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RESUMO

Este trabalho monográfico faz uma breve reflexão sobre a implementação da Base Nacional
Comum Curricular no Brasil, buscando se fazer uma reflexão crítica sobre a organização em
torno de competências e habilidades. Sobre o que significa um currículo nacional mobilizado
por competências e quais são as suas consequências para a escola, a criança e a sociedade.
Autores como Michel Foucault e Thomas Popkewitz foram guiando a análise a partir de
conceitos como poder/saber, governamentalidade e Política de Espaço que revela padrões
discursivos historicamente formados do conhecimento, do poder e das instituições.
Entendemos que os organismos internacionais ligados ao trabalho têm guiado a organização
curricular para a busca de resultados na educação brasileira e melhoria dos índices
internacionais de avaliação. Concluiu-se que a reforma produz espaços e discursos sobre a
criança, a escola e o professor que vão se tornando um modelo educacional que de antemão
vai moldando uma determinada sociedade.

Palavras-chave: Currículo; Reforma Educacional; BNCC; Competências.



ABSTRACT

This monographic work makes a brief reflection on the implementation of the Common
National Curricular Base in Brazil, seeking to make a critical reflection on the organization
around competencies and skills. About what it means a national curriculum mobilized by
competencies and what are its consequences for the school, the child and the society.
Authors such as Michel Foucault and Thomas Popkewitz guided the analysis based on
concepts such as power/knowledge, governmentality, and Politics of Space that reveal
historically formed discursive patterns of knowledge, power, and institutions. We understand
that international organizations linked to labor have guided the curricular organization for
the search of results in Brazilian education and the improvement of international evaluation
indexes. We conclude that the reform produces spaces and discourses about the child, the
school, and the teacher that become an educational model that in advance will shape a
certain society.

Keywords: Curriculum; Educational Reform; BNCC; Competencies.
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INTRODUÇÃO

O discurso em torno de uma Base Nacional Comum Curricular - BNCC está

atravessado pela retórica da obsolescência do sistema educacional quanto às demandas do

ensino e aprendizagem, na atualidade. Neste contexto, as reformas curriculares buscam, por

meio da noção de competência, anunciar uma “renovação” dos saberes socializados pela

escola. Promulga-se, assim, uma ideia salvacionista da Base para a educação brasileira,

especialmente quanto a se alcançar a tão propalada qualidade educacional no país, através do

ensino de competências e habilidades.

Todavia, na prática, a noção de competência é cercada de disputas em torno do seu

sentido e na BNCC não é diferente. De acordo com Zabala e Arnau (2020, p. 136/831),

deve-se considerar o termo competência como “a capacidade de resolver problemas em

qualquer situação e, sobretudo, quando se trata de situações novas ou diferentes daquelas já

conhecidas e em diferentes contextos de atuação”. 

Compreendemos a escola como um espaço de interações socioculturais, um processo

de experiência humana e cultural. Mas, também como um espaço de produção e reprodução

dos sistemas sociais e nesse sentido concordamos com Arroyo (2013, p. 9), ao afirmar que

“quando se pensa em toda essa diversidade de currículos sempre se pensa em suas diretrizes,

grades, estruturas, núcleos, carga horária; uma configuração política do poder”.  

Neste sentido, buscamos fazer uma reflexão crítica sobre a Base Nacional Comum

Curricular e a sua organização em torno de competências e habilidades. Buscamos entender

o que significa um currículo nacional e mobilizado por competências e quais são as suas

consequências para a escola, a criança e a sociedade. 

Em termos metodológicos, buscamos suporte em muitos autores, mas, Michel

Foucault e Thomas Popkewitz foram os principais. Com Foucault fomos construindo uma

compreensão a partir dos conceitos de poder/saber e de governamentalidade e em diálogo

com Popkewitz olhamos para a Base como uma Política de Espaço e como integrante de

padrões historicamente formados do conhecimento, do poder e das instituições.  

O poder/saber que compreende o conjunto de estratégias pelo qual o sujeito se

(auto)governa, incluindo-se como objeto de saber nas instituições, mas também pela maneira

como os indivíduos produzem discursos sobre si mesmos, uma vez que o saber está

intimamente ligado às relações de poder. As “[...] múltiplas relações de poder perpassam,



12

caracterizam, constituem o corpo social; elas não podem dissociar-se, nem se estabelecer,

nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação [...]”. (FOUCAULT,

2005, p. 28). 

A partir da relação de poder/saber procuramos olhar as relações educativas propostas

por um currículo nacional, de modo a discutir a produção advinda da técnica de poder/saber,

caracterizada pela sua condição histórica, uma vez que para Foucault o poder não ocupa o

status de objeto, mas de “relação” e de rede que percorre todo o tecido social. A análise do

poder empreendida por Foucault é retratada como 'secundária', uma vez que ao se estudar o

sujeito, se faz a analítica do poder para conceber as transformações do sujeito, em sujeito e

objeto do saber(es). 

Diante de tal contexto, observa-se que os discursos contemporâneos em torno da

educação orientada por reformas curriculares emergem como problemática a ser investigada,

de acordo com os sistemas de pensamento da educação, produções de nosso tempo sobre os

processos e estruturas escolares.    

 Este trabalho está organizado em quatro capítulos.. No primeiro, apresentamos a

perspectiva metodológica que nos orientou. No segundo capítulo, buscamos desenvolver

uma discussão sobre a relação entre a educação, o conhecimento e a sociedade e como as

suas transformações sobre a instituição escola vêm sendo mobilizadas por agentes como o

currículo e as políticas educacionais. No terceiro capítulo, apresentamos a construção do

currículo como um artefato cultural e identitário, tendo em vista que ao se selecionar,

organizar e distribuir os conhecimentos, são moldadas maneiras pelas quais o indivíduo se

reconhece e atua no campo social. Finalmente, no quarto capítulo discutimos a

implementação da BNCC como estratégia de fabricação de um currículo nacional

mobilizado por competências e habilidades, quanto a uma “política de conhecimento

oficial”.

Concluímos que o discurso atual da reforma curricular pressupõe uma nova relação

com o processo de ensino e aprendizagem, influenciada por organismos internacionais

diretamente ligados ao mercado, no modelo capitalista de sociedade que vivemos. Nos

referimos, por exemplo, às influências da OCDE – Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico e da OIT – Organização Internacional do Trabalho, que estão

referenciadas na introdução da BNCC. Entendemos que os organismos internacionais

ligados ao trabalho têm guiado a organização curricular para a busca de resultados na
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educação brasileira e melhoria dos índices na avaliação internacional, como a PISA –

Programa Internacional de Avaliação de Alunos.

Neste sentido, a reforma exprime o agenciamento da construção de espaços e

discursos sobre a criança, a escola e o professor que se relacionam na medida em que o

trabalho educativo é construído. Torna-se perceptível que é nas imposições deferidas pelo

currículo que as práticas educativas vão se tornando um modelo educacional que

predetermina os valores sociais por conseguinte, uma determinada sociedade.
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1 - SOBRE AS TRILHAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS DO TRABALHO

As condições de análise propostas neste trabalho se orientam em torno da pesquisa

qualitativa. Conforme assinala Minayo (2004), a pesquisa qualitativa enfoca um nível de

realidade que não pode ser quantificado e trabalha com um universo de múltiplos

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Logo, esta modalidade se

adequa e possibilita um olhar crítico sobre as políticas curriculares.  

Para fazer essa análise, nos pautamos no conceito de Política de Espaço de Thomas

Popkewitz (2001) e nos padrões historicamente formados do conhecimento, do poder e das

instituições (POPKEWITZ, 1997).  

O termo "política de espaço" foi usado por Popkewitz (2001) no seu estudo sobre o

programa Teach for America - TFA , um programa americano de formação e treinamento de1

professores lançado no ano de 1990, como uma alternativa de construção de práticas

pedagógicas para “as escolas que falhavam com suas crianças”, escolas urbanas e rurais,

com falta de professores e eram frequentadas por crianças negras, brancas e pobres

A reforma empreendida pelo TFA estava associada a mudanças nos “sistemas de

conhecimento da pedagogia”, conforme indicado por POPKEWITZ. O autor afirma que

A finalidade da mudança é a de redefinir as condições sociais, de forma a
possibilitar ao indivíduo a demonstração de atributos, habilidades ou efeitos
específicos considerados como resultados esperados dessa mudança planejada
(POPKEWITZ, (1997, p. 26). 

