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fundamental e a formação. p. 114. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2020. 

 
RESUMO 

 
Este estudo investigou a semiformação na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo como pressuposto teórico a Teoria 
Crítica representada por Adorno, Horkheimer e Marcuse. A semiformação é 
entendida por Adorno como a falsificação da formação, como seu colapso e como 
sua sucedânea. Pode ser definida também, como um processo de dominação 
cultural que reproduz no âmbito da cultura a mesma lógica fetichista da produção de 
mercadorias. Ela concilia coisas irreconciliáveis como cultura e entretenimento, rigor 
e profundidade, o contingencial e o volúvel no lugar da solidez inerente a 
historicidade característica da cultura. A semiformação anula a autocrítica e a 
reflexão, os quais se constituem em componentes da formação, cujo conceito 
também é discutido, juntamente com o conceito de cultura e o de currículo. A 
pesquisa norteou-se pela metodologia de natureza qualitativa, com análises 
bibliográfica e documental. Os documentos analisados foram a BNCC dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental e o Guia de Implementação da BNCC nesse nível de 
ensino. A indagação que compôs o problema desta pesquisa consistiu na seguinte 
questão: Como a semiformação, também chamada pelos teóricos da Teoria Crítica 
de formação falsificada ou substitutiva, manifesta-se na Base Nacional Comum 
Curricular? Para responder à problemática, a pesquisa elegeu como objetivo geral: 
investigar a semiformação na BNCC nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os 
objetivos específicos consistiram em: discutir os antecedentes históricos, os 
aspectos conceituais, as resistências e os debates acadêmicos que permearam a 
elaboração e a aprovação da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino 
Fundamental nos Anos Iniciais; refletir sobre a concepção de semiformação, 
formação, cultura e currículo, tendo como fundamento a Teoria Crítica; analisar a 
BNCC nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e o seu Guia de Implementação 
no âmbito de categorias eleitas com base na Teoria Crítica. As concepções que 
fundamentaram a compreensão do objeto de estudo (a BNCC) no âmbito da 
perspectiva teórica eleita foram: razão instrumental, semiformação, formação e 
cultura. A tecnificação e a conciliação foram eleitas como concepções que 
expressam as contradições que perpassam o processo formativo intencionado pela 
BNCC, cuja análise é imprescindível no contexto do materialismo histórico dialético. 
Os resultados da pesquisa revelam que a falsificação da formação na BNCC do 
Ensino Fundamental e no seu Guia de Implementação se expressa por meio da 
normatização, do nominalismo, da unificação, da hierarquização e do 
enfraquecimento da autonomia e do protagonismo docente. Os documentos também 
se constituem em instrumentos a serviço da promoção da indústria cultural, na 
medida em que incitam uma corrida das editoras e das empresas que elaboram 
materiais didáticos e softwares educativos. 

 
Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular. Currículo. Formação. 
Semiformação. Teoria Crítica. 
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ABSTRACT 

 

This study investigated semiformation in the Brazilian National Common Curricular 
Base (BNCC) in the Early Years of Elementary School, having as theoretical 
assumption the Critical Theory represented by Adorno, Horkheimer and Marcuse. 
Semiformation is understood by Adorno as the falsification of the formation, as its 
collapse and as its substitute. It can also be defined as a process of cultural 
domination that reproduces in the context of culture the same fetishist logic of 
mercantile production. It conciliates irreconcilable things, such as culture and 
entertainment, rigor and depth, the contingential and the volatile, instead of the 
solidity inherent to the characteristic historicity of culture. Semiformation annuls self-
criticism and reflection, which are components of formation, whose concept is also 
discussed, along with the concept of culture and curriculum. The research was 
guided by a qualitative methodology, with bibliographic and documental analysis. The 
documents analyzed were the BNCC of the Early Years of Elementary School and 
the Implementation Guide of the BNCC at this level of education. The question that 
composed the problem of this research consisted in the following question: How does 
semi-formation, also called by Critical Theory theorists of false or substitutive 
formation, manifest itself in the Brazilian National Common Curricular Base? In order 
to answer the problem, the research elected as its general objective: to investigate 
semiformation in the BNCC in the early years of elementary school. The specific 
objectives were: to discuss the historical background, conceptual aspects, 
resistances and academic debates that permeated the elaboration and approval of 
the Brazilian National Common Curricular Base for Elementary School in the Early 
Years; to reflect on the conception of semiformation, formation, culture and 
curriculum, based on Critical Theory; to analyze the BNCC in the Early Years of 
Elementary School and its Implementation Guide within the categories elected, 
based on Critical Theory. The concepts that supported the understanding of the 
object of study (the BNCC) within the elected theoretical perspective were: 
instrumental reason, semiformation, training and culture. The technification and the 
conciliation were elected as concepts that express the conflicts that go through the 
formative process intended by the BNCC, whose analysis is indispensable in the 
context of dialectical historical materialism. The results of the research reveal that the 
falsification of the formation in the BNCC of Elementary School and in its 
Implementation Guide is expressed through standardization, nominalism, unification, 
hierarchisation and weakening of the autonomy and protagonism of teaching. The 
documents are also instruments at the service of the promotion of the cultural 
industry, to the extent that they incite a rush of publishers and companies that 
produce educational materials and software. 

 

Keywords: Brazilian National Common Curricular Base. Curriculum. Formation. 
Semiformation. Critical Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi indicada 

pela Conferência Nacional de Educação (CONAE), realizada em 2010. Em 25 de 

junho de 2014, a Lei n° 13.005, regulamentou o Plano Nacional de Educação (PNE). 

Nesse documento, quatro de suas vinte metas se referiam à elaboração de uma 

Base Nacional Comum Curricular. No mesmo ano ocorreu entre 19 e 23 de 

novembro, a 2ª Conferência Nacional pela Educação (CONAE). Ela resultou em um 

documento sobre as propostas e reflexões para a Educação brasileira, incluindo a 

mobilização para a construção de uma Base Nacional Comum Curricular.  

Em 2015, o Seminário Interinstitucional reuniu Especialistas em Educação, a 

fim de elaborar a primeira Proposta da Base Nacional Comum Curricular. Nesse 

mesmo ano, houve uma mobilização das escolas de todo o Brasil, conhecida como o 

dia D da BNCC, para a discussão do documento preliminar da Base Nacional 

Comum Curricular. 

Em 2016, é disponibilizada a segunda versão da BNCC e foram promovidos 

pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e a União Nacional 

de Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Seminários Estaduais com 

professores, gestores e especialistas. Nesse ano, iniciou-se a redação da terceira 

versão da BNCC.  

Em 20 de dezembro de 2017 a Base Nacional Comum Curricular foi 

homologada pelo Ministro da Educação, Mendonça Filho. Em 22 de dezembro, o 

Conselho Nacional de Educação (CNE) apresentou a Resolução CNE/CP n°2, de 22 

de dezembro de 2017, que instituiu e orientou a implantação da Base Nacional 

Comum Curricular.  

A partir de março de 2018, educadores do Brasil inteiro dedicaram-se ao 

estudo e a compreensão da parte homologada da Base, a qual compreendeu a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental.  

Nesse momento, eu atuava como professora dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, em uma Escola Municipal do Município de Inácio Martins-PR, na qual 

participei de grupos de estudos voltados para o conhecimento acerca do novo 
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documento denominado Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Nesses grupos, 

buscávamos entender como adequar nossa prática ao documento. No entanto, o 

processo de discussão gerava mais dúvidas acerca da implementação da BNCC, 

dentre elas: O que ensinar e como ensinar nessa nova proposta? Como escolher ou 

selecionar os conteúdos de forma a desenvolver as competências e habilidades 

sugeridas pelo documento? Como utilizar-se dos recursos tecnológicos sugeridos, 

uma vez que na realidade e na maioria das vezes, as escolas não dispõem desses 

recursos e nem de profissionais preparados para trabalhar com eles? Como utilizar-

se dos códigos alfanuméricos em planejamentos de aulas, livros de registro e outros 

documentos da escola?  

Durante esse processo, fui aprovada no Programa de Pós-graduação em 

Educação da UNICENTRO. Os conteúdos das disciplinas ministradas no mestrado, 

especialmente aquelas que integram a Linha de Políticas Educacionais, História e 

Organização da Educação, e o contato com a Teoria Crítica, cuja fundamentação 

teórica embasa esta pesquisa, contribuíram para que eu deslocasse a minha 

preocupação da esfera do factível e funcional, para o âmbito da compreensão dos 

pressupostos que integram a concepção da formação na BNCC. Esses 

pressupostos referem-se à compreensão da sociedade e de suas políticas 

educacionais. 

Assim, este trabalho vincula-se ao Grupo de Pesquisa Sociedade, Formação, 

Cultura e Tecnologia, na Linha Educação e Contemporaneidade, que objetiva refletir 

acerca do processo formativo sob a perspectiva da Teoria Crítica. Para essa, o 

processo de desenvolvimento da razão negou a dimensão emancipatória, cuja 

característica, segundo Adorno (1995), pressupõe a aptidão e coragem do indivíduo 

para fazer uso de seu próprio entendimento sem a direção de outrem, a autonomia e 

a capacidade de autorreflexão crítica. No lugar do desenvolvimento dessas 

características, tem-se “O conhecimento convertido em reconhecimento, e com a 

suspensão do momento reflexivo é afastado o risco de que o sujeito coloque no real 

algo que, de início, já não estivesse nele” (ROUANET, 1986, p. 147). 

O arrefecimento das características emancipatórias da razão compromete a 

formação, uma vez que essa prescinde da autonomia, da autorreflexão crítica e da 

autodeterminação. Nesses termos, a formação destoa da razão instrumental, voltada 
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para a operacionalização. Ela busca na tradição os seus pressupostos, pois lembra 

a cultura antes de ser tomada pelo valor da mercadoria, ou seja, pelo valor de troca, 

que a torna análoga a um produto regulado pela lógica do mercado, seguindo as 

suas demandas. Sob essas condições, a formação converte-se em semiformação. A 

semiformação, juntamente com a razão instrumental, a formação e a cultura, 

constituíram-se em concepções fundantes para a análise teórica do objeto (a BNCC) 

á luz da perspectiva Teoria Crítica. 

No âmbito dessa teoria, a mediação e a contradição destacam-se, já que 

nessa perspectiva a síntese e a totalidade convergem com a ideia de identidade e 

unidade, presentes na lógica da sociedade regulada pela produção de mercadorias. 

