
 

NOTA SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR  

 

A questão curricular é central no âmbito de qualquer discussão sobre educação. Na história 

da educação brasileira, o currículo sempre foi espaço de disputa e resultado de diferentes 

correlações de forças. Houve, em cada momento histórico, correntes hegemônicas e contra-

hegemônicas nesta área, entendendo as primeiras, como aquelas que se colocam a serviço do 

poder dominante, do capital e as segundas, como aquelas que se colocam a serviço da classe 

trabalhadora, na perspectiva da emancipação humana. A definição de currículo sempre esteve e 

está atrelada a fatores econômicos, políticos, religiosos, sociais. 

A caixa de pandora da educação, aberta nos anos 1990, explicita um projeto, que a cada 

dia, libera elementos mais vorazes, mais destrutivos, mais reacionários que estão marcados pela 

publicização, pela privatização, pela censura, pela ênfase nos resultados em detrimento da 

qualidade dos processos, pelo recuo da teoria pedagógica, pela intervenção dos organismos 

internacionais que expressam a presença dos países mais ricos nas decisões sobre o projeto de 

educação, pela precarização das condições de trabalho dos trabalhadores em educação, pela 

retirada do Estado como mantenedor de políticas públicas, pelo fechamento de escolas, pela 

mercantização da educação, pelo monopólio editorial na produção dos manuais didáticos, pela 

intervenção dos empresários nas decisões sobre currículo, pela adoção da gestão gerencial para 

as instituições de educação, pela cumplicidade de muitos docentes do Ensino Superior na 

construção de um projeto de educação submetido aos interesses do capital.  

Porém, há um movimento de enfrentamento que tenta fechar e prender esses elementos 

nessa caixa de pandora, marcado por muitas lutas: pelo direito à liberdade de ensinar e 

aprender, pela liberdade de expressão no âmbito da educação, pelo avanço da teoria 

pedagógica, pela garantia de políticas públicas, por condições adequadas de trabalho, contra o 

fechamento de escolas, pela revisão do papel das Universidades na formação de professores e 

na formulação de políticas educacionais, pela ênfase na qualidade dos processos educativos, 

pela direito à educação em todos os níveis, pela participação ampla nas decisões acerca do 

projeto de educação. 

Nesse processo, houve a produção de um aparato legal e documental de sustentação das 

correntes hegemônicas, significativo, a partir dos anos 1990: LDB 9394/96; Decreto 2208/97; 

construção dos Parâmetros (anos 1990) e das Diretrizes Curriculares Nacionais (anos 2000); 

Planos Nacionais de Educação (2001 e 2014); criação do FUNDEB; implementação do Ensino 



Fundamental de 9 anos, por meio da Lei nº 11 274/2006; definição de um piso salarial para 

professores, por meio da Lei nº 11. 738/2008; retorno do Ensino Médio integrado, por meio do 

Decreto 5154/2004; criação do PROUNI, a partir da Lei 11.096/2005; instituição do IDEB (índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica), por meio da Lei 6094/2007; implantação da 

obrigatoriedade de matrícula na escola para crianças de 4 e 5 anos, a partir da Lei 12.796/2013; 

criação de vários sistemas de avaliação, como SAEB, ENEM, Provinha Brasil, ENADE dentre 

outros; Reforma do Ensino Médio por meio da Lei 13.415/2017; aprovação da BNCC de toda 

Educação Básica (2017 e 2018). 

Havia uma esperança no governo do PT, que apesar de se colocar contra o projeto 

neoliberal, não construiu estratégias suficientes para garantir a ruptura, para fazer o 

enfrentamento adequado, inclusive no âmbito das decisões curriculares, com exceção do Ensino 

Profissional, a partir do Decreto 5154/2004. 

Atualmente, vivemos um ataque a todas as instituições públicas de educação da classe 

trabalhadora com a imposição da redução de gastos, com a reforma trabalhista e da previdência, 

com a proposição do Future-se, com a criação de escolas militares, com ataque ao Pronera, com 

a militarização do MEC, com o ataque ao CNPq e à CAPES, com a implementação da BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular), com o fechamento das escolas do campo, dentre outros. 