Popkewitz estuda como as mudanças provocam a reorganização dos sistemas de

conhecimento sobre o ensino, atualizando os sistemas de normas que envolvem os sujeitos e

seus processos de aprendizagem. Nesse sentido, o TFA se organizou para formar e capacitar

professores que pudessem atuar em escolas periféricas, ditas como “rural e urbana” . 2

Portanto, a noção de política de espaço é empregada por Popkewitz para se pensar

como o currículo opera na formação dos indivíduos quanto aos discursos empregados sobre

2 Popkewitz observa que as crianças negras são denominadas, no Programa, como children of color. Ou seja, na
tradução literal, crianças de cor, o que já indica um modo determinado de discurso de classificação.

1 O Teach for America é um programa de formação de professores de uma entidade independente da
universidade, que seleciona e treina pessoas com diplomas em outros campos de atuação, que não são da
educação.
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os processos de escolarização do sujeito e sua comunidade escolar. Para mostrar como as

práticas discursivas produzem/constroem determinadas categorias e classificações. No caso

específico do estudo de Popkewitz, como o discurso pedagógico produz a

urbanidade/ruralidade sobre um público específico – crianças pobres – e desta forma as situa

em determinados espaços geográficos – rural/urbano – em detrimento de outros. “Os outros,

fora do espaço urbano e rural, não precisam de categorias ou distinções para falar da sua

presença. Porém, as normas que estão ausentes nos discursos da educação urbana e rural

penetram silenciosamente nos sistemas de classificação (POPKEWITZ, 2001, p. 19)”.  

Essas denominações entre ‘rural’ e ‘urbano’ compreendem sistemas de representação

em torno dos sujeitos que ocupam estes espaços e produzem padrões discursivos do

conhecimento, algo que Foucault (2014, p. 146) denominaria tática disciplinar, pois “ela

permite, ao mesmo tempo, a caracterização do indivíduo como indivíduo e a colocação em

ordem de uma multiplicidade dada”. Esse mecanismo tem como organização o singular e a

multiplicidade. 

Esta noção de política de espaço nos ajuda a compreender e desvelar alguns sentidos

que levaram à emergência de um currículo nacional, no Brasil, de uma forma bastante

acelerada. Nos permite desvelar, por exemplo, os sistemas de raciocínio sobre a infância e

sobre a alfabetização que produzem padrões discursivos do conhecimento pedagógico e da

política curricular.

Pensando a partir dos espaços políticos do discurso pedagógico, compreendemos que

tais mecanismos de poder corroboram com os estudos da governamentalidade, de

FOUCAULT (2019). Para o autor, a governamentalidade combina os procedimentos em

torno da conduta e da formação do sujeito, formação essa que passa pelo cuidado de si.

Nesse processo o Estado se encarrega da “população” como dispositivo de controle e de

liberdade. 

 Entendemos o currículo como artefato multicultural, que possibilita a organização,

distribuição e a formação dos indivíduos por meio dos conhecimentos e do espaço-tempo

sobre os processos de escolarização. 

Sobre esses movimentos, Popkewitz (1997, p. 126) afirma que a relação entre

reforma e as práticas pedagógicas são definidas pelas marcas do texto e discursos que

circulam entre as instituições e as relações de poder e verdade, um local no qual a criança é
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vista ou entendida como um sujeito a dobrar-se sobre um saber. E ao dobrar-se sobre esse

saber, constitui-se como indivíduo “educado” .3

Nesta perspectiva, Popkewitz instaura o pensamento de uma “ciência social da

escolarização” que tenha um caráter histórico. Trata-se de uma nova maneira de pensar e

questionar as noções pelas quais o processo de escolarização lida com as relações de poder e

discurso, pois, “são gerados princípios que qualificam e desqualificam as crianças para a

ação e a participação (POPKEWITZ, 1997, p. 126)”.  

Ao cunhar uma “ciência social da escolarização”, o autor demonstra que as relações

entre o conhecimento e o currículo são constituintes de realidade. Esses processos estão

envoltos pela relação da linguagem, nos textos que discutem ou afirmam processos sobre o

que se deve ensinar, para quem se deve ensinar e quando se deve ensinar. Dessa forma,

Popkewitz reconhece o currículo como mecanismo de regulação e de organização sobre o

mundo material e científico, pela qual as crianças “leem” o mundo e a si mesmas.   

Diante desse novo olhar para as relações de poder/saber sobre os “fatos” históricos,

Popkewitz compreende a formação de um sujeito pedagógico, envolto nos campos da

linguagem e da materialidade histórica. Essas transformações produzem implicações na

categorização e na relação entre sujeitos e espaços, uma vez que:

O processo de escolarização incorpora estratégias e tecnologias que dirigem a
forma como os estudantes pensam sobre o mundo em geral e sobre o seu eu nesse
mundo. [...] Aprender informações no processo de escolarização é também
aprender uma determinada maneira, assim como maneiras de conhecer,
compreender e interpretar. Podemos ver as práticas escolares como formas
politicamente sancionadas para os indivíduos organizarem suas visões do “eu”
(POPKEWITZ, 2008, p. 192 - 193). 

Ademais, esses mecanismos de escolarização corroboram para a regulação social, por

meio da formação de identidades em torno dos saberes. Para Popkewitz, a seleção sobre os

conteúdos demonstra o esforço de combinar os conhecimentos mais válidos que

correspondem com a formação do sujeito. Ancorada entre os processos administrativos e

sociais, a seleção coloca a criança em interação com o subjetivo e o social. 

3 Essa postura de “dobrar-se” é percebido em Foucault (2014, p. 157), quando ele se refere às práticas
pedagógicas sobre o corpo do educando, construindo-se uma ‘seriação’ ao longo da escolarização, que,
espera-se, permita que no final do processo o sujeito tenha alcançado os conhecimentos que o currículo
prescreve.
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Ao optar por utilizar essas categorias como fonte metodológica, concordamos com

Popkewitz (2001, p. 47), que "a educação é a produção das regras incorporadas na ação e na

participação''. Por isso, essa análise aberta pretende investigar “a estrutura das ideias cuja

consequência é normalizar a desigualdade”. Desse modo, este trabalho analisa as reformas

que subsidiaram a promulgação da Base Nacional Comum Curricular/BNCC enquanto

artefato da racionalidade educativa.  
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2 - CURRÍCULO, CONHECIMENTO E SOCIEDADE

A escola, enquanto responsável pelos processos de formação e de instrução, se vale

de uma tecnologia social que atua sobre as práticas, os métodos e os objetivos da

escolarização, conforme explicitado por Popkewitz (1997, 2008 e 2001).  

Para Popkewitz (2001, p. 31), a tecnologia social é compreendida a partir da

psicologia e do mundo social para analisar como um conjunto de “ideias e práticas diferentes

associam-se para produzir meios que dirigem e moldam a conduta dos indivíduos”,

dispositivos que atuam junto aos processos de escolarização, sendo eles responsáveis por

legitimar ou deslegitimar procedimentos de ação e reflexão sobre o mundo. A organização

do ensino através do planejamento e a organização do currículo contemporâneo são

exemplos de uma tecnologia social que combina as relações entre o pessoal e os padrões

administrativos das instituições.

Ao longo da história da escolarização, o currículo foi sendo incumbido de ordenar os

conteúdos a ensinar: um poder regulador que se somou à capacidade igualmente reguladora

de outros conceitos como classe escolar (ou turma), empregados para distinguir os alunos

entre si e agrupá-los em categorias que os definem e classificam. (SACRISTÁN, 2013, p.

17). Desse modo, a sociedade passa a valorizar o conhecimento universal e a escola se torna

o lugar de passagem e condição necessária para se adquirir as características culturais

desejáveis.  

Como pontua Sibilia (2014), a escola é um dispositivo que se encontra em

descompasso com os sujeitos contemporâneos porque confina a sua marca de autoridade por

meio de ritos escolares que ainda hoje esquecem da configuração geopolítica dos sujeitos. 

Questionar a escola é questionar o seu currículo operando em relação aos corpos e às

subjetividades que por esse espaço atuam. Sibilia (2012) observa que a escola, enquanto

“tecnologia de época”, foi responsável pela formação do sujeito que precisava ser ensinado

para a boa convivência. A partir dessa perspectiva, o modelo escolar, tal como foi pensado e

amplamente difundido no final do século XIX, estaria em crise na atualidade, pois, seus

mecanismos de formação, tais como as longas horas em frente ao quadro, as constantes

regras, as normas que circulam em seu interior, estariam em defasagem com os novos corpos

e subjetividades dos estudantes. 
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As principais transformações ocorridas no interior da sociedade entre os séculos XIX

e XX colocaram a escola como principal mecanismo de formação dos sujeitos frente aos

processos de constituição da sociedade industrial. Assim, a escola foi a principal instituição

que produziu os cidadãos, no sentido de que, “(...) foram-se gerando subjetividades afinadas

com os propósitos da época: certos modos de ser e estar no mundo que se tornaram

hegemônicos na era moderna” (SIBILIA, 2012, p. 43).