Para a Teoria Crítica, a mediação não é um espaço entre dois conceitos, pois a 

sociedade media e é mediada por tudo que a constitui, o que evidencia a valorização 

do movimento, na tentativa de não se paralisar o conceito, que só pode ser pensado 

em sua historicidade. Por isso, a pesquisa buscou a compreensão do objeto no 

âmbito do contexto histórico no qual ele se inseriu e no âmbito do embate de 

interesses.  

Quanto à contradição, a pesquisa pautou-se no fato de que a sociedade 

procura eliminá-la, dissuadi-la, utilizando de um discurso convincente, tal qual 

aparece na BNCC. Para expressar como esse fato é possível e como as 

características semiformativas são encobertas por um discurso bem articulado, a 

pesquisa elegeu a tecnificação e a conciliação como aspectos que expressam com 

maestria a falsificação do conceito de formação – a semiformação – pela BNCC.   

As concepções da Teoria Crítica sobre a semiformação foram confrontadas 

com as ideias presentes na BNCC, promovendo a hipótese da existência de vínculos 

entre ambas. Isto porque o conteúdo e organização da BNCC prezam pela 

totalidade, pela padronização do currículo, por meio de competências e habilidades 

que todos os estudantes do Brasil devem desenvolver. Assim, professores são 

impedidos de pensar para além do que o documento sugere, têm sua autonomia, 

criatividade e experiência impossibilitados o que acaba por comprometer o processo 

formativo. 
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Essa hipótese culminou na elaboração do problema desta pesquisa: Como a 

semiformação, também chamada pelos teóricos da Teoria Crítica de formação 

falsificada ou substitutiva, manifesta-se na BNCC? 

O problema culminou no objetivo geral da pesquisa, ou seja, investigar a 

semiformação na BNCC nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo como 

pressuposto teórico a Teoria Crítica, representada por Adorno, Horkheimer e 

Marcuse.  

Do objetivo geral derivam os seguintes objetivos específicos: discutir os 

antecedentes históricos, os aspectos conceituais, as resistências e os debates 

acadêmicos que permearam a elaboração e a aprovação da Base Nacional Comum 

Curricular para o Ensino Fundamental nos Anos Iniciais; refletir sobre a concepção 

de semiformação, formação, cultura e currículo, tendo como fundamento a Teoria 

Crítica; analisar a BNCC nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e o seu Guia de 

Implementação no âmbito de categorias eleitas com base na Teoria Crítica. 

Para tanto, este trabalho compõe-se de três capítulos. O primeiro deles 

considera a materialidade do discurso produzido pela BNCC, o seu aspecto histórico 

e social, expresso nas demandas econômicas da política neoliberal, que enfatiza os 

resultados e a racionalidade instrumental, compreendida enquanto racionalidade 

eficiente e produtiva. Sendo assim, a avaliação e o controle dos processos via a 

formulação de uma política curricular, constituem-se nos campos eleitos para definir 

a qualidade do ensino, ignorando-se as condições materiais que lhes são 

constitutivas.  

Esse fato, no âmbito da Teoria Crítica, é entendido como o disfarce da 

dominação, típico da sociedade fetichizada, na qual a aparência se impõe como a 

verdade – o que levou a refletir no segundo capítulo, sobre essa falsificação no 

campo educativo, sobre a semiformação. A reflexão desse termo reporta-se a outros 

que a ele se opõem, ou seja, a formação e a cultura.  A discussão acerca do 

currículo também compõe esse momento, tendo em vista a relação que existe entre 

o currículo, a cultura e a formação. A concepção de currículo à luz da Teoria Crítica 

permite apontar alguns aspectos que precisam fazer parte dele para que resista ao 

processo semiformativo. Dentre esses aspectos encontram-se a valorização da 

tradição e do diálogo entre essa e a realidade, a fim de manter a tensão entre o 
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pensamento e o real e garantir espaço para a pluralidade de ideias, pois ao 

contrário, o currículo incorre no risco de totalitarismo. 

Sob esses fundamentos, pretende-se constituir a base de análise da BNCC e 

de seu Guia de Implementação, cujo objeto constitui o terceiro capítulo. A leitura 

desses documentos fundamentou-se na Teoria Crítica, nas concepções que ela tem 

acerca da formação e da cultura, bem como o seu método de análise, no qual a 

dialética prima, sobretudo, pela mediação e pela contradição. Tais elementos 

incidiram sobre a escolha da tecnificação e da conciliação, cujos aspectos 

permitiram analisar os documentos utilizados para além de suas aparências, 

desvendando-se os seus simulacros e suas ameaças ao processo formativo. 
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CAPÍTULO 1 

POLÍTICA CURRICULAR NO CONTEXTO DA BNCC: ASPECTOS HISTÓRICOS, 
CONCEITUAIS E DEBATES ACADÊMICOS 

 

 

Este capítulo objetiva discutir os antecedentes históricos, os aspectos 

conceituais, as resistências e os debates acadêmicos que permearam a elaboração 

e a aprovação da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental nos 

anos iniciais. A referida normativa foi instituída pela Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 

de dezembro de 2017.  Porém, a Constituição do Brasil de 1988 previa a sua 

criação, assim como a Lei de Diretrizes e Base 9394/96 e o Plano Nacional de 

Educação de 2014. Dessa forma, o processo de elaboração e de aprovação da 

BNCC insere-se no contexto da política educacional e curricular do final do século 

vinte e das décadas iniciais do século XXI.   

Os acordos políticos e econômicos, além das estratégias de atuação do 

governo, revelam o sentido e o propósito sob o qual a BNCC foi implantada. Esse 

pressuposto fundamenta a primeira seção deste primeiro capítulo, que revela 

aspectos comuns na política educacional das últimas décadas.  

As resistências em torno da construção de uma Base Nacional Comum 

Curricular são expostas na segunda seção, na qual se destacam os 

posicionamentos da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE), do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 

(ANDES), da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

(ANFOP) e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa (ANPED), que se 

posicionou sobre a terceira versão da Base. Também são apresentados os 

posicionamentos de três das Conselheiras do CNE que votaram contrariamente a 

construção da BNCC. 

Os debates que cercam a Base Nacional Comum Curricular compõem a 

terceira seção, que toma como fundamento a literatura publicada em periódicos e 

livros sobre o assunto. A referida seção apresenta elementos para a reflexão a 

respeito de um dos pilares principais sobre o qual se edificou o discurso em defesa 

da BNCC: o discurso da melhoria da qualidade do ensino. Nesse discurso também 
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se sustentam as principais críticas à política curricular. Essas críticas alertam para o 

descaso às condições mais amplas que envolvem a educação e para as 

características que compõem a BNCC, dentre elas: a priorização dos resultados, a 

uniformização e o controle, as quais integram a lógica da racionalidade instrumental. 

A explicitação dessa racionalidade se faz com base na Teoria Crítica e nos 

autores que a representam, Adorno, Horkheimer e Marcuse. Essa tarefa compõe a 

intencionalidade da seção, que parte da hipótese do vínculo entre os conceitos e 

princípios da BNCC e a racionalidade instrumental – o que representa uma ameaça 

à cultura e, consequentemente, ao processo formativo. 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA BNCC 
 

A Base Nacional Comum Curricular, conforme Marsiglia (2017), foi prevista 

pela Constituição de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e pelo Plano 

Nacional de Educação (PNE), de 2014. Ela se constituiu em três etapas, sendo que 

a primeira foi submetida a uma consulta pública em 2015. No entanto, foram 

consideradas apenas as opiniões daqueles que estavam interessados em mudar a 

orientação curricular no Brasil. A segunda versão foi lançada em 2016, no mesmo 

período em que acontecia o processo de impeachment da então presidenta Dilma. A 

partir do golpe de Estado, os cargos do Ministério de Educação e Cultura (MEC) 

foram ocupados por pessoas ligadas aos partidos do Partido Social Democrático 

(PSDB) e Democratas (DEM). A terceira versão da BNCC foi adiada pelo pedido de 

que Mendonça Filho (Ministro da Educação), tendo em vista a necessidade de 

colocar os novos integrantes do ministério a par da reforma, quando na realidade, 

tratava-se de adequar o documento “aos interesses dos representantes da classe 

empresarial” (MARSIGLIA, 2017, p. 114). 

A aproximação das entidades representantes do capital é apontada por 

Peroni (2003) como uma tendência anterior ao processo de elaboração da Base 

Nacional Comum Curricular, uma vez que marca a política educacional a partir da 

década de 1990. Na década anterior (dos anos de 1980), o executivo federal 

mantinha alguma interlocução com a sociedade civil e com as organizações 

científicas e sindicais. A partir de 1995, esses interlocutores perdem espaço para 
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entidades como o Instituto Herbert Levy, que apresentou sua proposta para a 

educação em 1992, contando com o apoio das orientações da organização do 

Seminário Ensino Fundamental & Competitividade Empresarial, promovido em 1992. 

 Peroni (1993) afirma que o documento do Instituto Herbert Levy se pautou 

nas reformas educativas do Chile e da Inglaterra, países altamente influenciados 

pelo ideário neoliberal. Nesses termos, priorizou o financiamento e a avaliação, 

cujos aspectos deveriam exercer um papel preponderante na definição do currículo. 

Acreditava-se que a avaliação fomentaria o sentimento de competição entre as 

escolas e, consequentemente, o incentivo à melhoria da escola, por meio da 

promoção de uma lógica meritocrática. 

 A década de 1990 também foi marcada pela Conferência Mundial de 

Educação para Todos realizada na cidade de Jomtien – Tailândia. Ela contou com a 

representatividade de 155 países e nela se estabeleceu os rumos que a educação 

deveria tomar em âmbito mundial para “assegurar uma educação básica e de 

qualidade” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 98). O Brasil ficou incumbido de 

desenvolver políticas e estratégias para cumprir com o que ficou prescrito na 

conferência, visto que a taxa de analfabetismo do país era alta. 

 Em 1995, a UNESCO solicitou a produção de um relatório, o Relatório Delors, 

que foi elaborado por um francês, no qual se sugeriram estratégias para que as 

pessoas pudessem enfrentar as “tensões da mundialização, a perda das referências 

e das raízes, as demandas de conhecimento científico – tecnológico, principalmente 

das tecnologias da informação” (FRIGOTTO; CIAVATA, 2003, p. 99). 

 Nesse mesmo ano, o Banco Mundial a fim de reforçar os acordos da 

Conferência de Jomtien, elaborou diretrizes objetivando a eliminação do 

analfabetismo, o aumento da eficácia do ensino e o atendimento escolar.  O Banco 

Mundial recomendava também uma parceria entre setores públicos e privados na 

oferta da educação (FRIGOTTO; CIAVATA, 2003). 