Tais constatações nos levam a concluir que as questões sobre currículo representam um 

dos elementos do projeto de educação e de sociedade brasileira, em andamento. Um dos 

debates que movimentou diferentes sujeitos privados e públicos na área do currículo, foi decidir 

se era necessário ou não um currículo padronizado para o país todo. Nesse processo, várias leis 

foram criadas e ratificaram o entendimento de alguns sobre padronizar, de fato, o currículo para 

o país. Foi assim que chegamos à BNCC como proposta hegemônica. O movimento que 

vivemos hoje, em relação ao currículo oficial, tem suas raízes, principalmente, nos anos 1990. 

A primeira e segunda versões do documento da BNCC foram formuladas no governo 

Dilma, entre 2015 e 2016 e apresentavam proposições para a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio. Trazia a obrigatoriedade do Ensino Religioso e da Língua Estrangeira 

Moderna. Naquele período ocupavam o cargo de Ministro da Educação: Renato Janine Ribeiro 

(USP) e, depois Aloizio Mercadante (PT). Os empresários já se faziam presentes naquele 

momento, especialmente, representantes da Natura, Itaú/Unibanco, Fundação Lemann, 

Fundação Itaú, Fundação Roberto Marinho, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto 

Airton Senna, Instituto Inspirare, dentre outros. Esses agentes privados, nos anos 1990, 



integravam o Movimento Todos pela Educação e, nesse contexto, o Movimento pela Base 

Nacional Comum. Também tinham presença destacada nesse processo de elaboração, muitos 

docentes de universidade públicas e privadas que compactuavam com a direção dada aos 

trabalhos1. 

A terceira versão, encaminhada para análise do Conselho Nacional de Educação, em 

2017, foi elaborada no âmbito do governo Temer (PMDB), quando José Mendonça Bezerra Filho 

(DEM) era o Ministro da Educação. A versão enviada ao CNE não trazia o Ensino Religioso 

como elemento da BNCC, trazia a obrigatoriedade da Língua Inglesa e não continha mais a 

proposta para o Ensino Médio. Assim como no momento anterior, os empresários e 

universidades estavam presentes. Por mais que a terceira versão trouxesse essas mudanças e 

era resultado, inclusive da troca de várias assessorias, mantinha a lógica empresarial e o 

resgate de muitos elementos das discussões acerca de currículo, presentes nos anos 1990. 

Numa análise detalhada é possível visualizar alguns elementos críticos, presentes nas versões 

anteriores, que não mais constavam nesta versão2. A última versão apresentada durante o 

governo Temer (PMDB) à sociedade brasileira, trazia de volta o Ensino Religioso, mudava o 

tempo de alfabetização para até o 2º. Ano do Ensino Fundamental e não trazia  a proposta do 

Ensino Médio. Em 2018, o governo publicou um documento complementar com a proposta 

incompleta e não definida para o Ensino Médio e uma nova introdução à BNCC. 

Várias são as polêmicas em torno do documento. Destacamos aqui alguns elementos para 

reflexão. Fazemos um alerta, no sentido de se tomar cuidado para não ler o documento da 

BNCC isolado das questões do contexto, atentando para as categorias utilizadas, que por vezes, 

são as mesmas utilizadas em propostas contra-hegemônicas. Na BNCC, essas categorias, 

foram ressignificadas. Exemplo disso é o anúncio da formação de sujeitos críticos, com a adoção 

da concepção de um crítico pragmático, sujeito autônomo, capaz de resolver problemas e não 

de apropriar-se da realidade com a percepção das contradições que nela se apresentam, na 

perspectiva de um posicionamento de enfrentamento, em defesa da classe trabalhadora. 