Ao que se refere às novas tecnologias da informação e de conexão espalhadas pelo

interior da sociedade, marcando, assim, a nova revolução do trabalho e das relações sociais

do Século XX, a autora discute que esses novos mecanismos corroboram para a construção

de subjetividades que ao entrarem em contato com a estrutura rígida da instituição escolar,

evocam inquietações.

Ao longo da história da educação e da escolarização, as capacidades foram

pré-estabelecidas a fim de se fortalecer a formação e a configuração dos papéis sociais,

conforme afirma Zabala (2010). Para o autor, “educar quer dizer formar cidadãos e cidadãs

que não estão em parcelados compartimentos estanques, em capacidades isoladas.”

(ZABALA, 2010, p. 28). Ele compreende que a formação não é restrita apenas aos processos

educativos, nem somente às instituições escolares, mas, que ela acontece entre os processos

culturais e político-sociais.  

Sacristán (2013) aponta que para além de selecionar o conteúdo, o currículo também

prescreve os modelos “normais” e “anormais”, assim como na orientação dos processos

pedagógicos. 

Popkewitz (2008, p. 195) ressalta que as categorias de saber são organizadas de modo

a repensar as questões apresentadas pelos padrões de raciocínio, pela forma como o mundo é

constituído e visto pelos seus agentes. “O foco, entretanto, está na forma como os espaços

discursivos são construídos para organizar e produzir subordinação.” 

Enquanto mecanismo de regulação, o currículo também tem se ocupado da prática

docente e os sistemas de escolarização, como produtores de verdade, de enunciação sobre os

sujeitos e suas esferas sociais corroboram para uma cultura “curriculizada”. Sendo assim,

O currículo é uma imposição do conhecimento do “eu” e do mundo que
proporciona ordem e disciplina aos indivíduos. A imposição não é feita através da
força bruta, mas através da inscrição de sistemas simbólicos de acordo com os
quais a pessoa deve interpretar e organizar o mundo e nele agir (POPKEWITZ,
2008, p. 186). 
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A formação de uma escola para todos, assim como da construção de um currículo que

orienta a formação e distribui os saberes necessários para a transformação social, se

concentra em formar a população, assim como de formar os sujeitos conscientes de

conhecimento e de saberes através do Self .4

O processo de escolarização auxilia na formação do “sujeito” do saber, que nas

relações de poder/saber procura governar os outros, por meio das formas de

institucionalização, mediante dispositivos que atravessam todo o corpo social e individual,

“com seus lugares específicos, seus regulamentos próprios, suas estruturas hierárquicas

cuidadosamente traçadas e uma relativa autonomia funcional” (FOUCAULT, 1995, p. 246). 

Esse processo vai ao encontro do fazer pedagógico, dando suporte aos mecanismos

de formação cultural nas escolas e dos sujeitos que dela participam. Nele se concentram uma

série de mecanismos sobre qual será o papel do sujeito ou da escola diante da sociedade, que

tipo de sujeito está sendo formado por ela e principalmente que tipo de sujeito ela está

recebendo. No entanto, essas práticas corroboram com um enfoque quase exclusivo para o

mercado de trabalho, legitimando as localidades a partir da classe social.   

Dessa perspectiva podemos observar que os conhecimentos se modificam em torno

dos sujeitos e de sua historicidade. Ao nos questionarmos sobre os processos de

escolarização, estamos racionalizando os meios pelos quais os sistemas culturais ou a

seleção cultural do currículo acontece. Conforme explicita Popkewitz (2008, p. 183), “as

formas de raciocínio sobre a escola são sistemas de inclusão e exclusão na medida em que

categorias, diferenciações e distinções particulares são aplicadas às rotinas e ações do

processo de escolarização”.  

Dos discursos sobre a construção da BNCC no Brasil se preconiza a noção de “uso e

desuso” dos conhecimentos escolares frente às novas proposições de um mundo globalizado.

Em outras palavras, poderíamos questionar sobre o que significa a noção de qualidade

fortemente veiculada na Base. Ao falar sobre qualidade, o que o sistema de raciocínio está

incluindo e o que está sendo excluído, assim como ao se falar sobre o conhecimento, quais

são privilegiados e quais ficam negligenciados.

Na terceira versão da BNCC, afirma-se que:

4Para Foucault, o Self ou o “si” é a relação na qual o ser humano se objetifica em torno do saber/poder,
construindo-se como sujeito, sendo esse “sujeito” um efeito das relações capilares e infinitesimais. A noção de
Self permite ao sujeito operar em torno dos saberes por meio de técnicas e de verificação através de
“tecnologias do eu” que permitem o autogoverno.
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No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural,
comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo,
colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o
acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para
aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar
com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar
conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser
proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e
aprender com as diferenças e as diversidades. (BRASIL, 2018)

Essa nova descrição dos conhecimentos e do que se espera para com a formação dos

sujeitos vai ao encontro do que Popkewitz (2001) apresenta como “alma”. A caracterização

da alma é o resultado dos investimentos políticos e pedagógicos sobre os sujeitos escolares.

Deles surgem as noções sobre o “normal” e o “desviante”, o “urbano” e o “rural”. É por

meio do conhecimento escolar que os indivíduos irão interagir com a sociedade e suas

esferas sociais.  

A concepção de conhecimento escolar para a BNCC compreende a dinamicidade de

saberes impostos por estruturas sociais - como o trabalho, a saúde e a segurança - que

convergem na escola o projeto de formação do indivíduo/cidadão, como maneira de ver e

entender o mundo. Esses movimentos e estruturas que compõem o conhecimento escolar são

o modo de se produzir uma regulação social.  

A noção de regulação social é descrita por Popkewitz (2018), como o conjunto de

conhecimentos que buscam disciplinar e orientar os indivíduos na sociedade e que os leva,

ao mesmo tempo, a se regularem entre si e a si mesmos. Para Foucault (2014), esses

dispositivos de captura convergem para mecanismos de moral e disciplina, em exercícios de

consciência e vigilância operados por si e para si, em relação a um “outro” que partilha o

espaço.  Assim,

[...] a escola se torna uma espécie de aparelho de exame ininterrupto que
acompanha em todo o seu comprimento a operação do ensino. Tratar-se-á cada vez
menos daquelas justas em que os alunos defrontavam forças e cada vez mais de
uma comparação perpétua de cada um com todos, que permite ao mesmo tempo,
medir e sancionar. (FOUCAULT, 2014, p. 182).

A escola, enquanto instituição disciplinar moderna, desempenha um papel de apoio

às outras instituições, tais como a família, a igreja e o Estado, naquilo que se refere à

formação de sujeitos e/ou cidadãos como participantes de sua comunidade, capazes de

transformar não somente a si mesmos, como a própria sociedade. 
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A sociedade contemporânea atribuiu à escola a função de gerir os processos de

formação da subjetividade, enquanto desempenha a "formação" do cidadão. Desse modo,

compreender a escola como uma instituição central que forma consciência e produz saberes

permite lançar um olhar sobre como o currículo vem sendo materializado nas práticas da

escolarização e como esses sistemas se relacionam à formação do indivíduo. 

Nesse sentido, Popkewitz afirma que, “a historização dos meios pelos quais os

objetos da escola (ensino, aprendizagem, administração, currículo) têm sido construídos e

transformadas ao longo do tempo é importante não apenas para uma compreensão do

passado, mas tem também importantes consequências para as discussões contemporâneas da

reforma escolar.” (POPKEWITZ, 2008, p.191). 

Assim, cabe discutir os movimentos que levaram à constituição de uma Base

Nacional Comum Curricular e sua relação com os processos da escolarização.   
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3 - BNCC E A POLÍTICA CURRICULAR DA REFORMA

 As mudanças sociais, culturais e materiais dos últimos séculos passaram a integrar o

campo educacional e organizaram os processos da escolarização de forma que pudessem

atender e integrar as novas faces do mundo globalizado, produzindo as “reformas

educacionais”. 

