate a todas as formas de discriminação e 

preconceito (BNCC2.2016-ET3-F09) – DCNEB –, os valores das comunidades 

indígenas (BNCC2.2016-ET3-F10) – alusão à Lei 11.645/2008 e às DCN para 

Educação Escolar Indígena –, a educação em direitos humanos (BNCC2.2016-ET3-

F11) – alusão às Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos. 

Nesse sentido, o fragmento BNCC2.2016-ET3-F08, especificamente, nos conduz 

à observação de que o enunciador do documento reconhece que o currículo é um espaço 

de disputa e que manifesta relações de poder, uma vez que traz à tona a questão das 

vozes que são excluídas dessas produções, afirmando que “é fundamental a 

incorporação, aos documentos curriculares, de narrativas dos grupos historicamente 

excluídos (...)”. Para sustentar tal visão, aponta, outra vez, para as DCNEB, conforme se 

pode ver pelo trecho a seguir: 

Nas últimas décadas, tem se firmado, ainda, como resultado de movimentos 

sociais, o direito à diferença, como também tem sido chamado o direito de 

grupos específicos verem atendidas suas demandas, não apenas de natureza 

social, mas também individual. Ele tem como fundamento a idéia de que 

devem ser consideradas e respeitadas as diferenças que fazem parte do tecido 
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social e assegurado lugar à sua expressão. O direito à diferença, assegurado 

no espaço público, significa não apenas a tolerância ao outro, aquele que é 

diferente de nós, mas implica a revisão do conjunto dos padrões sociais de 

relações da sociedade, exigindo uma mudança que afeta a todos, o que 

significa que a questão da identidade e da diferença tem caráter político. O 

direito à diferença se manifesta por meio da afirmação dos direitos das 

crianças, das mulheres, dos jovens, dos homossexuais, dos negros, dos 

indígenas, das pessoas com deficiência, entre outros, que para de fato se 

efetivarem, necessitam ser socialmente reconhecidos. (BRASIL. DCNEB, 

2010, p. 4) 

 

Assim, afirma-se que, se a Base dá o acesso a conhecimentos, aquilo que será 

entendido como conhecimento e que a integrará deve garantir a inclusão social e abrir 

espaço para a manifestação de diversas vozes, especialmente, aquelas que são 

sistematicamente excluídas, como se afirma em BNCC2.2016-ET3-F08. Nesse aspecto, 

a BNCC2-2016 deixa marcas linguísticas que põem este debate em relevo, visto que, 

em mais de um fragmento do ET3, recorre a uma estrutura do campo injuntivo
112

, 

registrados por meio de estruturas como “é fundamental que” (ao se referir à 

necessidade de incluir vozes de grupos excluídos, no já referido fragmento 

BNCC2.2016-ET3-F08) e do emprego do verbo “dever” em: 

 BNCC2.2016-ET3-F09 – “esses direitos (...) devem orientar uma Educação 

Básica que vise à formação humana integral, à construção de uma sociedade 

mais justa, na qual todas as formas de discriminação, preconceito e exclusão 

sejam combatidas”; 

 BNCC2.2016-ET3-F10 – “deve possibilitar currículos flexíveis e construídos a 

partir dos valores e interesses etno-políticos das comunidades indígenas em 

relação aos seus projetos de sociedade e de escola”; 

 BNCC2.2016-ET3-F11 – “a BNCC deve contemplar a apreensão de 

conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua 

relação com os contextos internacional, nacional e com o contexto local”. 

 

Percebemos que, ao delinear as características da Base, tanto quando se retomam 

as leis para justificá-la, quanto para fundamentar seus contornos, tal documento acaba 

sendo colocado na posição de resposta a uma série de produções anteriores, sendo, 

portanto, o momento em que o tom imperativo se assume: a Base deve cumprir 
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orientar determinada prática relativa à construção da BNCC. 
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requisitos e, para enunciar isso, não há qualquer tipo de resistência à aproximação do 

campo semântico do compulsório. 

Em tempo, podemos dizer que, se a Base se produz atravessada por um 

dispositivo político-escolar, de acordo com o que delineamos na primeira parte da 

pesquisa, os textos normativos (leis, resoluções, diretrizes...) ocupam um papel de 

destaque nessa rede que se constrói. Eles são retomados em diversos momentos, 

buscando apoio para fundamentar o documento e chamando a atenção, em muitos casos, 

para pontos de interincompreensão (MAINGUENEAU, 2008). Nesse caso específico, 

considerando que as condições de produção da BNCC envolvem pressões advindas do 

movimento Escola Sem Partido
113

, falar em minorias e em direitos que respeitem as 

lutas desses grupos torna-se, de modo recorrente, um ponto de tensão. Para estes casos, 

recorrer ao ordenamento jurídico brasileiro, reafirmando-o, parece ser uma tentativa de 

tratamento “objetivo” da questão, evitando marcas de posicionamento mais contundente 

que atinja diretamente certos grupos. Nesses casos, as leis são usadas como se 

garantissem algum valor de verdade, abrindo menos margem a ataques como os 

protagonizados por sujeitos que acusam que falar em combate à discriminação, à 

homofobia, por exemplo, é “doutrinação marxista”.  

Feitas essas recentes considerações, cabem ainda alguns comentários específicos 

sobre o trecho BNCC2.2016-ET3-F12, último fragmento que se dedica a definir a Base 

na BNCC2-2016, trazendo à tona os temas especiais. Sobre tal fragmento, chama-nos a 

atenção os temas escolhidos, considerando que, como o próprio aponta, a escolha 

advém da “relevância e pertinência sociais” e de “marcos legais vigentes”. Tais marcos 

legais, como registra a própria BNCC2-2016 são:  

a Lei nº 9.475/1997, que alterou o artigo 33 da LDB, prevendo a 

obrigatoriedade do respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil; a Lei 

11.645/2008, que alterou o artigo 26-a da LDB, para incluir no currículo a 

obrigatoriedade de “história e cultura afro-brasileira e indígena”, a Lei nº 

9.795/99, que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental; a Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o 

Estatuto do Idoso; o Decreto nº 6.949/2009, que promulga a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Decreto nº 

7.397/2010, que institui a Estratégia Nacional de Educação Financeira. 

(BRASIL, 2016. BNCC, p.48) 

 

De fora desses marcos legais, está apenas o tema “culturas digitais e computação”, 

do que se pode depreender que este estaria incluído no grupo de pertinência e relevância 
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ocorrido na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. 
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social. Apesar de, à primeira vista, parecer óbvio o motivo pelo qual as culturas digitais 

deveriam ser consideradas como relevantes e pertinentes socialmente, consideramos 

indispensável que se reflita sobre as diferentes formas de se entender tal relevância. 

Compreendemos que tanto poderia ser num sentido mais reprodutor, de reforçar os 

discursos da produção industrial e tecnológica e de fortalecimento da economia e 

globalização (que, muitas vezes, fere as múltiplas identidades) quanto num sentido de 

resistência, de uma reflexão crítica sobre tais elementos. A leitura do trecho que 

discorre sobre tal tema, nos mostra o posicionamento assumido no âmbito deste 

documento, tal como se pode ver a seguir: “A escola tem o importante papel de não 

apenas considerar essa cultura em suas práticas, mas, também, de orientar os/ as 

estudantes a utilizá-las de forma reflexiva e ética.” (BRASIL, 2016. BNCC, p.50) 

A ordem por meio da qual são apresentados os temas especiais também nos 

parece um dado relevante. Em primeiro lugar, está “economia, educação financeira e 

sustentabilidade”, ficando à frente das questões étnico-raciais, de direitos humanos e 

educação ambiental, o que coloca em destaque a sociedade de consumo. Segundo o 

texto da BNCC, este tema especial envolve um compromisso com a formação crítica, 

como mostra a citação a seguir: 

É importante considerar que esse contexto
114

 padroniza identidades e 

comportamentos pelo reconhecimento social ligado à sensação de 

pertencimento a uma sociedade global e pela construção de uma visão de 

mundo fragmentada que conduz à banalização e à indiferença em relação aos 

problemas humanos e sociais. 

O Tema Especial economia, educação financeira e sustentabilidade contribui 

para que a escola assuma a responsabilidade de formar cidadãos conscientes 

e comprometidos com a construção de relações mais sustentáveis dos sujeitos 

entre si e com o planeta. (BRASIL, 2016. BNCC, p.49) 

 

Ainda que se trate de uma proposta que desconstrua uma lógica de consumo 

inconsciente, ela acaba por apontar a extrema importância que assuntos econômicos têm 

assumido em nossa sociedade, fazendo parte essencial de sua estrutura. Isso é 

constatado pela própria existência do Decreto Federal nº 7.397/2010, que institui a 

Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF. A BNCC, nesse quesito, 

incorpora a discussão de um modo crítico, no entanto, só a presença do tema num 

âmbito privilegiado, como o de uma política curricular nacional, abre margem para que 

se legitime o espaço do discurso de mercado na formação escolar. O diálogo da BNCC 

com a ENEF nos dá pistas dessa possibilidade, uma vez que o próprio Decreto prevê a 
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formação do Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), do qual fazem parte, 

majoritariamente, instituições financeiras públicas de diferentes naturezas, o Ministério 

da Educação e representantes da sociedade civil, conforme aponta o trecho a seguir. 

Art. 3
o
  Com o objetivo de definir planos, programas, ações e coordenar a 

execução da ENEF, é instituído, no âmbito do Ministério da Fazenda, o 

Comitê Nacional de Educação Financeira - CONEF, cuja composição 

compreenderá: 
I - um Diretor do Banco Central do Brasil; 
II - o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários; 
III - o Diretor-Superintendente da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar; 
IV - o Superintendente da Superintendência de Seguros Privados; 
V - o Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda; 
VI - o Secretário-Executivo do Ministério da Educação; 
VII - o Secretário-Executivo do Ministério da Previdência Social;  
VIII - o Secretário-Executivo do Ministério da Justiça; e 
IX - quatro representantes da sociedade civil, na forma do § 2

o
. 

VII - o Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social;  (Redação dada pelo Decreto nº 8.584, de 2015) 
VIII - o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça; 

e  (Redação dada pelo Decreto nº 8.584, de 2015) 
IX - até seis representantes da sociedade civil, na forma do § 

2º.  (Redação dada pelo Decreto nº 8.584, de 2015) (BRASIL, 2010) 
  

A presença dos representantes da sociedade civil abre caminhos para a 

participação de instituições com interesses muitos diversos que se associam a projetos 

de formação de subjetividades com diferentes objetivos, mais ou menos próximos de 

uma formação emancipatória ou, por outro lado, formação de consumidores de 

tendências de mercado. Como exemplo, podemos citar, atualmente, a parceria da 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(ANBIMA), uma das entidades da sociedade civil que compõe o CONEF e que tem 

como missão “Fortalecer a representação do setor e apoiar a evolução de um mercado 

de capitais capaz de financiar o desenvolvimento econômico e social local e influenciar 

o mercado global”
115

. 

 Outro exemplo de instituição da sociedade civil integrante do CONEF é a 

Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 

Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) que “congrega as Federações que 

representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada 

Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização”
116

. A CNSeg declara 

seu papel em defender os interesses deste setor, portanto, compreendemos que sua 
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 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE 

CAPITAIS. Disponível em: <http://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/a-

anbima/posicionamento.htm>. Acesso em: 05 fev. 2018. 
116

 Disponível em: <http://cnseg.org.br/cnseg/confederacao/o-que-e-a-cnseg>. Acesso em: 05 fev. 2018. 
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participação no CONEF será sempre valorizando uma visão que favoreça as demandas 

do mercado previdenciário. Assim, acessando o site desta instituição em fevereiro de 

2018, verificamos a presença de uma propaganda do governo a favor da polêmica 

Reforma da Previdência, como mostra a figura a seguir. 

 

Figura 14: Apoio da CNSeg à reforma da previdência em seu website. Disponível em: 

<http://cnseg.org.br/>. Acesso em: 05 fev. 2018. 

 

O que se nota, então, é que a CNSeg posiciona-se de modo favorável a esta 

proposta de reforma tão criticada por retirar direitos de trabalhadores, mas que pode 

representar benefícios ao segmento de seguros privados.  Diante do que apresentamos 

nos dois últimos parágrafos, fica mais clara a observação acerca das articulações de 

sentido e disputas de poder que acabam atravessando o texto desta versão da Base, 

mostrando mais uma vez o forte interesse do privado em abrir possibilidades cada vez 

maiores de intervir na educação pública
117

.  

Após as análises e reflexões que realizamos até então, em síntese, percebemos que 

a BNCC2-2016, se comparada à BNCC1-2015, se expandiu em termos de buscar 
                                                           
117

 Mais um exemplo da abertura do público ao privado e também da aproximação de agentes privados às 

definições relativas às políticas públicas pode ser visto na mudança do processo de avaliação do PNLD 

que, conforme a Portaria nº 1.321, de 17 de outubro de 2017, passou a ter entre as instituições 

responsáveis por indicar membros para compor a equipe de avaliação, associações como o Todos pela 

Educação, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), a 

Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV), Comunidade Educativa (CEDAC) – estes três 

apoiados, por exemplo, pela Fundação Lemann –, além de Consed e Undime que, declaradamente, 

apoiam e são apoiados por um conjunto de agentes privados que vêm voltando seus negócios e 

investimentos à educação pública. 
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delinear com mais detalhes o que seria a Base, seus fundamentos e suas 

incumbências
118

. Em ambas as versões, o que ficou mais latente foi o fato de mostrar, 

mesmo que de forma implícita, o atravessamento pelo discurso do Outro, incorporando-

o sempre nos termos de sua grade semântica que busca definir o espaço do documento, 

valorizando-o e legitimando-o. Essa presença do discurso do Outro é marcada, 

especialmente, por duas dualidades que se configuraram por meio da proposta de 

análise realizada: uma tensão entre diversidade x homogeneidade e entre norma x 

referência. 

 Desse modo, os enunciados da BNCC1-2015 e da BNCC2-2016 recusam os 

termos “homogeneidade” e “uniformização”, visto que a “homogeneidade” é apontada 

pelo discurso do Outro num sentido negativo, como algo que exclui a diferença, apaga a 

diversidade e não sendo possível de se articular com a necessária flexibilidade curricular 

para as escolas brasileiras. Contrapondo-se a seu Outro, esse enunciador sustenta 

expressões como “unidade na diversidade”, “forte sentido estratégico”, 

“aprimoramento”, construindo uma significação positiva da Base, em consonância com 

o sistema de restrições semânticas da FD em que se situa.  

Quanto à tensão entre o entendimento da Base como “norma” ou “referência”, 

compreendemos que, quando a Base é definida em termos de ter de cumprir com 

normativas anteriores, não há dificuldade de se assumir o tom normativo. Mas, ao 

definir a Base, ao referir-se diretamente a ela, esse tom associado ao campo do 

compulsório é afastado, apresentando-a sempre como “referência”, “orientação”, 

mesmo quando se diz que se trata de um “documento normativo”. Isso nos leva a 

refletir sobre o fato de que a busca por estabilizar sentidos sobre a BNCC se dá em um 

contexto em que o enunciador mostra alguma resistência a esse tom da norma e da 

obrigação para caracterizar o documento.  

A observação que acabamos de registrar, quanto à tensão entre a definição da 

Base como “norma” ou “referência” nos provoca uma série de outras inquietudes que 

não serão resolvidas aqui, mas que precisam ser minimamente pensadas e pontuadas. 

Por um lado, podem demonstrar apenas que não há acordo no âmbito daqueles que 

participam da produção deste documento, sinalizando o atravessamento por vozes, às 

vezes, antagônicas. Por outro lado, podem apontar também para uma estratégia no 

campo da linguagem para criar uma imagem mais amigável e menos autoritária a 
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 A BNCC2-2016 se formula, conforme explicado, em resposta às contribuições decorrentes da consulta 

pública e também às contribuições registradas nos pareceres dos leitores críticos. 
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respeito do documento, especialmente frente ao discurso que lhe faz oposição. Ambos 

os efeitos de sentido são possíveis, mas, seja o que for, fica claro que há menos acordos 

e consensos do que disputas e embates, nesse segundo momento de elaboração da 

BNCC.  

Por fim, retomamos a questão da “unidade” como vocábulo direcionado à 

caracterização positiva de uma base comum que, em ambas as versões, é defendida e 

significada numa perspectiva que a associa à garantia do direito de aprendizagem dos 

estudantes brasileiros e à superação das “desigualdades educacionais”. É importante que 

tenhamos em vista que o posicionamento favorável à Base, manifestado pelo enunciador 

da BNCC1-2015 e BNCC2-2016, se ancora frequentemente nessa construção 

argumentativa, no entanto, afasta de seu espectro de reflexão a abordagem da 

complexidade do real. Segundo Morin (2006, p. 13), “a complexidade se apresenta com 

os traços inquietantes do emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambigüidade, da 

incerteza”, portanto, tem sido um caminho comum a certos discursos, inclusive o 

científico, a ideia de valorização das ações de ordenar, afastar a incerteza, tornar as 

coisas mais precisas e claras.  

Não obstante, gostaríamos de encerrar esta seção com o alerta que faz o referido 

antropólogo ao explicar que “tais operações, necessárias à inteligibilidade, correm o 

risco de provocar a cegueira, se elas eliminam os outros aspectos do complexus (...)” 

(MORIN, 2006, p. 13-14). De fato, pelo que temos podido observar com as análises 

realizadas, muitos “aspectos do complexus” parecem estar fora das reflexões da BNCC. 

 

 

5.2. Uma nova conjuntura política, uma nova BNCC 

  

A publicação da BNCC2-2016, já sabemos, foi seguida pelo período de 

seminários estaduais conduzidos pelo Consed e pela Undime nas 27 unidades 

federativas do Brasil – após os quais se encerra o primeiro bloco de construção da Base. 

Depois desse período, inicia-se o novo bloco de trabalho, encabeçado por um novo 

grupo de profissionais, designado como comitê gestor, que passou a assumir a produção 

da nova primeira versão, a BNCC1-2017, e que ficou responsável por compor outra 

equipe de redatores. Recordemos, ainda, que esta versão é encaminhada já no contexto 

do governo de Michel Temer, com uma nova composição no MEC e no CNE.  
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Segundo o discurso oficial e os apoiadores da BNCC, se tratava de um processo 

contínuo, no entanto, conforme já mencionamos, elementos como a nova composição 

do governo e da equipe de redatores e mudanças em textos não verbais registrados nessa 

versão (como a nova marca da BNCC), nos encaminham à percepção de que se trata de 

um trabalho marcado por uma ruptura, inclusive na perspectiva educacional posta em 

circulação. Desse modo, reforçamos, não estamos diante de uma “terceira” versão, mas 

de uma nova primeira versão que, apesar disso, se transveste de “terceira” para se 

legitimar como democrática, como parte de um processo. Tudo isso nos instigou a 

buscar compreender, no âmbito dos enunciados desta versão, os discursos que passam a 

ser mobilizados e postos em jogo. 

Em termos metodológicos, prosseguimos com a apresentação dos fragmentos 

selecionados em quadros organizados como os da seção anterior, seguindo a mesma 

lógica de identificação de cada fragmento. A única diferença é que optamos por compor 

um quadro no qual se apresentam os trechos escolhidos tanto da BNCC1-2017 quanto 

da versão final homologada, tendo em vista que nossas primeiras leituras gerais – 

contrastando ambos os documentos – nos mostraram que, mesmo após quatro 

audiências públicas e debate no CNE, há poucas alterações nos textos introdutórios das 

referidas versões. Diante de tamanha semelhança, consideramos pertinente a 

possibilidade de apresentar os fragmentos lado a lado, dando maior visibilidade às 

mudanças incorporadas
119

, permitindo-nos abordar os efeitos de sentido desses 

movimentos. 
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 No caso dos fragmentos postos lado a lado que apresentam redações muito semelhantes, fizemos 

destaque em sublinhado no que foi alterado, de modo a facilitar a identificação das modificações mais 

pontuais realizadas no texto das diferentes versões. 
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 BNCC1.2017-ET1-F01 BNCC.FINAL-ET1-F01 

 “{{A BNCC é fruto de amplo processo de 

debate e negociação com diferentes atores do 

campo educacional e com a sociedade 

brasileira.}}”  

(seção Apresentação, p.5) 

“{{A BNCC é um documento plural, 

contemporâneo, e estabelece com clareza o 

conjunto de aprendizagens essenciais e 

indispensáveis a que todos os estudantes, 

crianças, jovens e adultos, têm direito. Com 

ela, redes de ensino e instituições escolares 

públicas e particulares passam a ter uma 

referência nacional obrigatória para a 

elaboração ou adequação de seus currículos e 

propostas pedagógicas. 

Essa referência é o ponto ao qual se quer 

chegar em cada etapa da Educação Básica, 

enquanto os currículos traçam o caminho até 

lá”}}.  

(seção Apresentação, p.5) 

 

BNCC.FINAL-ET1-F02 

{{A BNCC expressa o compromisso do Estado 

Brasileiro com a promoção de uma educação 

integral voltada ao acolhimento, 

reconhecimento e desenvolvimento pleno de 

todos os estudantes, com respeito às 

diferenças e enfrentamento à discriminação e 

ao preconceito.}}  

(seção Apresentação, p.5) 
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 BNCC1.2017-ET2-F02 BNCC.FINAL-ET2-F03 

“{{A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) é um documento de caráter normativo 

que define o conjunto orgânico e progressivo 

de aprendizagens essenciais que todos os 

alunos devem desenvolver ao longo das etapas 

e modalidades da Educação Básica.}} 

[[Aplica-se à educação escolar, tal como a 

define o § 1º do Artigo 1º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB, Lei nº 9.394/1996)]], {{e indica 

conhecimentos e competências que se espera 

que todos os estudantes desenvolvam ao longo 

da escolaridade}}. [[Orientada pelos 

princípios éticos, políticos e estéticos 

traçados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN)]], {{a 

BNCC soma-se aos propósitos que direcionam 

a educação brasileira para a formação 

humana integral e para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva”}}.  

(seção A Base Nacional Comum Curricular, p. 

7) 

“{{A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo 

das etapas e modalidades da Educação 

Básica, de modo a que tenham assegurados 

seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento}}, [[em conformidade com 

o que preceitua o Plano Nacional de 

Educação (PNE). Este documento 

normativo aplica-se exclusivamente à 

educação escolar, tal como a define o § 1º 

do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/1996), e está orientado pelos 

princípios éticos, políticos e estéticos que 

visam à formação humana integral e à 

construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva, como 

fundamentado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN).]]”.  

(seção A Base Nacional Comum Curricular, p. 

7) 
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BNCC1.2017-ET2-F02 BNCC.FINAL-ET2-F04 

 “{{A equidade supõe a igualdade de 

oportunidades para ingressar, permanecer e 

aprender na escola, por meio do 

estabelecimento de um patamar de 

aprendizagem e desenvolvimento a que todos 

têm direito. Decorre disso a necessidade de 

definir, mediante pactuação interfederativa, 

direitos e objetivos de aprendizagem 

essenciais a ser alcançados por todos os 

alunos da educação básica. A BNCC vem 

cumprir esse papel, tendo como foco principal 

a igualdade e a unidade nacional”}}.  

(seção Base Nacional Comum Curricular: 

equidade e igualdade, p. 11) 

 “Nesse processo, {{a BNCC desempenha 

papel fundamental, pois explicita as 

aprendizagens essenciais que todos os 

estudantes devem desenvolver e expressa, 

portanto, a igualdade educacional sobre a 

qual as singularidades devem ser 

consideradas e atendidas}}. Essa igualdade 

deve valer também para as oportunidades de 

ingresso e permanência em uma escola de 

Educação Básica, sem o que o direito de 

aprender não se concretiza.”. (seção Base 

Nacional Comum Curricular: igualdade, 

diversidade e equidade, p. 15) 

BNCC1.2017-ET2-F04 BNCC.FINAL-ET2-F05 

 “{{Na BNCC, essas temáticas são 

contempladas em habilidades de todos os 

componentes curriculares, cabendo aos 

sistemas de ensino e escolas, de acordo com 

suas possibilidades e especificidades, tratá-la 

de forma contextualizada”}}.  

(seção Base Nacional Comum Curricular e 

currículos, p. 14) 

 “{{Na BNCC, essas temáticas são 

contempladas em habilidades dos 

componentes curriculares, cabendo aos 

sistemas de ensino e escolas, de acordo com 

suas especificidades, tratá-las de forma 

contextualizada”}}. 

 (seção Base Nacional Comum Curricular e 

currículos, p. 20) 

BNCC1.2017-ET2-F05 BNCC.FINAL-ET2-F06 

 “A adoção desse enfoque vem {{reafirmar o 

compromisso da BNCC com a garantia de que 

os direitos de aprendizagem sejam 

assegurados a todos os alunos. Com efeito, a 

explicitação de competências – a indicação 

clara do que os alunos devem saber, e, 

sobretudo, do que devem saber fazer como 

resultado de sua aprendizagem – oferece 

referências para o fortalecimento de ações que 

assegurem esses direitos”}}.  

(seção Os conteúdos curriculares a serviço do 

desenvolvimento de competências, p. 16) 

 “Ao adotar esse enfoque, {{a BNCC indica 

que as decisões pedagógicas devem estar 

orientadas para o desenvolvimento de 

competências. Por meio da indicação clara do 

que os alunos devem “saber” (considerando a 

constituição de conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem 

“saber fazer” (considerando a mobilização 

desses conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da 

vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho), a 

explicitação das competências oferece 

referências para o fortalecimento de ações 

que assegurem as aprendizagens essenciais 

definidas na BNCC.”}}.  

(seção Foco no desenvolvimento de 

competências, p. 13) 
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BNCC1.2017-ET2-F02 BNCC.FINAL-ET2-F07 

 “Nesse contexto, {{a BNCC afirma, de 

maneira explícita, o seu compromisso com a 

educação integral, reconhecendo que a 

educação básica deve visar à formação e ao 

desenvolvimento humano global, o que 

implica romper com visões reducionistas que 

privilegiam a dimensão intelectual (cognitiva) 

ou a dimensão afetiva, ou, ainda, que 

confundem “educação integral” com 

“educação ou escola em tempo integral”.”}}  

(seção O compromisso com a educação 

integral, p. 17) 

 “Nesse contexto, {{a BNCC afirma, de 

maneira explícita, o seu compromisso com a 

educação integral. Reconhece, assim, que a 

Educação Básica deve visar à formação e ao 

desenvolvimento humano global, o que 

implica compreender a complexidade e a não 

linearidade desse desenvolvimento, rompendo 

com visões reducionistas que privilegiam ou a 

dimensão intelectual (cognitiva) ou a 

dimensão afetiva. 

Significa, ainda, assumir uma visão plural, 

singular e integral da criança, do adolescente, 

do jovem e do adulto – considerando-os como 

sujeitos de aprendizagem – e promover uma 

educação voltada ao seu acolhimento, 

reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas 

suas singularidades e diversidades. Além 

disso, a escola, como espaço de aprendizagem 

e de democracia inclusiva, deve se fortalecer 

na prática coercitiva de não discriminação, 

não preconceito e respeito às diferenças e 

diversidades.”}}  

(seção O compromisso com a educação 

integral, p. 14) 

BNCC1.2017-ET2-F07  

 “Nesse contexto, [[e ancorada nos 

mencionados princípios éticos, políticos e 

estéticos preconizados nas DCN]], {{a BNCC 

adota dez competências gerais, que se inter-

relacionam e perpassam todos os componentes 

curriculares ao longo da Educação Básica, 

sobrepondo-se e interligando-se na 

construção de conhecimentos e habilidades e 

na formação de atitudes e valores,}} [[nos 

termos da LDB]]”.  