 Os organismos Internacionais envolveram-se ativamente na construção 

dessas conferências e reuniões internacionais, que norteariam a educação dos 

países mais pobres e emergentes, tais como o Brasil. 

 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura – 
Unesco –, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
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BID –, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD – e 
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE 
(LIBÂNEO, 2016, p. 43). 

 

 Esses organismos multilaterais, por meio da “cooperação técnica e financeira” 

prestada aos “países com dificuldades”, oferecem empréstimos financeiros em troca 

do cumprimento dos “acordos formais”, que incluem até mesmo as ações de 

intervenção política (LIBÂNEO, 2016, p. 43-44). 

 A Declaração Mundial sobre Educação para Todos tinha como objetivo 

“satisfazer necessidades básicas de aprendizagem”. Ela compreende como básico 

na educação, aquilo que diz respeito ao mínimo que o indivíduo necessita para 

“sobreviver, viver e trabalhar com dignidade”. O documento ainda dá ênfase à 

aprendizagem e conhecimentos úteis, habilidades e raciocínio, aptidões e valores. A 

referida declaração deposita na educação várias funções para diminuir problemas 

ocasionados pela expansão do capitalismo, tais como marginalidade e pobreza. 

(LIBÂNEO, 2016, p.47). 

 A partir do que se definiu nessas conferências e reuniões internacionais, 

adentrou no contexto brasileiro a chamada Terceira Via, que nada mais é do que o 

capitalismo redefinido em tempos de crises, que procura meios de se manter. Peroni 

(2008) categoriza como globalização, neoliberalismo e terceira via o movimento do 

capitalismo em reestruturação produtiva. 

 

A Terceira Via teve origem na Inglaterra e apresenta como características 
gerais a presença do voluntariado, a desresponsabilização da esfera estatal 
para com os direitos sociais, a meritocracia nas questões da avaliação 
escolar e a responsabilidade pela execução da sociedade civil. (PIRES, 
2015, p. 48). 

 

 Tanto para o neoliberalismo, quanto para a terceira via, a crise estaria no 

Estado, mas o neoliberalismo busca a solução por meio das privatizações, enquanto 

a terceira via busca realizar parcerias entre Estado e sociedade civil, “fortalecendo 

relações entre o público e o privado” (PIRES, 2015, p. 48).  

 No decorrer do ano 2001, percebe-se que as políticas neoliberais dos 

governos de direita (Collor e Fernando Henrique Cardoso) geraram um alto custo 

social e consequentes desempregos, além da redução do mercado formal do 

trabalho e da destruição do sistema de proteção social. A saída desta situação em 
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que se encontrava o país foi vislumbrada por um projeto desenvolvimentista que 

priorizou o crescimento econômico e a geração e empregos. Dessa forma o PT 

(Partido dos Trabalhadores), que foi derrotado em eleições anteriores, percebeu a 

necessidade, segundo Diniz (2005, p.06), de “rever suas posições e criar estratégias 

que abandonassem qualquer tentativa de ruptura com o capitalismo”. Para tanto, 

distanciou-se “das posturas socialistas e assumiu um ideário mais próximo a social – 

democracia europeia”.  

Com o descontentamento da população em relação ao governo de Fernando 

Henrique Cardoso, é eleito em 2003, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) 

Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), que governou por oito anos e após Dilma Roussef, 

sua sucessora e do mesmo partido político que permaneceu na presidência por mais 

cinco anos (2011 – 2016). 

 Conforme Katz (2016, p. 201), durante a primeira administração de Lula não 

houve grandes mudanças e ele adotou uma postura de conformismo. Por essa 

razão o primeiro período de seu governo foi caracterizado por muitos autores como 

“social-liberalismo, neoliberalismo atenuado”, nomes complementares ao 

neoliberalismo. Mas o cenário se configurou no segundo período de seu mandato e 

no mandato de Dilma, quando ocorreram mudanças significativas na forma de 

governo e o PT procurou implementar “exatamente a tese desenvolvimentista” 

buscando fazer refletir quais foram as vantagens e ganhos que obtiveram os 

trabalhadores frente ao autoritarismo neoliberal no período anterior” (FREITAS, 

2018, p. 23). Houve, dentre outras questões nem todas positivas, uma grande 

redução da pobreza, principalmente por meio de melhorias registradas no salário 

mínimo dos trabalhadores, além de muitas famílias beneficiadas com o programa 

Bolsa Família1. (KATZ, 2016).  

                                            
1
O Programa Bolsa Família é uma Lei Federal nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004 foi criado em 

2003, regulamentado pelo Decreto nº 5.209 e outros. Visa combater à pobreza e a desigualdade no 

Brasil. Apresenta três eixos: complemento de renda – mensalmente o governo federal destina às 

famílias beneficiadas uma quantia em dinheiro e destinado ao alívio da pobreza. Acesso aos direitos 

– para receber o dinheiro, as famílias precisam cumprir com algumas condições que garantam acesso 

à educação, à saúde e à assistência social. Articulação com outras ações – o programa tem 

capacidade de integrar e articular várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das 

famílias, para que assim, superem a situação de vulnerabilidade e de pobreza. Informação retirada do 

site do Programa Bolsa Família no endereço eletrônico: http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia, 
acesso em 04 fev de 2019. 

http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia


11 

 

 A partir dos anos 1990, o neoliberalismo adentrou no Brasil e influenciou a 

educação e a sociedade por meio das reformas. Mas, com a entrada do governo do 

PT, em 2003 criou-se uma “ilusão de que o neoliberalismo havia passado”, quando 

na verdade, buscava formas e estratégias para se fortalecer em âmbito mundial 

(FREITAS, 2018, p. 21). 

 De acordo com Dias (2018), em agosto de 2016, a presidenta Dilma sofre um 

golpe de Estado, o qual se mascarou como um processo de impeachment em 

defesa da democracia. No entanto, os defensores desse golpe (burguesia e parte do 

judiciário) conseguem sustentar a farsa até os dias de hoje. Para legitimação do 

golpe uniram-se parlamentares, judiciário e a grande mídia proclamando estarem 

defendendo a democracia. Em 17 de abril de 2016, deputados brasileiros aprovaram 

um relatório pedindo o impeachment da então presidenta. Muitos deles eram 

condenados ou processados, mas na ocasião “evocaram a Deus, à família, à ética, à 

prosperidade, à honra, a militares criminosos de 64 […] para proferir sua lealdade ao 

povo” (DIAS, 2018, p.65). 

 Conforme o autor supracitado, o que caracteriza esse processo como golpe é 

a maneira como se realizou, ao contrário do que seria considerado correto. 

Primeiramente ocorreram as acusações para depois se buscar argumentos jurídicos. 

A pretensão era de derrubar o PT, para isso seus integrantes deveriam ser 

criminalizados. Os golpistas usaram também como estratégia, a escolha de 

 

trechos e gravações de depoimentos e documentos relativos às 
investigações de corrupção na Petrobrás que deveriam chegar aos grandes 
grupos midiáticos (Globo, Abril, Folha, etc). Essa ação permitiu que os 
vazamentos fossem certeiros, no sentido de que atingissem, principalmente, 
membros do PT e pessoas próximas a Lula e Dilma (DIAS, 2018, p. 71). 

 

Para Dias (2018), após a queda de Dilma, o golpe ficou mais evidente quando 

o governo que a sucedeu, o de Michel Temer, propôs uma reforma no Ensino Médio 

retirando as disciplinas de filosofia e sociologia de seu caráter obrigatório, manobra 

essencial, visto que na democracia o conteúdo crítico dessas disciplinas é 

fundamental.  

 No entendimento de Freitas (2018), foi por meio de reformas nos diferentes 

setores que se buscou garantir o processo e acumulação capital. Assim, foi 
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necessário acabar com os direitos dos trabalhadores, um a um, e com as 

reivindicações de grupos políticos que se voltavam contra o neoliberalismo. Quando 

se retira os direitos dos trabalhadores, tais como, direito à saúde, educação, 

previdência, leis trabalhistas, estes ficam desprotegidos frente ao empresário sem 

ter a quem recorrer quando necessário e passam a aceitar aquilo que lhes for 

imposto (FREITAS, 2018). 

 Segundo essa lógica, instaura-se um clima de competição em que o 

individualismo se sobrepõe. As pessoas passam a se reconhecer como parte do 

mercado e a competir com os demais. Como as reformas de educação são 

financiadas por empresários, as escolas passam a aderir essa forma de organização 

praticada pelas empresas e assim esse mesmo clima de competição invade as salas 

de aula. 

 Sob essas condições, os alunos que vierem a apresentar um baixo 

rendimento/desempenho deverão ser excluídos da escola da mesma forma que um 

trabalhador seria demitido de uma empresa. O mesmo poderia acontecer com os 

professores (FREITAS, p. 2018). 

 A privatização da educação ocorreu na medida em que ela se afastou do 

Estado, já que, para o neoliberalismo, importa o mínimo possível de atuação do 

Estado, que deve governar em prol do “livre mercado”. Dessa forma, quando se diz 

respeito a educação, o Estado tem como papel oferecer o mínimo, o “básico para o 

cidadão” (FREITAS, 2018, p. 32). 

 Na concepção do mercado, não convém ao Estado, interferir na educação 

para que as escolas não se desestimulem a prestar serviços de qualidade, pois se 

acredita que a competição promove a busca pela qualificação e, consequentemente, 

o ensino de qualidade. 

 Freitas (2018, p.38) opõe-se à crença neoliberal de que a qualidade da 

educação depende da sua privatização, pois assim a educação passaria a ser 

desvinculada da vida social, já que as “condições de vida das crianças” e outras 

questões não seriam consideradas. Os únicos responsabilizados pelo sucesso ou 

fracasso dessas seriam o professor e a escola. Esse é um movimento que se 

configura de “cima para baixo” e que pode receber diversas denominações. Freitas 

(2018, p. 40-41) utiliza-se do termo “movimento da reforma empresarial da 
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educação” que “desenvolveu-se de forma mais extensa nos Estados Unidos da 

América e Chile”. Nos Estados Unidos os reformadores formam alianças buscando 

fortalecer sua ideia de educação e sociedade com participação de “acadêmicos, 

grandes empresários, políticos, institutos […]”, entre outros.  

 No Brasil, de forma semelhante, essas alianças também são feitas e 

objetivam o investimento para que a educação deixe de ser um direito social. 

 

Os reformadores visam a implementação de reformas educacionais para 
[…] garantir o domínio de competências e habilidades básicas necessárias 
para a atividade econômica revolucionada pelas novas tecnologias e 
processos de trabalho [...] (FREITAS, p.42). 