A escolarização se inter-relacionou com o fortalecimento da sociedade e dos

conhecimentos a serem interpretados pelos indivíduos em suas etapas educacionais. Nesse

sentido, Popkewitz (1997, p. 93) informa que “o estabelecimento da escola veio validar tanto

a importância da estrutura curricular como um meio para organizar soluções quanto o papel

dos novos especialistas em produção de conhecimento escolar.” 

A instituição escolar moderna, enquanto instituição de saber, passou a validar certos

tipos de conhecimentos, estabelecendo, assim, caminhos específicos para a formação do

sujeito moderno, o cidadão. Dessa forma, a escola teve como objetivo dar sentido para a

sociedade naquilo que se refere à “sociabilidade” entre os indivíduos. 

Para Popkewitz (1997, p. 53):

A organização da escola, trabalho, pedagogia, formação de professores e
ciências da educação proporcionaram um campo social no qual o governo do
indivíduo viria a surgir e tomar forma. As questões da reforma da escola e da
profissionalização são incorporadas a essas relações organizacionais. 

Nesse sentido, as instituições educacionais modernas procuram “formar” o sujeito

para atuar na sociedade. Por conseguinte, a escola representa uma das primeiras instituições

na qual o indivíduo precisa estar inserido. Popkewitz (1997, 2008) argumenta que as ciências

sociais foram importantes para o desenvolvimento dos sentidos de reforma social, foram

posicionadas de modo que pudessem interpretar as relações e os fatos socioculturais, uma

vez que, “se o Estado era o responsável pelo bem-estar dos seus cidadãos, a identidade dos

indivíduos precisava estar ligada aos padrões administrativos na sociedade maior”

(POPKEWITZ, 1997, p. 60).

Dessa perspectiva, as formas de regulação social desempenhadas pelos currículos e

pela escola implicam na seleção e distribuição de conhecimentos aos educandos, como

mecanismos de formação e renovação dos meios sociais. Assim, a escolarização assume os

processos necessários para a formação do cidadão a ser assumida pelos sujeitos.  
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De acordo com Sacristán (2013), o currículo encarna os conhecimentos sociais como

escolares, fazendo emergir uma “cultura escolar”. Por meio do currículo os saberes e

conhecimentos são selecionados, divididos e redimensionados a fim de se apresentar aos

estudantes o necessário para a sua formação. 

Enquanto tecnologia educacional, o currículo cristaliza os processos de conhecimento

tidos como “essenciais”, de modo a construir uma “cultura escolar” que materializa um

determinado modo de ser e de fazer do conhecimento. Dessa forma, a escolarização

compreende a interrelação entre o social e o político, e uma reforma que pressupõe uma base

nacional comum curricular compreende que a escolarização é um mecanismo central para o

desenvolvimento da sociedade.  

Para Apple (2002), os movimentos que se situam no currículo estão permeados por

uma “política de conhecimento oficial” que opera os mecanismos da educação e os

processos políticos da sociedade. Assim, a construção de um currículo nacional está

ancorada nos movimentos socioculturais e políticos que determinam quais conhecimentos

são “importantes” para a escola.

Nesse sentido, as mudanças impostas por um currículo nacional consideram as

transformações estruturais e materiais ocorridas no interior da sociedade, de modo a

concentrar os investimentos na formação dos sujeitos. Sobre essas questões, Popkewitz

afirma que:

Toda essa regulação busca aprimorar a visão e a história do conhecimento
científico e o entendimento do currículo como um objeto político-discursivo, cujas
formas de raciocínio sobre a escola são sistemas de inclusão e exclusão na medida
em que categorias, diferenciações e distinções particulares são aplicadas às rotinas
e ações do processo de escolarização (POPKEWITZ, 2008, p. 183).  

A regulação se relaciona ao discurso sobre o trabalho pedagógico e sua principal

função, o “fortalecimento da sociedade”, da “formação cidadã” e dos conhecimentos que

serão indispensáveis para a sua atuação. Dessa forma, apreender os conteúdos transmitidos

pela escola implica na construção de subjetividade ao mesmo tempo, em que leva o sujeito a

se posicionar por meio dos conhecimentos adquiridos. Assim, a escolarização compreende

não só os processos de formação para a sociedade, mas, também um processo de construção

do “eu”.  



25

Ao falarmos sobre os processos de escolarização e de formação do “eu”, o currículo é

operado como uma tecnologia pedagógica de poder, pois, é por meio dele que os sujeitos

conseguirão acessar aos conhecimentos, ao mesmo tempo, em que são examinados por ele. 

Dessa forma, um currículo nacional está relacionado a um conhecimento comum. De

acordo com Lopes (2018), a construção da BNCC e a sua homologação tem como

pressupostos orientar a formação do ambiente escolar e do trabalho pedagógico (e do

professor). A base nacional pressupõe a centralização curricular que leva a uma discussão

sobre a qualidade da educação.  

Popkewitz (2008) argumenta que as reformas curriculares contextualizam novas

tecnologias sociais que por sua vez relacionam o desenvolvimento individual aos padrões

institucionais. Assim, “as regras e padrões produzem tecnologias sociais cujas consequências

são regulatórias.” 

Dessa forma, as mudanças anunciadas pela Base correspondem aos movimentos de

reforma educacional no sentido de organizar os processos da escolarização, assim como os

sujeitos da educação (os alunos e os professores). Algo que se refere ao currículo como

objeto ou um caminho “útil” e “consumível” para os professores, a instituição, os alunos e a

sociedade. Algo que se configura como “competência” e “habilidade”, os grandes

norteadores da BNCC.

A noção de competência leva à outra noção, a da regulação, na medida em que a

individualidade passa a ser administrada e controlada, por meio das relações subjetivas de

cada sujeito que tendem a produzir discursos sobre as relações de ensino–aprendizagem,

assim como novos discursos sobre o sujeito que passa a ser o regulador de suas habilidades. 

 Ademais, as reformas em torno de um currículo por competências estabelecem um

novo objetivo de “poder- corpo”. Assim:

Esse conjunto de regras utiliza a noção de fabricação como tendo um duplo
sentido de ficção e construção de tipos de pessoas que a educação pode
administrar. [...] fabricações de tipos humanos permitem uma reflexão sobre a
relação da individualidade com o pertencimento social nas reformas escolares.
(POPKEWITZ e LINDBLAD, p. 729, 2016).  

Logo, um currículo pautado pela noção de competência:

[...] reafirma e nega o conceito de qualificação, pois o novo senso comum, de
caráter conservador e liberal impõe que as relações de trabalho e os mecanismos de
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inclusão social pautam-se na competência individual, na flexibilidade, autonomia,
comunicação e polivalência dos estudantes (XAVIER, 2014, p.18). 

A partir desses movimentos presenciamos, no Brasil, a formulação da Base Nacional

Comum Curricular e a sua homologação, em 2017. A Base organiza os níveis de

aprendizagem a partir de competências gerais, específicas e habilidades (objetivos de

aprendizagem). Preconiza-se, deste modo, uma “educação integral” e uma “educação para

um sujeito globalizado”, reiterando-se a dimensão entre a formação e a identidade do

educando.  

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. (BRASIL, 2018).

A busca pelo desenvolvimento integral do sujeito promovida pela BNCC tem como

objetivo a superação de políticas entre as demais territorialidades, uma vez que ela compõe a

estrutura dos currículos escolares em coligação à agenda 2030 da ONU. Preconiza-se, desta

forma, uma formação integral que corresponderia com as mudanças e necessidades da

sociedade em geral.  

Desse modo, as reformas anunciadas pela BNCC buscam contextualizar as novas

interfaces do mundo globalizado que a educação precisa acompanhar. Para Macedo (2018),

as condições em que se mantém um currículo nacional correspondem a uma centralidade

curricular, advogando-se novos sentidos sobre o currículo, assim como para a

escolarização.  
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3.1 GOVERNAMENTALIDADE E EDUCAÇÃO

A implementação da BNCC é uma reforma no campo educacional ou é uma

adaptação sob medida aos organismos mundiais, de modo a capturar as principais estratégias

e políticas da área educacional e viabilizando-se, assim, a hibridação de organizações

privadas dentre públicas?