(seção O compromisso com a educação 

integral, p. 18) 

BNCC1.2017-ET2-F08 BNCC.FINAL-ET2-F08 

 “Ao definir essas dez competências, {{a 

BNCC assume que a [[‘educação deve 

afirmar valores e estimular ações que 

contribuam para a transformação da 

sociedade, tornando-a mais humana, 

socialmente justa e, também, voltada para a 

preservação da natureza’ (BRASIL, 

2013]])}}”.  

(seção O compromisso com a educação 

integral, p.19) 

 “Ao definir essas competências, {{a BNCC 

reconhece que a [[‘educação deve afirmar 

valores e estimular ações que contribuam 

para a transformação da sociedade, 

tornando-a mais humana, socialmente justa 

e, também, voltada para a preservação da 

natureza’ (BRASIL, 2013)]]}}, [[mostrando-

se também alinhada à Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas (ONU)”]]. 

 (seção O compromisso com a educação 

integral, p.8) 
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BNCC1.2017-ET3-F09 BNCC.FINAL-ET3-F09 

 {{“Referência nacional para a formulação 

dos currículos dos sistemas e das redes 

escolares dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e das propostas pedagógicas 

das instituições escolares, a BNCC integra a 

política nacional da Educação Básica e vai 

contribuir para o alinhamento de outras 

políticas e ações, em âmbito federal, estadual 

e municipal, referentes à formação de 

professores, à avaliação, à elaboração de 

conteúdos educacionais e aos critérios para a 

oferta de infraestrutura adequada para o 

pleno desenvolvimento da educação}}. 

Nesse sentido, espera-se que {{a BNCC ajude 

a superar a fragmentação das políticas 

educacionais, enseje o fortalecimento do 

regime de colaboração entre as três esferas de 

governo e seja balizadora da qualidade da 

educação, isto é, da garantia do direito dos 

alunos a aprender e a se desenvolver, 

contribuindo para o desenvolvimento pleno da 

cidadania”}}.  

(seção A Base Nacional Comum Curricular, p. 

8) 

 {{“Referência nacional para a formulação 

dos currículos dos sistemas e das redes 

escolares dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e das propostas pedagógicas 

das instituições escolares, a BNCC integra a 

política nacional da Educação Básica e vai 

contribuir para o alinhamento de outras 

políticas e ações, em âmbito federal, estadual 

e municipal, referentes à formação de 

professores, à avaliação, à elaboração de 

conteúdos educacionais e aos critérios para a 

oferta de infraestrutura adequada para o 

pleno desenvolvimento da educação}}. 

Nesse sentido, espera-se que {{a BNCC ajude 

a superar a fragmentação das políticas 

educacionais, enseje o fortalecimento do 

regime de colaboração entre as três esferas 

de governo e seja balizadora da qualidade da 

educação, isto é, da garantia do direito dos 

alunos a aprender e a se desenvolver, 

contribuindo para o desenvolvimento pleno da 

cidadania”}}.  

(seção A Base Nacional Comum Curricular, p. 

8) 

BNCC1.2017-ET3-F10 BNCC.FINAL-ET3-F10 

 [[“Nesse artigo, a LDB deixa claros dois 

conceitos decisivos para todo o 

desenvolvimento da questão curricular no 

Brasil. O primeiro, já antecipado pela 

Constituição, estabelece a relação entre o 

que é básico-comum e o que é diverso em 

matéria curricular: as competências e 

diretrizes são comuns, os currículos são 

diversos. O segundo se refere ao foco do 

currículo. Ao dizer que os conteúdos 

curriculares estão a serviço do 

desenvolvimento de competências, a LDB 

orienta para a definição das aprendizagens 

essenciais, e não apenas dos conteúdos 

mínimos a ser ensinados.]] {{Essas são duas 

noções fundantes da BNCC”}}.  

(seção Os marcos legais que embasam a 

BNCC, p. 9) 

 [[“Nesse artigo, a LDB deixa claros dois 

conceitos decisivos para todo o 

desenvolvimento da questão curricular no 

Brasil. O primeiro, já antecipado pela 

Constituição, estabelece a relação entre o 

que é básico-comum e o que é diverso em 

matéria curricular: as competências e 

diretrizes são comuns, os currículos são 

diversos. O segundo se refere ao foco do 

currículo. Ao dizer que os conteúdos 

curriculares estão a serviço do 

desenvolvimento de competências, a LDB 

orienta para a definição das aprendizagens 

essenciais, e não apenas dos conteúdos 

mínimos a ser ensinados.]] {{Essas são duas 

noções fundantes da BNCC”}}.  

(seção Os marcos legais que embasam a 

BNCC, p. 11) 
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BNCC1.2017-ET3-F09 BNCC.FINAL-ET3-F11 

 [[“A BNCC e os currículos se identificam 

na comunhão de princípios e valores que, 

como já mencionado, orientam a LDB e as 

DCN. Dessa maneira, reconhecem que a 

educação tem um compromisso com a 

formação e o desenvolvimento humano 

global, em suas dimensões intelectual, física, 

afetiva, social, ética, moral e simbólica]]. 

{{Além disso, BNCC e currículos têm papéis 

complementares para assegurar as 

aprendizagens essenciais definidas para cada 

etapa da educação básica, uma vez que tais 

aprendizagens só se materializam mediante o 

conjunto de decisões que caracterizam o 

currículo em ação. São essas decisões que vão 

adequar as proposições da BNCC à realidade 

dos sistemas ou das redes de ensino e das 

instituições escolares, considerando o 

contexto e as características dos alunos.”}} 

(seção Base Nacional Comum Curricular e 

currículos, p.12) 

[[“A BNCC e os currículos se identificam 

na comunhão de princípios e valores que, 

como já mencionado, orientam a LDB e as 

DCN. Dessa maneira, reconhecem que a 

educação tem um compromisso com a 

formação e o desenvolvimento humano 

global, em suas dimensões intelectual, 

física, afetiva, social, ética, moral e 

simbólica.]] 

{{Além disso, BNCC e currículos têm papéis 

complementares para assegurar as 

aprendizagens essenciais definidas para cada 

etapa da Educação Básica, uma vez que tais 

aprendizagens só se materializam mediante o 

conjunto de decisões que caracterizam o 

currículo em ação. São essas decisões que vão 

adequar as proposições da BNCC à realidade 

local, considerando a autonomia dos sistemas 

ou das redes de ensino e das instituições 

escolares, como também o contexto e as 

características dos alunos”.}}  

(seção Base Nacional Comum Curricular e 

currículos, p.16) 

BNCC1.2017-ET3-F12 BNCC.FINAL-ET3-F12 

 [[“Legitimada pelo pacto interfederativo, 

nos termos da Lei nº 13.005/2014, que 

promulgou o PNE]], {{a BNCC depende do 

adequado funcionamento do regime de 

colaboração para alcançar seus objetivos”}}. 

(seção Base Nacional Comum Curricular e 

regime de colaboração, p.14) 

 [[“Legitimada pelo pacto interfederativo, 

nos termos da Lei nº 13.005/2014, que 

promulgou o PNE]], {{a BNCC depende do 

adequado funcionamento do regime de 

colaboração para alcançar seus objetivos”}}. 

(seção Base Nacional Comum Curricular e 

regime de colaboração, p.20) 

Quadro 36: Fragmentos de definição da Base na BNCC1-2017 e na versão homologada. 

 

O primeiro eixo temático que identificamos nos fragmentos selecionados das 

versões em análise salienta a caracterização da BNCC como um documento plural. 

Admitindo-se que essa versão, como anunciamos previamente, rompe em diversos 

aspectos com as duas anteriores, a preocupação em designá-la como “fruto de amplo 

processo de debate e negociação” (BNCC1.2017-ET1-F01) mostra-se como uma 

estratégia para legitimar esta versão da BNCC como representação da visão de 

diferentes atores que puderam, em distintos momentos, se manifestar, justificando sua 

validade. Tal estratégia produz um efeito de sentido que oculta uma série de decisões 

arbitrárias e que não entraram em debate (nem na consulta pública, nem nos seminários 

estaduais), como a elaboração do documento em etapas que dissociaram Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, a inclusão do componente Língua Inglesa em detrimento 

do componente Língua Estrangeira e, como poderemos ver na análise do eixo 2, a 

entrada da perspectiva das competências e habilidades.  
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O primeiro eixo, portanto, apesar de apresentar a Base como continuidade de um 

processo, acaba sinalizando a necessidade de justificar-se como democrático, colocando 

em evidência, implicitamente, uma antecipação às críticas que seriam (e foram) 

recebidas. Conforme explica Maingueneau (2008), o Mesmo sempre enuncia 

considerando o modo como entende os enunciados do Outro e, portanto, reconhecendo 

que a arbitrariedade das modificações seria contestada, estrategicamente, recorre a 

argumentos reivindicados pela FD de seu Outro, como a questão democrática, o respeito 

à diversidade das comunidades escolares e a suas demandas, algo de que busca se 

aproximar ao designar a BNCC como “fruto de amplo debate”. 

Observa-se, por outro lado, que na versão homologada, não há menção a esse 

processo de debate, na apresentação do documento. Se considerarmos que estamos 

diante de um enunciado, percebemos que suas condições de produção mudam – afinal, 

não se trata mais de uma etapa em análise, mas sim de um texto normativo, aprovado 

em todas as instâncias previstas – e, portanto, percebemos que se perde essa 

preocupação imediata em vinculá-lo às versões com as quais, na prática, rompeu. Não 

obstante, a preocupação no que concerne a reforçar o caráter democrático do documento 

– ainda que não ancorada explicitamente nas diferentes etapas de consulta – se mantém, 

de modo que a Base é designada, em primeira instância, como “plural” 

(BNCC.FINAL-ET1-F01).  

Insistimos na questão de que, também nesse caso, podemos apostar num termo 

que marca a busca deste enunciador institucional por disputar sentidos com seu Outro, 

reivindicando termos próprios a esta outra FD, como a questão democrática. No entanto, 

retomando o que nos explica Maingueneau (2008), o Outro só surge no discurso do 

Mesmo na condição de simulacro e, dessa maneira, percebemos que, ao prosseguir 

nesse movimento de apresentação, o documento se designa como uma “referência 

nacional obrigatória”, deixando marcas do atravessamento de um discurso pautado pela 

lógica de controle, ao reforçar o caráter “obrigatório” do documento. Nesse sentido, 

observamos também mais um ponto que marca a ruptura entre as duas primeiras versões 

(BNCC1-2015 e BNCC2-2016) e as duas novas versões (BNCC1-2017 e, 

especialmente, a homologada), visto que antes havia alguma resistência do enunciador a 

assumir um tom impositivo para definir a BNCC, enquanto que, agora, o enunciador 

não demonstra qualquer limitação para reforçar o caráter normativo e compulsório do 

documento.  
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Ainda sobre a construção de um sentido acerca do democrático, a versão 

homologada marca o compromisso da BNCC com o “respeito às diferenças e 

enfrentamento à discriminação e ao preconceito” (BNCC.FINAL-ET1-F02). O registro 

reforçado relativo ao combate à discriminação presente na versão homologada e ausente 

na BNCC1-2017 deve ser observado num contexto de produção em que, no período de 

tempo entre essas duas publicações, uma das fortes críticas sofridas pela BNCC1-2017 

foi o fato de retirar de seu texto todas as menções à discussão de gênero, mostrando que 

o discurso conservador sustentado por movimentos como o ESP, neste momento, 

ganhou forte adesão. A imagem da notícia a seguir ilustra tal questão: 

 

 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/04/1873366-ministerio-tira-identidade-

de-genero-e-orientacao-sexual-da-base-curricular.shtml>. Acesso em: 16 jan. 2019. 

Figura 15: Notícia da Folha Educação sobre retirada do termo “identidade de gênero” da BNCC. 
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No âmbito do debate no CNE, isso também foi questionado, no entanto, decidiu-

se por aprovar o texto, deixando para depois o aprofundamento deste debate, mesmo 

diante das críticas e oposições recebidas
120

. A versão homologada, cabe dizer, manteve 

suspensa a menção ao debate sobre questões de identidade de gênero, no entanto, ao 

incluir a questão do combate ao preconceito em sua apresentação, em alguma medida, 

parece tentar incluir o Outro em seu discurso, mas, insistimos, esse Outro apenas 

aparece em forma de simulacro, afinal, pode-se falar de modo abrangente em 

“discriminação” e “preconceito”, mas termos que são próprios à FD contrária, como 

“identidade de gênero” e “orientação sexual” são retirados, em outras palavras, 

indizíveis pela FD do Mesmo. 

Passando ao segundo eixo de análise, de modo abrangente, notamos que, ao 

discorrer sobre o que deve estar contemplado na Base, é recorrente a remissão a 

“competências” e “habilidades”, o que pode ser visualizado em fragmentos da BNCC1-

2017 (BNCC1.2017-ET2-F02, BNCC1.2017-ET2-F04, BNCC1.2017-ET2-F05, 

BNCC1.2017-ET2-F07, BNCC1.2017-ET2-F08) e também na versão homologada (nos 

trechos BNCC.FINAL-ET2-F05, BNCC.FINAL-ET2-F06, BNCC.FINAL-ET2-F08). 

Vale dizer que um dos fragmentos do eixo 3, em ambas as versões, também sinaliza 

diálogo com tal perspectiva, a saber, BNCC1.2017-ET3-F10 e BNCC.FINAL-ET3-F10, 

assim, no que diz respeito a esse aspecto, os comentários adiante também os 

consideram.  

Em geral, notamos que as duas últimas versões da BNCC passam a dar 

visibilidade ao enfoque por competências, retirando, em parte, o destaque que vinha 

ocupando a perspectiva dos objetivos de aprendizagem. Os fragmentos BNCC1.2017-

ET2-F05 e BNCC.FINAL-ET2-F06 fazem referência à adoção "desse enfoque", o que 

nos leva a retomar os parágrafos anteriores ao trecho para entender a que perspectiva se 

refere. Assim, chegamos à menção à LDB de 1996 (artigos 32 e 35), apresentada para 

defender o enfoque por competências, considerando-o como algo que se pode 

depreender da referida lei. Algo semelhante ocorre em BNCC1.2017-ET3-F10 e 

BNCC.FINAL-ET3-F10, os quais retomam o artigo 9º da LDB para legitimar a adoção 

desta perspectiva.  

                                                           
120

 A necessidade de aprofundamento do debate sobre questões de identidade de gênero e orientação 

sexual ficou registrada no artigo 22 da Resolução CNE/CP nº2, de 22 de dezembro de 2017, que institui e 

orienta a implantação da BNCC. O referido artigo assevera que “O CNE elaborará normas específicas 

sobre computação, orientação sexual e identidade de gênero”.  
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A questão das competências se mostra como um ponto central da nova proposta 

representada pela BNCC1-2017 (e mantida na versão homologada), desse modo, tais 

termos se tornam recorrentes no documento. No entanto, tal modificação causou 

espanto à comunidade acadêmica da área, como mostra o documento intitulado “Nota 

da ANPEd sobre a entrega da terceira versão da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) ao Conselho Nacional de Educação (CNE)”, por exemplo, ratificando a 

inexistência de consenso no que diz respeito à pertinência de tal perspectiva 

educacional: 

É preocupante também a retomada de um modelo curricular pautado em 

competências. Esta “volta” das competências ignora todo o movimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais construídas nos últimos anos e a crítica às 

formas esquemáticas e não processuais de compreender os currículos. 

(ANPEd, 2017, p.1) 
 

A citação anterior nos leva a compreender que o enunciado da ANPEd parte de 

uma formação discursiva que, também nesse aspecto, é contrária à FD do enunciador da 

BNCC1-2017. Adicionalmente, tendo em vista que se trata de uma escolha que surge 

apenas a partir da BNCC1-2017, a necessidade de defesa se faz mais imperativa e, 

portanto, recorre-se à principal lei da educação brasileira para justificar tal escolha, 

citando artigos que, nas versões anteriores, sequer haviam sido pontuados, tal qual 

ilustrado na seguinte citação:  

Com base nesses marcos constitucionais, a LDB, no Inciso IV de seu Artigo 

9º, afirma que cabe à União estabelecer, em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos 

e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum 

(BRASIL, 1996; ênfase adicionada). (BRASIL, 2017, p.9) 

 

Esse fato nos remete, novamente, ao processo de interincompreensão que tem 

reflexos, inclusive, na biblioteca citável referente a um dado posicionamento, como em 

um processo de filtragem que deve permitir “(…) convocar os fragmentos que vão no 

sentido de quem escreve e de deixar na sombra os que vão no sentido de seu Outro” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p.111). Assim, notamos que há uma mudança no sistema de 

restrições que regia os enunciados das primeiras versões do documento e o que rege a 

nova versão, BNCC1-2017, algo que também fica marcado por esta mobilização de 

novos trechos da LDB de 1996 que na BNCC1-2015 e BNCC2-2016 sequer haviam 

sido mencionados. 

No âmbito da defesa da perspectiva das competências nessas duas últimas versões 

da BNCC, cabe comentarmos sobre os fragmentos BNCC1.2017-ET2-F08 e 
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BNCC.FINAL-ET2-F08. Ambos trazem como marca de polifonia uma citação feita 

entre aspas, reproduzindo literalmente um trecho do Caderno de Educação em Direitos 

Humanos elaborado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 

Tal citação, apesar de estar marcada pelo uso de aspas, sinalizando que o dizer é trazido 

de uma enunciação anterior, é incorporada ao enunciado citante – como nas ilhas 

textuais (MAINGUENEAU, 2013) –, sendo associada à BNCC como parâmetro para a 

definição das dez competências gerais propostas no documento.  

No entanto, o que chama a atenção nos referidos fragmentos é que, no contraste 

entre a BNCC1-2017 e a versão homologada, esta última incorpora, no espectro de sua 

intertextualidade, a Agenda 2030 da Organização da Nações Unidas (ONU), mostrando 

valorização a este organismo internacional, uma vez que é por ele que se sustenta 

alguma vinculação às questões de sustentabilidade. Cabe, ainda, uma última observação 

que vai em direção ao que mencionamos, há pouco, a respeito do processo de filtragem 

que, a partir das grades da FD de um discurso, determina o que pode ou não ser dito: 

apesar de trazer a Agenda 2030 como referência, tais versões da BNCC se afastam 

desse mesmo documento no que concerne à igualdade de gênero
121

 (um de seus 17 

objetivos de desenvolvimento sustentável), afinal, como vimos na análise do eixo 1, 

retirou-se da BNCC a menção a questões de gênero. 

Retomando o debate mais detido na questão das competências e habilidades, a 

versão homologada, conforme expusemos, manteve tal perspectiva, entretanto há uma 

mudança em um dos fragmentos analisados que chama a atenção. O fragmento 

BNCC.FINAL-ET2-F03 evidencia a retirada do termo “competências”, enquanto que 

tal vocábulo estava presente no fragmento correspondente na BNCC1-2017 (em 

BNCC1.2017-ET2-F02), no qual se afirmava que a Base “indica conhecimentos e 

competências que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da 

escolaridade”. Por outro lado, ainda em BNCC.FINAL-ET2-F03, há o acréscimo de 

uma sentença em que, em vez de remeter à questão das competências, retoma os direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento, como se pode ver em “de modo a que tenham 

assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com 

o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE)”.  

                                                           
121

 Trata-se do quinto objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, a saber: 

“Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”. Disponível em: 

<http://www.agenda2030.com.br/ods/5/>. Acesso em: 29 maio 2019. 
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No referido fragmento (BNCC.FINAL-ET2-F03), a supressão do termo 

“competências” (tão central para a FD que constitui a BNCC1-2017 e a versão 

homologada) e, adicionalmente, a inclusão da expressão “direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento” (central na BNCC1-2015 e na BNCC2-2016) mostra, novamente, o 

embate entre duas formações discursivas que disputam espaço na composição da Base. 

Recordemos que a questão das competências foi alvo de muitas críticas, inclusive nos 

debates realizados no CNE, ficando marcada até mesmo na declaração de voto do 

conselheiro Cesar Callegari, conforme já apresentado no capítulo 1, item 1.3.2
122

. O 

enunciado do documento homologado, portanto, simula aderir à visão do Outro, no 

entanto, nos demais fragmentos, explicita que mantém seu posicionamento e prossegue 

dando prevalência à abordagem das competências. 

Recordemos que o termo “competência” é aderente aos discursos neoliberais que 

valorizam aspectos como flexibilidade, adaptabilidade, isto é, uma série de 

características que atribui exclusivamente ao trabalhador a responsabilidade pela sua 

possibilidade de sucesso em sua atividade de trabalho (MACHADO, 1998). O uso desse 

conceito na educação, portanto, acaba por se associar a esta visão mais utilitarista de 

formação para o mercado. Souza-e-Silva (2007), em artigo no qual analisa os sentidos 

de competência no discurso da mídia (com recorte específico para revistas da área de 

negócios), ratifica essa tendência, expondo que: 

É bastante sintomático que, nos números mais recentes, os depoimentos 

trazidos pela revista incluam profissionais da educação. As histórias de 

sucesso, como mostra o excerto a seguir, divulgam conceitos de 

individualismo, dinamismo, coragem, iniciativa, afastadas de idéias de 

coletivo. Considera-se o conhecimento desenvolvido na escola nos mesmos 

moldes do empresarial, isto é, passageiro, está sempre em mudança, serve 

para resolver problemas pontuais. (SOUZA-E-SILVA, 2007, p. 394) 

   

Outro aspecto cuja menção se faz necessária, ainda no que diz respeito aos trechos 

BNCC1.2017-ET2-F02 e BNCC.FINAL-ET2-F03, é o diálogo que estabelecem com 

um fragmento muito semelhante presente na BNCC2-2016, que diz: 

Nesse sentido, no âmbito da BNCC, são definidos alguns direitos 

fundamentais à aprendizagem e ao desenvolvimento com os quais o trabalho 

que se realiza em todas as etapas da Educação Básica deve se comprometer. 

Esses direitos se explicitam em relação aos princípios éticos, políticos e 

                                                           
122

 Para facilitar, reapresentamos a seguir parte da declaração de voto de Callegari que menciona a 

questão das competências. “O voto favorável se justifica, também, a partir da aprovação de várias 

emendas e propostas por mim apresentadas, entre elas: [...] a prevalência dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento sobre o conceito de competências (que é uma concepção mais utilitária do 

conhecimento)”. (BRASIL, 2017, p. 45) 
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estéticos, nos quais se fundamentam as Diretrizes Curriculares Nacionais, e 

que devem orientar uma Educação Básica que vise à formação humana 

integral, à construção de uma sociedade mais justa, na qual todas as formas 

de discriminação, preconceito e exclusão sejam combatidas”. (BRASIL, 

2016. BNCC, p.33) (grifos nossos) 
 

Se compararmos a parte em negrito com o trecho correspondente nas duas últimas 

versões, percebemos que o registro ficou da seguinte forma:  

 “a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a 

formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva” (BNCC1.2017-ET2-F02); e 

 “Este documento normativo (...) está orientado pelos princípios éticos, políticos 

e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva (...)” (BNCC.FINAL-ET2-F03). 

 Assim, o contraste das versões mostra que de “sociedade mais justa”, passou-se à 

“sociedade justa”, de modo que a eliminação do intensificador “mais”, presente na 

BNCC2-2016 e ausente nas duas seguintes (BNCC1-2017 e versão homologada), 

atenua a implícita referência que se faz ao cotidiano de injustiças sociais que permeia as 

diversas relações em nosso país. Soma-se a isso, a eliminação da expressão “sejam 

combatidas” em relação a “formas de discriminação, preconceito e exclusão” e a 

modificação desta última por “democrática e inclusiva”.  

 O campo semântico do “combate” sinaliza que o enunciador reconhece e sustenta 

a necessidade de se colocar veementemente contra tais práticas discriminatórias, algo 

que sai de cena no enunciado das últimas versões. Já a substituição de “discriminação, 

preconceito e exclusão” por “democrática e inclusiva”, mostra que o enunciador projeta 

a educação que deseja, com base em vocábulos positivos, contrapondo-se ao enunciador 

da versão anterior que punha em destaque a realidade negativa, quase como uma 

denúncia, no que diz respeito à discriminação, preconceito e exclusão. Na perspectiva 

discursiva, entendemos que não se tratam de modos sinônimos de dizer, afinal, a 

maneira como se enuncia dá pistas sobre o posicionamento discursivo assumido. 

Por meio dessas observações, notamos que, na BNCC1-2017 houve amenização 

no que diz respeito ao posicionamento do enunciador quanto ao combate a todo tipo de 

preconceito e discriminação, em prol da formação de uma sociedade mais justa. O 

contraste entre essas duas formas de enunciar nos mostrou que há, de fato, diferentes 

visões em disputa no processo de formulação da Base que ora ganham mais ou menos 

estabilidade. Isso fica claro ao perceber, neste caso, que o posicionamento adotado a 
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partir da BNCC1-2017 se mostra menos rígido a se contrapor aos discursos que 

defendem a existência de uma "ideologia de gênero" e de "doutrinação" nas escolas.  

A ideia de que se pratica "ideologia de gênero" e outros tipos de "doutrinação" nos 

ambientes escolares se fundamenta em uma crítica às práticas escolares que justamente 

buscam construir relações mais justas e respeitosas diante de toda a diversidade que 

constitui a sociedade, o que inclui questões de gênero, raça, etnia, classe social, 

condição física e psicológica, entre tantas outras possibilidades que manifestam as 

diferenças constitutivas dos seres. Na visão dos que defendem que existiria uma 

“ideologia de gênero”, entende-se que: 

Esta perspectiva, contrariando a ciência, nega o fato de que os seres humanos 

são ou homens ou mulheres e afirma que as diferenças sexuais não 

correspondem a uma natureza fixa, mas são produtos das escolhas dos 

indivíduos, que não somente podem, mas devem permanecer em constante 

mudança com relação a esse aspecto. Assim, as pessoas que adotam o termo 

gênero insistem na necessidade de ‘desconstruir’ a família, o matrimônio e a 

maternidade e, nesse sentido, fomentam um “estilo de vida” que incentiva 

todas as formas de experimentação sexual desde a mais tenra idade. 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESCOLAS BATISTAS DO BRASIL, 

2017) 

 

A citação anterior contrasta com a exposição a seguir, reprodução das palavras de 

Renata Aquino, integrante do movimento Professores contra o Escola Sem Partido, que 

explica o outro lado da moeda, o daqueles que não acreditam no termo "ideologia de 

gênero", mas sim na construção de uma educação escolar plural: 

A sociedade brasileira é muito diversa. A gente sabe que homossexuais, 

travestis, transgêneros, sofrem uma série de violências simbólicas e físicas 

porque são entendidos como anormais. Textos de pessoas do Escola Sem 

Partido falam claramente que eles acham errado que apareçam famílias 

homoafetivas nos livros didáticos porque isso é impor uma moralidade. E a 

gente entende que essas coisas precisam aparecer na escola porque a escola é 

o espaço onde os alunos vão ter contato com aquilo que eles não conhecem. 