 

Na busca da qualidade desejada pela via privada da educação, um grupo de 

empresários se organiza e cria em 2005, o Movimento “Todos pela Educação”, que 

passa a definir e defender “competências básicas” a serem medidas por meio do 

desempenho no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 

2007) e, também, por meio de outras avaliações. Dessa forma, a escola subordina-

se ao programa “neoliberal de sociedade e educação”, em que a privatização, a 

divisão técnica do trabalho e a responsabilização pelo desempenho dos educandos 

nas avaliações externas vêm se consolidando por meio de lemas como “educação 

de qualidade” e “direitos de aprendizagem” (MARSIGLIA, 2017, p.113). 

 A atuação dessa organização, de acordo com Martins e Krawczyk (2018), 

consistiu na apresentação de algumas metas de fácil entendimento para a educação 

pública brasileira e da divulgação de dados sobre a educação, utilizando-se os 

meios de comunicação como veículo de propagação. As metas do TPE, conforme o 

Estatuto Social Consolidado (2019, p. 2), consistem: 

  

Meta 1 - Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola.  
Meta 2 - Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos.  
Meta 3 - Todo aluno com aprendizado adequado a seu ano.  
Meta 4 - Todo jovem de 19 anos com Ensino Médio concluído.  
Meta 5 - Investimento em educação ampliado e bem gerido. 
 

 
O Movimento Todos pela Educação se mantém financeiramente por meio de 

doações de grandes empresários da burguesia e até mesmo de organizações 
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internacionais. Ele justifica sua presença na educação, propagando o ideal de 

corresponsabilidade, ou seja, convencendo a respeito da necessidade de que 

diversos setores e segmentos da sociedade precisam se corresponsabilizar pela 

educação do país. Esse movimento questiona os governos por oferecerem 

matrículas aos alunos sem garantir a permanência. Ele preza pela qualidade e pelo 

bom desempenho dos estudantes em avaliações mensuráveis, internacionais 

(MARTINS; KRAWCZYK, 2018). 

Entretanto, essa ideia de corresponsabilidade apresentada pelo Todos pela 

Educação aos professores, considerados como os principais sujeitos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, pressupõe, de acordo com Martins e Krawczyk 

(2018), a responsabilidade de cumprir com as recomendações, que lhes são 

atribuídas verticalmente. O professor passa a ser o principal responsável pelo 

desempenho da sua turma. 

O site Todos pela Educação (TPE) traz como propósito desse movimento: 

“Melhorar o Brasil impulsionando a qualidade e a equidade da educação básica”. O 

conceito de qualidade defendido por essa organização é 

 

Aquela que visa o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o 
exercício da cidadania e para o trabalho [...] assim como a promoção do 
respeito à diversidade e à pluralidade de ideias, do saber científico e 
acumulado pela humanidade, e das competências e habilidades para a 
complexa vida do século 21 [...] (RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TODOS 
PELA EDUCAÇÃO, 2019, p. 7). 

 

Bernardi, Uczak e Rossi (2015, p. 59) explicam que a palavra qualidade na 

perspectiva do Todos pela Educação, refere-se à adequação da prática das escolas 

à prática das empresas, as quais se baseiam em princípios de eficiência, 

produtividade, que “possam ser mensuradas através de provas padronizadas 

aplicadas a estudantes de todo o país”. 

 O Movimento Todos pela Educação também pode ser definido como um 

grupo histórico que tem um projeto de sociedade e que se articula produzindo 

história para defender interesses de uma classe. O movimento constitui-se 

independentemente do Estado, mas se articula a ele argumentando que, por si só 
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não é capaz de resolver em pouco tempo os problemas da educação (BERNARDI; 

UCZAK E ROSSI, 2015). 

 Atualmente, esse movimento constitui-se de três conselhos, sendo o 

Conselho de Governança, composto por 18 membros e da presidente Denise Aguiar 

Alvarez, ligada à Fundação Bradesco. O Conselho de Fundadores composto por 

nove membros e do qual fazem parte Jorge Gerdau Johannpeter do Instituto 

Gerdau, Viviane Senna do Instituto Ayrton Senna, dentre outros. Também, pelo do 

Conselho de fiscais que possui mais três integrantes2, que são grandes empresários, 

banqueiros ou consultores de empresas, tais como Fundação Bradesco, Itaú Social, 

Fundação Telefônica Vivo, Instituto Unibanco, Fundação Lemann, Instituto 

Península, Instituto Natura, Milu Villela, Família Kishimoto. (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2019). 

 Conforme Bernardi, Uczak e Rossi (2015), os sujeitos anteriormente 

mencionados, relacionam-se com outras redes em âmbito nacional e internacional, 

facilitando assim a atuação em outros espaços. A atuação por meio das redes 

garante-lhes maior proteção. 

Desde seu surgimento, o movimento Todos pela Educação propôs um novo 

projeto curricular que passou a ser fortemente defendido pela classe empresarial. 

Dessa forma a “Fundação Itaú Social, Fundação Lemann, Fundação Roberto 

Marinho, Instituto Unibanco, Instituto Airton Senna, Instituto Natura, CENPEC, 

Organismo Todos pela Educação” articulam-se e criam ainda no governo de Dilma, 

o Movimento pela Base Nacional Comum (BNCC) (MARSIGLIA, 2017, p.114). 

O referido movimento pautou-se nos dados da política de avaliação da 

educação, a qual se intensifica a partir dos anos 2000, sendo que os dados do 

SAEB analisados entre 1995 e 2003, mostraram que os alunos tiraram médias 

inferiores ao que se esperava do seu desempenho “quanto às habilidades e 

competências esperadas para cada nível de ensino”. Esse desempenho dos alunos 

revelou a necessidade de políticas educacionais que contribuíssem com a melhoria 

da qualidade do ensino (COELHO, 2008, p.242). 

A partir de 2005, o SAEB foi dividido em dois instrumentos distintos: a 

                                            
2
Estes dados foram consultados em 25 de janeiro de 2019 no endereço do site do TPE: 

https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/o-todos/#bloco_68  
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Avaliação Nacional dos Estudantes da Educação Básica (ANEB) e a Prova Brasil. 

Ela tem como objetivo “divulgar resultados da qualidade da educação de forma 

agregada por regiões, unidades da federação, ou redes de ensino (pública ou 

particular)”. “É um levantamento amostral que incide em extratos predefinidos da 

população”. Enquanto a prova Brasil “fornece resultados do desempenho por 

município e por escola individualmente”. Tem por objetivo “auxiliar na formulação de 

políticas educacionais e de direcionar recursos técnicos e financeiros dos governos” 

(MINHOTO, 2016, p. 80). 

Para Minhoto (2016, p.80), “além do teste de múltipla escolha, o SAEB coleta 

informações sobre os hábitos de estudo dos alunos, suas condições 

socioeconômicas, as características das turmas, as condições socioeconômicas dos 

professores e diretores, bem como, as condições de infraestrutura das escolas”.  

Quanto a Prova Brasil, foi criada no intuito de levantar informações referentes 

ao ensino oferecido em cada município e em cada escola, para então, auxiliar os 

governantes no que diz respeito ao direcionamento dos recursos financeiros e 

técnicos, assim como para auxiliar cada estabelecimento escolar na elaboração de 

ações pedagógicas com vistas a melhorar a qualidade do ensino (COELHO, 2008). 

Em 2007, o INEP divulgou os resultados da primeira edição da Prova Brasil e 

da SAEB de forma individual, por redes, regiões, unidades da Federação, municípios 

e escolas que foram aplicados em 2005, porém revelaram dados insatisfatórios e 

considerados como os piores em dez anos. No entanto, de acordo com Coelho 

(2008), os resultados divulgados pela mídia promoveram a comparação e 

ranqueamento entre municípios e até escolas. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) apresenta como 

objetivos “detectar escolas e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem baixa 

performance em termos de rendimento e proficiência” e ainda, “monitorar a evolução 

temporal do desempenho” das redes, escolas e alunos. (COELHO, 2008, p.245). 

Em 2007 o então ministro da educação do governo Lula, Fernando Haddad, 

apresentou o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) composto por 30 

metas e ações com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino em todo o Brasil. 

“Para monitorar as ações e metas do plano foi instituído um indicador chamado 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) composto por outros dois 
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indicadores: a taxa média de aprovação, captada pelo Censo Escolar, e a pontuação 

média Obtida na Prova Brasil. O cálculo do IDEB é o produto entre o desempenho e 

o rendimento escolar, varia de 0 a 10 e é desdobrável por Estados, municípios, 

redes de ensino e escolas” (MINHOTO, 2016, p.80). 

De acordo com Minhoto (2016, p 81), quando estados e municípios ficam com 

o resultado abaixo do esperado pelo índice, podem receber “apoio técnico e 

financeiro da União, desde que se comprometam formalmente com o cumprimento 

das metas estabelecidas”. Uma delas, considerada como a principal consiste em 

alcançar até 2022, o desempenho igual ao de países desenvolvidos.  

Em 2008, foi instituída também a Provinha Brasil, para o 2º ano do Ensino 

Fundamental. A adesão desse exame é voluntária e ocorre da seguinte forma: são 

enviadas no início do ano duas versões da prova para as escolas, sendo que uma 

delas deve ser aplicada no início e outra no final do ano letivo. Essa avaliação tem 

como objetivo dar suporte aos educadores disponibilizando esse instrumento de 

avaliação para o acompanhamento e melhoramento da qualidade da alfabetização e 

do letramento oferecido aos estudantes no início de sua escolarização (MINHOTO, 

2016). 

Contudo, Minhoto (2016) alerta para o fato de que essa avaliação acaba por 

padronizar a visão dos gestores e educadores sobre a aprendizagem dos 

estudantes, sendo que o desempenho das crianças que geralmente têm sete anos 

de idade pode variar. Dessa forma não são consideradas as diferentes maneiras de 

aprendizagens entre os alunos, maneiras diferentes de interpretar e de responder a 

uma mesma questão. 

Em 2013, o SAEB passou por duas modificações em sua estrutura, sendo a 

inclusão experimental da avaliação na área de ciências para os alunos do Ensino 

Médio e estabeleceu outro instrumento de avaliação: a Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA), que ocorre anualmente no terceiro ano do Ensino Fundamental 

em escolas públicas.  