Para responder a esta indagação, recorremos ao conceito de

“governamentalidade”, traçado por Foucault (1978 - 1979), como lente teórica de análise

sobre os processos de reforma curricular. Trata-se de entender as produções que ocorrem em

torno do currículo escolar enquanto “documentos de identidade” (SILVA, 2002). Foucault

procura definir “governamentalidade”, como técnica de governo na qual se procura

“governar as coisas”. Esta noção carrega as características sociais dos séculos XVIII, XIV e

XV e Foucault a define da seguinte forma:

Por esta palavra "governamentalidade”, entendo 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, por principal forma de saber a economia
política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. A
tendência que em todo o Ocidente conduziu intensamente, durante muito tempo, à
preeminência deste tipo de poder, que se pode chamar de governo, sobre todos os
outros - soberania, disciplina, etc. - e levou ao desenvolvimento de uma série de
aparelhos específicos de governo e de um conjunto de saberes. O resultado do
processo através do qual o Estado de justiça da Idade Média, que se tornou nos
séculos XV e XVI Estado administrativo, foi pouco a pouco governamentalidade
(FOUCAULT, 1978/ 2019, p. 429).  

Portanto, o conceito de “governamentalidade” é exemplificado pelos processos que

constituíram uma formação do Estado de “governo”, advindo, principalmente, das

transformações sociais do século XV. Para Foucault, as passagens entre um modelo de

soberania a um Estado de “governo” têm relação à população como relação de poder-saber.

Nesse sentido, Foucault apresenta as transformações ocorridas sobre o conceito de

“governo”. Para o autor, “quem é governado são sempre pessoas, são homens, são

indivíduos ou coletividades” (FOUCAULT, 2008, p. 164).  

Entende-se por governo as condições e o exercício praticados consigo mesmo e para

com o outro, em primeiro lugar como um “direcionamento” de posicionamento e de

instrução. Em seguida o conceito de governo também busca a relação com a circulação dos

indivíduos e de suas economias. Desta maneira, a preocupação de Foucault em torno do
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conceito do “governo” e da “Governamentalidade” é por meio da construção do governo de

seres humanos. O autor salienta que:

As formas e os lugares de “governo” dos homens uns pelos outros são múltiplos
numa sociedade: superpõe-se, entrecruzam-se, limitam-se e anulam-se, em certos
casos e reforçam-se em outros. É certo que o Estado nas sociedades
contemporâneas não é simplesmente uma forma das formas ou um dos lugares -
ainda que seja o mais importante - de exercício do poder, mas que, de um certo
modo, todos os outros tipos de relação de poder a ele se refere. Porém, não porque
cada um dele derive. Mas, antes, porque se produziu uma estatização contínua das
relações de poder (apesar de não ter tomado a mesma forma na ordem pedagógica,
judiciária, econômica, familiar). Ao nos referir ao sentido restrito da palavra
“governo”, poderíamos dizer que as relações de poder foram progressivamente
governamentalizadas, ou seja, elaboradas, racionalizadas e centralizadas na forma
ou sob a caução das instituições do Estado.

Sendo a escola um lócus privilegiado de aprendizagem e de formação social do

sujeito que opera com padrões desejáveis de aprendizagem, ela integra o “governo” através

de técnicas disciplinares e hierárquicas, na qual a escola moderna e contemporânea se

sustenta. 

De acordo com Popkewitz (1997), as reformas educacionais organizadas a partir dos

anos de 1980 foram as principais responsáveis por definir os sentidos de escolarização de

massa e das estruturas administrativas de responsabilidade educacional em relação a um

discurso político frente às transformações socioeconômicas. A discussão pública sugere que

as atuais propostas de reforma no ensino e na formação de professores sejam colocadas

como uma resposta ligada diretamente aos aspectos econômicos (POPKEWITZ, 1997, p.

121).  

Dessa forma, as reformas educacionais vinculam as mudanças sociais em torno de

um conhecimento público comum, de maneira que possibilitaria às pessoas sentirem-se

confiantes dos processos materiais, a fim de convergir os seus objetivos pessoais com os

objetivos sociais, promovidos pela escolarização. 

A respeito das modificações operadas pela escola, para Foucault:

Há, antes, diversas formas, diversos lugares, diversas circunstâncias ou ocasiões
em que estas inter-relações se estabelecem sobre um modelo específico. Porém, há
também “blocos” nos quais o ajuste das capacidades, os feixes de comunicação e
as relações de poder constituem sistemas regulados e concordes. Seja, por
exemplo, uma instituição escolar: sua organização espacial, o regulamento
meticuloso que rege sua vida interior, as diferentes atividades aí organizadas, os
diversos personagens que aí vivem e se encontram, cada um com a função, um
lugar, um rosto bem definidos - tudo isso constitui um “bloco” de
capacidade-comunicação-poder. A atividade que assegura o aprendizado e a
aquisição de aptidões ou os tipos de comportamento aí se desenvolve através de
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todo um conjunto de comunicações reguladas (lições, questões e respostas, ordens,
exortações, signos codificados de obediência, marcas diferenciais do “valor” de
cada um e dos níveis de saber) e através de toda uma série de procedimentos de
poder (enclausuramento, vigilância, recompensa e punição, hierarquia piramidal).
(FOUCAULT, 1988, p. 244).

Nesse sentido, a subjetividade produzida pela escola e pelos processos de

escolarização permitiria aos indivíduos se encaixar mediante aos conhecimentos que operam

com uma maior aproximação, especialmente ao que se refere às "disciplinas" como ordem

de comando dos processos escolares, que orientam a um ‘fim’ específico.  

Foucault destaca que a escola moderna/contemporânea se faz sobre a ordem da

“norma”, por meio das ritualizações da formação dos sujeitos em cidadãos, visto que ela

passa a acompanhar o indivíduo por meio do ‘exame’.  A esse respeito Foucault afirma que:

[...] nesse conjunto de alinhamentos obrigatórios, cada aluno segundo sua idade,
seus desempenhos, seu comportamento, ocupa ora uma fila, ora outra; ele se
desloca o tempo todo numa série de casas; umas ideais, que marcam uma
hierarquia do saber ou das capacidades, outras devendo traduzir materialmente no
espaço da classe ou do colégio essa repartição de valores, ou de méritos.
Movimento perpétuo onde os indivíduos substituem uns aos outros, num espaço
escondido por intervalos alinhados. (FOUCAULT, 2014, p. 144).

Por conseguinte, a escola vai se tornar o local de elaboração da Pedagogia, que

funciona como ciência. Esse jogo de relações de poder exercidas pela escola e pela

Pedagogia se subscreve aos modos de governo dos homens entre os homens. A escola

“examinatória” fez aparecer uma verdade sobre o sujeito no meio do processo de

disciplinamento, uma vez que “[...] ele manifesta a sujeição dos que são percebidos como

objetos e a objetivação dos que se sujeitam” (FOUCAULT, 2014, p. 181).    

Neste sentido, a análise do conceito de “governamentalidade” trazida por Foucault se

dá no encontro das técnicas de dominação exercidas entre os sujeitos e as técnicas de si. São

conjuntos de operações no qual o sujeito relaciona os diferentes investimentos produzidos

pelas instituições, e pelas relações de poder. A despeito dessa relação, Popkewitz procura

demonstrar que as reformas e os discursos dirigidos à escola e às reformas educacionais

correspondem com o conceito de governamentalidade, uma vez que:

A reforma educacional traz para a linha de frente aspectos e transformações das
relações estruturais da sociedade. O papel predominante da escola é o de controlar
e minimizar a fragmentação e desorganização resultantes de conflito estrutural,
enquanto, ao mesmo tempo, a escola permanece como parte dos processos de
produção (POPKEWITZ, 1997, p. 126) 
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Quanto à promulgação da Base Nacional Comum Curricular, acompanhamos os

discursos sobre a “necessidade” de mudança dos processos educacionais, de forma que esses

possam auxiliar o sujeito educado a acessar novas experiências no mundo por meio dos seus

conhecimentos. Assim a concepção de currículo vem sendo relacionada a “uso” e

“aplicação” dos conhecimentos escolares.  

Para Perrenoud (1999, 2000, 2002), a escola está presa num longo dilema em torno

da formação do sujeito, o que definitivamente deveria “proporcionar” aos indivíduos

“conhecimento” ou “competências”. É a partir dessa perspectiva que o autor vai apresentar

as condições pelas quais a escola deve construir competências.  

O termo “competência” vem sendo inserido nos debates educacionais a partir da

década de 1990, por meio das discussões promovidas pela Unesco, em 1996, do seminário

intitulado “Educação, um tesouro a descobrir: os quatro pilares para a educação do século

XXI”. O seminário teve como principal articulador as transformações sociais e como a

escola e a educação poderiam estar ‘preparadas’ para tais transformações. 