É na escola que eles aprendem a não ter preconceito e a entender que essas 

pessoas são tão cidadãs quanto eles. Diversas pesquisas mostram que a escola 

é o principal lugar de reprodução de desigualdade e de preconceito na 

sociedade. Quando se trata de gênero, a retórica violenta do Escola Sem 

Partido é muito evidente. (EL PAÍS, 2016) 

 

A tensão no que se refere às pressões feitas pelo movimento Escola Sem Partido e 

outros de natureza semelhante e a resistência dos grupos que defendem que a escola é 

espaço de entendimento do respeito à cidadania de todos os brasileiros, sem exceções, 

fica marcada, portanto, na própria definição da Base, quando observamos o seu 

processo de construção e o movimento adotado pelo enunciador do documento em cada 

uma das versões. Esse enunciador, ressaltamos, não coincide com uma pessoa no plano 

empírico, mas manifesta o que se estabilizou de um embate entre diferentes visões de 
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escola e sociedade. Fica claro, ao menos, que as últimas versões, dialogam de modo 

estreito com a visão do Escola Sem Partido, uma vez que sua FD não recusou a 

incorporação das pautas desse movimento em seus enunciados. 

A perspectiva rizomática combinada à interdiscursiva contribui, mais uma vez, 

para nossas reflexões, pois nos permite observar, de fato, diante deste panorama, a 

existência de uma rede de enunciados sobre a educação, colocando diferentes visões em 

relação, as quais podem se combinar de formas imprevisíveis e diversas, possibilitando 

a constituição de dispositivos. Nesse sentido, nossas análises nos levam a perceber que, 

até BNCC2-2016, as conexões se davam entre linhas que defendiam uma proposta de 

Base como referência, mais afastada de seu caráter compulsório e claramente 

posicionada em favor do combate a todo tipo de discriminação, afastando 

veementemente certas propostas como as defendidas pelo Escola sem Partido (ESP). Já 

partir da BNCC1-2017, observamos a combinação de uma visão mais enrijecida de 

currículo – marcada fortemente pela operação discursiva de controle – a uma maior 

aceitação das pautas de reivindicação do ESP, como mostram os fragmentos 

BNCC1.2017-ET2-F02 e BNCC.FINAL-ET2-F03, com a supressão do trecho da 

BNCC2-2016 que salientou explicitamente a realidade de discriminação, preconceito e 

exclusão e a necessidade de combatê-la.  

É interessante perceber que as negociações e os embates se dão de modo contínuo. 

Dessa forma, apesar de a versão homologada continuar aderindo a pressões do ESP, a 

análise do fragmento BNCC.FINAL-ET1-F02, mostrou que houve a incorporação de 

sentença ausente na BNCC1-2017 que afirma o compromisso “com o respeito às 

diferenças e enfrentamento à discriminação e ao preconceito”. Diante disso, notamos 

que se incorpora parcialmente a visão do Outro na versão homologada, mas apenas 

como simulacro, afinal as marcas de resistência a essa visão persistem, ao se manter a 

exclusão dos termos “identidade de gênero” e “orientação sexual”, algo inadmissível na 

FD do Outro. 

Adicionalmente, poderíamos retomar o que expusemos, no capítulo 1, sobre o 

Seminário da BNCC na Câmara dos Deputados, no qual, vários convidados eram 

apoiadores ou simpatizantes do ESP, havendo uma mesa (mesa 3) composta 

exclusivamente por sujeitos afinados às pautas desse movimento. Nesse sentido, 

podemos ver que as articulações do Congresso Nacional e o diálogo muito próximo 

entre organizações civis e membros do governo se fazem ver nessa nova composição da 

BNCC. 
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Outra marca de polifonia que nos chamou a atenção na análise da BNCC1-2017 e 

também da versão homologada foi a retomada da BNCC2-2016 no que concerne à 

questão dos temas (vide BNCC1.2017-ET2-F04 e BNCC.FINAL-ET2-F05). Cabe dizer 

que o entendimento do papel das temáticas se modifica, inclusive, em sua relação com a 

estrutura da Base. Na BNCC2-2016, as temáticas eram estruturantes, a partir delas se 

instituíam os objetivos de aprendizagem de todos os componentes curriculares. Já nas 

duas últimas versões, as temáticas são apresentadas como algo que deve ser 

contemplado “de forma transversal e integradora” (BRASIL, 2017. BNCC, p.13 / 

BRASIL, 2018. BNCC, p. 19) nas habilidades dos componentes e não mais um 

elemento estruturante.  

Comparando as duas últimas versões entre si, conforme se pode ver no quadro 36, 

os fragmentos BNCC1.2017-ET2-F04 e BNCC.FINAL-ET2-F05 tratam a questão do 

tema de modo muito semelhante, porém cabem algumas observações acerca de suas 

distinções. Assim, em BNCC.FINAL-ET2-F05, à diferença da BNCC1-2017, se postula 

que as temáticas “são contempladas em habilidades dos componentes curriculares” (e 

não mais de “todos os componentes”, como se previu anteriormente) e que devem ser 

tratadas pelos sistemas de ensino e escolas de modo contextualizado “de acordo com 

suas especificidades” (e não mais “possibilidades e especificidades”). Quanto a essas 

modificações, percebe-se, no primeiro caso, uma flexibilização ainda maior que 

desobriga o tratamento das temáticas por todos os componentes curriculares e, no 

segundo caso, a retirada do termo “possibilidades” afasta uma leitura do documento que 

viesse a considerar que as temáticas podem ser prescindíveis às propostas curriculares 

decorrentes da BNCC. De todo modo, em ambas as versões, divide-se a 

responsabilidade da abordagem das temáticas com os sistemas de ensino e as escolas, 

sinalizando que a questão dos temas adquire menor importância para o enunciador desta 

versão, visto que, apesar de ser regido por uma operação de controle, no que concerne 

às temáticas, ele não deixa marcada esta preocupação.  

Devemos considerar que há também diferença no que tange aos temas elencados. 

Assim, especificamente na BNCC1-2017, passam a ser contemplados os seguintes:  

(...) direitos das crianças e adolescentes (Lei nº 8.069/1990), educação para o 

trânsito (Lei nº 9.503/1997), preservação do meio ambiente (Lei nº 

9.795/199914), educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/2009), 

processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 

10.741/2003), educação em direitos humanos (Decreto nº 7.037/2009), bem 

como saúde, sexualidade, vida familiar e social, educação para o consumo, 

educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade 

cultural (Resolução CNE/CEB nº 7/2010). (BRASIL, 2017. BNCC, p.13-14) 



278 

De todas as temáticas contempladas na BNCC2-2016, a única que perde espaço 

na BNCC1-2017 é a do ensino de história e cultura africanas, afro-brasileiras e 

indígenas, prevista na Lei 10.639/2003 e na Lei nº 11.645/2008. Seria possível afirmar 

que essa questão estaria incluída no item "diversidade cultural", mas a questão étnico-

racial no Brasil vai além do aspecto da diversidade, passando por uma questão de 

valorização de formas de conhecimentos e saberes que, comumente, favorecem a 

perspectiva ocidental em detrimento das matrizes africanas e indígenas. Não raro, 

vemos na mídia declarações preconceituosas que subalternizam os modos de 

conhecimento que fogem ao eixo ocidental, especialmente, quando se refere às 

contribuições ou à história do continente africano. A seguir, apresentamos uma 

declaração de Miguel Nagib, líder do ESP, ilustrando o que acabamos de afirmar: 

O último desabamento foi provocado pela proposta da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Dias atrás, o historiador Marco Antonio Villa 

demonstrou, em artigo publicado no jornal O Globo, que, se a proposta do 

MEC for aprovada, os estudantes brasileiros que quiserem aprender alguma 

coisa sobre o antigo Egito, a Mesopotâmia e a Grécia; o Império Romano e o 

nascimento do cristianismo; a Idade Média, o Renascimento, a Revolução 

Industrial e até mesmo a Revolução Francesa serão obrigados a se virar por 

conta própria. Na sala de aula, terão de estudar os mundos ameríndios, 

africanos e afrobrasileiros; interpretar os movimentos sociais negros e 

quilombolas; valorizar e promover o respeito às culturas africanas e 

afroamericanas. É um assombro". (NAGIB, 2016, on-line) 

O fragmento citado anteriormente mostra que o enunciador designa como 

“assombro” o estudo de histórias e formas de conhecimento que têm relação direta com 

a fundação da sociedade brasileira, numa nítida atitude racista de desvalorização das 

culturas africana, afrobrasileira e indígena. Demonstra também a ignorância deste 

enunciador, diga-se, pois fala do Egito como se tal país não fizesse parte da África. 

Apesar de, em outros momentos, a organicidade entre as políticas públicas ser 

trazida como referência, aqui, vemos que a anulação das discussões étnico-raciais 

mostra um descompasso entre os enunciadores institucionais dos diversos documentos 

oficiais assinados pelo Ministério da Educação do Brasil. Mesmo após mais de uma 

década da publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais, os documentos públicos materializam embates de forças 

quanto a essa questão, por vezes, como na BNCC1-2017, dando menor destaque do que 

o devido, pois, como mostram estudos na área: 

A questão da raça e da etnia não é simplesmente um “tema transversal”: Ela é 

uma questão central de conhecimento, poder e identidade. O conhecimento 

sobre raça e etnia incorporado no currículo não pode ser separado daquilo 

que as crianças e jovens se tornarão como seres sociais. (SILVA, 2015, 

p.102) 
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O filósofo Renato Nogueira (2010), em artigo que discute a possibilidade de 

criação de um currículo afrocentrado, contribui para as reflexões que ora 

desenvolvemos, na medida em que explica o paradigma afrocentrado como parte do 

entendimento de que não existe conhecimento neutro e que, portanto, as epistemes 

partem de pontos de vistas e experiências localizadas. Nesse sentido, não é difícil 

reconhecermos que as práticas curriculares no Brasil são extremamente eurocentradas e, 

consequentemente, acabam por marginalizar outras perspectivas de produção do 

conhecimento, relegando ao que difere disso o espaço de alegoria. Isso é grave, uma vez 

que o referencial eurocêntrico passa a ser sinônimo de verdade e de conhecimento 

único, marginalizando e inferiorizando tudo o que se produz fora disso. O que foge a 

uma ótica ocidental, portanto, acaba se tornando interesse, muitas vezes, apenas por um 

olhar reducionista que dá às matrizes africanas e indígenas, por exemplo, um caráter de 

exotismo, de folclore, de curiosidade, de complemento ou, ainda, apresentando as 

relações entre tais povos sempre partindo de um mesmo olhar, a do homem branco 

europeu. Sobre isso, Nogueira (2010) explica que: 

Dentro do paradigma afrocentrado, localizar diz respeito à demarcação e 

destaca as referências africanas como centro. Em outros termos, na 

configuração de africanidades enquanto topologias epistêmicas, isto é, partir 

de "lugares" africanos. O que se traduz no campo da educação através da 

ênfase no ponto de vista que situa os povos africanos e a população 

afrodescendente como agentes e não coadjuvantes. Eis a agência: escrever, 

registrar e pensar a partir de uma topologia africana.(...) Por exemplo, “a 

maioria dos debates sobre o tráfico negreiro se concentra nas atividades dos 

brancos em vez de se concentrar nos esforços de resistência dos africanos” 

(Asante, 1991, p.171). Sem dúvida é relevante narrar os graus de participação 

de grupos africanos no processo de escravização, as perspectivas dos povos 

indígenas do continente americano diante da escravização, as perspectivas 

dos povos indígenas do continente americano diante da ocupação européia e 

as constantes organizações e resistências africanas à escravização; mas, o 

ponto de partida é sempre um centro, o que pode promover ou não a agência 

dos povos africanos. (NOGUEIRA, 2010, p.3-4) 

 

Portanto, é importante registrar que, se o Brasil se propõe a debater sobre uma 

base comum para todo o país, o mínimo que se espera é que, com rigor acadêmico e 

respeito às diversas formas de conhecimento, se aproxime do debate étnico-racial e seu 

papel fundamental na Educação Básica, dado seu caráter central na formação da nossa 

sociedade, e não, como acabou sendo feito na ruptura da BNCC2-2016 para a BNCC1-

2017, se distanciar disso. É interessante perceber, por outro lado, que na versão 

homologada a temática étnico-racial é retomada, conforme se vê na sequência: 
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Entre esses temas, destacam-se: direitos da criança e do adolescente (Lei nº 

8.069/1990), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/1997), educação 

ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução 

CNE/CP nº 2/2012), educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/2009), 

processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 

10.741/2003), educação em direitos humanos (Decreto nº 7.037/2009, 

Parecer CNE/CP nº 8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/2012), educação das 

relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, 

africana e indígena (Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, Parecer CNE/CP 

nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 1/2004), bem como saúde, vida familiar 

e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, 

ciência e tecnologia e diversidade cultural (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e 

Resolução CNE/CEB nº 7/2010). Na BNCC, essas temáticas são 

contempladas em habilidades dos componentes curriculares, cabendo aos 

sistemas de ensino e escolas, de acordo com suas especificidades, tratá-las de 

forma contextualizada. (BRASIL, 2018. BNCC, p. 20-21) (grifos nossos) 

 

Não obstante, se por um lado incluiu-se a educação das relações étnico-raciais, 

por outro, retirou-se a menção a sexualidade e gênero – que mais parece ter sido 

incluída na BNCC1-2017 por um lapso de esquecimento do que por ser algo 

reivindicado pela FD na qual se situa o enunciado. Sobre esse aspecto, mais uma vez o 

olhar rizomático nos permite perceber a infinitude de possibilidades de conexões e 

articulações que participam da constituição da Base, especialmente no contexto de 

ruptura na passagem da BNCC2-2016 para a BNCC1-2017 (e versão homologada).  

Assim, elementos valorizados nas duas primeiras versões (BNCC1-2015 e 

BNCC2-2016), como a temática étnico-racial e as questões de gênero passam, na 

BNCC1-2017, a um não lugar. Por outro lado, a versão final retoma tal temática, ao 

passo que exclui definitivamente a questão de gênero e sexualidade, mostrando que os 

discursos sempre se definem em relação ao Outro e que, nesse caso específico, 

participam de um embate de forças pela significação da educação, considerando 

diferentes modos de tratamento dos temas que lhes são próprios ou impostos 

(MAINGUENEAU, 2008). Frente a este fato, o conceito de rizoma nos auxilia a 

perceber que linhas que antes se conectavam como parte da produção de saberes sobre 

educação, deixam de se conectar e passam a se articular a outras apoiadas em discursos 

conservadores que defendem valores diversos (SOUZA, GIORGI, ALMEIDA, 2018). 

Ainda sobre os temas, vale destacar que, ao contrário da BNCC2-2016, as duas 

últimas versões não trazem qualquer discussão sobre o que eles implicam, 

apresentando-os apenas com base nas legislações que exigem o tratamento dessas 

questões na Educação Básica e afirmando que cabe aos sistemas de ensino e às escolas, 

tendo em vista suas especificidades, a abordagem contextualizada de tais temáticas. 

Nesse aspecto, considerando o que apresentamos na análise da BNCC2-2016 sobre o 
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tema da economia, educação financeira, constatamos que, neste caso, por exemplo, 

haveria um campo aberto para a manifestação das mais diversas formas de entender seu 

papel, inclusive, abrindo espaço para a atuação de instituições privadas com interesses 

que não necessariamente terão compromisso com a formação crítica e emancipatória do 

estudante brasileiro. Em tempo, sinalizamos o fato de que, entre a BNCC2-2016 e a 

BNCC1-2017, no que concerne a este tema, retira-se o termo “sustentabilidade” que o 

acompanhava inicialmente e que sinalizava alguma problematização das questões de 

consumo, tal qual evidenciado no quadro a seguir: 

BNCC2-2016 BNCC1-2017 BNCC HOMOLOGADA 

a Base Nacional Comum 

Curricular trata [...] dos 

seguintes Temas Especiais: 

■ Economia, educação 

financeira e sustentabilidade. 

(BRASIL, 2016. BNCC, p. 48) 

“[...] Entre esses temas, destacam-

se: [...] bem como saúde, 

sexualidade e gênero, vida 

familiar e social, educação para o 

consumo, educação financeira e 

fiscal, trabalho, ciência e 

tecnologia e diversidade cultural 

(Resolução CNE/CEB nº 

7/2010).” (BRASIL, 2017. 

BNCC, p. 14) 

“[...] Entre esses temas, 

destacam-se: [...] bem como 

saúde, vida familiar e social, 

educação para o consumo, 

educação financeira e fiscal, 

trabalho, ciência e tecnologia e 

diversidade cultural (Parecer 

CNE/CEB nº 11/2010 e 

Resolução CNE/CEB nº 

7/2010).” (BRASIL, 2018. 

BNCC, p. 19) 

Quadro 37: Temática da economia nas versões da BNCC. (grifos nossos) 

Assim, vemos que temas que contribuem para a formação de sujeitos que venham 

a questionar o status quo das relações em nossa sociedade, ficam fora do plano de 

interesses de controle desse enunciador institucional, sendo espaço fértil para atuação de 

instituições da sociedade civil com interesses privados que não necessariamente se 

aliam à luta pela redução de desigualdades e pelo combate à discriminação.    

Encerrando os comentários sobre o eixo II, salientamos que, ao passo que algumas 

questões perdem destaque na BNCC1-2017 e na versão homologada, outras ganham 

espaço, como vemos por meio dos fragmentos BNCC1.2017-ET2-F06 e BNCC.FINAL-

ET2-F07 que tratam da educação integral
123

. O prestígio dado a tal problemática mostra 

a proximidade entre as políticas públicas e as agendas de organizações filantrópicas que 

atuam na área da educação, como o Centro de Referências em Educação Integral
124

. O 

referido Centro conta com uma série de parceiros, incluindo grandes empresas e 

                                                           
123

 Renata Guimarães Palmeira (professora e pesquisadora) problematizou os sentidos de “educação 

integral” em sua tese de doutorado intitulada “Dos CIEPs à Lei do Turno Único: sentidos de educação 

integral em projetos de tempo integral na escola pública do Rio de Janeiro”, realizada no Programa de 

Pós-Graduação em Estudos de Linguagem do Instituto de Letras – Universidade Federal Fluminense. 
124

 O Centro de Referências em Educação Integral (EI), já dissemos, é realizado pela associação Cidade 

Escola Aprendiz. O EI, além de ter o apoio da Undime, também tem como parceiros uma série de agentes 

privados – já mencionados nesta pesquisa – que frequentemente interferem nas decisões de políticas 

públicas educacionais, como Itaú Social, Cenpec, Instituto Natura, Todos pela Educação. Desse modo, 

acaba por compor essa mesma rede de agentes, filiando-se a eles em muitas de suas lutas, como no que se 

refere à própria defesa da Base Nacional Comum Curricular. 
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financeiras que também apoiam o Movimento pela Base Nacional Comum e que 

aproximam a construção da BNCC a discussões sobre a educação que se dão no campo 

do capital privado. 

No que tange ao eixo III, temos um conjunto de fragmentos que vão, em alguma 

medida, definir a BNCC associando-a positivamente a uma possibilidade de unidade 

educacional para o país. De forma semelhante ao que ocorre na BNCC2-2016, a 

BNCC1-2017 e a versão homologada prosseguem com a apresentação de argumentos 

que defendem a necessidade de uma unidade nacional no que diz respeito à educação 

(vide fragmentos BNCC1.2017 e BNCC.FINAL ET3-F09, ET3-F10, ET3-F11 e ET3-

F12).  

Os trechos BNCC1.2017-ET3-F09 e BNCC.FINAL-ET3-F09 – cujas redações 

são idênticas – fazem alusão à BNCC2-2016, no que concerne à questão da articulação 

da Base com outras políticas educacionais. Não é de se estranhar que, justamente neste 

fragmento, haja a designação da Base como “referência” e como “balizadora da 

qualidade da educação”, termos que são correntemente usados naquela versão que, 

como vimos, resistia a assumir um tom normativo para definir o documento. Este 

fragmento evidencia marcas da presença do discurso privatista no decorrer de todo o 

processo da Base, isso porque, do mesmo modo que comentamos em relação à BNCC2-

2016, estes fragmentos das duas últimas versões também mencionam que o documento 

contribui “para o alinhamento de outras políticas e ações [...] referentes à formação de 

professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a 

oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação”. Os 

termos que grifamos no trecho citado mostram que o que se destaca em termos de 

política educacional, considerando a caracterização positiva do termo “unidade”, está 

relacionado exatamente com aquilo que favorece o mercado privado o qual atua 

fortemente em todas essas frentes (ADRIÃO; PERONI, 2018). 

Os fragmentos BNCC1.2017-ET3-F10, BNCC.FINAL-ET3-F10 (com redações 

idênticas), BNCC1.2017-ET3-F11 e BNCC.FINAL-ET3-F11 (com redações muito 

similares) trazem à vista outra discussão central para a legitimação da Base, no que diz 

respeito a especificar que Base e currículo são elementos diferentes. Já mencionamos 

em outras ocasiões – inclusive em momentos da análise da parte II – que o 

posicionamento contrário à Base se refere a ela como “currículo” e afirma que currículo 

deve ser feito na escola e não fora dela. Diante disso, o enunciador da Base, também 

com frequência, dialoga com esta crítica, afirmando que Base não é currículo, o que 



283 

evidência a constante presença do discurso do Outro no Mesmo. As avaliações 

negativas do Outro levam o Mesmo a afirmar que a Base não suprime currículos, mas 

os orienta. Nesse sentido, os fragmentos mencionados buscam legitimar termos como 

“básico-comum” e “diverso” (BNCC1.2017-ET3-F10, BNCC.FINAL-ET3-F10), com 

base na LDB, associando-os respectivamente à Base e a currículo, buscando conciliar 

ambos e afastar seu Outro. Recordemos o que diz o fragmento: “[...] relação entre o que 

é básico-comum e o que é diverso em matéria curricular: as competências e diretrizes 

são comuns, os currículos são diversos”. Uma vez que o enunciador da Base defende 

sua necessidade e a coloca como fundamental para a melhoria da educação, termos 

como “básico-comum”, “competências”, “aprendizagens essenciais” surgem como 

verdades incontestáveis acerca de caminhos para a qualidade da educação.  

Mais uma vez, por meio das considerações anteriores, vemos que a operação de 

controle é o cerne da produção de sentidos positivos para a Base e para a educação de 

qualidade. Isso se ratifica diante da negação apresentada um pouco mais à frente no 

mesmo trecho, na qual se diz que “a LDB orienta para a definição das aprendizagens 

essenciais, e não apenas dos conteúdos mínimos a ser ensinados [...]”. “Conteúdos 

mínimos”, portanto, é o termo com significação negativa sustentado pelo Outro, mas 

que é retomado pelo Mesmo para afastá-lo da Base. 

Recordando-nos da semântica global e do sistema de restrições que rege as 

diferentes formações discursivas (MAINGUENEAU, 2008a), percebemos que aqui 

temos, ao menos, dois diferentes sistemas de restrições. Depreendemos esses dois 

sistemas pela forma como diferentes enunciados retomam a mencionada LDB. Assim, 

considerando o processo de “filtragem” ao qual nos referimos, um a retoma para 

defender a existência do básico-comum como indispensável (BNCC1.2017-ET3-F10 e 

BNCC.FINAL-ET3-F10), e o outro, ao contrário, para defender que a BNCC sacrifica a 

necessária pluralidade do ensino no Brasil. É o que nos mostra, em contraste com a 

BNCC1-2017 e a versão homologada, a citação a seguir, de um enunciado realizado 

pela ANPEd: 
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Neste sentido, entendemos que qualquer proposta curricular deve lembrar que 

a LDB em seu Art. 3º estabelece que o ensino será ministrado com base em 

princípios, notadamente: II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e 

de concepções pedagógicas; V – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

VII – valorização do profissional da educação escolar; VIII – gestão 

democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; X – valorização da experiência extraescolar; XI – 

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, e por 

fim, XII - consideração com a diversidade étnico-racial.  

(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
125

 

 

Enfim, entendemos que a LDB faz diferentes sentidos e é citada em diálogo com 

o sistema de restrições de cada posicionamento, segundo o modo como apreende a 

necessidade ou não da BNCC e de tudo o que ela implica. O mesmo ocorre com a 

menção ao PNE, buscando dialogar com o pacto interfederativo e a articulação entre 

políticas públicas que seriam garantidos pela BNCC e que, ao fim e ao cabo, são 

associados a uma possibilidade de melhoria da educação pública, discurso que atravessa 

fortemente a argumentação em prol da Base (como se pode observar nos fragmentos 

BNCC1.2017-ET3-F12 e BNCC.FINAL-ET3-F12).  

Essa associação entre BNCC e melhoria da educação se alia a uma perspectiva 

salvacionista, conforme vimos em Peroni e Caetano (2015) e no relato da parceria entre 

Google.org e Fundação Lemann (na seção 2.2), o que facilita a entrada da iniciativa 

privada na oferta de produtos e serviços diversos que garantiriam a qualidade da 

educação, bem como favorece, por conseguinte, maior diálogo com a visão de educação 

como um serviço a ser negociado no mercado, inclusive, nas relações exteriores, como 

por meio de acordos de comércio e serviços e do já referido TiSA (lembremo-nos da 

análise recém-feita acerca do fragmento BNCC1.2017-ET3-F09 que evidencia nas 

políticas públicas de educação espaços da educação pública comumente explorados pelo 

mercado privado).  

Finalmente, de modo geral, observamos que além de buscar legitimidade no 

reforço da associação do documento com o "processo democrático", as definições da 

Base se apoiam, também nestas duas últimas versões, no discurso oficial, retomando 

legislações brasileiras que versam sobre a educação, como a LDB, as DCNEB e o PNE. 

Isso ocorre nos fragmentos BNCC1.2017-ET2-F02, BNCC1.2017-ET2-F07, 

BNCC1.2017-ET2-F08, BNCC1.2017-ET3-F10, BNCC1.2017-ET3-F11, 
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 Disponível em: 
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BNCC1.2017-ET3-F12, BNCC.FINAL-ET2-F02, BNCC.FINAL-ET2-F08, 

BNCC.FINAL-ET3-F10, BNCC.FINAL-ET3-F11 e BNCC.FINAL-ET3-F12. Notamos, 

a princípio, que além de estar menos presente nos trechos que buscam definir a BNCC, 

o discurso oficial marcado pelas leis citadas no documento surge, especialmente, para 

fundamentar as escolhas (a perspectiva das competências) e a caracterização da BNCC 

(por exemplo, como garantia de unidade), deixando o caráter de legitimá-la por meio da 

"exigência". O enunciador desta versão do documento, portanto, ocupa uma posição 

menos defensiva em relação a justificativas pela criação da Base, dando a sua 

necessidade já como certa e, por conseguinte, apagando o debate e as críticas que foram 

e continuam sendo feitas ao papel de tal documento. 

Após a análise dos fragmentos da BNCC1-2017 e da versão homologada, 

percebemos, em suma, que nessa etapa o documento se apresenta com menos resistência 

a assumir um tom normativo e, como já era de se esperar, se qualifica positivamente 

como caminho para a melhoria da educação. Além disso, por se tratar de uma novidade 

em relação às duas versões anteriores, o documento faz diferentes apropriações da LDB 

para defender o enfoque por competências, valorizando-o. Somando-se a tudo isso, as 

movimentações de retirada ou inclusão no que se refere às questões étnico-raciais e aos 

termos “identidade de gênero” e “orientação sexual” mostraram a aproximação do 

enunciador da BNCC com pautas de grupos como o Escola sem Partido. Ademais, 

percebemos diálogo com demandas dos agentes privados que promovem a perspectiva 

salvacionista por meio da intervenção do privado no público.  