Em 2015, no governo da então presidenta Dilma Rousseff, lançou uma 

plataforma intitulada como Devolutivas Pedagógicas, na qual são fornecidas 

explicações por especialistas sobre os itens que fazem parte da Prova Brasil sobre o 

método de elaboração dos itens e ainda “estão dispostas interpretações dos níveis 
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de proficiência dos alunos em língua portuguesa e matemática”. Essa plataforma foi 

destinada a professores e gestores (MINHOTO, 2016, p. 81). 

O objetivo do Ministério da Educação por meio da plataforma é mostrar aos 

professores quais são os conhecimentos e habilidades aferidos pela prova “para 

estimular a apropriação dos resultados do SAEB e colaborar com as atividades de 

ensino, mostrando aos docentes como é possível explorar tais resultados em sala de 

aula” (MINHOTO, 2016, p. 81). 

A avaliação em larga escala tem sido utilizada sob a justificativa de aferir a 

qualidade da educação brasileira, no entanto, é importante e necessário refletir 

sobre a relação entre esse conceito e os interesses do capital. 

A necessidade de ajustar ainda mais o currículo escolar aos indicadores 

cobrados nas avaliações em larga escala como o Programa Internacional de 

Avaliação de alunos (PISA) e a Prova Brasil, fez com que surgisse a BNCC, esta por 

sua vez, demanda que a organização do currículo seja feita por competências, tal 

como é o modelo adotado nas avaliações internacionais (ZANOTTO; SANDRI, 

2018). 

 No contexto de trocas e rupturas, tanto políticas quanto dos cargos do MEC, a 

Base Nacional Comum Curricular foi se configurando. Sua primeira versão, em 2015, 

contou com a participação de cento e vinte profissionais, “dentre eles professores da 

Educação Básica e da Educação Superior de diferentes áreas do conhecimento” 

convidados pelo Ministério da Educação (MEC). Após, foi posta em consulta pública 

na internet recebendo “mais de 12 milhões de contribuições ao texto”, “contou com a 

participação de 300 mil pessoas”, instituições, especialistas brasileiros e 

estrangeiros, associações científicas, membros da comunidade acadêmica. A 

sistematização ficou a cargo de “profissionais da Universidade de Brasília (UnB) e 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) ”, que também 

subsidiaram o MEC na elaboração da segunda versão da Base (AGUIAR, 2018, 

p.11). 

A próxima seção discorre sobre as entidades da sociedade civil, sobre suas 

críticas e argumentos contra a BNCC. 
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1.2. AS RESISTÊNCIAS EM TORNO DA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE 
NACIONAL COMUM CURRICULAR  
 

O processo de construção da Base Nacional Comum Curricular não ocorreu 

sem nenhuma resistência. Houve posicionamentos de várias instituições, assim 

como de integrantes do próprio Conselho Nacional de Educação que mesmo 

representando um pequeno grupo, tiveram seus argumentos registrados 

historicamente. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) emitiu 

sua posição acerca do Projeto de Base Nacional Comum Curricular, elaborado 

preliminarmente pelo Ministério da Educação (MEC) em 16 de setembro de 2015. 

Em suas considerações iniciais sobre o Projeto da Base, a CNTE discorreu sobre 

sua concepção de currículo enquanto componente que fomenta a qualidade da 

educação, especialmente quando consegue unir a função social da escola com o 

que deseja a sua comunidade, quando valoriza a participação coletiva nos aspectos 

escolares e no que diz respeito à construção e implementação eficiente do Projeto 

Político Pedagógico da Escola (PPP).  

Assim, a CNTE enfatiza que a expressão “base curricular” encontra 

historicamente uma resistência dos sistemas de educação que prezam pela 

necessidade “de um conhecimento que possa ser apropriado pela escola na sua 

função precípua de um conhecimento que possa ser apropriado pela escola na sua 

função precípua de promover a aprendizagem”. Dessa forma, a mesma expressão 

afasta os professores, os alunos, os funcionários e os pais “do exercício politico-

pedagógico de pensar o projeto educacional”, além de colocar à escola, um 

conhecimento “exterior e prévio a ela” (CNTE, 2015, p.1). 

A CNTE não se opôs a construção de uma base nacional comum, mas, 

esclareceu que a principal preocupação advinda dos trabalhadores da educação à 

construção desta, residia na predisposição desse referencial tornar-se um único, 

verdadeiro e mínimo currículo, “abdicando do processo de conhecimento criativo, 

pautado na autonomia escolar e no respeito à diversidade do povo brasileiro” 

(CNTE, 2015, p.1). 

Sendo assim, ao discorrer sobre o documento preliminar da BNCC, reforçou a 

defesa pela diversidade: 
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[...] entendemos que os 60% de conteúdos comuns devem incluir e 
considerar como um valor nacional a diversidade regional e cultural do país. 
Diversidade esta que será aprofundada respeitando as especificidades 
locais e de cada escola, nos outros 40% do currículo (CNTE, 2015, p.5). 

 

A CNTE apontou o currículo mínimo como sendo “antidemocrático”, 

“conteudista” e “antiplural”, pois “retira a autonomia dos sistemas de ensino” sob o 

pretexto de servir como um mecanismo para atingir a qualidade da educação. Ela 

enfatizou que o “projeto de escola com padrão de qualidade nacional, pretendido 

pela sociedade e como objetivo maior do Plano Nacional da Educação” necessita 

também de elementos financeiros e pedagógicos que proporcionem uma 

padronização das oportunidades regionais e sociais.  

A formulação da base curricular foi defendida pela CNTE, a partir do 

envolvimento de todos os atores escolares: “gestores, trabalhadores, academias, 

estudantes, pais e uma infinidade de movimentos sociais” e de embates políticos e 

culturais que agregassem a ela “experiências exitosas de várias escolas, 

construídas no cotidiano pelos educadores”. (CNTE, 2015, p.2). 

Nesse sentido, a CNTE sugeriu a participação da sociedade civil na 

construção do documento de forma mais participativa. Ela defendeu também a 

autonomia do trabalho pedagógico dos educadores e demais funcionários de 

escolas, assim como a liberdade da organização curricular das escolas, sobretudo 

por meio da implementação da gestão democrática e de construção dos PPPs. 

 Ao tratar sobre as políticas de avaliação na BNCC, a CNTE afirmou que a 

avaliação não deve determinar o conteúdo do currículo e que não deveria ser 

considerada como importante apenas a parte comum da base para efeitos de 

avaliação, sendo que se almeja um “outro referencial de avaliação da educação, que 

seja institucional e que compreenda as ações de gestores, as políticas públicas, as 

condições de trabalho dos educadores, além da avaliação estudantil” (CNTE, 2015, 

p.5). 

A Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 

(ANDES) elaborou em 2016, de forma coletiva, um documento com o intuito de 

expressar o posicionamento do Sindicato em relação à Base Nacional Comum 



21 

 

Curricular (BNCC), expressando sua discordância quanto ao estabelecimento de 

uma Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica. 

A principal critica realizada pelo sindicato à Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) deve-se ao fato de ela não considerar “as diferenças entre os estudantes, 

nos seus aspectos culturais, sociais e econômicos, isto é, não há uma discussão 

sobre a natureza do cidadão que se quer formar” (ANDES, 2016, p.9). Na sua 

avaliação, a base retira a autonomia dos educadores, assim como a forma coletiva e 

criativa no processo de construção do currículo. 

A ANDES-SN também argumentou a favor da “diversidade, nas 

manifestações autônomas de cada escola, em cada município, em cada estado” sob 

justificativa de que isso é fundamental para que os currículos sejam significativos e 

inseridos na realidade vivenciada pelas escolas (ANDES-SN, 2016, p.9). Ela 

também alertou sobre a falta de transparência no processo de construção da BNCC, 

sobre a escolha dos formuladores da proposta que se ocorreu de forma interna no 

Ministério da Educação (MEC) e sem uma consulta à comunidade educacional.  

Para a ANDES-SN, a BNCC veio para reforçar “as tendências internacionais 

de centralização curricular”, pois foi estabelecida em países centrais do capitalismo, 

nos quais se facilitou o processo de avaliações externas e em larga escala, veio 

também para responsabilizar os profissionais de educação pelos resultados de 

aprendizagem, desconsiderando outras questões cruciais para a realização das 

atividades escolares, como infraestrutura das escolas e condições de trabalho 

docentes (ANDES-SN, 2016, p. 10). 

A BNCC foi considerada como uma proposta perigosa, haja vista que veio 

para determinar “um currículo nacional único, e não uma base comum, a ser 

seguida, sendo que detalha ano por ano e em cada etapa da Educação Básica” os 

objetivos de aprendizagem e “em cada uma das disciplinas que o compõe” (ANDES-

SN, 2016, p. 11-12). Com essa reforma, o Brasil deixa de considerar toda a sua 

capacidade para um desenvolvimento autônomo, a sua riqueza, a diversidade 

cultural, geográfica e étnica para continuar submisso aos ditames de organismos 

internacionais. 

A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

(ANFOPE), ao participar da Terceira Audiência Pública da BNCC realizada em 
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Florianópolis, no dia 11 de agosto de 2017, manifestou sua preocupação em relação 

ao processo de elaboração, discussão e aprovação da Base Nacional Comum 

Curricular. Conforme o seu posicionamento, a formulação da base impôs “uma 

centralização curricular incapaz de considerar toda a diversidade e realidade das 

escolas brasileiras”, através da forma como foi conduzido esse processo. Para a 

ANFOPE, ao adotar matrizes curriculares homogeneizadoras, a base ameaça a 

autonomia dos sistemas estaduais e municipais de ensino, assim como a 

“construção dos projetos políticos-pedagógicos das instituições escolares 

sintonizadas com as demandas formativas e realidades locais” (ANFOPE, 2017, 

p.1).  

A ANFOPE ainda manifestou repúdio sobre a concepção de competências 

adotada na base, pois não respeitou os documentos da BNCC que foram elaborados 

pelos estados, assim como retomou ao modelo de competências das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de formação de professores (Resolução CNE n. 1/2002), 

revogada pela Resolução CNE n 2/2015. Também deixou de considerar as 

Resoluções do Conselho Nacional de Educação que tratam sobre a Educação 

Básica e ainda separou a BNCC do Ensino Médio das outras etapas e modalidades 

da Educação Básica. 

A BNCC foi considerada “inaceitável do ponto de vista curricular, pedagógico 

e educacional”, já que, no entendimento da ANFOPE, ela representa “um retrocesso 

imposto por um governo considerado ilegítimo pelo grupo de entidades científicas, 

sindicais, estudantis e por grande parte da sociedade brasileira” (ANFOPE, 2017, p. 

3). 