Pensada a partir das estruturações pós Segunda Guerra Mundial, o seminário

procurou articular a educação a um novo processo de formação social, sendo ela uma das

responsáveis por instigar e promover as transformações sociais e individuais no caminho de

formar uma ‘sociedade mundial’. A Unesco afirma que:  

Nesta perspectiva, tudo fica devidamente ordenado, tanto as exigências
científicas e técnicas, como o conhecimento de si mesmo e do meio ambiente e o
desenvolvimento de capacidades que permitam a cada um agir enquanto membro
de uma família, cidadão ou produtor (UNESCO, 1996, p. 17). 

De acordo com Popkewitz, essa transformação de sentido sobre a educação que

compreende que a escola deva orientar e servir está na base dos processos de administração

sobre a escolarização. Mas, as necessidades de reforma e de transformação dos processos

educativos estão, a todo momento, permeadas pelas forças externas, como os discursos

políticos sobre a escolarização, as transformações culturais etc.  

Dessa maneira, as reformas anunciadas no Brasil, da promulgação de uma base

nacional comum curricular demonstram que as demandas em torno da escolarização são

estruturas sociais, permeadas por discursos e práticas de governo e de regulação social.
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Especialmente quando produzem novos discursos e práticas educativas que corporificam os

sujeitos educativos e sociais.

Uma das principais características apresentadas pelo documento da Unesco é a

transformação social promovida pela educação como uma característica do avanço

socioeconômico. Faz-se necessário considerar que a educação permeia a construção

subjetiva dos sujeitos por meio de diversas práticas sociais. Como argumenta Macedo

(2018), a reforma da BNCC acaba destinando um ‘currículo em ação’, uma vez que esses

discursos e processos irão fortalecer a chamada ‘performance’, delegando ao estudante o

desenvolvimento da sua capacidade ou não de aprendizagem.

Tais dimensionamentos oferecidos pela reforma educacional, no que diz respeito à

escola como instrumento de poder, também oferecem redes de saber. Como já delimitado por

Foucault (1977), o poder é produtivo, dele se constrói saber sobre os indivíduos, instituições,

etc. Visto que o poder é uma malha produtiva de saber, Foucault volta para a discussão sobre

o aparecimento da ‘verdade’ na sociedade.

Em uma entrevista realizada no ano de 1977, intitulada “Verdade e Poder”, Foucault

apresenta as definições de suas pesquisas nos últimos anos, acrescentando a questão da

busca da ‘verdade’ a partir de um ‘regime de verdade’, que faz operar as malhas de poder, os

mecanismos de poder, as técnicas que são mais efetivas das demais etc. Nesse sentido,

afirma que o regime de verdade é:

Em nossa sociedade, a “economia política” da verdade tem cinco características
historicamente importantes: a “verdade” é centrada na forma do discurso científico
e constante incitação econômica e política (necessidade de verdade tanto para a
produção econômica, quanto para o poder político); é o objetivo, de várias formas,
de uma imensa difusão e de um imenso consumo (circula nos aparelhos de
educação ou de informação, cuja extensão no corpo social é relativamente grande,
não obstante, a algumas limitações rigorosas); é produzida e transmitida sob o
controle, não exclusivo, mas dominante, de alguns grandes aparelhos políticos ou
econômicos (universidade, exército, escritura, meios de comunicação); enfim, é
objeto político e de confronto social (as lutas “ideológicas”) (FOUCAULT, 2019,
p. 52). 

 Além disso, as proposições definidas pela Unesco no relatório de 1996 concernem a

uma nova produção de verdade sobre os processos de escolarização, assim como Popkewitz

(1997, 2001) entende as formações discursivas e políticas das reformas educacionais.

Buscando conferir aos atores sociais as produções de conhecimento e assim de ‘poder’, é a

partir desses movimentos que Popkewitz analisa as questões sobre as reformas educacionais,
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seus efeitos sobre o discurso da escolarização e da construção do indivíduo. De acordo com

o autor:

A pedagogia do final do século XIX inseriu os professores e as crianças em
novas práticas de discursos institucionalizados. As práticas de discurso sobre
aprendizado e ensino estabeleceram uma transformação dos conceitos de disciplina
do indivíduo. Os limites estabelecidos foram colocados como classificações de
desempenho, segmentos de estágios de aprendizagem e conjuntos de regras
(POPKEWITZ, 1997, p. 70). 

Essas mudanças marcam a relação entre a escola e sociedade, como suas ações em

torno dos processos de escolarização abarcam as transformações sociais, no que consistiria

na relação com os processos pedagógicos e as novas práticas sociais de inclusão do sujeito,

como produtor e objeto. Sendo assim, a escola não é uma instituição deslocada da realidade

social, mas correspondente a ela.  

Destaca-se o currículo como um dispositivo político que auxilia a operacionalizar os

processos de escolarização, em consonância com o projeto de mudança urbana social.

Assim, o currículo surge como tecnologia social que organiza os conhecimentos sobre a

sociedade, no sentido da formação dos indivíduos como processo de regulação, que “envolve

não apenas aquilo que é cognitivamente aprendido, mas também como a cognição produz

sensibilidades, disposições e consciência no mundo social” (POPKEWITZ, 2008, p. 194). 

A conferência da Unesco, em 1996, enunciava um sentido universal do conhecer e

aprender, que traduz o sentido político da educação.

É que, se é verdade que cada um deve utilizar todas as possibilidades de
aprender e de se aperfeiçoar, não é menos verdade que para estar apto a utilizar,
corretamente, estas potencialidades, o indivíduo deve estar na posse de todos os
elementos de uma educação básica de qualidade. Mais, é desejável que a escola lhe
transmita ainda mais o gosto e prazer de aprender, a capacidade de ainda mais
aprender a aprender, a curiosidade intelectual. Podemos até imaginar uma
sociedade em que cada um seja, alternadamente, professor e aluno (UNESCO,
1996, p. 18). 

Sendo assim, a regulação social é apresentada nos textos e discursos políticos como

vetor de mudança social, ao mesmo tempo em que está de acordo com as mudanças

econômicas e de trabalho. É por meio desses discursos que presenciamos o processo de

construção da BNCC.  



33

4 – A BNCC COMO CURRÍCULO NACIONAL 

Neste capítulo busca-se olhar para a BNCC e conceituar a formação de uma “política

de conhecimento oficial”, uma expressão cunhada por Apple (2002), que busca construir o

sentido de um currículo nacional. 

De acordo com Apple (2002), a educação está ligada aos processos políticos e

culturais de uma determinada sociedade. Assim, os processos de escolarização e a

construção do currículo estão ligados às estruturas de cultura de uma determinada sociedade.

Por conseguinte, o conhecimento é produto dos movimentos de seleção e de organização

sobre determinados assuntos e disciplinas, operados por determinados grupos sociais que

buscam definir o “melhor conhecimento”.  

Neste sentido, a organização em torno dos processos da escolarização produz o que

Apple (2002) denomina “política de conhecimento oficial”, constituída por padrões

estabelecidos para organizar, separar e validar os conhecimentos tidos como necessários para

a formação social e educacional dos sujeitos. 

Existindo ou não tal currículo nacional disfarçado, há, entretanto, um
sentimento crescente de que um conjunto padronizado de diretrizes e metas
curriculares nacionais é indispensável para ‘elevar o nível’, e fazer com que as
escolas sejam responsabilizadas pelo sucesso ou fracasso de seus alunos. (APPLE,
2002, p. 63). 

A construção de um currículo nacional, tal como narra o autor, requer direcionar os

processos subjetivos que envolvem o processo de ensino e aprendizagem para as relações de

desempenho, visto que a posição de um currículo nacional produzirá as mudanças

necessárias para o campo educacional e social.  

No Brasil, a ideia de uma base comum curricular como avanço nas políticas

educacionais do país estava sinalizada desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB 9394/96) e claramente requerida no Plano Nacional de Educação (PNE), de

2014. De acordo com Macedo (2014), a base nacional corresponde a novas produções de

hegemonia e de sociabilidade, como também novos significados e sentidos para a educação e

o currículo, que buscam produzir uma educação de “qualidade”. 
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4.1 A BNCC COMO CURRÍCULO NACIONAL BASEADA NAS COMPETÊNCIAS 

A BNCC organiza os processos educativos a partir da pedagogia das competências,

operando com competências gerais que buscam garantir o direito de aprendizagem e o

desenvolvimento de todos nas “aprendizagens essenciais”. 

Na introdução da BNCC podemos identificar a sua vinculação com as declarações

proferidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), na agenda de desenvolvimento

2030. Para tanto, justifica-se, é necessário um currículo organizado por 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 (BRASIL, 2017, p.
13). 