Com tudo isso, observamos a fragmentação que caracteriza o enunciador 

institucional da BNCC, esclarecendo a existência de fortes conflitos que são 

indissociáveis do que se diz, de como se diz e de quem assume esse protagonismo da 

enunciação e, consequentemente, do próprio processo de significação desse documento. 

O caminho de análise percorrido até aqui, desde a BNCC1-2015 até a versão 

homologada, mostrou que a operação discursiva do controle esteve presente em todas as 

etapas, intensificando-se especialmente a partir da BNCC1-2017. Em todos os casos, 

associa-se a qualidade da educação a uma possibilidade de racionalizar, quantificar, 

organizar o que se deve aprender e o que se deve ensinar, dialogando com a inteligência 

cega que ignora a complexidade do real, em nome da cientificidade, da objetividade 

(MORIN, 2006). 

Notamos que o processo de formulação desse documento foi estabilizando 

relações que acabam privilegiando certos elos de uma rede rizomática e diferentes 
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conexões entre posicionamentos no campo discursivo das políticas públicas 

curriculares. Assim, se antes discursos conservadores no que tange às questões de moral 

religiosa não possuíam adesão, ao final, passam a ter e se articulam ao sempre presente 

discurso privatista que, a cada versão, principalmente a partir da BNCC1-2017, ganha 

ainda mais centralidade, como vimos por meio da adoção do enfoque nas competências. 

O contraste entre as versões, por conseguinte, foi fundamental para observar essas 

tensões e o modo como elas ficam marcadas no uso da língua, nos modos como 

formações discursivas distintas vão atribuir legitimidade a si, na mesma medida em que 

deslegitimam o Outro. Observar o que ficou registrado na última versão, em 

comparação com as anteriores, ratifica nossa premissa inicial de que as normativas são 

instrumentos de poder que impõem uma determinada visão como a que vai ter privilégio 

sobre as demais, uma vez que tem valor compulsório. Não obstante, não se trata de uma 

verdade que parte do nada, mas sim como uma linha de força que, em dada conjuntura, 

conseguiu se estabilizar. No nosso caso específico, o conservadorismo e o privatismo se 

fizeram valer, impondo-se, a cada etapa, com maior força.  

Ainda nos restam alguns percalços no caminho analítico que estamos perfazendo, 

no entanto, a cada passo, temos mais segurança da pertinência de dar visibilidade a 

essas disputas. Isso porque trazer à tona esses embates é algo fundamental para 

compreendermos os projetos de educação que estiveram / estão em jogo e qual, enfim, 

numa conjuntura de articulações, ficou registrado. Até aqui, infelizmente, vimos que se 

oficializou aquele que, apesar de se dizer “inclusivo”, se alia a um conservadorismo 

responsável por sustentar, diariamente, a exclusão das camadas mais vulneráveis da 

população. 
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6. LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA QUÊ? O CONTRASTE ENTRE A 

PERSPECTIVA DOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DAS 

HABILIDADES 

 

O movimento cartográfico realizado na primeira parte desta pesquisa, ao tratar do 

processo de elaboração da Base, nos mostrou as rupturas políticas ocorridas 

especialmente entre a BNCC2-2016 e a BNCC1-2017. Esse contexto político, partindo 

da perspectiva discursiva que adotamos neste trabalho, é constitutivo de todas as 

práticas discursivas relativas à construção da BNCC, portanto, na segunda parte da 

pesquisa, notamos, ao analisar os textos introdutórios das quatro versões da Base, 

marcas que nos levaram à identificação de duas FDs em disputa, uma que se manteve 

mais presente até a BNCC2-2016 e outra que se impõe a partir da BNCC1-2017.  

O cenário recém-apresentado serve de ponto de partida para a escolha dos 

caminhos que percorreremos nesta última etapa de análise. Assim, partimos para a 

análise do componente curricular Língua Estrangeira / Língua inglesa nas diferentes 

versões da BNCC, porém, desta vez, nosso foco será efetivamente no contraste entre, de 

um lado, o que havia sido feito até a publicação da BNCC2-2016 e, de outro lado, o que 

passou a ser feito a partir da BNCC1-2017. Portanto, faremos comentários conjuntos em 

relação às duas primeiras versões, colocando-os em contraste com as duas últimas. 

Consideramos que o essencial, nesse momento de análise, é buscar elementos que 

nos permitam discutir a visão de língua / língua estrangeira e o papel do estudo deste 

componente no currículo de formação básica do estudante brasileiro. Com isso, 

primeiro, analisamos a definição de língua estrangeira dada em cada uma das versões, 

em seguida, analisamos a proposta de organização / apresentação dos objetivos de 

aprendizagem (BNCC1-2015 e BNCC2-2016) e das habilidades (BNCC1-2017 e versão 

homologada) e, por fim, analisamos os objetivos de aprendizagem e as habilidades do 

sexto ano, focando a BNCC2-2016 e a versão homologada.  

Esclarecemos que, tendo em vista todas as etapas que percorremos até aqui, 

consideramos que seria exaustivo analisar os objetivos / habilidades de todas as séries 

do Ensino Fundamental, ademais, uma primeira leitura geral dessas seções nas 

diferentes versões do documento nos mostrou que a abordagem de apenas uma das 

séries já é o bastante para discutir a visão de língua e o papel que se atribui a esta 

disciplina na formação do estudante. Vale esclarecer que a escolha pelo sexto ano se 

deve ao fato de ser o primeiro ano em que a BNCC prevê o ensino de língua estrangeira, 



288 

de modo que partimos do pressuposto que se trata de um momento no qual deveria 

haver preocupação em sensibilizar o estudante a respeito do papel deste componente 

curricular em sua formação, contribuindo para a construção de certos entendimentos 

acerca do que é uma língua estrangeira e quais são os objetivos de seu estudo na 

Educação Básica. 

 

6.1. Sentidos de língua estrangeira e seu papel na Educação Básica: acordos ou 

conflitos? 

 

Como vínhamos dizendo, a BNCC1-2015 e a BNCC2-2016 mostram-se como 

documentos contíguos. A perspectiva de língua defendida em ambos é a mesma e, de 

modo geral, na parte introdutória, o que os diferencia é que a BNCC2-2016 é mais 

detalhada que a BNCC1-2015, aprofundando um pouco assuntos como: a relação entre 

a BNCC e normativas educacionais anteriores (LDBEN, PCN, OCEM); o papel e o 

compromisso do ensino de língua estrangeira na Educação Básica; a perspectiva de 

língua assumida; a estrutura do componente curricular; a relação dos objetivos de 

aprendizagem com os temas integradores; e a progressão dos objetivos de 

aprendizagem. Tratamos de cada um desses aspectos de modo um pouco mais detalhado 

no decorrer das análises realizadas. 

Especificamente no que concerne ao papel da língua estrangeira e à visão de 

língua sustentada pelo documento, selecionamos um parágrafo do texto da BNCC2-

2016, o qual sintetiza a perspectiva assumida no documento, sendo, portanto, alvo de 

nossa análise: 

BNCC2-2016 
Pautada nessa trajetória, a BNCC retoma e atualiza as propostas desse conjunto de documentos, em uma 

perspectiva de educação linguística, interculturalidade, letramentos e práticas sociais. Na sua dimensão 

educativa, o componente Língua Estrangeira Moderna contribui para a valorização da pluralidade 

sociocultural e linguística brasileira, de modo a estimular o respeito às diferenças. Lidar com textos em 

outra(s) língua(s) coloca o/a estudante frente à diversidade. É no encontro com textos em outras línguas 

que ele/a pode ampliar e aprofundar o acesso a conhecimentos de outras áreas e conhecer outras 

possibilidades de inserção social. Não se trata, portanto, de compreender um conjunto apenas de 

conceitos teóricos e categorias linguísticas, para aplicação posterior, mas, sim, de aprender, no uso e para 

o uso, práticas linguístico-discursivas e culturais que se adicionem a outras que o/a estudante já possua 

em seu repertório, em língua portuguesa, línguas indígenas, línguas de herança, línguas de sinais e outras. 

Quadro 38: Papel da Língua Estrangeira e visão de língua na BNCC2-2016. 

 

O fragmento apresentado nos mostra a recorrência de termos e expressões que 

associam o estudo da língua ao campo semântico da diversidade social, especialmente 
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no que concerne ao papel das línguas estrangeiras na formação básica do estudante. 

Assim, fala-se em “interculturalidade”, “pluralidade sociocultural e linguística”, 

“respeito às diferenças” e “diversidade”, algo que reforça a centralidade desse aspecto 

no modo de entender a inserção desse componente no currículo da Educação Básica. 

Pode-se considerar, ainda, que isso não se dissocia da própria visão de língua assumida 

pelo documento, articulando-a à constituição dos sujeitos, às relações que eles 

estabelecem entre si frente à alteridade marcada por diferentes culturas e diferentes 

experiências de vida de modo geral. Observar a recorrência de vocábulos de 

determinado campo semântico se mostra como algo significativo nesta análise, uma vez 

que, na perspectiva da semântica global, 

(…) além de seu estrito valor semântico, as unidades lexicais tendem a 

adquirir o estatuto de signos de pertencimento. Entre vários termos a priori 

equivalentes, os enunciadores serão levados a utilizar aqueles que marcam 

sua posição no campo discursivo. (MAINGUENEAU, 2008, p. 81) 

 

Já no que concerne à perspectiva de língua em si, o fragmento apresenta seu 

posicionamento partindo de uma negação polêmica (“não se trata, portanto, de 

compreender um conjunto apenas de conceitos teóricos e categorias linguísticas para 

aplicação posterior”). O Outro – que sustenta uma perspectiva estritamente estrutural de 

língua – é trazido para o discurso do Mesmo, mas já sendo desqualificado, afastado, o 

que fica marcado pela negação. A negação afasta o Mesmo de uma visão tecnicista e 

estrutural de língua, o que também fica marcado pelo uso do termo “aplicação”, o qual, 

comumente usado em diversas áreas do conhecimento, reforça uma visão que simplifica 

a relação entre teoria e prática e, especificamente no estudo de línguas estrangeiras, 

remete a uma perspectiva de ensino dissociada de contextos de usos significativos.  

A estrutura “não se trata… mas, sim…” é trazida para definir o posicionamento 

do enunciador, usando de uma estratégia que evidencia o contraste entre aquilo que se 

nega e aquilo que se afirma. Desse modo, nota-se que, no campo do que se valoriza 

positivamente está a questão da língua em uso e para o uso, numa perspectiva de 

“práticas linguístico-discursivas e culturais”, evidenciando um modo de ver a língua 

necessariamente imbricada ao social. Adicionalmente, nesse mesmo campo do positivo, 

está novamente a questão da diversidade, marcada, nesse caso, pela menção ao 

aproveitamento das experiências dos alunos em diferentes línguas existentes no Brasil 

(como as indígenas, a língua brasileira de sinais, o próprio português e as línguas de 

herança). Notamos, portanto, que não apenas no campo do vocabulário, mas 
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especialmente em termos de temática, a questão da diversidade se mostra como um 

tema imposto com forte aderência ao discurso que participa da constituição desta versão 

da BNCC, especialmente se nos recordamos das análises feitas acerca dos textos 

introdutórios dessa mesma versão, nos quais a questão da diversidade também é 

incorporada com frequência. Segundo Maingueneau (2008, p. 83) 

Por definição, os temas que não são impostos pelo campo discursivo podem 

estar ausentes de um discurso, mas aqueles que são impostos podem estar 

presentes de maneiras muito variadas: um tema imposto que é dificilmente 

compatível com o sistema de restrições globais será integrado, mas 

marginalmente, enquanto um tema fortemente ligado a esse sistema será 

hipertrofiado. Pode igualmente ocorrer que os dois discursos atribuam uma 

importância comparável ao “mesmo” tema imposto, apesar de ele apresentar 

pequeno grau de conexidade com seus respectivos sistemas. 

 

No que se refere à BNCC1-2017 e à última versão – que foi homologada –, 

conforme vimos nas análises do capítulo anterior, recordamos que são documentos 

muito semelhantes cujas perspectivas sustentadas em relação à educação são as mesmas. 

Tal semelhança também ocorre em relação ao componente curricular língua inglesa 

cujos textos introdutórios são praticamente idênticos nas duas versões. O que contrasta, 

nesse caso, é a passagem da BNCC2-2016 à BNCC1-2017, de modo que a perspectiva 

de língua toma tão novos contornos que chega a definir uma língua específica para ser 

estudada em todo o Brasil: a língua inglesa. Em outras palavras, se já havíamos notado 

diferentes aspectos que marcam a referida ruptura entre tais versões, a imposição do 

estudo de uma única língua é mais uma marca de tal ação de rompimento e da assunção 

de uma postura centralizadora e controladora no que concerne à educação e, 

especificamente, ao estudo de línguas estrangeiras.    

Em termos mais gerais, ambos os documentos se apresentam a partir da 

explicitação daquilo que seria propiciado pelo estudo da língua inglesa. Nesse aspecto, 

pode-se dizer que a última versão, diferenciando-se um pouco da BNCC1-2017, buscou 

deixar mais marcada a relação deste componente com o engajamento e a formação 

crítica e cidadã. Em seguida, as duas versões apresentam implicações para o ensino de 

inglês na perspectiva da educação linguística. Assim, a BNCC1-2017 menciona dois 

aspectos, a saber, a definição de inglês como língua franca e a visão de letramentos; já a 

última versão aponta uma implicação a mais, isto é, a questão das abordagens de ensino, 

trazendo a premissa de que é preciso relativizar ideias como as de que haveria um 

“inglês melhor” e de que existiriam “níveis de proficiência” específicos a serem 

alcançados. Adicionalmente, a última versão desenvolve um pouco mais a definição de 



291 

inglês como língua franca, reforçando a preocupação em repelir o preconceito 

linguístico no que se refere às variantes do inglês e aposta na designação 

“multiletramentos”, mantendo a perspectiva já apresentada na versão anterior e 

expandindo-a, no sentido de buscar deixá-la mais fortemente associada a uma visão 

social da língua.  

Tendo em vista a contiguidade entre as duas últimas versões da BNCC, 

selecionamos alguns parágrafos apenas da versão homologada, de modo a analisarmos a 

visão de língua e o papel deste componente curricular sustentado pelo enunciador desta 

versão. 

BNCC – versão homologada 
“Nessa proposta, a língua inglesa não é mais aquela do ‘estrangeiro’, oriundo de países hegemônicos, 

cujos falantes servem de modelo a ser seguido, nem tampouco trata-se de uma variante da língua 

inglesa. Nessa perspectiva, são acolhidos e legitimados os usos que dela fazem falantes espalhados no 

mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais, o que possibilita, por exemplo, 

questionar a visão de que o único inglês ‘correto’ – e a ser ensinado – é aquele falado por 

estadunidenses ou britânicos. Mais ainda, o tratamento do inglês como língua franca o desvincula da 

noção de pertencimento a um determinado território e, consequentemente, a culturas típicas de 

comunidades específicas, legitimando os usos da língua inglesa em seus contextos locais.” (p.239-240) 

Quadro 39: Visão de língua na BNCC (versão homologada). 

Também na versão final o modo de compreender a língua recorre a uma negação 

polêmica e ao uso de aspas para destacar a visão do Outro e, em oposição a ela, definir 

seu posicionamento. Desse modo, o enunciador afirma que a “língua inglesa não é mais 

aquela do ‘estrangeiro’”, e prossegue atribuindo outros modos de designar esse 

“estrangeiro” como “oriundo de países hegemônicos” e também como “modelo a ser 

seguido”. Soma-se a esse processo de caracterização por meio de diferentes 

designações, a referência à visão de que existiria um inglês “correto”, também 

designado como “aquele falado por estadunidenses ou britânicos”. Todos esses modos 

de designação, apresentados na sequência da negação, trazem à vista uma perspectiva 

mais tradicional no que concerne ao ensino da língua inglesa, algo bastante recorrente e 

reforçado pelo modo de trabalho dos cursos de idioma, por exemplo. O enunciador do 

documento, no entanto, se contrapõe a esta visão e ao enquadrar esse grupo de 

designações como o ponto de vista do seu Outro, não apenas deslegitima tal visão, 

como também promove a sua própria, isto é, a do “inglês como língua franca”. 

A dualidade criada pelo enunciador é entre uma visão de ensino de inglês 

atravessada por preconceito linguístico que valoriza variantes de certas regiões em 

detrimento das demais – a do Outro – e sua própria visão – a do Mesmo – que seria a da 

língua franca, desterritorializada, a língua usada em contextos e lugares diversos. Nota-



292 

se, portanto, a partir desse modo de enunciar, que também se coloca em destaque a 

questão da diversidade, isto é, evidenciando as diferentes culturas, regiões e práticas 

associadas ao uso da língua inglesa. É importante esclarecer, no entanto, que isso se 

enquadra numa situação de enunciação na qual se vê a necessidade de argumentar a 

favor do inglês como língua estrangeira cujo ensino passa a ser obrigatório em todo o 

país, assim, recorrer à questão da diversidade e caracterizar o estudo dessa língua de tal 

modo mostra-se como a forma encontrada para tratar tal tema que aparecia como 

questão central até a BNCC2-2016. Nesse sentido, apesar de ignorar a questão da 

diversidade ao postular o ensino de inglês como necessidade comum a todo o território 

nacional, o enunciador encontra meios para incluir tal questão na construção da 

perspectiva de língua inglesa que assume. Mais uma vez, Maingueneau (2008) nos 

ajuda a refletir sobre isso, na medida em que, ao falar da semântica global, explica que 

também os temas tratados em diferentes formações discursivas vão se afetar pelo 

sistema de restrições semânticas daquele posicionamento, de modo que o tratamento 

semântico dado a cada tema, seja ele específico ou imposto, estará sempre em 

conformidade com a competência discursiva. 

Partindo da consideração anterior, precisamos retomar um pouco do que vimos 

em outros momentos da análise, especialmente, na primeira etapa, quando analisamos 

alguns textos constitutivos do processo de construção da Base. Naquele momento, 

identificamos a presença de duas formações discursivas, uma de defesa da escola 

pública – cuja operação discursiva central era a questão da autonomia – e outra do 

discurso privatista – cuja operação discursiva central era a questão do controle. A 

análise das definições de língua estrangeira feitas até aqui mostram que também nestes 

enunciados a tensão entre tais discursos está presente. Observando que a questão da 

“diversidade” é sempre tratada pelas diferentes FDs em disputa que participam de todo 

o processo de construção da BNCC, tal qual visto em todas as etapas de análise 

anteriores a esta, concluímos que “diversidade” se trata de um tema imposto ao campo 

discursivo das políticas públicas curriculares.  

Desse modo, ele sempre será tratado, porém de maneiras distintas, a depender do 

sistema de restrições semânticas de cada posicionamento. Seguindo esta linha de 

raciocínio, identificamos que os modos de tratamento deste tema na BNCC2-2016 e na 

versão homologada, no que concerne ao ensino de línguas estrangeiras / língua inglesa, 

não são iguais, afinal, na BNCC2-2016, “diversidade” aparece inclusive como modo de 

defender a liberdade de escolha da língua estrangeira a ser estudada, enquanto que na 
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versão homologada essa liberdade é simplesmente não mencionada, usando-se a questão 

da “diversidade” apenas para construir positivamente o sentido de inglês como língua 

franca. 

A esta altura, cabe recordar que a escolha pela oferta de língua inglesa, não raro, 

se associa a práticas discursivas e não discursivas mercadológicas hegemônicas, no 

entanto, no texto da versão homologada, diferentemente, busca-se marcar distância 

dessa perspectiva, valorizando a diversidade que constitui tal língua. A princípio, este 

posicionamento pode ser considerado algo positivo, porém, observado com atenção, 

acaba por contrastar com as articulações que arbitrariamente impõem o Inglês como 

única língua estrangeira de estudo obrigatório no Brasil, partindo do pressuposto de sua 

hegemonia frente às demais e, consequentemente, trazendo para o campo da educação 

disputas de poder do campo político-econômico (tendo em vista, principalmente, a 

centralidade de países como os Estados Unidos nas relações econômicas, financeiras e 

mercantis globais). 

Tudo o que acaba de ser exposto evidencia o prestígio concedido ao estudo de 

Inglês, que dá a este componente curricular um status de conhecimento privilegiado. 

Vale recordar que este contexto não se dissocia das determinações no campo da BNCC 

e, nesse caso, fica clara a conjuntura que leva à preocupação do enunciador da versão 

homologada em defender que a escolha do inglês não se pauta em medida arbitrária ou 

autoritária, mas sim algo que favoreceria o tratamento da “diversidade”. De todo modo, 

seja pela relação da língua inglesa com os discursos mercadológicos, seja pela 

centralização na oferta de apenas uma língua estrangeira, a versão homologada acaba 

por evidenciar, como acabamos de ver, seu diálogo com os interesses dos discursos 

privatistas e com a operação discursiva de controle. 

 Sobre o papel da língua inglesa na formação dos estudantes, é interessante 

observar que da BNCC1-2017 para a versão homologada houve alguns ajustes, porém 

que evidenciam o movimento de disputas e de concorrência entre visões de língua no 

processo de construção da Base. No quadro a seguir, apresentamos as definições 

expostas nas duas versões, evidenciando as modificações incorporadas: 
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BNCC1-2017 BNCC homologada 

“Aprender a língua inglesa propicia a criação de 

novas formas de engajamento e participação dos 

alunos em um mundo social cada vez mais 

globalizado e plural, em que as fronteiras entre 

países e interesses pessoais, locais, regionais, 

nacionais e transnacionais estão cada vez mais 

difusas e contraditórias. Assim, o estudo da língua 

inglesa possibilita aos alunos ampliar horizontes de 

comunicação e de intercâmbio cultural, 

científico e acadêmico e, nesse sentido, abre novos 

percursos de acesso, construção de 

conhecimentos e participação social. (p. 199) 

“Aprender a língua inglesa propicia a criação de 

novas formas de engajamento e participação dos 

alunos em um mundo social cada vez mais 

globalizado e plural, em que as fronteiras entre 

países e interesses pessoais, locais, regionais, 

nacionais e transnacionais estão cada vez mais 

difusas e contraditórias. Assim, o estudo da língua 

inglesa pode possibilitar a todos acesso aos saberes 

linguísticos necessários para engajamento e 

participação, contribuindo para o agenciamento 

crítico dos estudantes e para o exercício da 

cidadania ativa, além de ampliar as possibilidades 

de interação e mobilidade, abrindo novos 

percursos de construção de conhecimentos e de 

continuidade nos estudos. (p. 239) 

Quadro 40: Papel da Língua Inglesa (BNCC1-2017 e versão homologada)
126

. 

 

Inicialmente, destacamos que em ambas as versões dá-se destaque à 

caracterização de um “mundo social cada vez mais globalizado e plural”. É curioso 

perceber que esses dois modos de caracterizar o chamado mundo social coloca lado a 

lado dois aspectos que, apesar de serem apresentados sem qualquer discussão mais 

densa, implicam reflexões complexas. Em geral, sem muita problematização, o 

“globalizado” remete àquilo que é visto como compartilhado entre os mais diversos 

lugares do mundo, como a existência de uma cultura comum, quase uma visão 

romântica de que temos muitas semelhanças. Já o “plural” acaba deixando marcada a 

preocupação com a questão da diversidade que, como viemos falando, é tema imposto 

no campo discursivo recortado para esta pesquisa, portanto, parece surgir como forma 

de modalizar e amenizar a questão do global, como se antecipasse possíveis críticas a 

uma visão de globalização de culturas hegemônicas. 

Precisamos destacar, em tempo, que falar em globalização, no senso comum, pode 

parecer algo óbvio, transparente, relacionado à descrição de algo natural que vem 

caracterizando as relações sociais contemporâneas, no entanto, Santos (2011, p. 49) 

explica que  

Aparentemente transparente e sem complexidade, a ideia de globalização 

obscurece mais do que esclarece o que se passa no mundo. E no que 

obscurece ou oculta é, quando visto de outra perspectiva, tão importante que 

a transparência e simplicidade da ideia de globalização, longe de serem 

inocentes, devem ser considerados dispositivos ideológicos e políticos 

dotados de intencionalidades específicas. 

 

                                                           
126

 Os grifos em negrito estão nos originais da BNCC, já os grifos em sublinhado são registros nossos. 
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Nesse sentido, associar o estudo da língua inglesa ao contexto de um mundo 

“globalizado”, sem considerar a complexidade do tema, acaba situando o enunciado da 

BNCC num posicionamento favorável aos sentidos mais estáveis desse termo que, em 

geral, associam valor positivo a tal processo, entendendo-o como espontâneo e não 

trazendo à vista que  

A globalização resulta, de facto, de um conjunto de decisões políticas 

identificadas no tempo e na autoria. O Consenso de Washington é uma 

decisão política dos Estados centrais como são políticas as decisões dos 

Estados que o adoptaram com mais ou menos autonomia, com mais ou 

menos selectividade. Não podemos esquecer que, em grande medida, e 

sobretudo ao nível econômico e político, a globalização hegemônica é um 

produto de decisões dos Estados nacionais. (SANTOS, 2011, p. 50) 

 

É curioso perceber que a discussão sobre as implicações de tratar da globalização 

foi algo que ganhou algum destaque na BNCC2-2016 e que acabou sendo suprimido a 

partir da BNCC1-2017. Assim, ao apresentar o papel da língua inglesa
127

 associado a 

uma sociedade “globalizada” sem problematizar o termo, estas versões se distanciam da 

segunda, na qual, ao apresentar o tema especial “Economia, educação financeira e 

sustentabilidade”, por exemplo, afirmava-se: 

A globalização econômica, que tem rompido as fronteiras entre países, o 

significativo alcance da informação por meio das novas tecnologias e o apelo 

desenfreado ao consumo global e padronizado exigem que a escola pense no 

seu papel em relação à formação de crianças e adolescentes para enfrentar 

essa realidade em permanente transformação, frente ao iminente esgotamento 

de recursos naturais do planeta. 

É importante considerar que esse contexto padroniza identidades e 

comportamentos pelo reconhecimento social ligado à sensação de 

pertencimento a uma sociedade global e pela construção de uma visão de 

mundo fragmentada que conduz à banalização e à indiferença em relação aos 

problemas humanos e sociais. (BRASIL, 2016. BNCC, p. 49) 

 

Além da questão da globalização, mantida em ambas as versões, observando os 

fragmentos sublinhados no quadro 40 (grifos nossos), notamos que houve uma 

ampliação da caracterização do papel da língua inglesa. Enquanto a BNCC1-2017 focou 

numa perspectiva mais utilitarista de língua, pensando-a como ferramenta de 

comunicação e distanciando-se da visão discursiva – que havia sido valorizada até a 

BNCC2-2016 –, a última versão parece buscar retomar diálogos com a BNCC2-2016 e 

com o continuum de documentos normativos relacionados ao ensino de língua 

estrangeira. Isso fica marcado pela relação que se estabelece entre “saberes linguísticos” 

                                                           
127

 A escolha do inglês como língua única, já vimos, se pauta num processo amplo que parte da 

valorização da hegemonia política e econômica de países como Estados Unidos. 
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e “engajamento”, “participação”, “agenciamento crítico”, “cidadania ativa”, associando 

o estudo da língua ao meio social e à formação geral do estudante. 

Diante do que acabamos de observar, compreendemos que, efetivamente, o 

documento da BNCC é resultado de disputas de diferentes visões de educação e essas 

visões também podem variar no que concerne ao modo como os componentes 

curriculares são apresentados em cada uma das versões, conforme pudemos perceber 

por meio das análises iniciais referentes à língua estrangeira / língua inglesa. Assim, em 

síntese, o que notamos até então é que a questão da “diversidade” como tema imposto, 

tanto em termos de perspectiva de língua estrangeira, como do papel do ensino dessa 

língua, está no cerne dos diferentes modos de dar sentidos a esse componente curricular 

e sua inserção na formação ampla do estudante. 