Nesse documento, a ANFOPE além de ter se posicionado contrária, ainda 

alertou sobre as ações e políticas que poderiam advir da adoção da BNCC, tais 

como: a padronização dos currículos com a função de “avaliar e punir estudantes, 

escolas e professores”, a substituição da formação continuada dos profissionais da 

educação por um material pré-estabelecido, o fortalecimento das avaliações 

nacionais em larga escala “cujos resultados servirão como base para avaliação, 

remuneração e o controle do trabalho docente” e em consequência contribuirá para 

a diminuição da autonomia dos professores, entre outras. (ANFOPE, 2017, p.3). 
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A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa (ANPED) emitiu uma 

nota sobre a entrega da terceira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

ao Conselho Nacional de Educação (CNE), afirmando que “a educação é 

compromisso com o público e com o bem comum, com a diversidade e respeito às 

práticas e processos educativos que se encontram em curso nas escolas 

brasileiras”. Ela reiterou que esses aspectos são poucos considerados no 

documento.  

A ANPED destacou o fato de que a BNCC é uma reforma de centralização 

curricular, a exemplo das reformas que ocorreram na Austrália e no Chile e que são 

fortemente criticadas em diversos estudos sobre as mudanças curriculares ocorridas 

nesses países; a retomada do modelo de currículo por competências ignorando todo 

o movimento das Diretrizes Curriculares Nacionais; “a retirada de menções à 

identidade de gênero e orientação sexual do texto da BNCC” refletindo seu “caráter 

contrário ao respeito à diversidade” e que “evidencia a concessão que o MEC tem 

feito ao conservadorismo no Brasil” (ANPED, 2017, p. 1). 

Além desses posicionamentos acima citados, três das Conselheiras do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), durante uma reunião do Conselho Pleno, 

protocolaram um pedido de vistas da BNCC, considerando que o documento não 

estava concluído e que necessitava de aprofundamento e mais discussões por parte 

do CNE. O nome das referidas Conselheiras é: Márcia Angela da Silva Aguiar, 

Malvina Tania Tuttman e Aurina Oliveira Santana. 

 

Quadro 1 - Declaração dos votos contrários das Conselheiras do Conselho Nacional 
de Educação ao Parecer da Base Nacional Comum Curricular 

Declaração do voto da Conselheira Márcia Angela da Silva Aguiar 

Declaro meu voto contrário ao Parecer referente à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
apresentado pelos Conselheiros Relatores da Comissão Bicameral da BNCC, José Francisco 
Soares e Joaquim José Soares Neto, alegando que o mesmo rompe com o princípio conceitual de 
Educação Básica ao excluir a etapa do Ensino Médio e minimizar a modalidade EJA, e a 
especificidade da educação no campo; desrespeita o princípio do pluralismo proposto pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); fere o princípio de valorização das experiências 
extraescolares; afronta o princípio da gestão democrática das escolas públicas; atenta contra a 
organicidade da Educação Básica necessária à existência de um Sistema Nacional de Educação 
(SNE). Declaro, ainda, que o Conselho Nacional de Educação, ao aprovar o Anexo (documento - 3ª 
versão da BNCC) apresentado pelo Ministério da Educação, com lacunas e incompletudes, abdica 
do seu papel como órgão de Estado; fragiliza a formação integral dos estudantes, além de ferir a 
autonomia dos profissionais da Educação. Isto posto, reitero meu voto contrário à aprovação da 
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Base Nacional Comum Curricular nos termos dos Parecer, Resolução e Anexos apresentados pelos 
Conselheiros Relatores. Conselheira Aurina Oliveira 

Declaração do voto da Conselheira Malvina Tania Tuttman 

Declaro publicamente o meu voto divergente ao Perecer apresentado, observando que o CNE deve 
exercer o papel de órgão de Estado e não de governo, como demonstrou e se manifestou neste 
momento ao aprovar documentos incompletos. Considero, ainda, que o documento relatado 
apresenta importantes limitações, entre elas a ruptura da Educação Básica. Com esses argumentos, 
reitero o meu posicionamento contrário ao Parecer, por ser favorável ao diálogo democrático e 
republicano, como princípio que fundamenta a minha trajetória de quase cinquenta anos com 
professora deste país. Concluo, afirmando que lutarei para que o diálogo democrático e republicano 
aconteça em todos os espaços e recantos do Brasil, inclusive neste colegiado. 

Declaração do voto da Conselheira Aurina Oliveira Santana 

Declaro que sou contrária à aprovação do Parecer da BNCC por entender que o Ensino Médio 
deveria integrar a Base Nacional Comum Curricular, e endosso integramente o pronunciamento da 
Conselheira Márcia Angela da Silva Aguiar. Dito isso, reitero o meu voto contrário ao Parecer e 
Resolução nos termos em que foram apresentados. 

Quadro organizado pela autora com base no livro eletrônico: A BNCC na contramão do PNE 2014-
2024: avaliação e perspectivas. Disponível em: https://www.anpae.org.br/BibliotecaVirtual/4-
Publicacoes/BNCC-VERSAO-FINAL.pdf 

 

Todavia diante dos posicionamentos supracitados e ainda dos votos 

contrários das conselheiras do CNE, a Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro 

de 2017 foi aprovada e homologada pelo então Ministro da Educação Mendonça 

Filho. 

Os argumentos levantados e apresentados entre as instituições e os votos 

das conselheiras, demonstram entre outras questões, que a Base Nacional Comum 

Curricular se configurou como um currículo mínimo e único em todo o país e que 

essa padronização curricular nega toda a diversidade humana existente no Brasil. 

Os argumentos também demostram a forma antidemocrática pela qual esse 

documento foi construído, caracterizando-se como uma ameaça ao trabalho das 

escolas, de gestores e professores, pois toda a experiência acumulada por esses 

profissionais durante os cursos e os anos de trabalho será deixada em segundo 

plano, dando-se ênfase no desenvolvimento das competências e habilidades da 

BNCC, as quais estão atreladas às avaliações externas. 

 

 

https://www.anpae.org.br/BibliotecaVirtual/4-Publicacoes/BNCC-VERSAO-FINAL.pdf
https://www.anpae.org.br/BibliotecaVirtual/4-Publicacoes/BNCC-VERSAO-FINAL.pdf
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1.3 A POLÍTICA CURRICULAR DA BNCC: DEBATES 
 

Buscando realizar um levantamento bibliográfico das produções acadêmicas 

produzidas entre os anos de 2017 a 2019 e que se aproximam da nossa temática de 

estudo, utilizamos os seguintes descritores para a realização da busca no Portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior 

(CAPES), sendo: a) Formação na Base Nacional Comum Curricular, b) Base 

Nacional Comum Curricular e formação, c) Currículo e Base Nacional Comum 

Curricular, d) Base Nacional Comum Curricular.  

Obtivemos 02 resultados (trabalhos) correspondentes ao resultado da busca 

do descritor (a); nenhum resultado referente ao descritor (b), 87 resultados 

referentes ao descritor (c) e maneira geral 377 resultados referentes ao descritor (d) 

do qual distinguimos somente, os que de modo geral se referiam já no título à 

questão curricular. No entanto, selecionamos a partir da leitura dos títulos e 

posteriormente dos resumos, apenas os trabalhos descritos abaixo.  

No artigo “Base Nacional Comum Curricular: reflexões sobre autonomia 

escolar e o Projeto Político Pedagógico”, Cândido e Gentili (2017) discorrem sobre a 

necessidade de um currículo nacional o qual já havia sido sinalizado na Constituição 

de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 e mais recentemente pelo Plano 

Nacional de Educação de 2014.  

Os autores consideram que o currículo não é neutro, pois é um instrumento 

que carrega diversas concepções, podendo ainda, conter relações de poder, de 

homogeneização ou diferenciação da escola. Por isso, os educadores precisam 

atentar quanto às implicações sociológicas e culturais no que tange às decisões que 

envolvem o currículo. A participação de todos no processo de elaboração da BNCC, 

segundo Cândido e Gentili (2017), é de fundamental importância, uma vez que os 

interesses daqueles que elaboram leis nem sempre condizem com os interesses 

daqueles que cumprem essas leis.  

Cândido e Gentili (2017) defendem a abertura do processo de elaboração da 

Base Nacional Comum Curricular para posicionamentos e pensamentos de cada 

escola, a fim de se evitar a condução do ensino com base apenas no que sugere o 

referido documento, sem levar em consideração o currículo e as ações coletivas. 

Sendo assim, enfatizam a importância da ação coletiva abrangendo todos aqueles 
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que de alguma forma estão envolvidos com o processo de ensino e aprendizagem. 

Também há que existir uma relação entre o Projeto Político Pedagógico (PPP) e o 

Conselho Escolar, que pode servir como um “[...] exemplo significativo da 

necessidade de o coletivo reunir-se para pensar as finalidades e anseios da 

instituição escolar” (CÂNDIDO; GENTILI, 2017, p. 330). Portanto, o PPP precisa 

direcionar aqueles que fazem parte do cotidiano escolar e não apenas servir de 

instrumento burocrático, feito para ser engavetado.  

Conforme os autores (2017), a significatividade da BNCC depende de sua 

relação com projetos das escolas, os quais devem ser considerados. O contrário 

pressupõe que os interesses de grupos privados, que consideram a educação na 

perspectiva do mercado, sobreponham-se na seleção dos conteúdos curriculares, 

acarretando uma descontextualização e homogeneização do currículo, que dessa 

forma, torna-se sem vida. Vigoram características hegemônicas e o conhecimento 

torna-se hierarquizado.  

Os autores alertam sobre o risco da perda da autonomia das escolas, sendo 

que, a política da Base Nacional Comum Curricular pode ser centralizadora. Por não 

ser neutro, o currículo necessita de uma ampla discussão e apresenta dimensões 

ideológicas resultantes de uma seleção condicionada “pelas perspectivas e 

experiências dos dirigentes de ensino, gestores e professores” (CÂNDIDO; GENTILI, 

2017, p. 332). 

Para Cândido e Gentili (2017, p. 332), desde o início da discussão da Base 

nacional Comum Curricular, houve a presença da ideia de identidade nacional, o que 

de certa forma, acaba por suprimir “a ideia de diversidade como condição 

sociocultural da educação”. 

Os autores atentam para a importância da participação dos educadores na 

construção dos currículos, podendo torná-los mais atraentes fecundos e 

democráticos. Ao fazer essa afirmação, também questionam se esses aspectos 

foram considerados na Base Nacional Comum Curricular, visto que foi uma reforma 

realizada sem considerar um diálogo maior e advindo do “chão da escola” 

(CÂNDIDO; GENTILI, 2017, p.332). 