A perspectiva de competências na educação básica começa a ser discutida a partir do

ano de 1996, em especial na conferência “Educação: um tesouro a descobrir” proferida por

Jean-Jacques Delors. A linha de argumentação desta conferência vai ao rumo das mudanças

socioeconômicas em curso na sociedade e o discurso de que a escola, como instituição de

formação para a atuação no nível político-social, deveria estar em consonância com estas

mudanças, preparando os sujeitos através de uma “educação integral”.  

A noção de competência ficou conhecida, no campo educacional, através de Philippe

Perrenoud, para o qual o significado de competência está ligado a “uma capacidade de agir

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se

limitar a eles” (PERRENOUD, 1999, p. 7). Nesse sentido, a competência fica entendida

como uma ação a partir dos conhecimentos em contextos de ação e de uso.  

A BNCC está organizada em 10 competências gerais para a educação básica, em

todas as etapas (Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental e

Ensino Médio) e as competências específicas de cada área do conhecimento ligadas ao

desenvolvimento de habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais). Pretende-se, assim,

garantir a formação plena dos sujeitos relacionada à “educação integral”.
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Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação
integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção intencional
de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as
necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os
desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias
e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de
existir (BRASIL, 2018).

Sob os argumentos de construção de uma educação integral, que possa contribuir

para as transformações sociais, haveria a demanda de um novo tipo de sujeito e de cidadão

por meio da sua jornada educacional. No contexto de novos movimentos de formação

educacional, a competência assume a centralidade dos/com os processos de conhecimento e

da mobilização de saberes. 

De acordo com Perrenoud (1999), ao construir o ensino baseado por competências, a

escola atenderá às transformações do “novo” mundo, ainda em um tempo antigo. Ao

questionar se “a escola deve desenvolver competências? Ou a escola deve limitar-se à

transmissão do conhecimento?”, o autor salienta que as reformas curriculares

por competências estão situadas num amplo campo de disputas, naquilo que se refere

à formação social e à transmissão cultural.  

É com base nas transformações socioeconômicas que a BNCC assume as

competências gerais e a definição de educação integral, que garantiria aos sujeitos uma

formação humana, holística, democrática e inclusiva. Assim, as competências seriam

garantias de formação integral.  

 Perrenoud (1999) aponta que construir competências significa aprender a identificar

e a encontrar os conhecimentos pertinentes. Estando já presentes, organizados e designados

pelo contexto. Dessa maneira, os conhecimentos produzidos durante o processo de ensino e

aprendizagem se fortalecem nos processos de mobilização pelas competências, dado que elas

orientam as organizações na medida em que se aplicam à prática.  

Nessa perspectiva, a ideia de organização escolar exprime o valor na iniciativa de

vida social a partir das posições e das conexões pelo qual o conhecimento é transmitido,

formando, assim, a estrutura das disciplinas escolares. Para Perrenoud (1999), é a partir das

relações impostas na escola que o aluno/sujeito conceberá e administrará a vida social. 

A BNCC enfatiza que as competências devem proporcionar aos alunos tanto os

conhecimentos necessários para “saber” (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores)

quanto o “saber-fazer” (mobilização dos saberes, habilidades, atitudes em situações de
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prática educativa). São elas que devem orientar os processos didático-pedagógicos na

garantia de uma educação integral.5

 Sobre essas transformações, Popkewitz afirma que:

A reforma educacional traz para linha de frente aspectos e transformações das
relações estruturais na sociedade. O papel predominante da escola é o de controlar
e minimizar a fragmentação e a desorganização resultantes do conflito estrutural,
enquanto, ao mesmo tempo, a escola permanece como parte dos processos de
produção (POPKEWITZ, 2001, p. 126).

Ao operar os processos de ensino-aprendizagem pela via das competências, está se

afirmando a competência no currículo como “consolidação da cidadania”, em que a

educação é central na ordem social e na regulação de status, a ponto de cada qual tratar de

criar uma força essencial estranha sobre o outro para encontrar, assim, satisfação para seu

próprio crescimento. 

Como destaca Apple (2002), a educação e a cultura estão relacionadas, visto que o

currículo não é organizado de forma neutra, a seleção dos conteúdos e dos conhecimentos a

serem desenvolvidos nas salas de aulas e nos livros didáticos estão, de certa forma, ligadas a

uma tradição seletiva que determina os meios do processo de escolarização. Assim, o

currículo ou a política curricular é produzido entre os conflitos e tensões culturais que

organiza e sistematiza o conhecimento.

Um currículo nacional pode ser visto como um instrumento para a prestação de
contas, para ajudar-nos a estabelecer parâmetros a fim de que os pais possam
avaliar as escolas. Porém, ele também aciona um sistema em que as próprias
crianças serão classificadas e categorizadas como nunca foram antes. Uma de suas
funções básicas será atuar como mecanismo para diferenciação mais rigorosa das
crianças segundo normas fixas, função essa cujos significados e origem social não
são explicitados. (APPLE, 2002, p. 75).

Esses debates reafirmam as disputas de poder em que o currículo está inserido, que

continuam a produzir diferenças a partir do campo educacional. Neste sentido, as novas

produções de escolarização mediadas por um currículo nacional transferem os problemas

que antes eram totalmente da escola e do sistema educacional, para os sujeitos educativos.

5 Conforme o autor, supõe-se que o “conhecimento” curricular é de algum modo dissociado dos indivíduos que vêm para a
escola, até mesmo nas reformas pedagógicas atuais associadas a uma visão “construtivista” da pedagogia. Ao mesmo
tempo, uma certa norma é estabelecida com relação às sensibilidades e às disposições daqueles que aprendem. As crianças
que têm disposições certas conseguem apreender e, assim, obtêm a redenção através dos seus sucessos, enquanto aquelas
que não possuem tais qualidades estão perdidas (POPKEWITZ, 2001, p. 112).
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4.2 DA ALQUIMIA AO CURRÍCULO FRAGMENTADO 

Compreendemos que os espaços criados pelos textos políticos acabam

individualizando o cotidiano, e que tais espaços textuais assumem corpos discursivos que

colaboram com a produção de subjetividades.  

A partir da organização da BNCC e dos processos de escolarização, agora levados a

produzir “competências” e “habilidades”, novos espaços de subjetivação acabam se

constituindo, “através do conhecimento pessoal/público que molda as relações sobre a

prática educativa”. (POPKEWITZ, 2001, p. 13).

Assumindo a tarefa de reorganizar o trabalho pedagógico por meio dos interesses

expostos pela criança e buscando a consolidação dos conhecimentos construídos na etapa

anterior de escolarização, se constroem novos discursos e espaços de subjetivação ocupados

pelo professor e pelo aluno.  

Segundo a BNCC, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental:

As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar
que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas
vivências mais imediatas para que, com base nessas vivências, elas possam
progressivamente ampliar essa compreensão, o que se dá pela mobilização de
operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para apreender
o mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar (BRASIL, 2017, p. 56 – 57). 

De acordo com Popkewitz (2001), esses novos processos e discursos em torno do

trabalho em sala de aula produzem novas tecnologias de normalização, uma vez que elas

direcionam os modos de produção e difusão do conhecimento na sala de aula. Nesse sentido,

"a organização do conhecimento e a participação criam um sentido artificial de ordem ao

conhecimento e aos procedimentos e processos pelos quais o conhecimento é adquirido''

(POPKEWITZ, 2001, p. 108).  

Com relação às subjetividades que estão sendo produzidas no espaço escolar, estão

outrora ligadas aos discursos sobre qual conhecimento é mais valioso naquele momento e

qual ele (o aluno) poderá utilizar em suas ações futuras. Assim, a escola busca fixar o

indivíduo aos aparelhos de normalização social. Já a educação, enquanto tecnologia social,

fixa o indivíduo numa série de discursos em torno de um saber que compõe parte da sua

formação como cidadão. 

Além desses aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento, na
elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas devem ainda ser
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consideradas medidas para assegurar aos alunos um percurso contínuo de
aprendizagens entre as duas fases do Ensino Fundamental, de modo a promover
uma maior integração entre elas (BRASIL, 2017, p. 57). 

Por conseguinte, as matérias que compõem o currículo passam a ser administradas

entre os conhecimentos mobilizados na etapa anterior, em conjunto à construção dos

conhecimentos previstos para a etapa atual. Conforme aponta Foucault (2014, p. 163), “a

escola se torna um aparelho de aprender onde cada aluno, cada nível e cada momento, estão

combinados como devem ser, são permanentemente utilizados no processo geral de

ensino”.  