 

 

6.2. Organizando o componente língua estrangeira / língua inglesa: objetivos de 

aprendizagem ou habilidades? 

 

Passemos, agora, à observação da organização do componente curricular língua 

estrangeira / língua inglesa em cada uma das versões. Para tal, buscamos apoio no 

conceito de gênero de discurso, entendendo-o como enunciados relativamente estáveis 

no que tange à estrutura composicional, conteúdo temático e estilo. Esses enunciados, 

em suas regularidades, trazem marcas da esfera de atuação humana na qual se realizam, 

tendo em vista também sua finalidade e, portanto, possibilitam um caminho de análise 

que admite a relação intrínseca entre a língua e a vida, o social. (BAKHTIN, 2011; 

MAINGUENEAU, 2013) 

 Não está no escopo desta pesquisa buscar caracterizar a BNCC como um gênero 

do discurso, no entanto, apostamos nesse conceito como um caminho profícuo para 

analisar a organização do componente curricular língua estrangeira / língua inglesa, 

considerando que, em cada uma das versões, diferentes formas de organizações foram 

utilizadas, recorrendo a diferentes estruturas e, a nosso ver, tais aspectos buscam 

estabilizar-se como referência sobre modos de prescrever o que deve ser a base comum 

da educação no Brasil. Podemos antecipar que o contraste entre as duas primeiras 

versões e as duas últimas mostra que os modos de organização se diferenciam 

fortemente, dando pista de disputas entre perspectivas de educação e também de ensino 

de língua estrangeira. Considerando que se trata de um movimento inaugural no Brasil, 
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observar tal modo de organização é significativo, especialmente pensando que ele pode 

acabar servindo como modelo ou, ao menos, parâmetro para produções posteriores, 

influenciando a concepção de um novo gênero no campo da educação em nosso país. 

Feitas essas considerações iniciais, passemos às observações específicas acerca 

dos documentos. No que concerne à organização do componente curricular língua 

estrangeira, BNCC1-2015 e BNCC2-2016 seguem o mesmo parâmetro: estabeleceram-

se seis diferentes práticas sociais e, em cada uma dessas práticas, registraram-se 

perguntas que nortearam a apresentação dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. A figura a seguir, ilustra o que acabamos de descrever, partindo das 

“práticas da vida cotidiana” (vide os destaques pontilhados): 

 

 

Figura 16: Modo de organização da BNCC2-2016. 

 

Resta apresentar quais são os demais campos de atuação humana / práticas sociais 

elencados como cerne da organização do componente língua estrangeira. O quadro a 

seguir mostra todos eles, contrastando as modificações pontuais entre as duas primeiras 

versões do documento: 
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BNCC1-2015 BNCC2-2016 

campos de atuação humana práticas sociais 

Práticas da vida cotidiana Práticas da vida cotidiana 

Práticas interculturais Práticas artístico-literárias 

Práticas político-cidadãs Práticas político-cidadãs 

Práticas investigativas Práticas investigativas 

Práticas mediadas pelas TICs Práticas mediadas pelas tecnologias digitais 

Práticas do trabalho Práticas do mundo do trabalho 

Quadro 41: Organização dos objetivos de aprendizagem na BNCC1-2015 e BNCC2-2016 (grifos nossos) 

 

Como se pode perceber, a BNCC2-2016 segue o mesmo caminho da BNCC1-

2015, realizando ajustes, modificando designações, porém, sempre sustentada numa 

perspectiva que relaciona o estudo da língua com o social. Assim, vemos que os 

objetivos de aprendizagem apresentados têm como ponto de partida “práticas sociais”, 

colocando a língua no âmbito dessas práticas. O documento também afirma que essas 

não são todas as práticas possíveis, sendo apenas um recorte considerado abrangente e 

relevante para a formação humana dos estudantes. 

Retomando a questão das perguntas, a BNCC1-2015 e a BNCC2-2016 continuam 

em diálogo. Na BNCC1-2015, a organização dividia as práticas em blocos de três, de 

modo que no sexto e no oitavo ano seria focalizado um grupo de três práticas e, no 

sétimo e nono ano, seriam trabalhadas as outras três práticas. Na BNCC2-2016, isso se 

modificou e todas as práticas passaram a compor todas as séries, conforme ilustram os 

seguintes quadros. 

 

BNCC1-2015 

Práticas 6º ano 8º ano 

Práticas da vida cotidiana 

Quem sou e com quem eu 

convivo? Com que ideias 

eu me identifico? Como é o 

mundo em que eu vivo? 

Como eu era e como sou 

agora? O que eu quero para 

o futuro? 

Quadro 42: Perguntas norteadoras dos objetivos de aprendizagem (BNCC1-2015). 

BNCC2-2016 

Práticas 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Práticas da 

vida cotidiana 

Quem sou eu e 

com quem 

convivo? 

Como é o 

mundo em que 

vivo? A que 

grupos 

pertenço? 

Como eu era e 

como sou 

agora? 

O que eu quero 

para o futuro? 

Quadro 43: Perguntas norteadoras dos objetivos de aprendizagem (BNCC2-2016). 
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As perguntas, conforme mostram os quadros anteriores, também contribuem para 

marcar a progressão dos objetivos. Portanto, lendo todas as perguntas associadas a uma 

mesma prática social no decorrer de diferentes séries escolares, nota-se que estas se 

tornam mais complexas, bem como também se adensam os objetivos.  

Já no caso da BNCC1-2017 e da versão homologada, não apenas a língua 

escolhida, a visão de língua e seu papel na educação sofreram modificações, como 

vimos há pouco, mas também o modo de organização do componente curricular. Nesse 

aspecto, a primeira mudança se relaciona à perspectiva das competências, já observada 

quando da análise dos textos introdutórios da Base, a saber: partindo das competências 

gerais do componente língua inglesa, estabelecem-se habilidades e não mais objetivos 

de aprendizagem. Essas habilidades passam a ser expostas a partir de cinco eixos, sendo 

eles, oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural. 

Além desses cinco eixos, as habilidades se organizam associadas ao que o documento 

designa como “unidades temáticas” e objetos de conhecimento, conforme ilustra a 

figura a seguir (vide os grifos pontilhados):  
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Comparando os eixos da BNCC1-2017 e da versão homologada, observamos que 

eles praticamente foram mantidos em sua totalidade, com apenas um pequeno ajuste: a 

retirada do “e gramaticais” no eixo “conhecimentos linguísticos”, conforme apresenta o 

seguinte quadro.  

 

BNCC1-2017 VERSÃO HOMOLOGADA 

Eixos organizadores 

Oralidade Oralidade 

Escrita Escrita 

Leitura Leitura 

Conhecimentos linguísticos e gramaticais Conhecimentos linguísticos 

Dimensão intercultural Dimensão intercultural 

Quadro 44: Eixos organizadores das habilidades na BNCC1-2017 e na versão homologada. (grifo nosso) 

 

À primeira vista pode parecer algo sem importância, no entanto, o emprego do “e 

gramaticais” acaba por destacar este conhecimento em relação a outros conhecimentos 

linguísticos, como se a menção mais geral não fosse o suficiente para garantir sua 

abordagem. Em alguma medida, esse destaque sinaliza a valorização dos conhecimentos 

sistêmicos da língua frente aos demais, ainda que o documento busque postular que não 

parte da hierarquização dos saberes linguísticos
128

. Na última versão, porém, isso é 

retirado, mantendo apenas a menção a “conhecimentos linguísticos” e dialogando com 

um movimento de tentativas de aproximação a uma visão de língua mais ampla e social, 

como vimos quando da análise do papel da língua inglesa. 

Feitas as descrições dos modos de organização do componente língua estrangeira / 

língua inglesa nas quatro versões da Base, consideramos fundamental voltar nosso olhar 

ao contraste entre as propostas da BNCC2-2016 e da versão homologada, como 

apresenta o quadro a seguir: 

  

                                                           
128

 O texto da BNCC em sua última versão registra que: “É imprescindível dizer que esses eixos, embora 

tratados de forma separada na explicitação da BNCC, estão intrinsecamente ligados nas práticas sociais 

de uso da língua inglesa e devem ser assim trabalhados nas situações de aprendizagem propostas no 

contexto escolar. Em outras palavras, é a língua em uso, sempre híbrida, polifônica e multimodal que leva 

ao estudo de suas características específicas, não devendo ser nenhum dos eixos, sobretudo o de 

conhecimentos linguísticos, tratado como pré-requisito para esse uso”. (BRASIL, 2018. BNCC, p. 243) 
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BNCC2-2016 VERSÃO HOMOLOGADA 

práticas sociais Eixos organizadores 

Práticas da vida cotidiana Oralidade 

Práticas artístico-literárias Escrita 

Práticas político-cidadãs Leitura 

Práticas investigativas Conhecimentos linguísticos 

Práticas mediadas pelas tecnologias digitais 
Dimensão intercultural 

Práticas do mundo do trabalho 

Quadro 45: Modos de organização do componente Língua Estrangeira / Língua Inglesa (BNCC2-2016 e 

versão homologada). 

 

Retomando os recortes mostrados nas figuras 16 e 17 que nos dão um panorama 

visual da estrutura por meio da qual se apresentam os objetivos de aprendizagem e as 

habilidades referentes ao componente língua estrangeira / língua inglesa, podemos 

perceber que a concepção de tal estrutura e dos diferentes modos de organização 

propostos a partir delas estão radicalmente imbricados às visões de língua defendidas 

em cada caso. Além disso, ainda que não estejamos diante de um gênero de discurso 

especificamente que nos colocaria em contato com a estabilidade de certo tipo de 

enunciado, consideramos que tal perspectiva teórica nos ajuda a refletir sobre a 

relevância de se pensar a estrutura composicional de um enunciado como um fator que 

também produz sentidos. 

Observando as duas propostas estruturais, da segunda e da última versão da Base, 

notamos diferenças radicais e, assim, interessa-nos problematizar os diferentes efeitos 

de sentido acerca do ensino de língua estrangeira que decorrem de tais propostas. 

Maingueneau (2013), partindo de Bakhtin (2011), corrobora que os enunciados refletem 

suas condições específicas de produção e suas finalidades – dentro de um campo de 

atividade humana – por meio de seu conteúdo temático, seu estilo de linguagem e sua 

construção composicional. Neste momento, interessa-nos, especialmente, observar a 

relação entre a referida construção composicional de apresentação dos objetivos / 

habilidades e o campo da educação, entendendo não apenas que essa estrutura irá 

refletir características deste campo, mas, mais que isso, faz um esforço para constituí-la. 

Em primeiro lugar, observamos, conforme o quadro 41, que a organização se pautava 

em chamadas práticas sociais, as quais salientam, de início, a relação da língua com 

modos de ser e estar no mundo. Assim, a visão de língua e sua relação com um projeto 

de educação linguística para formação humana do sujeito, considerando práticas 

significativas de estudo da língua, estão manifestadas desde a estrutura. Já no caso da 
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última versão, tal perspectiva perde a evidência, colocando-se os meios de realização da 

língua (oral – fala e escuta – e escrita – leitura e produção de textos) como parâmetro 

para a estrutura de apresentação das habilidades.  

O contraste entre uma organização que foca em práticas sociais e outra que foca 

em diferentes meios de realização da língua (com o acréscimo da dimensão 

intercultural) traz à vista elementos que são valorizados em cada caso: é possível 

perceber uma tendência sistêmica na versão final da BNCC, na medida em que a 

estrutura, por si só, controla e prevê e necessidade do trabalho com as comumente 

chamadas “quatro habilidades”, focando em questões que dizem respeito apenas à 

realização material da língua e não necessariamente a sua relação com o social. Mais 

uma vez, portanto, vemos a operação discursiva do controle se fazendo presente e 

constituindo uma visão do campo da educação atravessada por tal operação.  

Vale dizer que, a depender do contexto escolar em que se atua, nem sempre é 

possível, por exemplo, trabalhar a compreensão auditiva, afinal, para isso é preciso, no 

mínimo, de uma caixa de som ou aparelho de som de qualidade e, considerando-se uma 

classe com número elevado de alunos, a acústica da sala também seria fundamental para 

a realização de uma atividade dessa natureza. Adicionalmente, para trabalhar a 

produção oral o tamanho das turmas é crucial, porém, no geral, sabemos que a realidade 

das escolas públicas brasileiras é de classes superlotadas, inviabilizando a realização de 

uma atividade que envolva todos os alunos. Ignorando todos esses revezes conhecidos 

de todos os professores das redes públicas e privadas do Brasil, a versão final da BNCC 

de língua inglesa acaba por considerar “comum” a todo o país a possibilidade de um 

trabalho com oralidade.  

Além da questão da estrutura por meio da qual se organizam as tabelas referentes 

ao componente curricular língua estrangeira / língua inglesa, interessa-nos analisar o 

modo de constituir o assunto tratado nelas. Passamos, daqui por diante, a focar na 

análise dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento (BNCC2-2016) e das 

habilidades (versão homologada), buscando compreender a visão de língua e o papel 

dessa língua na formação do estudante brasileiro. Comecemos pela BNCC2-2016, 

observando os registros do quadro a seguir: 
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BNCC2-2016 – 6º ANO 
Práticas da vida cotidiana Práticas artístico-literárias Práticas político-cidadãs 

Quem sou eu e com quem 

convivo? 

Que outras identidades são 

possíveis? 

Que papéis desempenho nos espaços 

em que atuo? 

(EF06LE01) 

Interagir por meio de textos 

em língua estrangeira sobre 

questões relacionadas a 

identidades, apropriando-se de 

recursos linguístico-

discursivos e culturais para se 

referir a si, ao outro, a ideias e 

modos de vida. 

(EF06LE03) 

Interagir por meio de textos em 

língua estrangeira, tomando 

conhecimento do patrimônio 

artístico-cultural que se 

constrói em obras em língua 

estrangeira e percebendo 

pontos de identificação com o 

repertorio próprio de 

experiências artísticas e 

literárias. 

(EF06LE05) 

Interagir por meio de textos em 

língua estrangeira sobre questões 

relacionadas ao convívio nos 

diferentes espaços em que atua, 

apropriando-se de recursos 

linguístico-discursivos e culturais 

para se posicionar frente a 

responsabilidades individuais e 

coletivas. 

(EF06LE02) 

Compreender diferentes 

formas de convívio como 

manifestações culturais, 

apropriando-se de recursos 

linguístico-discursivos e 

culturais para se relacionar 

com o outro. 

(EF06LE04) 

Interagir por meio de textos, 

apropriando-se de recursos 

artísticos, literários e 

linguístico-discursivos e 

culturais para compreender 

representações que rompem 

com o cotidiano e identificar e 

valorizar diversidades 

identitárias e culturais. 

 

Práticas investigativas Práticas digitais Práticas do mundo do trabalho 

Que línguas falamos? 

O que conheço dessas 

línguas? 

Que recursos digitais eu uso? 

Em que línguas? 

Como me relaciono com as pessoas 

que atuam no mundo do trabalho ao 

meu redor? 

(EF06LE06) 

Reconhecer a presença de 

marcas de diferentes línguas 

na comunidade em que se 

vive, apropriando-se de 

recursos linguístico-

discursivos e culturais para 

identificar e valorizar o 

plurilinguismo e o hibridismo 

linguístico. 

(EF06LE07) 

Conhecer recursos digitais, 

apropriando-se de recursos 

linguístico-discursivos e 

culturais para relacionar suas 

funcionalidades a 

possibilidades de uso em 

diferentes línguas. 

(EF06LE08) 

Interagir por meio de textos em 

língua estrangeira sobre atividades 

profissionais exercidas pelas pessoas 

em seu entorno, apropriando-se de 

recursos linguístico-discursivos e 

culturais para identificar e valorizar 

suas contribuições. 

Quadro 46: Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento – 6º ano – BNCC2-2016. 

Ao observar a totalidade de perguntas norteadoras dos objetivos associadas às 

diferentes práticas sociais contempladas no sexto ano do ensino fundamental, podemos 

notar que algo central é a marca da primeira pessoa do singular. O uso da primeira 

pessoa como parâmetro para a realização das perguntas nos dá pistas de que a 

perspectiva de educação linguística construída pelo documento considera o papel do 

sujeito e de suas experiências como ponto de partida para a proposta da organização do 

próprio componente curricular. Não se evidenciam aspectos estritamente relacionados à 

estrutura da língua, mas sim perguntas que levam a que as línguas sejam pensadas como 

constitutivas dos sujeitos e das relações que estes estabelecem com o mundo. 
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Outra questão que chama a atenção é que para cada prática há um ou dois 

objetivos de aprendizagem, os quais são abrangentes, portanto, não delimitam temas 

específicos, elementos gramaticais ou lexicais a serem estudados, algo que por muito 

tempo foi a sustentação do ensino de línguas (tanto estrangeira quanto materna). 

Observando atentamente cada um dos objetivos, especificamente os verbos que indicam 

as ações a serem privilegiadas por meio das propostas curriculares que se desdobrariam 

a partir desses objetivos listados, notamos que se tratam de verbos que demarcam ações 

também abrangentes, abstratas e que dialogam com uma visão mais qualitativa e 

subjetiva do que algo mais palpável, quantitativo, objetivo. Assim, temos os verbos 

“interagir” (que aparece em cinco dos oito objetivos), “apropriar-se” (que está em sete 

dos oito objetivos), “compreender”, “reconhecer”, “conhecer”, “posicionar-se” e 

“valorizar” (que aparecem, cada um, uma vez dentro os oitos objetivos). Numa 

perspectiva mais pontual e quantitativa, há apenas o verbo “identificar”, mas este 

aparece associado ao já mencionado “valorizar”, portanto, não se restringindo apenas à 

tarefa mais direta de identificação. 

Detalhando um pouco mais, sobre o verbo “interagir” vale dizer que ele vem 

associado a uma estrutura recorrente em diferentes objetivos, a qual diz o seguinte: 

“interagir por meio de textos em língua estrangeira”, de modo que se mostra a 

importância adquirida pelo texto como unidade de estudo. E não se trata do texto como 

portador de todos os saberes, mas do texto como algo com que o aluno irá interagir, 

colocando em relevo a questão de que a produção dos sentidos se dá nesse diálogo entre 

o texto e o leitor. 

Conforme já apontamos, é muito recorrente o verbo “apropriar-se” que aparece no 

gerúndio na seguinte sentença: “apropriando-se de recursos linguístico-discursivos e 

culturais”. Trata-se de algo que só não aparece em um dos objetivos e que salienta a 

relevância desses recursos no estudo de uma língua estrangeira. A sentença coloca em 

evidência a questão da ação de apropriação, a qual remete não apenas a um conjunto de 

normas que seriam internalizadas pelo estudante, mas a uma prática que coloca o 

estudante como protagonista do seu aprendizado. Desse modo, na medida em que ele 

interage com textos na língua estrangeira, passa a ter experiências nessa língua e, no 

decorrer desse tempo de contato e experiência, vai se apropriando de seus elementos. 

Além disso, outro termo que parece ser chave nesse quesito é “recursos” que, bem como 

“apropriar-se”, coloca em evidência o papel do sujeito nas práticas linguageiras, afinal, 
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“recurso” remete a algo a ser posto em prática e que depende necessariamente do uso, 

da relação a ser estabelecida a partir do sujeito falante. 

Diante de tudo o que acabamos de comentar, nota-se que a centralidade na relação 

sujeito e língua é fundante da proposta feita para os objetivos de aprendizagem de 

língua estrangeira na BNCC2-2016. Isso possui estreito diálogo com o continuum de 

políticas curriculares que vinham sendo praticadas no Brasil desde o final dos anos 

1990, com os Parâmetros Curriculares Nacionais e os documentos que o sucederam. A 

reduzida quantidade de objetivos e o caráter abrangente de cada um deles mostra que o 

enunciador assume o papel de prescrever parte do que deve ser feito na educação 

brasileira, afinal, esta é a finalidade do documento, no entanto, resiste a fazê-lo de modo 

extremamente detalhado, algo que significaria um cerceamento ainda maior da 

liberdade pedagógica das diferentes comunidades escolares.  

Observamos, em síntese, que a estrutura composicional definida favorece que o 

ensino de língua estrangeira se constitua, neste enunciado da BNCC2-2016, como um 

tema indissociável da relação língua – sociedade, sendo o sistema linguístico parte dos 

recursos que levam os estudantes à possibilidade de reflexão sobre as práticas sociais 

das que participa. Tal modo de se constituir reforça que esta versão se enquadra em uma 

formação discursiva distinta do que se passa a fazer a partir da BNCC1-2017, 

principalmente porque não adere com facilidade à operação discursiva do controle. 

Poderemos nos aprofundar um pouco mais nessas reflexões, após a análise da versão 

final da BNCC, que entra em nosso foco a partir de agora. 

Já dissemos que a versão final homologada tira a centralidade dada às práticas 

sociais e coloca como ponto de partida para a organização das habilidades uma estrutura 

muito mais centrada nos meios materiais de realização da língua, a ponto de que, apenas 

para o sexto ano, apresenta 26 habilidades (contrastando significativamente com os oito 

objetivos da BNCC2-2016). Vejamos, então, o quadro a seguir que apresenta a proposta 

de língua inglesa para o sexto ano do ensino fundamental. 
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BNCC – VERSÃO HOMOLOGADA – 6º ANO 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa, em diferentes 

contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de falas diversas, incluída a fala do 

professor. 

Interação discursiva 

Construção de laços afetivos 

e convívio social 

(EF06LI01) Interagir em situações de 

intercâmbio oral, demonstrando iniciativa 

para utilizar a língua inglesa. (A)
129

 

(EF06LI02) Coletar informações do grupo, 

perguntando e respondendo sobre a família, 

os amigos, a escola e a comunidade. (A) 

Funções e usos da língua 

inglesa em sala de aula 

(Classroom language) 

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em 

língua inglesa sobre o que não entendeu e o 

significado de palavras ou expressões 

desconhecidas. (A) 

Compreensão oral 

Estratégias de compreensão 

de textos orais: palavras 

cognatas e pistas do contexto 

discursivo 

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de 

palavras cognatas e pistas do contexto 

discursivo, o assunto e as informações 

principais em textos orais sobre temas 

familiares. (C) 

Produção oral 
Produção de textos orais, 

com a mediação do professor 

(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da 

língua inglesa para falar de si e de outras 

pessoas, explicitando informações pessoais 

e características relacionadas a gostos, 

preferências e rotinas. (A) 

(EF06LI06) Planejar apresentação sobre a 

família, a comunidade e a escola, 

compartilhando-a oralmente com o grupo. 

(A) (C) 

EIXO LEITURA – Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais, verbo-visuais, 

multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas envolvem articulação 

com os conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas. 

Estratégias de leitura 

Hipóteses sobre a finalidade 

de um texto 

(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a 

finalidade de um texto em língua inglesa, 

com base em sua estrutura, organização 

textual e pistas gráficas. (C) 

Compreensão geral e 

específica: leitura rápida 

(skimming, scanning) 

(EF06LI08) Identificar o assunto de um 

texto, reconhecendo sua organização textual 

e palavras cognatas. (C) 

(EF06LI09) Localizar informações 

específicas em texto. (C) 

Práticas de leitura e 

construção de 

repertório lexical 

Construção de repertório 

lexical e autonomia leitora 

(EF06LI10) Conhecer a organização de um 

dicionário bilíngue (impresso e/ou on-line) 

para construir repertório lexical. (A) (C) 

(EF06LI11) Explorar ambientes virtuais 

e/ou aplicativos para construir repertório 

lexical na língua inglesa. (B) 

Atitudes e disposições 

favoráveis do 

leitor 

Partilha de leitura, com 

mediação do professor 

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o 

texto informa/comunica. (C) 

  

                                                           
129

 As letras que aparecem ao lado de cada uma das habilidades se referem a um agrupamento das 

habilidades que será explicado mais a frente, ainda nesta seção. 
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EIXO ESCRITA – Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao cotidiano dos alunos, 

em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou 

colegas e articulada com os conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas. 

Estratégias de escrita: 

pré-escrita 

Planejamento do texto: 

brainstorming 

(EF06LI13) Listar ideias para a produção 

de textos, levando em conta o tema e o 

assunto. (C) 

Planejamento do texto: 

organização de ideias 

(EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-

as em função da estrutura e do objetivo do 

texto. (C) 

Práticas de escrita 

Produção de textos escritos, 

em formatos diversos, com a 

mediação do professor 

(EF06LI15) Produzir textos escritos em 

língua inglesa (histórias em quadrinhos, 

cartazes, chats, blogues, agendas, 

fotolegendas, entre outros), sobre si mesmo, 

sua família, seus amigos, gostos, referências 

e rotinas, sua comunidade e seu contexto 

escolar. (A) 

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para a reflexão sobre o 

funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem trabalhados nos eixos Oralidade, 

Leitura, Escrita e Dimensão intercultural. 

Estudo do léxico 

Construção de repertório 

lexical 

(EF06LI16) Construir repertório relativo às 

expressões usadas para o convívio social e 

o uso da língua inglesa em sala de aula. (A) 

(B) 
(EF06LI17) Construir repertório lexical 

relativo a temas familiares (escola, família, 

rotina diária, atividades de lazer, esportes, 

entre outros). (A) (B) 

Pronúncia 

(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e 

diferenças na pronúncia de palavras da 

língua inglesa e da língua materna e/ou 

outras línguas conhecidas. (B) 

Gramática 

Presente simples e contínuo 

(formas afirmativa, negativa 

e interrogativa) 

(EF06LI19) Utilizar o presente do 

indicativo para identificar pessoas (verbo to 

be) e descrever rotinas diárias. (B) 

(EF06LI20) Utilizar o presente contínuo 

para descrever ações em progresso. (B) 

Imperativo 

(EF06LI21) Reconhecer o uso do 

imperativo em enunciados de atividades, 

comandos e instruções. (B) 

Caso genitivo (‘s) 
(EF06LI22) Descrever relações por meio do 

uso de apóstrofo (’) + s. (B) 

Adjetivos possessivos 
(EF06LI23) Empregar, de forma inteligível, 

os adjetivos possessivos. (B) 

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à interação entre culturas 

(dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de língua inglesa), de modo a favorecer o convívio, o 

respeito, a superação de conflitos e a valorização da diversidade entre os povos. 

A língua inglesa no 

mundo 

Países que têm a língua 

inglesa como língua materna 

e/ou oficial 

(EF06LI24) Investigar o alcance da língua 

inglesa no mundo: como língua materna 

e/ou oficial (primeira ou segunda língua). 

(D) 

A língua inglesa no 

cotidiano da sociedade 

brasileira/comunidade 

Presença da língua inglesa no 

cotidiano 

(EF06LI25) Identificar a presença da língua 

inglesa na sociedade brasileira/comunidade 

(palavras, expressões, suportes e esferas de 

circulação e consumo) e seu significado.(D) 

(EF06LI26) Avaliar, problematizando 

elementos/produtos culturais de países de 

língua inglesa absorvidos pela sociedade 

brasileira/comunidade. (D) 

Quadro 47: Habilidades na versão homologada da BNCC. 
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 Diferentemente do que foi feito até a BNCC2-2016, nesta última versão os eixos 

que organizam as chamadas “unidades temáticas”, os “objetos de conhecimento” e, por 

fim, as habilidades, não mais partem do sujeito e de suas experiências, mas focam nos 

modos materiais de realização da língua (oralidade e escrita), no sistema linguístico e na 

dimensão intercultural. Ainda que o enunciador declare, conforme já exposto, que esses 

eixos se inter-relacionam, fica a indagação sobre os motivos de se adotar uma 

organização segmentada frente a outras possibilidades que poderiam articular todas 

essas dimensões, algo que era contemplado na BNCC2-2016. Isso já se mostra como 

uma pista da incompatibilidade entre a perspectiva sustentada anteriormente e a 

formação discursiva na qual se constitui o enunciado da última versão da Base, 

reforçando nossa percepção de que estamos diante de ao menos duas FDs opostas. 