Cândido e Gentili (2017) enfatizam a importância de que as escolas não 

ficassem indiferentes quanto às escolhas curriculares “diante da preocupação de 
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implantar e implementar documentos oficiais” pois ao se discutir o currículo com a 

comunidade compartilha-se de “escolhas ideológicas” (CÂNDIDO; GENTILI, 2017, p 

332). 

No artigo sobre políticas em Currículo e Resistências e invenções e... “vai ter 

luta! ”, Ferraço, Sussekind e Gomes (2017) posicionam-se contrários à construção 

de uma Base Nacional Comum Curricular para todas as escolas brasileiras, 

utilizando-se dos argumentos da ANPED. Para esses autores, o currículo é mais do 

que prescrições de documentos oficiais, pois envolve muitos saberes e fazeres 

produzidos em diferentes escolas, que vão além dos conteúdos. Mesmo seguindo 

prescrições curriculares oficiais, educadores e educandos “tecem alternativas teórico 

práticas com os fios que a rede das escolas das quais fazem parte fornecem”. 

(FERRAÇO; SUSSEKIND; GOMES, 2017, p.359). Assim, os autores afirmaram que 

existem muitos currículos escolares em ação e apesar dos mecanismos 

homogeneizadores.  

Considerando que os currículos acontecem no cotidiano das escolas  

 

[...] então é preciso assumir que as teorias práticas curriculares produzidas 
pelos sujeitos praticantes, são também, políticas de currículo, o que nos 
obriga a ampliar o tradicional conceito de política educacional que, de modo 
geral, estava circunscrito às decisões de gabinete. (FERRAÇO; 
SUSSEKIND; GOMES, 2017, p. 359). 

 

No estudo “Saberes históricos prescritos na BNCC para o ensino 

fundamental: tensões e concessões”, Franco, Junior e Guimarães (2018) 

apresentam o percurso vertical, que caracteriza a implementação da Base Nacional 

Comum Curricular. Esse processo teve início com a adaptação dos currículos 

estaduais e municipais à Base e com a adaptação do Projeto Político Pedagógico de 

cada escola. Para tratar desse assunto, os autores utilizam como referência a 

relação entre a BNCC e o PNLD, pois entendem que ela expressa a verticalização 

que ocorreu na política educacional e curricular. 

 

[...] expressa uma política educacional verticalizada, da prescrição curricular 
do Estado ao cotidiano escolar, sem rotas alternativas, sem idas e vindas, 
mas uma via de mão única, reforçando o controle sobre a história ensinada. 
Assim, a BNCC cumpre um papel radical de regulação externa, pois 
determina o que será ensinado (os conteúdos) como será ensinado (as 
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metodologias) quando (a ordenação do tempo escolar), o que será avaliado, 
enfim, o que deve e o que pode ser ensinado e aprendido (FRANCO; 
JUNIOR; GUIMARAÃES, 2018, p.1032). 

 

Conforme ressaltam Franco, Junior e Guimarães (2018), os materiais 

didáticos sugeridos pelo PNLD (Programa Nacional do Livro e do Material Didático), 

que avalia e distribui obras didáticas e literárias das diferentes áreas do 

conhecimento para as escolas da educação básica pública de todo Brasil, 

necessitaram de adequação a fim de atender as demandas da BNCC. Assim, as 

obras inscritas no processo de seleção do livro didático deveriam atender aos 

critérios do guia de implementação da BNCC, incluindo além do livro do estudante, o 

manual do professor impresso e o manual do professor na versão digital, contendo 

as orientações sobre como utilizar o livro do estudante para desenvolver as 

competências e habilidades da BNCC (FRANCO; JUNIOR; GUIMARÃES, 2018, p. 

1027).  

Os referidos autores (2018) informam que o primeiro edital do PNLD foi 

publicado em julho de 2017, quando a Base ainda estava em processo de discussão 

e não homologada.  No entanto, naquele momento, exigia-se a adequação do 

material didático à BNCC, contendo no manual do professor, de forma explícita, 

cada habilidade (representada por um código) a ser desenvolvida por meio de 

determinado conteúdo. 

Na concepção de Franco, Junior e Guimarães (2018), essa forma de 

estruturação do material didático ameaça a autonomia e a criatividade dos 

professores e autores de livros. 

Segundo os autores (2018), A BNCC tornou-se um instrumento para regular a 

vida dos envolvidos no processo educativo. Dessa forma, a experiência adquirida 

pelos educadores ao longo de formações e anos de trabalho, os seus saberes, 

práticas e ideias acumuladas, consistem na possibilidade de uma prática diferente à 

da implementação da BNCC nas salas de aula. Elas também são a possibilidade de 

que o controle dos sujeitos não se efetive e que o espaço de produção e saberes 

não fique atrelado ao Plano Nacional do Livro Didático (PNLD).  
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O conhecimento que os educadores trazem ao longo de sua caminhada 
profissional possibilita que a formação de estudantes não fique limitada 
apenas ao treinamento de como responder questões avaliativas 
relacionadas às competências e habilidades da BNCC, mas que os instigue 
a refletir sobre o seu agir social tornando-os cidadãos responsáveis pela 
construção de uma sociedade democrática e plural (FRANCO; JUNIOR; 
GUIMARÃES, 2018, p.1033). 

 

O artigo “A concepção de currículo nacional comum no PNE: 

problematizações a partir do paradigma neoliberal”, de autoria de Sousa e Aragão 

(2018) objetiva problematizar a concepção de currículo comum vinculada ao Plano 

Nacional de Educação e que fundamenta legalmente a construção da BNCC.  

Os autores acreditam que, embora no texto da BNCC esteja explícito o 

espaço para um currículo diversificado, esse poderá não se efetivar, pois a intenção 

desse documento é de se articular com as políticas de avaliação e formação de 

professores. Assim premiará escolas com melhores resultados na mesma medida 

em que irá punir aquelas que obtiverem baixo desempenho. (SOUSA; ARAGÃO, 

2018, p.9). 

Esses autores questionam a concepção de currículo presente no Plano 

Nacional de Educação e na Base Nacional Comum Curricular. Essa concepção está 

relacionada aos direitos de aprendizagens comuns a todos os estudantes, “em uma 

perspectiva que reforça as noções de performatividade e de competências, seguindo 

o modelo neoliberal que atinge a área da educação” (SOUSA; ARAGÃO, 2018, 

p.10), que não respeita os estudos, as discussões e várias pesquisas que 

consideram o currículo como campo de produção cultural. 

Como contraponto dessa concepção, os autores (2018) apresentam a 

concepção de currículo no sentido multicultural, que resiste a ser reduzido à normas 

e a listas de conteúdos, pois essa característica contribui para a homogeneização de 

uma cultura tida como dominante. O currículo multicultural é aquele que propicia 

compreendê-lo em um contínuo movimento de ressignificação, ou seja, é algo 

imutável. O currículo como campo cultural é capaz de gerar “significados, 

identidades e diferenças” (SOUSA; ARAGÃO, 2018, p.10) 

Nesse sentido, de acordo com Sousa e Aragão (2018), embora tenhamos de 

um lado, políticas educacionais de cunho neoliberal atingindo a subjetividade das 

pessoas, propondo um currículo universalizador e que busca controlar os 
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conhecimentos transmitidos na escola, por outro lado; existe a face do currículo que 

se concretiza e que tenta escapar do controle e da homogeneização. Essa é a face 

do currículo como expressão curricular, que assume diversos significados nas 

diferentes realidades. Ou seja, o currículo pode ser ressignificado “pelos sujeitos 

locais em um processo de resistência”. (SOUSA; ARAGÃO, 2018, p.11) 

No artigo “Função Curricular: um percurso inovador” de Lucena e Almeida 

(2019, p. 83), o currículo é compreendido como um objeto que não é estático, já que 

“[...] orienta a relação entre a teoria e a prática” e possibilita ações a fim de favorecer 

a aprendizagem dos alunos. O currículo precisa ser diversificado, pluricultural e 

estratégico. 

No entendimento das autoras (2019), o currículo compreendido como 

“constructo democrático” pressupõe a gestão participativa, oportunizando aos 

sujeitos envolvidos no processo de ensino, a reivindicação da inclusão de temas 

voltados para a realidade social de suas comunidades. Dessa forma, o currículo 

desenvolveria além da função pedagógica, uma função política, na medida em que 

contribuísse para a transformação de realidades desfavorecidas socialmente. 

(LUCENA; ALMEIDA, 2019, p.83). 

Lucena e Almeida (2019) citam as Diretrizes Curriculares Nacionais como um 

marco importante na Educação Brasileira, em contraposição ao currículo autoritário.  

As Diretrizes sugerem o trabalho na escola, voltado para temas que respeitem a 

diversidade. Ao defendê-los, as autoras deixam evidente seu posicionamento a favor 

de uma base comum à educação brasileira, desde que seu processo de elaboração 

respeite a diversidade e as características locais.  

No texto “Apostando na produção contextual do currículo”, Lopes (2018) 

estabelece relação entre a abordagem da BNCC e teoria de currículo. A autora 

problematiza a noção de currículo comum e posiciona-se contrária à BNCC, 

destacando as seguintes características da referida normativa: o vínculo imediato 

que ela estabelece entre educação e desenvolvimento econômico, o interesse em 

resolver os problemas sociais por meio da educação, com “a redução da educação a 

níveis de aprendizagem e ao fornecimento de garantias sociais de padrões 

uniformes de aprendizagem para todos os alunos e as alunas [...]”, o discurso 
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ideológico de que os professores necessitam de uma orientação comum, sem a qual 

não sabem o rumo que darão ao seu trabalho pedagógico (LOPES, 2108, p. 23). 

No entendimento de Lopes (2018), ao contrário do que muitos pensam, existe 

no Brasil uma detalhada normatização curricular, considerando-se que a educação 

básica é de responsabilidade dos estados e dos municípios, que legislam no seu 

referido âmbito de atuação. Ela também destaca que as orientações curriculares 

também são construídas por meio dos livros didáticos, da literatura educacional, da 

formação inicial e continuada de professores, das avaliações centralizadas e dos 

projetos em parceria. 

A autora (2018, p. 24) argumenta que a “contextualização radical do currículo” 

vai além da pretensão da proposta da BNCC de associar a parte curricular comum 

nacional com a parte curricular local, pois existe uma polissemia na apropriação 

desses termos, na qual se verifica um terreno de disputa entre diferentes 

abordagens e concepções. 