1. Sobre a padronização do currículo brasileiro: há uma legalidade para a padronização, 

porém, nesta legalidade também temos um aparato suficiente para orientar a construção de 

propostas curriculares regionais, locais. Exemplo disso é o conjunto de diretrizes que temos 

para todos os segmentos, para todas as modalidades e para todos os temas obrigatórios, 

                                                           
1
 Ver D’AVILA, Jaqueline Boeno. As influências dos agentes públicos e privados no processo de 

elaboração da Base Nacional Comum Curricular. 2018. 130 p. Dissertação (Mestrado em Educação) 
– Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2018. 
2 Ver, por exemplo o texto intitulado “Posionamento do projeto leitura e escrita na educação infantil 
em relação à terceira versão da BNCC” – apresenta críticas à 3ª. versão da BNCC. O Projeto “Leitura e 

Escrita na Educação Infantil” foi uma parceria firmada entre MEC/SEB/COEDI, UFMG, UFRJ e UNIRIO. Muitas entidades 
se manifestaram, fazendo críticas à BNCC: ANDES, Anped, Anfope, dentre outras 



produzidos pelo MEC durante os anos 2000. Diga-se de passagem, com concepções mais 

avançadas do que as apresentadas na BNCC. Na própria BNCC há elementos antagônicos em 

relação à obrigatoriedade da sua adoção, ora indicando que ela é ‘referência nacional comum e 

obrigatória”, ora  que é “norma que deve orientar”, ora que é “um dos arranjos possíveis”. 

Mesmo assim, na Resolução CP/CNE 2/2017 há uma indicação  para que as avaliações em 

larga escala, para que a formação inicial e continuada, para que os programas e projetos, 

especialmente, o PNLD sejam adequados à BNCC. A BNCC é inconstitucional e 

desnecessária! Não é à toa que, ao anunciar seus marcos legais, não indica o Artigo 206 da 

Constituição, que é justamente, o artigo que indica os princípios da educação brasileira, que 

inclui a liberdade de concepção pedagógica, liberdade de ensinar e aprender. 

 

2. Sobre a lógica empresarial e a similaridade com os Parâmetros/Referenciais 

Curriculares dos anos 1990: no documento se retoma o movimento de reformulação 

curricular pautado na transferência dos elementos da empresa para a escola, o que se 

expressa, por exemplo, na retomada da aprendizagem com foco no desenvolvimento de 

competências e habilidades, na composição de um documento orientador que tem um 

relativismo epistemológico e que se pauta nos resultados. O documento é, na verdade, uma 

lista de descritores para avaliação em rede, não apresenta conteúdos, nem ao menos explicita 

as concepções adotadas, com o único propósito de apresentá-la como supostamente neutra. 

Retoma, do relatório Educação, um tesouro a descobrir, de Jacques Delors, os quatro pilares: 

aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer. Propõe a 

formação de sujeitos autônomos, competitivos, competentes e habilidosos para o capital. O 

maior problema nesta questão é que a finalidade da escola não é a mesma que da empresa! O 

problema já inicia por aí. Além disso, adotar essa lógica, é adotar a perspectiva da formação 

unilateral, negando a educação como formação humana em todas as dimensões, na 

perspectiva da emancipação humana! Tal perspectiva à antagônica aos princípios da Educação 

do Campo. 

 

3. Sobre a não clareza em relação à proposta do  Ensino Médio. Nenhuma das versões da 

BNCC trouxe elementos suficientes para compreender de fato o que se propõe para o Ensino 

Médio. No documento, apesar da indicação de elementos curriculares, há apenas a indicação 

de competências específicas para Língua Portuguesa e Matemática. Há um indicativo sobre os 

itinerários formativos, mas não em relação a sua forma objetivada de implementação, bem 

como uma proposição de superação da organização disciplinar do currículo, propondo a 

organização do trabalho pedagógico por meio de laboratórios, oficinas, clubes, observatórios, 

incubadoras, núcleos de estudo e núcleos de criação artística. Há a inclusão de parte da carga 



horária a distância, o que favoreceria grandes empresas que têm monopólio nessa área. Há 

muito o que se explicar ainda em relação ao Ensino Médio. 