Ainda no que concerne aos eixos apresentados na última versão da BNCC, 

destacamos que, com exceção do eixo de oralidade e conhecimentos linguísticos, todos 

os demais apontam para a necessidade de se considerar os conhecimentos prévios dos 

alunos. Assim, nota-se que, em alguma medida, valoriza-se o repertório de experiências 

dos sujeitos envolvidos, porém de modo bastante diferente do que é feito na BNCC2-

2016, uma vez que se refere ao estudante em terceira pessoa, abandonando o ponto de 

partida baseado em perguntas feitas na primeira pessoa (conforme visto na análise da 

BNCC2-2016). Desse modo, não se pode dizer que a organização das habilidades se 

fundamenta na centralidade do sujeito, afinal, o que é central, nesse modo de 

organização, são as facetas da língua. Além disso, ainda que o documento afirme a 

importância da relação entre a língua e o social, tal valorização difere do que se fez até a 

BNCC2-2016, afinal, optou-se por abandonar por completo a proposta estrutural 

anterior, mostrando a resistência desse enunciador ao que havia sido proposto.  

Cabe registrar que, no que concerne especificamente ao eixo “oralidade” fala-se 

em “contextos discursivos simulados”, algo que não apenas é contraditório, uma vez 

que a perspectiva discursiva da linguagem se fundamenta no entendimento de que esta é 

intrinsecamente social, mas também destoa das propostas mais recentes de ensino de 

língua materna e estrangeira. Isso porque as produções contemporâneas que se 

fundamentam em pesquisas baseadas na perspectiva discursiva consideram 

imprescindível o trabalho com enunciados autênticos – partindo de suas reais condições 

de produção – para uma abordagem significativa que relaciona o uso da língua aos 

papéis sociais assumidos pelos sujeitos. (ROJO; CORDEIRO, 2004; VARGENS; 

FREITAS, 2010; CORACINI, 2010). 
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Apesar de estabelecer uma estrutura que promove o detalhamento dos conteúdos 

de estudo de língua estrangeira, a leitura atenta da proposta mostra que não há muita 

regularidade entre o que se apresenta na coluna de “unidades temáticas” e “objetos de 

conhecimento”. Nesse sentido, por exemplo, ao ver a designação “unidade temática”, 

pela nossa experiência no campo da educação e do ensino de línguas, somos remetidos a 

temas e assuntos que poderiam ser tratados, como a própria BNCC fez nas versões 

anteriores e na final, falando em temas especiais (como a questão étnico-racial, 

ambiental, direitos humanos, educação financeira, estatuto do idoso, etc) ou como 

vemos nos PCN por meio dos temas transversais. No entanto, as unidades temáticas da 

versão final nada têm a ver com esse entendimento de tema.  

Conforme se pode notar por meio da leitura do quadro 47, no eixo oralidade, as 

unidades temáticas se referem mais ao meio oral de realização da língua, apontando 

questões como “interação discursiva”, “compreensão oral” e “produção oral” do que a 

um assunto específico que pudesse balizar as atividades de compreensão e a produção 

oral. Já nos eixos de leitura, escrita e conhecimentos linguísticos, as unidades temáticas 

apontam para atividades que se relacionam a esses campos, em diferentes perspectivas 

teóricas de estudo de línguas, como: estratégias de leitura / escrita; práticas de leitura / 

escrita; estudo do léxico; e gramática. Por fim, o eixo dimensão intercultural é o que 

traz nas unidades temáticas algo que se aproxima mais do sentido corrente de tema, 

tratando de questões como “a língua inglesa no mundo” e “a língua inglesa no cotidiano 

da sociedade brasileira / comunidade”. 

No que concerne aos objetos de conhecimento, também ocorre uma assimetria 

entre a natureza dos elementos registrados dentro de um mesmo eixo. Notamos, em 

geral, (com exceção do eixo dimensão intercultural, no qual os objetos de conhecimento 

são, praticamente, uma forma diferente de redatar o que já estava exposto na unidade 

temática) que os objetos são redigidos partindo ora de nominalizações de ações a serem 

desempenhadas pelos alunos, ora de aspectos relacionados mais diretamente ao estudo 

da língua inglesa. No eixo oralidade, unidade “interação discursiva”, fala-se em 

“construção de laços afetivos” (no qual a nominalização remete a uma ação a ser 

desenvolvida pelo aluno) e, por outro lado, fala-se também em “funções e usos da 

língua inglesa em sala de aula” (objeto que não faz qualquer remissão ao papel do 

aluno, apontando apenas a um conteúdo de estudo referente exclusivamente à língua 

inglesa). No quadro 47, destacamos com fundo cinza todas as células de objetos de 

aprendizagem baseados em nominalizações que apontam para alguma ação do aluno 
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relativa ao estudo da língua, todas as demais, sem destaque, focam exclusivamente em 

algum aspecto linguístico, desconsiderando qualquer ação atribuída ao estudante 

(reforçamos, exceto no eixo dimensão intercultural). 

A observação dessa falta de regularidade no que corresponde ao que se entende 

por objeto de conhecimento mostra que a centralidade no aluno, efetivamente, não é 

algo incorporado com facilidade nesta formação discursiva. Por outro lado, a 

valorização do registro de aspectos específicos dos estudos linguísticos ganha uma 

dimensão maior, possuindo grande adesão à formação discursiva em que se constrói 

essa proposta final. 

Passamos, enfim, à análise das habilidades listadas. Reforçamos que, nesse 

quesito, o maior detalhamento referente ao seu registro já aponta para uma necessidade 

maior de controle das propostas curriculares que decorrerão dessa Base. Tal aderência à 

operação de controle se nota também no fato de que essas habilidades, ao contrário do 

que havia na BNCC2-2016, apontam ações muito mais específicas a serem promovidas 

durante o estudo da língua inglesa, recorrendo, inclusive, com maior frequência, a 

verbos que apontam para ações bastante pontuais, como: “identificar” e “utilizar” (que 

aparecem em duas habilidades), “reconhecer” (num sentido de identificar, aparecendo 

três vezes entre as habilidades), “coletar”, “solicitar esclarecimentos”, “aplicar”, 

“localizar”, “listar”, e “empregar” (que aparecem uma vez entre todas as habilidades). 

Há outros verbos utilizados que trazem sentidos um pouco mais abrangentes, no 

entanto, continuam associados a habilidades com recortes bastante específicos que 

delimitam em maior proporção o espaço propositivo dos currículos que venham a se 

desenvolver a partir desta proposta, são eles: “interagir”, “planejar”, “formular 

hipóteses”, “conhecer”, “explorar”, “interessar-se”, “organizar ideias”, “produzir”, 

“construir” (que aparece duas vezes entre as habilidades), “descrever”, “investigar” e 

“avaliar”. 

Entretanto, não apenas os verbos utilizados para a redação das habilidades são 

significativos em sua análise. Após sucessivas leituras do documento, percebemos que 

há uma concorrência entre diferentes perspectivas teóricas no que diz respeito ao ensino 

de línguas estrangeiras e, portanto, esse aspecto se mostra bastante significativo para 

esta pesquisa. Tendo em vista os interesses centrais das habilidades e as perspectivas 

teóricas que os atravessam, estabelecemos a formação de quatro grupos, são eles: A - 

abordagem comunicativa, B - foco gramatical e lexical, C- estudos em cognição e D - 

foco na interculturalidade. Na coluna “habilidades” do quadro 47, registramos a letra 
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referente a cada um desses grupos, considerando o enquadramento da referente 

habilidade em um desses conjuntos. A seguir, apresentamos um novo quadro, 

relacionando os códigos das habilidades aos eixos nos quais as situamos: 

HABILIDADES – FOCOS DE INTERESSE 

A B C D 

EF06LI01 EF06LI11 EF06LI04 EF06LI24 

EF06LI02 EF06LI16 EF06LI06 EF06LI25 

EF06LI03 EF06LI17 EF06LI07 EF06LI26 

EF06LI05 EF06LI18 EF06LI08 

- 

EF06LI06 EF06LI19 EF06LI09 

EF06LI10 EF06LI20 EF06LI10 

EF06LI15 EF06LI21 EF06LI12 

EF06LI16 EF06LI22 EF06LI13 

EF06LI17 EF06LI23 EF06LI14 

Quadro 48: Enquadramento das habilidades em focos de interesse – versão homologada. 

 

O grupo A, como dissemos, é referente às habilidades que dialogam com uma 

perspectiva comunicativa do ensino de línguas estrangeiras. De acordo com essa 

abordagem 

A língua era analisada não como um conjunto de frases, mas como um 

conjunto de eventos comunicativos. [...] Não faltaram as chamadas 

taxionomias, tentativas de classificação sistemática das noções e funções. [...] 

Van Ek dividiu as funções da língua em seis grandes categorias, cada uma 

subdividida em funções menores: (1) expressando e descobrindo informações 

factuais (exemplo: identificando, perguntando etc.) (2) expressando a 

descobrindo atitudes intelectuais (exemplo: concordando, negando, etc.), (3) 

expressando a descobrindo atitudes emocionais (exemplo: expressando ou 

inquirindo sobre prazer, surpresa, gratidão, etc.), (4) expressando e 

descobrindo atitudes morais (exemplo: pedindo desculpas, expressando 

aprovação, etc.), (5) suasão (exemplo: pedir a alguém para fazer alguma 

coisa), (6) socialização (exemplo: cumprimentar, despedir-se, etc.). O uso de 

elementos dessas taxionomias na elaboração de material didático foi uma das 

características mais salientes da AC. (LEFFA, 1988, p.19-20) 
 

Assim, por exemplo, vemos habilidades que sinalizam o interesse em evento 

comunicativo, como em “solicitar esclarecimentos em língua inglesa sobre o que não 

entendeu (...)” (EF06LI03) ou em “coletar informações do grupo, perguntando e 

respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade” (EF06LI02) e, ainda 

“construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da 

língua inglesa em sala de aula” (EF06LI16). Os recortes de situações / assuntos, como 

falar sobre família, não têm nenhuma relação com qualquer outro elemento estrutural da 

proposta da Base, contrastando com a BNCC2-2016, na qual quando se propunha, por 

exemplo, falar de si, descrever-se, etc, percebia-se que o recorte dialogava diretamente 

com a pergunta norteadora e a prática social em que o objetivo se enquadrava, sendo 
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menos arbitrária a escolha e numa perspectiva mais significativa. Sabemos, é claro, que 

as práticas pedagógicas que serão realizadas podem propor leituras diferentes destas 

habilidades, levando os alunos a terem contato com textos e com usos significativos da 

língua que não simplesmente busquem simular situações para o uso de certas estruturas. 

De todo modo, o que estamos a chamar a atenção é para o fato de que esta articulação 

não recebe qualquer privilégio, especialmente quando observamos as habilidades 

enquadradas no grupo A. 

O grupo B, por sua vez, é o que reúne as habilidades cujo foco é na questão 

estrutural da língua, em seu aspecto sistêmico e na questão vocabular. Sabemos que a 

tradição escolar de ensino de línguas no Brasil, tanto materna quanto estrangeiras, por 

muito tempo centrou-se apenas na questão do sistema, das normas gramaticais e 

ortográficas, algo que encontra adesão até hoje, ainda que com alguma resistência em 

alguns âmbitos. Vale esclarecer que todas as habilidades do eixo conhecimentos 

linguísticos estão enquadradas no referido grupo B, havendo apenas uma habilidade 

desse conjunto que se situa no eixo de leitura (mas cujo foco é na “construção de 

repertório lexical na língua inglesa”). Retomando a questão dos verbos utilizados para 

denotar as habilidades, a maioria desses verbos, nas habilidades enquadradas no grupo 

B remetem a ações pontuais, mais objetivas, menos reflexivas, como: “reconhecer” 

(com sentido de identificar), “utilizar” e “empregar”. 

O interesse gramatical fica marcado, por exemplo, na habilidade “Utilizar o 

presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be) e descrever rotinas 

diárias” (EF06LI19) ou em “descrever relações por meio do uso de apóstrofo (’) + s” 

(EF06LI22). Ademais, a preocupação com a questão do vocabulário também fica 

marcada em habilidades como “construir repertório lexical relativo a temas familiares 

(escola, família, rotina diária, atividades de lazer, esportes, entre outros)” (EF06LI17). 

Nesse último caso, chamamos a atenção para o uso do termo “repertório lexical” o qual 

nos aponta para uma perspectiva mais utilitária da língua, como se o aluno fosse 

construir um arcabouço de palavras às quais recorrerá quando precisar falar sobre 

determinado assunto. Isso se contrasta com a perspectiva da BNCC2-2016 em que, 

repetidamente, falava-se em “apropriar-se de recursos linguístico-discursivos e 

culturais”, colocando o aluno numa posição ativa de relação com a língua, numa 

perspectiva que considera o sistema linguístico como algo intrinsecamente social e 

cultural. 
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A observação a respeito do grupo B contribui a que voltemos nosso olhar para o 

eixo de conhecimentos linguísticos, observando que, em contraste com o que o próprio 

eixo diz ser, isto é, “práticas de análise linguística”, não é de fato uma análise que está 

em jogo, mas sim a assimilação de um conjunto de normas e regras estruturais e de 

vocabulário acerca de certas temáticas. Em tempo, vale destacar que, mesmo afirmando 

que este estudo sistêmico deve ser feito com base nos usos de linguagem trabalhado nos 

demais eixos, a própria estrutura do documento não favorece uma visão integrada entre 

o sistema e os usos da língua, mas sim, reforça a fragmentação e ainda reforça um 

sentido de controle que prevê, inclusive, quais serão os itens estudados. Isso acaba por 

se mostrar contraditório, afinal, se o trabalho deve ser baseado nas formas linguísticas 

usadas nos textos estudados em outros eixos, na prática, não haveria meios de prever 

que elementos linguísticos seriam mais significativos nos textos que cada professor vai 

escolher, segundo o que considera importante para sua comunidade escolar. 

Passando ao grupo C, o qual reúne as habilidades que favorecem o estudo da 

língua em diálogo com uma perspectiva próxima aos estudos em cognição, vemos que 

há ali a concorrência com uma ótica menos sistêmica e mais focada nos processos 

cognitivos empreendidos pelo sujeito ao produzir e interagir com textos orais ou 

escritos. Nesse sentido, temos uma série de habilidades que vão trazer à tona diferentes 

estratégias de produção oral e escrita e de leitura – algo que também fica registrado nos 

objetos de conhecimento – como ocorre em “organizar ideias, selecionado-as em função 

da estrutura e do objetivo do texto” (EF06LI14), em “reconhecer, com o apoio de 

palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto e as informações principais 

em textos orais sobre temas familiares” (EF06LI04) e em “localizar informações 

específicas em um texto” (EF06LI09). Em síntese, pode-se dizer que o grupo C engloba 

as habilidades que estão majoritariamente situadas nos eixos de leitura e escrita, 

favorecendo, nesse trabalho, a perspectiva dos estudos em cognição que contribuem 

para que o aluno tenha consciência dos caminhos que percorre ao ler e escrever. 

Finalmente, o grupo D, o menor de todos, no qual as habilidades reunidas voltam-

se à questão cultural relativa aos países de língua inglesa e coincidem com aquelas 

situadas no eixo dimensão intercultural. O grupo D traz habilidades marcadas por 

verbos mais abrangentes que preveem ações como “investigar” e “avaliar”, o que 

demonstra que o enunciador não deixa registrado nesse âmbito do documento o 

interesse em controlar em detalhes essa parte do estudo, contrastando, portanto, com o 

eixo de conhecimentos linguísticos e, em alguma medida, com os demais eixos. Há uma 
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habilidade que parte do verbo “identificar” e se trata justamente da que diz o seguinte: 

“identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira/comunidade (palavras, 

expressões, suportes e esferas de circulação e consumo) e seu significado” (EF06LI25). 

A marca de ação mais objetiva e pontual de “identificar” alia-se, justamente, ao 

tratamento da questão vocabular, aproximando-se, portanto, do modo como se listam as 

habilidades do grupo B (eixo de conhecimentos linguísticos). Assim, notamos que há 

habilidades que estão mais em aderência com o sistema de restrições semânticas da FD 

desse enunciado – como as questões sistêmicas e outras relativas a estudos vistos como 

puramente linguísticos –, as quais são apresentadas de modo mais pontual e detalhado, 

afetadas pela operação discursiva de controle, enquanto que, por outro lado, há 

habilidades de menor interesse, cuja questão do controle, inclusive, se torna mais 

amena, dando espaço para a previsão de verbos mais abrangentes que poderiam 

favorecer leituras mais diversas quando da produção dos currículos locais pelas 

diferentes escolas e redes. Em síntese, nem todos os conhecimentos são interessantes da 

mesma forma para a FD e, portanto, serão alvo com mais ou menos intensidade da 

mencionada operação de controle. 

Percorrido todo esse caminho de análise, fica clara a ruptura ocorrida na passagem 

da BNCC2-2016 para a BNCC1-2017 e, consequentemente, para a versão homologada 

que segue em contiguidade com a anterior. A BNCC2-2016, desde sua proposta 

estrutural, construiu um sentido de ensino de língua numa perspectiva discursiva, 

favorecendo a relação da língua com o social e evidenciando o papel do sujeito nas 

práticas sociais constituídas por meio da língua, estabelecendo diálogo com documentos 

anteriores, como os PCN. Já a versão homologada abandona por completo essa proposta 

organizacional e assume uma nova que evidencia o foco nas materialidades da língua 

desvinculadas de sua realização social, distanciando-se da trajetória recente feita em 

termos de políticas de ensino de línguas estrangeiras no Brasil. 

Nessa versão homologada, notamos que se deixa de partir das experiências do 

sujeito estudante como referência para organizar o componente curricular, contrastando 

novamente com o que havia sido feito até a BNCC2-2016. Ademais, esta última versão 

mostra uma concorrência entre perspectivas linguísticas como uma mais sistêmica, 

outra mais comunicativa e, ainda, o diálogo com os estudos em cognição e, nesse 

sentido, notamos a valorização de questões teóricas que antecedem as práticas que 

vinham se construindo desde meados dos anos 1990, mais pautadas em usos da língua 

em contextos significativos para os estudantes, cujo prestígio não estava voltado para a 
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questão estrutural. A retomada das contribuições dos estudos em cognição é o único 

aspecto que dialoga com discussões mais contemporâneas no que concerne ao ensino de 

língua como um caminho para a formação crítica e a educação linguística dos 

estudantes. No entanto, ela contrasta com as excessivas marcas de preocupação em 

controlar os estudos sistêmicos e lexicais. 

Em suma, tendo em vista tudo que analisamos no decorrer deste capítulo, notamos 

que todas as versões, de modo comum, se atravessam pela operação discursiva do 

controle. No entanto, tal atravessamento se dá com diferente grau de aderência a cada 

versão, considerando que esta operação acaba sendo ressignificada diante de temas 

impostos cujo grau de aderência com a FD de cada enunciado também varia. Alguns 

exemplos do que afirmamos foram os diferentes tratamentos dados à questão da 

diversidade (no caso da análise da definição do papel do ensino de língua) e a visão da 

língua como intrinsecamente social (nesta última parte de análise). Procuramos, no 

próximo capítulo, refletir mais detidamente sobre a que nos levam as análises 

empreendidas até aqui. 
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7. DO RIZOMA AO DISPOSITIVO: DISPUTAS DE PODER NO PROCESSO 

DE LEGITIMAÇÃO E ELABORAÇÃO DA BNCC 

 

Antes de partirmos para nossas considerações conclusivas de análise, recordemos 

o caminho que fizemos até aqui. Na parte I, nos dedicamos a fazer um registro 

cartográfico do contexto social, histórico e político da criação da BNCC, evidenciando 

atores que participaram do processo e assumiram espaços nas disputas para atribuir 

sentidos a este documento e ao seu papel. Diante deste percurso, fomos capazes, na 

parte II, de desenvolver reflexões teórico-metodológicas em busca de encontrar meios 

para analisar discursivamente este processo e, por conseguinte, chegamos à delimitação 

de um espaço discursivo que punha em evidência diferentes atores participantes da 

discussão durante a construção da BNCC, tanto debatendo sobre sua necessidade (etapa 

1, bloco 1), quanto buscando dar contornos mais precisos ao que deveria ser o 

documento (etapa 1, bloco 2). Já na parte III, considerando todo o percurso das partes 

anteriores, voltamos nosso olhar especificamente ao texto da BNCC, de modo a analisar 

os efeitos das disputas que vínhamos observando desde o início da pesquisa, nas 

diferentes versões do documento, tanto nos textos introdutórios em que se define a 

BNCC (etapa 2, bloco 1), quanto nos textos do componente curricular língua estrangeira 

/ língua inglesa (etapa 2, bloco 2). 

A perspectiva rizomática, voltamos a destacar, foi fundamental a todo o trajeto 

percorrido até aqui, pois a partir dela e do princípio cartográfico não só encontramos 

sustentação para a construção de um objeto de pesquisa fundamentalmente processual, 

como também entendemos que o rizoma possibilita infinitas articulações, fazendo-nos 

problematizar a ideia de um conhecimento acabado, único e verdadeiro. Frente a essas 

questões, fomos levados a buscar outros referenciais que nos permitissem, após todo o 

mapeamento feito, refletir sobre as forças que atuam para que certas conexões se 

estabeleçam e se façam ver como “prioritárias”, criando uma rede assimétrica de 

poderes em que apenas alguns vetores assumem espaços de privilégio.  

A partir de agora, portanto, dedicamo-nos a uma última discussão teórica 

fundamental para que possamos amadurecer as reflexões já empreendidas, buscando 

articular as análises realizadas, uma vez que elas nos colocaram diante de diferentes 

formações discursivas e modos de significar a educação que ocuparam espaços e valores 

distintos na versão final da BNCC (considerando textos introdutórios e o componente 

curricular língua estrangeira / língua inglesa). Debruçamo-nos, então, sobre os conceitos 
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de dispositivo (FOUCAULT, 2018; CASTRO, 2016; DELEUZE, 1990) – em 

articulação com o construto de competência discursiva (MAINGUENEAU, 2008a) –, 

governamentalidade (FOUCAULT, 2008) e disciplina (FOUCAULT, 2014b), com 

vistas a fortalecer a possibilidade de desenvolvimento de um trabalho comprometido 

com o questionamento a toda forma de conhecimento que se apresente como verdade 

única. Nesse sentido, a seguir, buscamos estabelecer alguns elos entre conceitos de 

Maingueneau e Foucault, de modo a abordar a ampla gama de práticas discursivas a 

respeito da educação e suas relações com o processo de elaboração e aprovação da 

BNCC.  

Maingueneau (2008a), como vimos, apresenta o conceito de competência 

discursiva, remetendo a um sistema de restrições semânticas presente no discurso e que 

delimita o que pode / deve ser dito em certa formação discursiva. Concordamos com 

suas ideias, nesse sentido, pois compartilhamos do entendimento de que há um sistema 

que rege os diversos posicionamentos e que se manifesta em todas as dimensões do 

verbal, nas artes visuais, nas instituições e seus modos de organização. Nesse sentido, 

no decorrer das análises, notamos uma regularidade e afinidade nos posicionamentos 

manifestados nos enunciados assumidos por MBNC, Consed e Undime e pontos de 

diálogo entre estes e o enunciado do MEC e da Câmara de Deputados. Por outro lado, 

contrapõe-se a estes, os enunciados da ANPEd e, em alguma medida, o enunciado 

assumido pela equipe de elaboração das duas primeiras versões da BNCC. 

Neste ponto, é válido recordar que o plano discursivo é um dos elementos da rede 

de relações de saberes e poderes que constituem um dispositivo, segundo Foucault 

(2018). Tal filósofo aponta que o conceito de dispositivo não deve ser confundido com 

instituições simplesmente, pois envolve elementos heterogêneos como discursos, 

instituições, arquitetura, regramentos, leis, entre outros. Em determinada conjuntura, 

esses elementos heterogêneos se relacionam e produzem subjetividades, modos de ser e 

estar no mundo, podendo ser entendidos como: 

(...) os lugares onde a verdade se forma, onde um certo número de regras de 

jogo são definidas – regras de jogo a partir das quais vemos nascer certas 

formas de subjetividade, certos domínios de objeto, certos tipos de saber – e 

por conseguinte podemos, a partir daí, fazer uma história externa, exterior, da 

verdade. (FOUCAULT, 2003, p. 11) 

 

Segundo o que temos observado, o processo de construção da BNCC evidencia 

um conjunto de ações que nos aproximam de práticas constituintes de modos de se 

compreender e de se significar a educação no Brasil. O conjunto de práticas que 
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atribuem sentidos à educação em nosso país é composto por uma rede de elementos de 

diferentes naturezas, contemplando, leis (LDB, CF, a própria BNCC aprovada), 

instituições (como todas as que temos visto reivindicar espaço de participação na 

elaboração do referido documento), arquitetura (como se vê pela regularidade no modo 

como são os prédios e espaços escolares), além de discursos (como pudemos verificar 

pelas análises empreendidas até aqui). Nesse sentido, acreditamos que o processo de 

construção da BNCC nos coloca diante desses diversos elementos que se conectam em 

rede, favorecendo certas perspectivas em detrimento de outras e formando o que 

entendemos ser um dispositivo político-escolar. Em outras palavras, seria uma rede na 

qual se destacam e se combinam diferentes linhas dentre aquelas mapeadas no decorrer 

desta pesquisa, as quais são responsáveis pela produção de subjetividades seja em 

relação aos estudantes, aos professores ou a todos os demais participantes da 

comunidade escolar. 

Indagamo-nos, por conseguinte, sobre o que estaria regendo as combinações que 

formam essa rede, esse dispositivo político-escolar diante do qual nos situamos e, nesse 

sentido, retomamos a ideia de competência discursiva (MAINGUENEAU, 2008a). 

Nessa linha de pensamento, seria viável refletir sobre a possibilidade de reconhecer um 

mesmo sistema de restrições que estaria regendo a conexão entre os diferentes 

elementos da rede de um dispositivo, em outras palavras, que permitiria a sua 

constituição, algumas combinações, a ocupação de espaços de prestígios por 

determinados elementos que sustentam e são sustentados por certas óticas.  

Voltando nosso olhar a todas as etapas analíticas realizadas, notamos – 

especialmente ao contrastar as quatro versões da BNCC – que os elementos que foram 

ganhando mais espaço na rede de relações que constitui o processo de construção do 

documento respondem a uma lógica de controle, avaliação de mérito, competitividade, 

privilegiando discursos mercadológicos e neoliberais que partem da visão de que a 

intervenção privada é essencial para “salvar” a educação pública. Tudo isso fica 

marcado por meio do prestígio dado ao Movimento pela Base Nacional Comum, cujas 

demandas defendidas interferem diretamente nas políticas públicas, refletindo, por 

exemplo, no próprio PNE, além de ganhar significativo espaço a partir da BNCC1-

2017. Vale recordar o modo como o MBNC se institui como enunciador legítimo para 

falar em educação, em currículo, na BNCC e como um orientador frente a seus 

coenunciadores, possivelmente, professores, conforme mostraram nossas análises 

breves na seção 2.3. Adicionalmente, podemos considerar como marca significativa a 



320 

entrada de diversos sujeitos apoiadores do MBNC em instituições que atuam 

diretamente na política pública educacional (no Consed, na Undime, no CNE, no MEC). 