Neste caso, a BNCC vai organizar, através das áreas do conhecimento, os espaços

que devem ser assegurados e desenvolvidos, buscando promover, assim, a formação integral

do aluno.  

Para entender os espaços discursivos de normalização, Popkewitz (2001) introduz a

noção de “alquimia das matérias escolares”. A alquimia consiste no processo de escolha e de

distribuição dos conteúdos, por meio da qualificação e desqualificação das participações e

ações das crianças. 

Conforme destaca Popkewitz:

A literatura da reforma geral na educação assume que esse discurso prático é
consistente com os objetivos gerais da educação e, em sua maior parte, preocupa-se
em como tornar a pedagogia mais eficiente e bem-sucedida. Dito de forma
diferente, os discursos da reforma concentram-se no que é representado, mas não
nas regras da representação (2001, p. 94). 

Neste sentido, a lógica das reformas educacionais constitui para os sujeitos espaços a

serem ocupados, a partir dos movimentos de difusão do conhecimento oficial circunscrito

nos currículos e na mobilização desses conhecimentos pelo seu uso fora dos espaços

escolares (ação). 

Ademais, as expressões a partir do espaço em que a criança ou o professor está

relacionado incide sobre os processos de construção da identidade, o “self” para Popkewitz.6

Assim, os discursos de reforma não só preconizam as transformações das estruturas de

6 Conforme o autor, supõe-se que o “conhecimento” curricular é de algum modo dissociado dos indivíduos que vêm para a
escola, até mesmo nas reformas pedagógicas atuais associadas a uma visão “construtivista” da pedagogia. Ao mesmo tempo,
uma certa norma é estabelecida com relação às sensibilidades e às disposições daqueles que aprendem. As crianças que têm
disposições certas conseguem apreender e, assim, obtêm a redenção através dos seus sucessos, enquanto aquelas que não
possuem tais qualidades estão perdidas (POPKEWITZ, 2001, p. 112).  



39

ensino, como também se voltam para a “fabricação” da criança. A reforma do conceito de

criança expressa no interior dos textos curriculares fabrica as individualidades a partir dos

conhecimentos que elas operam no contexto social.  

Essas novas concepções em torno do self e do conhecimento destinado à criança no

processo de escolarização, acabam por produzir uma “fragmentação” do currículo. São em

primeiro lugar as dimensões aplicadas pelos professores sobre o saber que as crianças já

trazem consigo de uma etapa para a outra.  

Nesse sentido, a fragmentação ou redução do currículo está presente no interior da

relação entre professor e aluno, no que concerne aos objetivos e habilidades que o aluno

possui ou não. Essas relações constroem novas normas não expressas no texto escrito, mas,

que de algum modo se fazem necessárias para a construção do trabalho docente. Conforme

afirma Popkewitz (2001, p 98), “a redução produz uma compreensão espacial para a escola,

a criança e o professor (...) conectando o currículo com a criança”.  

O currículo enquanto objeto simbólico que prescreve os espaços entre os professores

e os alunos, concentra em seu interior estruturas de disputas que passam a governar os

modos como as crianças são e serão percebidas e organizadas diante das passagens no

campo educacional. 

A alquimia das matérias escolares reimagina as complexidades e contingências
da vida diária como lógicas, hierárquicas e não — temporais, sem ancoragem
social ou incorporação histórica. A adaptação dos sujeitos é a adaptação das
subjetividades. As normas do currículo dizem respeito não apenas ao
conhecimento, mas também às regras pedagógicas que incorporam um contínuo de
valores sobre a capacidade da criança para apreender esse conhecimento. Não são
escrutinadas as normas que diferenciam as crianças e possibilitam identificar
aquelas que ‘carecem’ de qualidades importantes, ou que tem um ‘recurso de
conhecimentos limitado’ para aprender o que é prescrito na educação
(POPKEWITZ, 2001, p. 120).  

Sendo assim, os pressupostos em torno da educação mediada por competências

surgem para organizar os meios sociais e educacionais na qual a criança está de passagem,

tendo como discurso a melhora nos rendimentos educacionais e no pleno desenvolvimento

do sujeito, enquanto agente “ativo” de transformação cultural.  

Popkewitz enfatiza que a prescrição em torno do sentido sobre a educação e sobre as

crianças busca determinar as condições imateriais que constituem os campos sociais entre

desenvolvimento e aprendizagem. Isso acontece uma vez que a escola cumpre com a sua
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função de socialização através da organização das condutas necessárias para a sociedade

civil, a partir do auto disciplinamento das crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O discurso atual da reforma do ensino básico que passa a ser orientado pela

construção de competências e habilidades pressupõe uma nova relação com os processos de

ensino e aprendizagem. A partir da orientação de organismos internacionais, as novas

políticas de ensino, buscam a construir uma educação que possa estar em consonância com

as transformações mundiais.  

Nesse sentido, a formação dos estudantes deve estar ligada com a sua formação

enquanto sujeitos sociais. Esse imperativo busca afirmar as relações que a escola e a cultura

estabelecem. Assim, o conhecimento proposto pelas etapas educacionais se organiza a partir

de seu uso, reflexão e ação, afirmando a concepção de que o conhecimento é melhor

apreendido através da prática e vice-versa. 

Tais propostas buscam fixar o sentido de um currículo pragmático e sistematizado,

aliando a formação aos interesses do mercado e operando com estruturas de seleção e

qualificação. Concordando com Popkewitz (2001), esses interesses operados na dinâmica

educacional por meio das políticas de ensino geram regulações sobre os sujeitos educativos

quanto à formação de novas tecnologias sociais que produzem efeitos de poder–saber sobre

os sujeitos. Entende-se que as definições traçadas na construção das habilidades e

competências durante o processo de escolarização acabam criando mecanismos de exclusão

e de inclusão, a partir de novos agentes de poder. 

Compreende-se que as reformas educacionais produzem novos ajustamentos sobre o

sistema escolar, uma vez que ele é a principal tecnologia política de formação dos

indivíduos. Sendo assim, as reformas buscam “atualizar” o sistema educacional e suas

estruturas, e agentes, para melhor organizar a sociedade civil. 

A partir da relação de ensino-aprendizagem, Popkewitz identifica a organização

sociopolítica que influencia os processos educativos e formativos. Mostra que a organização

e a distribuição do conhecimento produzem a sistematização das atividades e das novas

modalidades de avaliação que ajudam a compor novos caminhos de intervenção pedagógica.

Tendo em vista que as pautas internacionais são a base da BNCC, a tendência mais

lógica é que elas contracenem com o cotidiano escolar e no sistema educacional como um

todo. Dessa forma, entende-se que a construção de um currículo nacional, tal como foi

produzido aqui no Brasil, teve como principal agente de articulação os interesses
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mercadológicos que dão prosseguimento à reforma do sistema de ensino. Prova disso é que

as poucas referências da Base se relacionam à OCDE, ONU, OIT e PISA.

Assim, as novas relações de ensino pautadas por um currículo nacional reafirmam a

velha suposição de que os sujeitos possam operar com os conhecimentos investidos durante

a sua formação a partir das experiências promovidas pelo ambiente educativo e pela

sociedade em geral. 

Ademais, a concepção de competências e habilidades transfere para o sujeito as

demandas que antes eram de encargo institucional e, assim, o fracasso se torna um desafio

para o aluno, a partir de sua construção subjetiva (espaço geográfico, condições financeiras,

etc.) e não de condição administrativa da instituição. 

A forte presença dos mercados na área educacional colabora para com a crescente

identificação de que a escola é um espaço que precisa ser atualizado a fim de corresponder

às transformações vivenciadas fora de seus muros. Assim, concordando com Sibília (2012),

os estudantes são tratados como consumidores pouco satisfeitos com o produto escolar que o

mercado atual lhes oferece, de modo que seria necessário cativá-los com táticas de

marketing para eles voltarem a se interessar por uma mercadoria pouco valorizada.

Por fim, o debate sobre a seleção de conhecimentos operados pelo currículo também

recai sobre a formação dos professores e o do trabalho docente. As reformas exprimem o

agenciamento da construção de espaços e discursos sobre a criança, a escola e o professor.

Esses espaços se relacionam e se distanciam na medida em que o trabalho educativo é

construído, sendo tais seleções associadas às obrigações dispostas no currículo escolar. 

Diante disso, torna-se perceptível que é nas imposições deferidas pelo currículo que se

produz as práticas educativas e suas modalidades, o que corrobora com a efetivação de

modelos educacionais que predeterminam valores sociais.
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