 

4. Sobre o retrocesso na questão da Educação Infantil – a proposta apresentada é insuficiente 

 

5. Sobre o retrocesso na questão da alfabetização – essa é uma área que avançou 

significativamente em termos de concepção e de organização do trabalho pedagógico nas 

últimas décadas. A BNCC apresenta nesses dois aspectos, pelo menos umas quatro décadas 

de retrocesso. Apresenta uma concepção fortemente vinculada à alfabetização meramente 

funcional e impõe 7 anos de idade, ou 2º. Ano, como prazo para alfabetização inicial. Há, 

inclusive, um descompasso entre a língua portuguesa e as demais disciplinas no que se refere 

a essas questões. Sendo que o  maior retrocesso encontra-se justamente na língua 

portuguesa. 

 

6. Sobre a presença do Ensino Religioso no documento e a elevação do status do Ensino 

Religioso para Área do conhecimento – essa disciplina não faz parte da Base Nacional 

Comum, pois não é disciplina obrigatória para os estudantes. Não deveria estar no documento, 

muito menos ser elevada ao status de área. Na correlação de forças, os coletivos mais 

conservadores acabaram vencendo o MEC, que poderia ter se posicionado pela não inclusão 

no documento. 

 

7. Sobre o silenciamento de várias questões sociais – mesmo o PL da Escola Sem Partido 

ter sido arquivado, na definição dos objetivos de aprendizagem na BNCC, acabou cumprindo 

sua tarefa. Ao pesquisarmos, no documento, categorias como ‘sexualidade, classe social, luta 

de classes, identidade de gênero, movimentos sociais, povos indígenas, quilombolas e outras’, 

podemos perceber claramente a quase invisibilidade de tais questões. Há um silenciamento 

intencional de tais questões, o que indica a objetivação de uma formação humana incompleta, 

de visão restritiva. 

Em 2018, o MEC produziu e depois enviou ao CNE a versão preliminar da  Proposta para 

a  Base Nacional Comum da formação de professores da Educação Básica. A partir disso o CNE 

está elaborando seu Parecer (já em sua 3ª. versão, em 2019). Todas as proposições colocadas 

no documento do MEC estão pautadas em pesquisas que indicam a precariedade dos processos 

de formação de professores, mas não assume as responsabilidades do Estado pelos resultados, 

que é o mantenedor e articulador de políticas nessa área. O documento do MEC indica uma 

visão sistêmica ao  tratar da formação inicial e continuada, do plano de carreira e avaliação. A 

proposta enfatiza a pedagogia dos resultados, pauta-se no pragmatismo para a formação e na 

lógica das competências (apresenta, inclusive, uma matriz de competências), indica a BNCC 



como referência, apresenta o ENADE como exigência para ingresso na docência, portanto, têm 

elementos que indicam a mesma lógica da BNCC. 

 

Diante deste estado de coisas, quais são nossos desafios? 

1. Estudar os elementos do contexto da formulação da BNCC e da Proposta para a  

Base Nacional Comum da formação de professores da Educação Básica e os 

documentos produzidos, identificando um projeto neoliberal de educação, pautado na 

formação unilateral dos sujeitos; 

2. Rechaçar por inteiro, tanto a BNCC como a Proposta para a  Base Nacional Comum 

da formação de professores da Educação Básica, pois ambas tem a natureza do 

projeto neoliberal de educação, por isso, não permitem remendos, são irreformáveis; 

3. Construir e fortalecer propostas curriculares contra-hegemônicas que defendam a 

educação omnilateral; que se proponham a construir consciência de mudança; que 

valorizem o campo como lugar de vida, de cultura, de luta, de história; que combinem 

luta pela educação com luta pela emancipação da classe trabalhadora; que defendam 

uma educação com perspectiva de futuro;  

4. Construir processos de formação inicial e continuada que contribuam para 

instrumentalizar os trabalhadores em educação para o enfrentamento, para a luta pela 

educação da classe trabalhadora, na perspectiva da emancipação humana; 

5. Organizar e fortalecer os coletivos que pautam a Educação do Campo, 

especialmente, os fóruns, os comitês, as articulações criadas no âmbito desta luta! 

 

FÓRUM NA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

BRASÍLIA, 13/10/2019 

 

 