Essa lógica do controle que ganha uma dimensão de destaque na construção do 

dispositivo político-escolar que ora discutimos, também se vê reforçada com formação 

de um comitê gestor centralizador (uma vez que foi formado apenas por integrantes do 

MEC, indicados pelo governo). Vale recordar que, fora do âmbito específico da BNCC, 

outras políticas públicas também mostraram o privilégio dado ao discurso privatista e à 

lógica de controle, como a emenda constitucional que registra a reforma do ensino 

médio (voltando a formação básica de nível médio à preparação de mão de obra para o 

mercado de trabalho), a lei que amplia a terceirização e as modificações empreendidas 

no PNLD e em seu processo de avaliação. 

Ao realizar a primeira etapa de análise, na qual focamos em enunciados sobre 

diferentes fases da construção da BNCC, concluímos que se manifestavam nesses 

enunciados duas formações discursivas antagônicas, uma pautada na operação 

discursiva de controle, sustentando um discurso privatista, e outra pautada na operação 

de autonomia, sustentando um discurso em defesa da escola pública. Quando passamos 

à segunda etapa de análises, focalizada nos textos da BNCC, verificamos que a cada 

versão estabeleceu-se maior diálogo com o discurso privatista, o qual deixa suas marcas 

por meio da valorização da operação de controle em diferentes partes do documento. 

Um exemplo disso foi a definição da política monolíngue no que concerne ao 

componente língua inglesa que, além de impor o estudo de uma única língua a todo o 

país, demonstrou excessiva preocupação em detalhar e controlar aquilo que deveria ser 

estudado a cada etapa do ensino fundamental, indicando inclusive quando deveria 

ocorrer a abordagem de certas estruturas gramaticais.  

Se somarmos a tudo isso, o grau de adesão do discurso privatista às políticas 

públicas em geral (materializadas nas leis), aos modos de se pensar a arquitetura 

escolar, à produção de materiais didáticos, às instituições cujas práticas são 

constantemente valorizadas pelo MEC, as quais com frequência são tomadas como 

referência (como MBNC, TPE, Consed e Undime), percebemos que essa mesma 

operação de controle que constitui o discurso privatista guia a formação dessa rede à 

qual designamos de dispositivo político-educacional no contexto atual brasileiro. Desse 

modo, compreendemos que a articulação entre os conceitos de “competência 

discursiva” e dispositivo é profícua, pois ao notar certa regularidade entre o fator que 

conecta essa rede do dispositivo e os discursos valorizados no processo de elaboração 
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da BNCC, podemos entender que este mesmo sistema de restrições atua também num 

âmbito mais amplo, garantindo a coerência entre os posicionamentos que assumem 

certo espaço de poder e dos que não deverão ocupar esses espaços.  

Adicionalmente, uma vez que nos defrontamos com a configuração / análise 

daquilo que identificamos ser um dispositivo político-educacional, acreditamos que as 

reflexões de Foucault (2008) sobre a governamentalidade contribuem para o 

aprofundamento desta proposta, visto que sinalizam a necessidade de se procurar pensar 

sobre racionalidades, mentalidades que sustentam práticas de governo
130

. 

De acordo com Foucault (2008), até o século XVIII, a arte de governar sofreu 

com uma espécie de bloqueio, em síntese, devido ao fato de que se manteve acomodada 

aos modelos da família e da soberania, de modo que as referências de economia como 

gestão familiar eram os parâmetros para a gestão do Estado. É com a percepção das 

singularidades dos problemas da população e de suas regularidades, por meio do 

desenvolvimento da estatística (ciência do Estado) que, conforme o filósofo, começa-se 

a compreender que esta é irredutível ao âmbito da família. A partir disso, configura-se a 

governamentalização do Estado e o desenvolvimento da economia política como ciência 

que se debruça sobre a rede contínua e múltipla de relações entre população, território e 

riqueza (FOUCAULT, 2008, p.140-1). O filósofo explica que a governamentalidade é  

o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e 

reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem 

específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a 

população (...) (FOUCAULT, 2008, p. 143) 
 

No contexto dessa pesquisa, abordar a temática das práticas de governo, é uma 

tentativa de buscar entender a complexidade das políticas públicas de educação, 

incluídas aí as políticas de currículo como a BNCC, e sua relação com o papel do 

Estado governamentalizado. Sua relevância se ratifica quando recordamos que a 

construção da BNCC está atrelada ao Plano Nacional de Educação (PNE), um plano de 

Estado, isto é, que deve ser cumprido por qualquer governo que assuma a gestão 

                                                           
130

 Detemo-nos, neste ponto, a abordar a questão específica do governo dos outros, buscando pensar nos 

modos por meio dos quais a construção de uma política curricular como a BNCC pode ser compreendida 

como um instrumento de poder instituído com fundamento em certas racionalidades no âmbito de um 

estado governamentalizado. Reconhecemos, por outro lado, que os estudos sobre governamentalidade 

desenvolvidos por Foucault vão além das articulações exploradas nesta pesquisa e que a BNCC como 

parte de um dispositivo político-educacional, participa da produção de subjetividades, não numa 

perspectiva de assujeitamento, mas sim numa ótica que também considera o governo de si, isto é, a ação 

do sujeito que, constituído nessa rede de poderes, também é interpelado a se relacionar consigo mesmo, a 

transformar seu modo de ser, a definir modos de agir diante de “códigos de conduta” a que está exposto 

(FOUCAULT, 2004). 
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durante os dez anos que o abarcam. Assim, falar em BNCC é falar de uma política que 

se concretiza no âmbito de um Estado, o Brasil, por meio de práticas de diferentes 

governos que podem se distanciar, a depender das racionalidades que se conjugam em 

tais práticas (vide as polarizações decorridas da deposição de Dilma Rousseff). 

Nesse sentido, retomando a questão da competência discursiva 

(MAINGUENEAU, 2008a), podemos dizer que o sistema de restrições semânticas que 

procuramos articular à ação dos dispositivos também estaria associado às práticas de 

governo, constituindo suas mentalidades, suas lógicas. Tal esforço de articulação entre 

os construtos de competência discursiva, dispositivo e governamentalidade nos 

possibilita, portanto, a reflexão crítica sobre o processo de construção da BNCC que, 

conforme buscamos problematizar nas análises, envolve uma racionalidade que 

configura um tipo de filtro determinante de fatores como: que indivíduos / instituições 

obtêm espaço na discussão; que enunciados podem / devem ser registrados no âmbito 

do discurso governamental que passam a constituir tal política de educação; que visões 

acerca de educação, de professor, de estudante são passíveis de serem praticadas, em um 

governamento com tal ou qual especificidade, apoiado em dispositivos que propõem 

estas ou aquelas táticas para o controle dos corpos da população em suas mais diversas 

relações sociais. 

O processo de formulação da BNCC, tendo em vista as análises feitas 

anteriormente, mostra, por exemplo, que a comissão de especialistas, a atuação da 

ANPEd e de outras associações da área da educação foram, gradativamente, perdendo 

espaço, ocupando os espaços de resistência, mas não de privilégio de dizer nas 

instâncias educacionais públicas, como o MEC, especialmente, a partir da tomada de 

poder pelo novo governo, após a retirada de Rousseff – contexto no qual foram 

produzidas a BNCC1-2017 e a versão homologada da Base. Dessa maneira, ainda que o 

dispositivo esteja para além do discurso, as reflexões sobre discurso e, principalmente, 

sobre prática discursiva (que sinalizam a relação indissociável entre discurso, 

comunidade que o produz e que é por ele produzida e as instituições que o praticam) 

contribuem para que postulemos a existência de um sistema de restrições das conexões 

e relações estabilizadas em um dado dispositivo, sendo que tal sistema se regula a 

depender das negociações entre os posicionamentos discursivos que ali obtêm maior 

prestígio e da maior ou menor afinidade com a racionalidade que constitui as práticas de 

governo instituídas. 
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Levando em conta todo o mapeamento feito na parte I da pesquisa, em especial, a 

questão da educação na rota do mercado, conforme problematizado no capítulo 2, e 

reconhecendo a forte relação entre educação e mercado que tem se fortalecido nos 

tempos atuais (vide o desejo manifesto do antigo ministro da educação – Mendonça 

Filho – em incluir o Brasil nas negociações do TiSA), percebemos quão central tem sido 

o discurso privatista no debate educacional de nosso país. Isso tudo, segundo nossas 

análises, ficou marcado nos enunciados sobre as diferentes etapas do processo de 

construção da Base – conforme vimos pelas campanhas do MBNC, do MEC e pelo 

Sumário Executivo de Consed e Undime – e também nas modificações efetuadas a cada 

versão da Base, mostrando que o documento foi, gradativamente, se constituindo como 

um enunciado que sustenta e é sustentado por discursos privatistas numa lógica de 

controle. Diante disso, compreendemos que a racionalidade que constitui as práticas de 

governo no âmbito educacional se pauta numa organização de mundo e de escola que se 

formula num espaço/tempo em que tudo pode se tornar uma forma de produzir capital, 

de ser comercializado, de se tornar um serviço negociável e rentável. 

Recordando que a arte de governar – no que se refere ao governo dos outros – 

remete ao tratamento dos problemas da população em sua relação com seu território e 

suas riquezas (FOUCAULT, 2008), entendemos que a educação se trata de mais um dos 

braços de ação desse governo das pessoas em busca de resolução dos problemas 

coletivos. É um dever do Estado, tal qual registrado no artigo 205 da Constituição 

Federal de 1988, mas se empreende com base na ótica dos diferentes governos, obtendo, 

portanto, matizes diversos, os quais se relacionam com as distintas perspectivas 

relativas ao que se entende como problemas da população e sobre como a educação 

pode se atrelar a um caminho para a resolução desses problemas. Consideramos, por 

esse viés, que a educação se situa no cerne de uma discussão acerca da 

governamentalidade, sustentando tal afirmativa em dois pilares: por ela ser, por si só, 

um dos serviços públicos que, atualmente, integra o rol de principais desafios do Estado 

e dos governos; mas também por ser, não raro, associada à possibilidade de resolução 

de outros problemas da população como violência e desigualdade social. 

No entanto, podemos desenvolver um pouco mais esta ideia, pois a educação 

como algo que se enquadraria entre os problemas da população e como solução para 

estes problemas é também alvo de um processo de construção de saberes e verdades, “a 

partir de relações de força e de relações políticas na sociedade” (FOUCAULT, 2003, 

p.26). Conforme buscamos ponderar, falar em educação não se trata de um consenso, 
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assim, ratificamos a ideia de que, em todo caso, atua um sistema de restrições que incide 

sobre os posicionamentos, sobre os modos de se ver a educação e de constituí-la 

enquanto problema e enquanto solução. Partindo desse entendimento, podemos retomar 

parte de nossas análises, especialmente no que concerne ao processo de significação do 

termo “democracia” relacionado à BNCC e à educação de modo geral. Na primeira 

etapa de análises, ao confrontar os enunciados da ANPEd (Ofício 31/2016) e da Câmara 

de Deputados (PL 4.486/2016), notamos que este termo estava no centro de um 

processo de interincompreensão, sendo reivindicado por um enunciador pautado, de um 

lado, em um discurso mercadológico e neoconservador que aproximava o termo 

“democracia” de bandeiras que mantêm privilégios hegemônicos de gênero, raça e 

classe e, de outro lado, em um discurso em defesa de uma escola laica, republicana que 

acolha toda a diversidade social. Já quando passamos à segunda etapa de análises, 

observando as versões da BNCC, notamos que estes posicionamentos ocuparam 

distintos valores em cada uma das versões, porém, no processo de disputa, considerando 

o que já falamos sobre o sistema de restrições que rege o dispositivo político-

educacional sobre o qual estamos a discutir, a operação discursiva de controle mostrou-

se em forte diálogo com o enunciador da versão homologada, apontando, inclusive, a 

sustentação de bandeiras dos movimentos neoconservadores (por exemplo, ao retirar 

termos como “identidade de gênero”). 

É preciso esclarecer que, nesta pesquisa, não enxergamos a BNCC por si só como 

um dispositivo, mas sim como parte daquele que denominamos dispositivo político-

educacional. De todo modo, é este documento que, no campo do registro linguístico, 

nos possibilitou a reflexão sobre esse dispositivo, ao permitir, por meio de toda a 

complexidade de seu processo de construção, a análise desse jogo de articulações e 

negociações que confluem no dispositivo ao que temos nos referido. Diante de nossas 

recentes considerações acerca dos conceitos de dispositivo e governamentalidade, 

compreendemos, portanto, que a BNCC sinaliza a existência desse dispositivo político-

educacional dentro de um Estado governamentalizado que se organiza a partir de uma 

racionalidade específica, regida pelos interesses de circulação e concentração do capital 

(recordemos, também, de como a educação tem, cada vez mais, estado no foco de 

interesse de revistas da área de negócios, como a Exame, a Forbes e de como cresceram 

as instituições privadas de educação superior que passaram a abrir capital na bolsa de 

valores). A análise do processo de construção da BNCC e a cartografia de seu contexto 

sócio-histórico-político viabilizou que nos aproximássemos da configuração desse 
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dispositivo, das subjetividades que ele produz, da racionalidade que o sustenta como 

produtor de políticas e que, reciprocamente, é sustentada por ele.  

Por fim, uma vez que falamos em produção de subjetividades por meio de 

dispositivos, em nosso caso específico o político-educacional, acabamos por nos 

aproximar de outra proposição de Foucault, desta vez, acerca das disciplinas. Para o 

filósofo, as disciplinas, ao longo dos séculos XVII e XVIII, foram se tornando fórmulas 

gerais de dominação, definindo-se como “métodos que permitem o controle minucioso 

das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem 

uma relação de docilidade-utilidade” (FOUCAULT, 2014b, p. 135). Em outros termos, 

refere-se ao domínio sobre corpos alheios, não apenas quanto ao que se deseja que seja 

feito, mas especificamente sobre modos de operação, considerando parâmetros de 

rapidez e eficácia. Nesse sentido, o século XVIII marca um período em que a noção de 

“docilidade” se torna alvo de novos interesses, pois como explica o autor 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do 

corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem 

tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no 

mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e 

inversamente. (FOUCAULT, 2014b, p.135) 

 

Tudo isso se relaciona com o cenário sobre o qual nos debruçamos, pois 

compreendemos, com base no repertório teórico que estamos apresentando, que a escola 

e as políticas educacionais configuram dispositivos que, repetimos, produzem 

subjetividades também por meio de atualizações de táticas de controle disciplinar. Por 

meio de nossas análises, buscamos, portanto, compreender as racionalidades, as 

mentalidades que fundamentam a formação desses dispositivos no contexto atual 

brasileiro e que, por conseguinte, também constituem novas práticas disciplinares de 

controle, próprias à conjuntura sócio-histórica que vivemos. Nesse sentido, entendemos 

que a BNCC – como parte desse dispositivo – participa dos modos de controle dos 

corpos, visto que, conforme Foucault (2014b) a escola – lócus afetado diretamente pela 

política curricular mencionada – é uma das localizações em que se verifica essa 

“anatomia política” baseada em disciplinas. 

Nesta linha de raciocínio, Foucault (2014b) recorre ao dispositivo escolar – entre 

outros – e ao modo como, nesta instituição, distribuem-se os corpos, dividem-se as 

mínimas ações no tempo, classifica-se a complexidade de conhecimentos, etc. Assim, 

por exemplo, menciona a organização das salas de aula com lugares individuais, 

enfileirados, como uma espécie de “máquina de ensinar” que possibilita vigiar, 
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hierarquizar e recompensar (2014b, p. 144). Práticas dessa natureza ainda são muito 

comuns nos dias de hoje e se reforçam com a proposta da BNCC, especialmente, ao 

verificarmos que esta se constrói sustentada pelo discurso privatista que se institui 

principalmente por meio da operação discursiva de controle. A BNCC, desse modo, 

reafirma esse esmiuçar do tempo, a racionalização extrema da prática subjetiva de 

ensinar, dialogando com questões como a capitalização e o máximo aproveitamento do 

tempo em termos disciplinares, em que se promove um entendimento segundo o qual: 

O tempo “iniciático” da formação tradicional (tempo global, controlado só 

pelo mestre, sancionado por uma única prova) foi substituído pelo tempo 

disciplinar com suas séries múltiplas e progressivas. Forma-se toda uma 

pedagogia analítica, muito minuciosa (decompõe até aos mais simples 

elementos a matéria de ensino, hierarquiza no maior número possível de 

graus cada fase do progresso) e também muito precoce em sua história 

(antecipa largamente as análises genéticas dos ideólogos dos quais aparece 

como o modelo técnico). (FOUCAULT, 2014b, p. 156) 

 

Ao apresentar esse detalhamento com que se trata o aproveitamento do tempo nas 

práticas disciplinares, Foucault (2014b) mostra como se acaba exercendo um poder que 

garante controle e utilização do tempo – antes disperso – e, consequentemente, 

possibilidades de lucrar com isso. Também nesse aspecto podemos considerar que há 

práticas do campo educacional brasileiro contemporâneo que funcionam fundamentadas 

nessa lógica de controle que esmiúça, inclusive, o uso do tempo numa perspectiva 

utilitarista, seja, por exemplo, no que concerne à aplicação de materiais didáticos que 

preveem tempo para realização de cada mínima atividade, encarando o professor como 

um instrutor subjugado a metodologias elaboradas por terceiros; seja na segmentação de 

conteúdos de estudo por diferentes etapas de formação, como por séries, nos moldes do 

que é feito na BNCC. Sobre esse último aspecto, notamos uma ruptura principalmente a 

partir da BNCC1-2017, como vimos ao analisar o componente curricular língua inglesa, 

considerando o excesso de detalhamento das habilidades (26 habilidades contra 8 

objetivos postulados na BNCC2-2016) e a própria perspectiva de competências e 

habilidades que parte do suposto de que é possível racionalizar processos pedagógicos, 

ignorando a complexidade do real (MORIN, 2006) e aumentando as possibilidades de 

controle minucioso, favorecendo a realização de avaliações em larga escala e a venda de 

materiais didáticos e sistemas de ensino padronizados.  

Cabe ainda um último cotejo que nos permite refletir sobre a relevância de partir 

das táticas disciplinares para observar a demanda pela construção da BNCC: a questão 
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do conhecimento oficial como mecanismo de controle para a educação de um país 

marcado pela diversidade. Foucault (2014, p.146) explica que 

a tática disciplinar se situa sobre o eixo que liga o singular e o múltiplo. Ela 

permite ao mesmo tempo a caracterização do indivíduo como indivíduo, e a 

colocação em ordem de uma multiplicidade dada. Ela é a condição primeira 

para o controle e o uso de um conjunto de elementos distintos (...). 

 

A citação anterior nos auxilia, finalmente, a compreender o papel da BNCC como 

parte de um dispositivo disciplinar em um Estado governamentalizado. Este dispositivo 

busca meios para por em ordem, controlar, obter máximo aproveitamento diante de um 

cenário de extrema multiplicidade que, a princípio, poderia parecer “indomável”, 

configurando-se como um “problema”. Desse modo, as análises realizadas mostraram as 

diferentes perspectivas de educação, de currículo, de ensino de língua em disputa que 

ganharam diferentes espaços na versão final do documento, permitindo-nos o exercício 

de um olhar atento e crítico ao mecanismo de poder que a BNCC representa – vista pela 

ótica do dispositivo, da governamentalidade e das práticas disciplinares, considerando-

os como regidos por um mesmo sistema de restrições. 

Por fim, somos impelidos a retomar as perguntas que moveram esta pesquisa cujo 

foco recaiu nos discursos privilegiados no processo de construção da BNCC e na 

concepção de educação que se constituiu na versão final do documento. Nosso primeiro 

movimento de análise mostrou que a defesa pela necessidade da BNCC, por parte do 

MEC e do MBNC, subalternizou o trabalho do professor frente ao protagonismo dado 

ao documento em construção, o qual foi associado à projeção de uma escola de 

qualidade, idealizada, romantizada. Os enunciados sustentados por estes enunciadores 

institucionais deixaram marcas de seu atravessamento pelo discurso neoconservador, 

salvacionista e por uma perspectiva tecnicista de ensino, segundo a qual o professor 

ocupa espaço secundário em relação a conteúdos pré-determinados. Contraposto a esses 

enunciados, estava o sustentado pela ANPEd que defendia a autonomia do professor, a 

produção de currículo no âmbito escolar local, valorizando as escolas do presente e 

caracterizando a BNCC como oposta à diversidade.  

Esse mesmo antagonismo recém-exposto foi observado nos enunciados do 

segundo bloco de análises, por meio dos quais compreendemos que o processo de 

construção da BNCC colocou em relação, de um lado, práticas discursivas privatistas e 

neoconservadoras (respectivamente, nos enunciados do sumário executivo e do PL 

4.486/2016) e, de outro, práticas discursivas de defesa da educação pública (presentes 
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nos enunciados da ANPEd e da equipe de assessores e especialistas). Tais 

posicionamentos, nos termos de suas formações discursivas, buscaram significar a 

educação, pautados na mobilização de sentidos diversos de “democracia”, 

“diversidade”, “neutralidade” e “ideologia”, mostrando, nos diferentes contextos 

enunciativos, a presença e o embate das operações de controle e de autonomia como 

centrais nesse processo de disputas de sentidos. Diante de toda essa trajetória, 

observamos, portanto, a recorrência de discursos privatistas, neoconservadores e de 

defesa da escola pública, num intenso embate durante o processo de produção da 

BNCC, respondendo a nossa primeira pergunta. 

Quando passamos à análise das versões da BNCC, no que tange aos textos 

introdutórios e ao componente curricular língua estrangeira / língua inglesa, 

observarmos que, em todos os casos, o enunciador do documento repeliu seu Outro 

constituído como aquele que trazia ao debate uma visão do “controle” como algo 

contrário à pauta democrática, contrapondo-se à defesa assumida pelo Mesmo de que o 

“controle” é fundamental à qualidade, à mensuração de resultados, à garantia de 

igualdade. Isso mostrou, em linhas gerais, a adesão do enunciador às práticas 

discursivas privatistas e a sua operação de controle, a qual se intensificou a cada versão, 

a ponto de se assumir a retirada dos termos “identidade de gênero” e “orientação 

sexual” das últimas versões, de se retomar a perspectiva das competências e de se 

promover uma visão de língua fortemente atravessada pela perspectiva estruturalista 

(em contraste com as propostas mais recentes no campo da pesquisa sobre ensino de 

línguas). De tudo isso, depreende-se que a “educação” se constitui, na versão final da 

BNCC, como um processo associado a discursos que desvalorizam a autonomia 

docente, supervalorizam conteúdos numa perspectiva “objetiva” (daquilo que pode ser 

quantificado, verificado) e inferiorizam o debate sobre problemáticas que assolam o 

país, afetando gravemente a vida de milhares de pessoas (como as questões de gênero e 

sexualidade). 

Por fim, é preciso registrar que o percurso teórico-metodológico-analítico 

construído nesta pesquisa nos levou a perceber que o problema com o qual estávamos 

lidando superava aquele formulado na pergunta. Se, inicialmente, nos perguntamos 

sobre discursos e concepções de educação que constituíram o processo de elaboração da 

BNCC e sua versão final, durante o trabalho, percebemos que estávamos diante de 

relações entre discursos que ora se repeliam, ora se aliavam, enfim, que efetivamente 

disputavam espaço de privilégio para dizer o que deveria ser a educação do país. Assim, 
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vemos que não apenas importam quais são esses discursos e as concepções de educação 

que eles sustentam, mas importa, principalmente, o modo por meio do qual o processo 

se constituiu em meio a tais embates. São esses embates discursivos que finalmente 

resultam em uma política curricular que produz (e é produzida por) práticas discursivas, 

evidenciando, ainda, que todo esse processo decorre de um dispositivo político-

educacional fundado em mentalidades estreitamente ligadas aos discursos privilegiados 

na versão homologada da Base. 

Reiteramos que o processo importa tanto por nos permitir compreender a 

existência de um dispositivo político-educacional, quanto por nos possibilitar entender o 

privilégio que ocupam os discursos privatistas e, consequentemente, o que está no cerne 

de políticas que pretendem participar da produção de subjetividades docentes, discentes, 

profissionais para o nosso país. No entanto, não podemos encerrar essas considerações 

analíticas sem antes mencionar aquilo a que Foucault se referiu como “técnicas de si”. 

Não pretendemos nos aprofundar na questão, mas acreditamos que ela nos dê pistas 

sobre espaços de resistência, uma vez que afirma que passa pelo indivíduo a 

constituição de si como sujeito moral, isto é, como aquele que  

define a sua posição em relação ao preceito que ele acata, determina para si 

um certo modo de ser que valerá como cumprimento moral dele mesmo e, 

para realizar-se, age sobre ele mesmo, levando-o a se conhecer, a se 

controlar, a pôr-se à prova, a se aperfeiçoar e a se transformar. (FOUCAULT, 

2004, p.214) 

 

Assim, apesar de todas as articulações de práticas discursivas e não discursivas, 

apesar das coerções que os dispositivos impõem, apesar da proximidade da BNCC com 

o mecanismo disciplinar, continuamos apostando nas singularidades dos sujeitos (sejam 

professores, sejam estudantes), na sua relação consigo mesmo, diante dos mecanismos 

externos que lhes cerceiam, na possibilidade de seguirem linhas de fuga, enfim, em suas 

práticas de resistência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caminho até aqui foi bastante longo e sabemos que muito ainda poderia ser dito, 

porém, concluir é preciso. A conclusão, por sua vez, nos faz voltar aos anseios que nos 

trouxeram até aqui, os quais, resumidamente, referem-se à inquietação causada pela 

intensa produção de dizeres sobre a educação. Seja na grande mídia, em mídias 

alternativas, nas conversas cotidianas, no debate político-governamental, parece que 

sempre encontramos “especialistas” em educação, indivíduos e instituições que, não 

raro, simplificam o debate educacional, destituindo-o de sua especificidade, afastando-o 

de estudos e pesquisas realizados por acadêmicos da área e deslegitimando, 

especialmente, a voz do professor.  

Reconhecer a conjuntura à qual acabamos de nos referir foi a motivação inicial 

desta pesquisa. Somou-se a isso o fato de que, como “leitora do mundo”, pesquisadora 

em formação e professora em exercício, já vinha percebendo que educação era campo 

muito mais de disputa do que de consensos, assim, construir uma pesquisa na área de 

estudos de linguagem para problematizar a produção de sentidos de “educação” tornou-

se um imperativo. Tal motivação nos colocou diante do desafio de refletir sobre 

caminhos para, no âmbito dos estudos de linguagem, na perspectiva discursiva, dar 

visibilidade a essa rede de enunciados produzidos sobre educação, às relações que se 

estabelecem entre eles, enfim, aos embates discursivos em meio aos quais se produzem 

sentidos para “educação”. 

Poderíamos dizer, didaticamente, que o desafio se impôs em dois planos que se 

constituem numa relação mútua: primeiro por exigir a construção de um corpus 

heterogêneo, plural, com diversidade de enunciados; segundo por, consequentemente, 

demandar a construção de um aparato teórico-metodológico para fundamentar escolhas, 

recortes necessários. Em outras palavras, respeitadas as limitações de tempo e espaço de 

uma tese, foi preciso encontrar meios de abordar a diversidade de enunciados sobre a 

educação, respeitando sua complexidade. As possibilidades de caminhos eram muitas, 

mas a elaboração da BNCC nos chamou a atenção, tanto por seu caráter atual, como por 

possibilitar o desenvolvimento de uma pesquisa cujo foco recaía também sobre um 

processo e não apenas sobre um “produto acabado”.  Desse modo, a construção da 

BNCC se mostrou como uma alternativa que daria visibilidade a um processo de debate 

destinado à produção de uma política pública curricular, contribuindo à reflexão de que 
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em termos de educação o “consenso” é apenas um efeito de sentido reforçado pelo valor 

normativo de um documento homologado.  

Escolhida a produção da BNCC como âmbito de circulação de enunciados de 

nosso interesse, deparamo-nos com uma vasta produção de textos sobre a temática. Por 

conseguinte, a composição do corpus mostrou-se, mais uma vez, uma tarefa 

desafiadora, impondo-nos a necessidade de estabelecer critérios. Tais critérios só 

puderam ser definidos a partir de reflexões teórico-metodológicas que buscaram 

articular os conceitos de rizoma, cartografia (DELEUZE, GUATTARI, 1995) e 

interdiscurso (MAINGUENEAU, 2008). Assim, encontramos um caminho que permitiu 

a configuração de um corpus heterogêneo, colocando em contato diferentes 

posicionamentos – numa perspectiva não hierarquizada –, cuja construção decorreu de 

todo um longo movimento cartográfico que buscou – ao longo da primeira parte desta 

tese – abordar a espessura processual da constituição da política curricular em 

elaboração, considerando que um objeto de pesquisa se constrói necessariamente em 

articulação com certas condições políticas e sociais. 

O retrospecto que acabamos de fazer, enfim, nos mostra que as contribuições 

desta pesquisa não se atêm apenas aos resultados obtidos. Para além disso, os caminhos 

da presente investigação nos fazem compreender que os resultados importam tanto 

quanto os modos por meio dos quais chegamos a eles, uma vez que as escolhas teórico-

metodológicas, por si só, constroem o objeto de análise e constituem um olhar sobre ele. 

Em nosso caso específico, a divisão do trabalho em três partes, a composição do corpus 

e as etapas de análise, por exemplo, só foram possíveis por meio dos esforços 

empreendidos com vistas a articular a perspectiva rizomática à discursiva, levando-nos à 

composição de um objeto de pesquisa no campo dos estudos de linguagem concebido 

sob um viés que valorizou sua espessura processual, contribuindo para a desconstrução 

de uma visão redutora acerca dos usos da língua em sua relação com o social. 

Com base nos referenciais teóricos, nas escolhas metodológicas e nas análises 

empreendidas, fomos levados a compreender que a educação, no âmbito da elaboração 

da BNCC, se constitui atravessada por interesses sustentados pelo discurso privatista, o 

qual vai dando sentidos de “objetividade” à prática educativa, por meio de uma proposta 

que defende a perspectiva de “competências e habilidades”, em diálogo com 

posicionamentos como o do Banco Mundial, no que diz respeito a certo grau de 

padronização curricular que, segundo esta ótica, viabiliza a racionalização do ensino – 
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envolvendo produção de materiais didáticos, sistemas de gestão, sistemas de ensino, 

modelos de formação de professores – e a mensuração / “produção” de resultados.  

Por outro lado, todo o percurso feito mostrou também que esse discurso privatista 

se constitui ao se contrapor a posicionamentos defendidos por um discurso em defesa da 

educação pública – que, em linhas gerais, buscou defender a autonomia da comunidade 

escolar em atenção a suas singularidades e demandas. Assim, considerando todo o 

conjunto de textos que constituem a BNCC, desde o seu debate, até a redação de cada 

uma de suas versões, observamos que a versão homologada é resultado das relações 

entre esses diferentes posicionamentos, a qual, segundo mostraram nossas análises, 

ficou marcada por espaços de privilégio ocupados pelas pautas do referido discurso 

privatista. Entretanto, cabe ressaltar que não apenas estas demandas foram prestigiadas, 

mas também aquilo que vinha sendo requerido pelo discurso neoconservador, o qual se 

fez presente por meio da retirada dos termos “identidade de gênero” e “orientação 

sexual” da versão final do documento. Pudemos compreender, finalmente, que muito do 

que cartografamos na primeira parte da pesquisa acabou por mostrar-se presente nos 

embates discursivos que constituíram o debate sobre a Base e cada uma das versões do 

documento. 

A esta altura, gostaríamos de sinalizar que uma das dificuldades encontradas no 

decorrer da pesquisa foi imposta pelo fato de ter de representar na escrita – isto é, num 

registro de natureza linear – uma série de relações que integram uma estrutura 

rizomática. Nesse sentido, procuramos, em todas as partes, aproximar os pontos, 

conectar as ideias, mas em meio a tal emaranhado, começamos a apostar na 

possibilidade de recorrer a outros caminhos que não apenas o da linguagem verbal e, 

nesse intuito, nos aventuramos na construção de um infográfico
131

 (figura 18).  

Planejamos o referido material, buscando concebê-lo em diálogo com a 

perspectiva rizomática, isto é, não como um decalque, mas como um mapa que, 

contrapondo-se ao esquema arborescente, nos coloca em contato com o múltiplo e com 

o imprevisível. Nesse sentido, esta representação gráfica decorre do movimento 

cartográfico realizado e, portanto, é apenas um registro de parte das relações que 

constituíram o processo de elaboração da Base, as quais observamos no decorrer da 

pesquisa, a partir de um dado recorte e dentro de uma dada conjuntura.  

                                                           
131

 O infográfico foi produzido em parceria com a designer gráfica Andressa Liebermann. 
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Para conceber o infográfico, buscamos registrar, por meio da linguagem não 

verbal, discursos, instituições, documentos normativos, indivíduos, fundamentos, entre 

outros elementos que participaram da constituição da BNCC e aos quais tivemos acesso 

com a realização da pesquisa. Como resultado, este material não apenas facilita a 

visualização das relações que se estabeleceram no decorrer do processo de construção 

da BNCC – levando-nos também a observar relações que conformam aquilo que 

entendemos como dispositivo político-educacional –, como também reforça a 

complexidade do objeto de pesquisa que tentamos construir e problematizar. 

Do verbal ao não verbal, observamos a significativa presença do discurso 

privatista que participou no decorrer de todo o processo de construção da BNCC, 

principalmente, por meio da ação do MBNC e de seus apoiadores (Consed, Undime, 

membros do CNE, integrantes do MEC). Vemos também a progressiva adesão que o 

discurso neoconservador vai conquistando, principalmente, a partir das duas últimas 

versões do documento. E o emaranhado – que ora também ganha um registro gráfico – 

mostra que outras conexões poderiam ter sido feitas, que outras linhas de força 

poderiam ter ocupado maior prestígio na versão final da BNCC, no entanto, são 

rejeitadas, uma vez que a capitalização de direitos básicos e fundamentais como a 

educação, mostrou-se como constitutiva da racionalidade que rege tais conexões. 

Visto isso, concluímos que, efetivamente, a articulação entre a visão rizomática e 

a discursiva nos permitiu, como dissemos, não apenas construir um objeto de pesquisa 

de natureza processual, abordando-o em sua complexidade, mas também a 

desnaturalização do entendimento de educação como consenso. Foi por meio da ótica 

do rizoma que compreendemos que a significação da educação envolve “movimentos, 

relações, jogos de poder, enfrentamentos entre forças, lutas, jogos de verdade, 

enunciações, modos de objetivação, de subjetivação, de estetização de si mesmo, 

práticas de resistência e de liberdade” (PRADO FILHO; TETI, 2013, p.47), de modo 

que o que, enfim, se registra em um documento é resultado de todo esse enfrentamento 

e das racionalidades que, numa disputa, obtêm prestígio.  

O rizoma também nos permitiu compreender o conceito de dispositivo que, em 

diálogo com a questão da disciplina (FOUCAULT, 2014b), da governamentalidade 

(FOUCAULT, 2008) e da competência discursiva de Maingueneau (2008), nos permitiu 

a compreensão do sistema de restrições semânticas atuante nas articulações que levaram 

à versão final da BNCC. Como vimos, trata-se de um sistema de restrições pautado na 

operação discursiva de controle – oposta à operação de autonomia – atrelando ao 
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sucesso e à qualidade da educação pública uma perspectiva salvacionista, 

neoconservadora e mercadológica, marcas do discurso privatista. Assim, tais 

articulações teóricas contribuíram especialmente por possibilitar a compreensão do 

conceito de formação discursiva não como uma polarização redutora, mas como uma 

processualidade, isso porque nos permitiu dar visibilidade aos atravessamentos que 

constituem esses posicionamentos, levando-nos a entender que o sistema de restrições 

semânticas que os torna possíveis são estabilidades provisórias. O mapa que 

construímos é uma espécie de “foto” de um momento, um registro das complexidades 

do dispositivo político-educacional que, apesar de conduzir à cristalização de um texto 

normativo como a BNCC, segue passível a novas conexões e disputas. 

É preciso registrar, antes de encerrarmos, que a pesquisa nos colocou em contato 

com uma imensidão de enunciados que integram o processo de construção da Base e 

que muitos deles podem vir a se tornar foco de novas pesquisas, como: os pareceres 

encomendados pelo MEC para avaliação da BNCC1-2015
132

 e da BNCC1-2017
133

 (e a 

diferença entre o perfil dos profissionais e instituições convidados a empreenderem tal 

tarefa); a comparação entre o perfil das equipes de redação das duas primeiras e das 

duas últimas versões do documento; os debates acerca da inclusão ou não do ensino 

religioso; os documentos encaminhados ao CNE na ocasião das audiências públicas e os 

debates registrados nos vídeos de cada audiência
134

; os materiais veiculados pelo MEC 

produzidos como guia para a implementação da Base nas escolas
135

; as propostas 

contidas na BNCC da educação infantil, do ensino médio e dos demais componentes 

curriculares
136

. Tudo isso, enfatizamos, integra o rizoma e participa dos embates que 

não podem ser dissociados da própria constituição do documento, pois o entendemos 

como resultado desse processo em que vários discursos estão em concorrência. 

                                                           
132

 Os pareceres dados à BNCC1-2015 podem ser acessados em: 

<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/relatorios-analiticos>. Acesso em: 03 jun. 2019. 
133

 Os pareceres dados à BNCC1-2017 podem ser acessados em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/pareceres>. Acesso em: 03 jun. 2019. 
134

 As contribuições enviadas ao CNE em decorrência das audiências públicas sobre a BNCC do Ensino 

Fundamental podem ser acessadas em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=57031>. 

Já as referentes ao Ensino Médio estão disponíveis em: 

<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=70301>. Acessos em: 03 jun. 2019. 
135

 Os materiais referentes à implementação da BNCC nas escolas estão disponíveis em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/guia_implementacao_BNCC_2018.pdf>. 

Acesso em: 03 jun. 2019. 
136

 A BNCC para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio está disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso 

em: 03 jun. 2019. 
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Finalmente, precisamos reforçar que este trabalho se insere num conjunto de 

pesquisas alinhadas ao compromisso ético de produção de conhecimentos dedicados à 

valorização do trabalho realizado nas escolas públicas por professores, estudantes e toda 

uma comunidade que resiste, diariamente, ao projeto de sucateamento desse serviço 

fundamental. Este posicionamento nos guiou nas problematizações propostas e também 

nos obriga a mantermos, mesmo frente a um cenário desolador, a esperança, pois, ainda 

que as linhas que se conectam e se fazem presentes na BNCC privilegiem discursos, 

instituições que se pautam na lógica de controle, elas não anulam a existência das 

demais linhas que seguem nos espaços de resistência. Pensar no rizoma contribui 

também neste sentido, visto que não há nada de natural que coloque em relação 

hierárquica os vetores privilegiados na formação do dispositivo político-educacional ao 

qual viemos nos referindo. Desse modo, não podemos perder de vista que os vetores de 

resistência continuam presentes, nas linhas de fuga, nas possibilidades de novas 

conexões, nas práticas de ressignificação das racionalidades que constituem 

dispositivos, promovendo ações políticas com outros posicionamentos. 

Acrescentemos que, se de 2015 a 2018, as investidas de reformadores 

empresariais fizeram parte de modo mais latente da elaboração da BNCC, hoje, vivemos 

tempos em que os desafios parecem ser ainda maiores, visto que os discursos 

neoconservadores vêm se instituindo com cada vez mais força. Tais discursos ameaçam 

a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra, o potencial criativo das escolas e a 

construção de uma escola que acolha respeitosamente a diversidade, seja ela religiosa, 

racial, de gênero ou classe social. No entanto, insistimos que, mesmo diante da 

observação de tamanhos retrocessos, não podemos nos despir da esperança, afinal, 

como dizia Paulo Freire, “ensinar exige a convicção de que a mudança é possível”, pois: 

O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, 

inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me 

relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, 

mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou 

apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente. No mundo da história, 

da cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar. 

(FREIRE, 2019, p.74-75) 

 

É com essa mensagem que finalizo esta tese, pois acredito que aquilo que 

“constatamos” é fundamental para sermos protagonistas da construção de um caminho 

de mudanças, realmente comprometido com a luta pela redução das desigualdades 

sociais e com a promoção da Educação Básica voltada para a emancipação dos 

estudantes do Brasil. 
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ANEXO 1 

 

O que é a Base Nacional Comum Curricular? 

A Base Nacional Comum Curricular (BNC) vai deixar claro os conhecimentos 

essenciais aos quais todos os estudantes brasileiros têm o direito de ter acesso e se 

apropriar durante sua trajetória na Educação Básica, ano a ano, desde o ingresso na 

Creche até o final do Ensino Médio. Com ela os sistemas educacionais, as escolas e os 

professores terão um importante instrumento de gestão pedagógica e as famílias 

poderão participar e acompanhar mais de perto a vida escolar de seus filhos. 

A Base será mais uma ferramenta que vai ajudar a orientar a construção do currículo das 

mais de 190 mil escolas de Educação Básica do país, espalhadas de Norte a Sul, 

públicas ou particulares. 

Com a BNC, 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. 

A Base é parte do Currículo e orienta a formulação do projeto Político-Pedagógico das 

escolas, permitindo maior articulação deste. A partir da Base, os mais de 2 milhões de 

professores continuarão podendo 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. Tudo isso respeitando a 

diversidade, as particularidades e os contextos de onde estão. 

A Base é uma conquista social. Sua construção é crucial para encontrarmos um 

entendimento nacional em torno do que é importante no processo de desenvolvimento 

dos estudantes brasileiros da Educação Básica. Entender seu real significado e participar 

da sua construção é direito e dever de todos. 

 

Disponível em: <http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/base/o-que>. Acesso em: 15 

ago. 2017. 
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ANEXO 2 

PARECERES QUE ARGUMENTAM SOBRE A NECESSIDADE DA BNCC 

 

Título Fonte 

Documento conceito do Movimento pela 

Base Nacional Comum 

Disponível em: 

<http://movimentopelabase.org.br/wp-

content/uploads/2015/09/Necessidade-e-

construcao-Base-Nacional-Comum.pdf>.  

Ofício n. 01/2015/GR – Exposição de 

motivos sobre a Base Nacional Comum 

Curricular, da ANPEd e ABdC 

Disponível em: 

<http://www.anped.org.br/news/exposicao

-de-motivos-sobre-base-nacional-comum-

curricular>. 

Considerações da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Educação (CNTE) 

sobre o projeto de Base Nacional Comum 

Curricular, elaborado preliminarmente 

pelo MEC 

Disponível em: 

<http://www.cnte.org.br/images/stories/20

15/BNCC_analise_CNTE.pdf>. 

Comentários iniciais para discussão do 

documento preliminar da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), da 

Associação Nacional de Política e 

Administração da Educação (ANPAE) 

Disponível em: 

<http://www.anpae.org.br/website/docume

ntos/ANPAE-Doc-Preliminar-de-analise-

da-BNCC-02-11-2015.pdf>. 

Nota da Associação Nacional de História 

sobre a Base Nacional Comum Curricular 

– BNCC (apenas no que diz respeito à 

base de maneira geral) 

Disponível em: 

<http://site.anpuh.org/index.php/2015-01-

20-00-01-55/noticias2/noticias-

destaque/item/3140-nota-da-associacao-

nacional-de-historia-sobre-a-base-

nacional-comum-curricular-bncc>. 

 

*Todos os acessos foram realizados em 18 set. 2016. 
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ANEXO 3 

 

PARECERES QUE ANALISAM VERSÕES DA BNCC 

 

Título Fonte 

Contribuições da Associação Brasileira de 

Autores de Livros Educativos (ABRALE) 

para a discussão do texto preliminar da 

Base Nacional Comum Curricular 

Disponível em: 

<http://www.abrale.com.br/wp-

content/uploads/BNCC-

contribuicoes_Abrale_final.pdf>. 

Contribuições da Abrelivros – Associação 

Brasileira de Editores de Livros Escolares 

– à proposta preliminar de discussão da 

Base Nacional Comum Curricular 

Disponível em: 

<http://www.abrelivros.org.br/home/image

s/Contribui%C3%A7%C3%B5es_da_Abr

elivros_%C3%A0_BNCC.pdf>. 

Contribuições para a Base Nacional 

Comum Curricular da Associação 

Brasileira de Televisão Universitária 

(ABTU) 

Disponível em: 

<http://www.abtu.org.br/WebSite/wp-

content/uploads/2015/12/ABTU-

Contribuicoes-ao-BNCC.pdf>. 

Resumo dos posicionamentos expressos 

pelos associados da Associação de 

Linguística Aplicada do Brasil (ALAB)  

no Grupo “ALAB DISCUTE – BNC EM 

FOCO” 

Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/98820

5394574176/>. 

Análise Internacional da Base Nacional 

Comum (apenas os comentários gerais e os 

dedicados à Língua Portuguesa), 

encomendada pelo Movimento pela Base 

Nacional Comum 

Disponível em: 

<http://movimentopelabase.org.br/wp-

content/uploads/2016/01/An%C3%A1lise-

Internacional_Base-Nacional-

Comum_Port_v2.pdf>. 

Leitura crítica BNC, feita pelo Movimento 

pela Base Nacional Comum 

Disponível em: 

<http://movimentopelabase.org.br/wp-

content/uploads/2015/12/20160121_BNC_

leitura_critica_Movimento_Final.pdf>. 

 

*Todos os acessos foram realizados em 18 set. 2016. 
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ANEXO 4 

APOIADORES INDIVIDUAIS DO MBNC 
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Fonte 

BERNARDI, UCZAR, ROSSI, 2018, p. 41-43. 
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ANEXO 5 

APOIADORES INSTITUCIONAIS DO MBNC 

 

 
 

 
 

Disponível em: < http://movimentopelabase.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 07 jan. 2019. 
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ANEXO 6 
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JUSTIFICAÇÃO 

(1) 
O Plano Nacional de Educação (PNE) discutido por quatro anos no Congresso Nacional 

estabeleceu metas e diretrizes para o próximo decênio da educação brasileira. 

(2) 

Neste segundo ano de implantação do PNE, no contexto das metas, estratégias e prazos 

coloca-se a relevância da aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 

o ensino básico. 

(3) 
Dada à importância do estabelecimento do currículo mínimo nacional, faz-se necessário 

que o Congresso Nacional conheça, discuta e delibere sobre seu texto. 

(4) 

Neste sentido, a ampliação do prazo de elaboração e revisão também se faz necessária, 

tendo em vista a abrangência e necessidade de audiências públicas com especialistas, a 

articulação e colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

universidades e sociedade organizada. 

(5) 

Pela base deverão ser determinados os conhecimentos e as habilidades que cada 

estudante brasileiro deverá aprender no decorrer de toda a educação básica. Na 

atualidade, nossos estudantes saem da educação básica sem as habilidades relacionadas à 

leitura, à escrita e ao raciocínio matemático, prejudicando também a aprendizagem das 

ciências humanas ou ciências da natureza. 

(6) 

Essa discussão perpassa o que deve ser a creche - de zero a três anos, a pré-escola - 

quatro e cinco anos, a alfabetização, o aprendizado adequado ao seu ano escolar do 

ensino fundamental e médio. 

(7) 

A etapa do ensino médio propensa à evasão escolar necessita de uma abordagem própria 

que leve a discussão acerca da diversificação e da flexibilização, sua articulação com a 

educação profissional e sua relação com prova do Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM, que na atualidade seleciona para a universidade. 

(8) 

A importância deste processo é evidente. Está se definindo uma base de longo prazo e 

que exprime objetivos nacionais sobre o que ensinar às crianças, e aos jovens do País. O 

que está em jogo é o futuro que desejamos construir para a Nação. A reforma curricular 

deve estar ligada a grandes objetivos de desenvolvimento e deve ser plenamente 

conhecida e aprovada pela sociedade. 
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(9) 

Por tal e evidente importância, é temerário que somente o Ministério da Educação 

(MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE) sejam os responsáveis pela 

elaboração e aprovação da base. O processo em si mesmo já é condenável. Valoração tão 

importante para o futuro da nação deve ser amparada num processo democrático pelos 

poderes executivo, legislativo e comunidade educacional. 

(10) 

A sociedade precisa opinar, o Executivo deve elaborar e o Congresso Nacional, 

representante legitimado pelo voto popular, decidir, em última instancia, a revisão ou a 

aprovação do documento que poderá mudar a vida escolar de mais de 50 (cinquenta) 

milhões de estudantes matriculados no ensino básico das redes estaduais, municipais e 

privadas do Brasil. 

(11) 

Não é preciosismo lembrar que o Plano Nacional de Educação em vigor prevê que a 

Base Nacional Comum Curricular será de abrangência nacional, vinculando tanto 

Estados quanto Municípios, em um ato de cooperação interfederativa que, pela sua 

natureza, exige a participação maciça destes. Sendo, portanto, um ato vinculativo de 

todos os entes federativos faz-se mister a participação do Congresso Nacional no 

processo decisório da BNCC, como legítimos representantes dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e do Povo brasileiro. 

(12) 

Segundo Legislação pertinente, o CNE é órgão de "assessoramento ao Ministro de 

Estado da Educação, no desempenho das funções e atribuições do poder público federal 

em matéria de educação". Ao CNE cabe: "formular e avaliar a política nacional de 

educação; zelar pela qualidade do ensino; velar pelo cumprimento da legislação 

educacional; assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação 

brasileira". 

(13) 

Portanto, a elaboração e aprovação de um currículo mínimo, tendo implicações, 

inclusive, no pacto federativo, pois, é norma a ser cumprida pelas redes estaduais e 

municipais, incluindo a rede privada, é tarefa que em muito exorbita a função legal do 

CNE. 

(14) 

Salienta-se a relevância da participação das universidades em sua pluralidade. Sendo 

responsáveis pela formação dos professores da educação básica é fundamental que 

participem do processo contribuindo com experiências e conhecimento científico na 

construção não só da própria base comum, como também, na revisão dos currículos dos 

cursos voltados para a formação de professores, como, por exemplo, os cursos de 

pedagogia e as licenciaturas, de forma a garantir uma sintonia basilar entre o que 

aprendem os professores e o que os alunos precisam aprender. Esse esforço de 

integração entre a formação dos professores e o que é efetivamente ensinado em sala de 

aula é primordial e absolutamente indispensável para que se alcancem resultados 

minimante positivos. 

(15) 

A participação da sociedade, dos especialistas, dos Estados, dos Municípios, das 

universidades, é condição sine qua non para alcançar os resultados esperados com a 

implementação da base nacional comum curricular. É, da mesma maneira, essencial que 

as ideologias partidárias ou pessoais sejam deixadas de lado e o conhecimento científico 

seja adotado na sua totalidade. Não é cabível que as comprovações científicas, que as 

técnicas que, comprovadamente, funcionam sejam abandonadas em nome de convicções 

pessoais dos formuladores ou dos partidos que estão no poder. O processo de construção 

da educação é uma questão de Estado, muito maior do que qualquer convicção política 

ou ideológica. Os partidos passam, as pessoas passam, mas o legado de uma educação de 

qualidade é permanente para o País. 

(16) 

Para complementar a ação, deverá haver normas para a implementação e revisão do 

documento. A implementação não poderá ser açodada, pois, um novo currículo implica 

em reformulação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), materiais 

pedagógicos, dos currículos de formação dos professores, adaptações no sistema de 

avaliação (matriz pedagógica dos testes psicométricos) e no próprio dia a dia escolar. 

Todo currículo deve passar por revisões e aprimoramentos periódicos. Não pode ser um 

documento estático, livre de possíveis críticas e deve ser debatido e conhecido. 
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(17) 

Outro ponto a salientar é que parâmetros curriculares nacionais já existem desde 1997 

como recomendações a todas as redes de ensino do País. Acredita-se que seria 

recomendável e racional a utilização dos parâmetros existentes como insumos para a 

elaboração da nova base nacional. 

(18) 

Se assim não for, o MEC passa atestado de irracionalidade negando a experiência 

anterior de implementação de diretrizes comuns. Ao não levar em conta os parâmetros 

estabelecidos atualmente, o MEC, também, corre risco de alterar profundamente o que 

hoje está consagrado no ensino, o que poderá, por sua vez, exigir mudanças profundas, 

custosas e com poder de desorganizar as redes de ensino, o que seria um retrocesso. 

(19) 

De forma geral, poucos questionam a positividade de se ter uma base nacional comum a 

ser seguida em todas as redes de ensino. Mas, ela deve ser aberta, plural, não ideológica, 

flexível e elaborada com base em evidências científicas. Ainda, é preciso criar normas 

que garantam sua revisão periódica e adequada implementação: cuidadosa e 

democrática. 

(20) 

O Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 colaciona que o objetivo maior da 

criação de uma base comum de conteúdos é promover a melhora da qualidade do ensino 

nacional, elevando as notas obtidas pelos alunos tanto nas avaliações nacionais quanto 

nas avaliações internacionais, a Meta 7, bem como as suas respectivas estratégias, são 

claras nessa determinação. Sendo assim, não é racional ignorar as habilidades e 

competências avaliadas pelos instrumentos internacionais de aferição da qualidade do 

ensino na formulação da Base Nacional. Esses conteúdos devem não só ser apreciados, 

mas também, incluídos nos termos da BNCC. 

(21) 

Repudia-se, por outro lado, uma base elaborada realizada às pressas. Ela poderá, da 

mesma forma, atrapalhar, retroceder, caso não seja clara e objetiva e se estiver carregada 

de ideologias, conceitos frágeis e ambíguos e pedagogia não científica. 

(22) 

Não podemos perder a oportunidade de que o processo de construção da nova base 

curricular seja um marco na construção da qualidade da educação no País rumo ao 

aprimoramento dos exames nacionais de aprendizagem. 

(23) 

Portanto, uma nova base curricular será elaborada pelo Poder Executivo e tramitará no 

Congresso Nacional para nortear o direito à aprendizagem com qualidade e equidade nas 

escolas brasileiras. 

Sala das Sessões, em        de fevereiro de 2016. 

 

Deputado Rogério Marinho 

 

* Os fragmentos sem destaque compõem o eixo 1 mencionado na subseção 4.2.1, isto é, 

tratam de como deve ser caracterizada a BNCC. Os fragmentos destacados em cinza 

integram o eixo 2, que trata de quem deve aprovar a BNCC. 