 

Mesmo a Matemática e a Língua Materna, que no usual registro “ler, 
escrever e contar” parecem ser representativas de uma universalidade 
consensual (uma centralidade curricular, um, conhecimento comum), são 
campos de saber disputados, submetidos a conflitos, a uma inserção 
contextual capaz de produzir diferenças nas abordagens, linguagens, 
modos de ser e compreender o mundo. Em outros termos, são sempre 
particulares que em dadas relações de poder assumem o registro do 
universal (LOPES, 2018, p. 23). 

 

A BNCC, de acordo com Lopes (2018), foi concebida para suprir o que falta 

na escola, para consolidá-la como um território carente de orientações, pois esse é o 

pressuposto que orientou a sua elaboração. O referido documento propõe a redução 

da desigualdade na escola por meio da garantia das aprendizagens no âmbito da 

orientação pedagógica. No entanto, conforme a autora, a desigualdade tende a ser 

ocultada e aumentada, na medida em que a elaboração e a execução da BNCC 

ignoram os diferentes investimentos na carreira do professor, as condições 

diferenciadas de trabalho nas escolas, as condições específicas de cada 

comunidade escolar. 

Com base nesses aspectos, a autora afirma a inconveniência e inutilidade de 

um mesmo currículo para todas as escolas, pois o mais importante é que o currículo 
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faça sentido e seja construído contextualmente, atendendo as demandas e as 

necessidades diversificadas, já que os sujeitos também o são, pois acumulam 

saberes e experiências diferenciadas, provenientes do seu meio e das relações que 

estabelecem com ele. Portanto, seus processos identitários são específicos e 

múltiplos e não fixos, conforme pretende a BNCC. 

Na concepção de Lopes (2018), além de não ser necessário um currículo 

igual para todos, também não é possível. Por mais que o currículo seja detalhado, 

ele sempre será interpretado de maneira diferenciada, tendo em vista o contexto que 

a recebe e as relações de poder que interferem na apropriação do sentido. Também, 

nenhuma interpretação é feita no vazio, uma vez que se ampara em uma tradição 

curricular. Por isso, a noção de tradição, segundo Lopes (2018), é relevante para a 

interpretação das políticas de currículo. 

Para a autora, a BNCC, deixa a desejar no que se refere à problematização 

da qualidade da educação, tratando-a vagamente ao reduzi-la à assimilação de 

conteúdos e ao cumprimento de expectativas de aprendizagem. Dessa forma, a 

qualidade da educação vincula-se aos resultados positivos nos exames nacionais e 

internacionais – o que torna o currículo cada vez mais rígido e dirigido pelas 

avaliações. 

 

Conferindo tal centralidade à avaliação, o currículo é submetido à pretensão 
de medir, comparar e avaliar conhecimentos/padrões de aprendizagem para 
alcançar a medida/comparação/avaliação de pessoas que supostamente 
dominariam ou não tais saberes. A essa ideia de que é possível avaliar 
uniformemente conhecimentos/padrões de aprendizagem está incorporada 
a proposta de distribuir conhecimentos iguais para todos, como se o 
conhecimento fosse um objeto, um dado, uma coisa, a ser captado, 
registrado e distribuído para ser medido (avaliado) (LOPES, 2018, p. 26). 

 

Contrapondo a visão reducionista de qualidade da educação na BNCC, Lopes 

(2018) defende uma concepção de educação enquanto cultura, enquanto processo 

identificatório, imprevisível e incontrolável, enquanto movimento que comporta a 

mudança e a permanência. Nesses termos, a produção de uma base curricular 

nacional deveria centrar-se na 

 

[...] valorização do comprometimento dos docentes com seu trabalho, na 
melhoria das condições de trabalho, de estudo e de infraestrutura nas 
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escolas, na formação de quadros nas secretarias para trabalharem com e 
sobre o currículo (LOPES, 2018, p. 27). 

 

 

Oliveira (2018, p. 55) também caminha nesse sentido, defendendo a 

produção de políticas práticas de currículo que, ao invés de priorizar a normatização, 

valoriza as escolas, enquanto espaços tempos de criação curricular. A autora 

problematiza a BNCC, no contexto da meta sete do PNE, pois nesse, a qualidade da 

educação vincula-se a índices como o IDEB. A referida meta consiste em: “Fomentar 

a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria 

do fluxo escolar e da aprendizagem [...] a fim de que as médias nacionais 

estabelecidas para o IDEB sejam atingidas” (BRASIL, 2014).  

De acordo com Oliveira (2018), a Meta sete do PNE foi utilizada pelo governo 

como justificativa para a produção de uma Base Nacional Comum Curricular, a qual, 

no seu entendimento, desconsidera a existência das diretrizes curriculares, que 

também se constituem em uma base para todas as modalidades de ensino. Oliveira 

(2018, p. 56) compreende que a BNCC está fadada ao fracasso, devido à sua 

afiliação teórica antiquada e aos resultados internacionais, que apresentam 

resultados que comprovam que o currículo único não é uma medida exitosa quanto 

à melhoria da qualidade da educação. 

Oliveira (2018) critica a ideia de associar melhoria do ensino à melhoria do 

IDEB nas escolas, pois entende que o uso exclusivo dos indicadores como forma de 

atingir maior impacto sobre a qualidade da educação, desconsidera a pluralidade 

social, econômica e cultural que diz respeito aos professores e alunos das escolas 

brasileiras. Ela qualifica essa política educacional como meritocrática, já que 

  

[...] produz a exclusão social na medida em que responsabiliza as vítimas 
pelo fracasso que é do sistema, incapaz de se adaptar às necessidades e 
possibilidades de grandes segmentos da população, produzindo a exclusão 
ativamente por meio dos reducionismos que a reafirmam e provocam, ou 
seja, fabricando-a pelo abandono dos mais frágeis e necessitados em nome 
do sucesso, atestado pelo bom entendimento, dos mais fortes (OLIVEIRA, 
2018, p. 56-57). 
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A autora acredita que as criações curriculares cotidianas desafiam a exclusão 

e a dominação, pois elas são dinâmicas, imprevisíveis e incontroláveis. Portanto, é 

nesse âmbito que é possível a transgressão. 

Girotto (2019) ao discutir sobre a BNCC, o faz tomando como hipótese o fato 

de que ela não buscou o enfrentamento das desigualdades educacionais brasileiras, 

pois ignorou as condições objetivas que as produzem. Segundo o autor, tanto o 

Ministério da Educação, quanto as diferentes Fundações e Institutos vinculados a 

grupos empresariais, assumiram o discurso de que a aprovação da base 

possibilitaria aos estudantes de diferentes regiões o acesso aos mesmos 

conhecimentos. A BNCC, sob o argumento de melhorar a qualidade do ensino, 

prioriza os direitos de aprendizagem, atrelando-os a competências e habilidades 

específicas, sem considerar, de acordo com Girotto (2019, p.4), as variáveis que 

mais causam impacto no processo de ensino de aprendizagem e sem levantar um 

debate amplo e democrático com a sociedade. 

Dessa forma, de acordo com Girotto, a BNCC contribuiu para ampliar as 

desigualdades educacionais. Os argumentos para tanto, ele busca no Censo Escolar 

de 2017 e no SAEB de 2015, cujos dados apresentados indicam desigualdades nas 

condições de infraestrutura, formação, trabalho e perfil socioeconômico. Os dados 

sobre a infraestrutura escolar apontam que o novo modelo de gestão pública, gera a 

pobreza, tendo em vista a precariedade da escola pública brasileira.  

 

Os dados nos possibilitam verificar que estamos muito distantes de garantir 
condições de infraestrutura equitativas em todas as redes do país. Se 
ampliarmos a análise, incluindo outros equipamentos, como salas de 
atendimento educacional especializado, laboratório de robótica, 
brinquedoteca, sala multimídia, entre outros, o quadro de desigualdades se 
torna ainda mais evidente (GIROTTO, 2019, p. 10). 

 

Com relação à políticas de formação continuada de professores, Girotto, 

destaca que os documentos analisados revelam o seu esvaziamento, o que resulta 

em implicações no trabalho docente e nos processos de ensino-aprendizagem. Os 

dados referentes ao perfil socioeconômico dos estudantes, revela a escolaridade 

mais baixa dos pais dos estudantes da rede municipal em relação aos pais dos 

estudantes da rede privada – o que impacta no acesso aos bens culturais 
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valorizados pelo currículo oficial das escolas, possibilitando vantagens dos segundos 

em relação aos primeiros. 

 O autor questiona a concepção de qualidade utilizada pela BNCC, pois nesse 

documento compreende a escola nos moldes da politica educacional neoliberal, ou 

seja, uma instituição facilmente “[...] controlada e gerenciada a partir de uma lógica 

de gestão por e para resultados” (GIROTTO, 2019, p.2). 

O autor concebe a qualidade como um termo polissêmico, que varia conforme 

interpretações e opções valorativas. Ele opta por abordar a qualidade educacional 

na sua relação com o contexto socioeconômico. Sendo assim, a qualidade 

educacional, conforme se apresenta no discurso oficial, precisa ser compreendida 

na sua relação com os grupos vinculados ao setor empresarial e com o contexto de 

ajuste fiscal integrante da politica macroeconômica do governo federal.  

Girotto (2019) também entende a qualidade como um conceito histórico e cita 

três grandes momentos do debate sobre a qualidade da educação no Brasil: o 

primeiro diz respeito a ampliação ao acesso à escola; o segundo centra-se na 

questão do fluxo escolar, tendo em vista os altos índices de reprovação e distorção 

idade-série; o terceiro momento é focado nos resultados das aprendizagens dos 

alunos, por meio de avaliações.  

Para discutir a qualidade educacional, Girotto (2019) propõe o conceito de 

Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi), pois ele permite estabelecer critérios de 

definição de insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem, ou seja, 

das condições básicas de funcionamento das unidades escolares, as quais 

sustentam o seu processo de democratização. Apesar do debate sobre o CAQi ter 

ganhado força política nas últimas décadas, a aprovação da Emenda Constitucional 

número 95, em 2016, impediu a implementação do CAQi, uma vez que limitou os 

gastos públicos em 20 anos. Essa medida contribuiu, no entendimento do autor, 

para aumentar a dualidade entre a escola pública e a escola privada, a escola dos 

pobres e a escola dos ricos. Ela é  

 

[…] resultado de um projeto de educação que, ao não ampliar o 
investimento público em educação pública, tem sido incapaz de criar as 
condições para que, de fato, seja oferecida igualdade de oportunidades 
para que os estudantes possam progredir, superando condições adversas. 
No entanto, sob a lógica da Nova Gestão Pública, em consonância com as 
politicas macroeconômicas de ajuste fiscal, tem sido produzidas reformas 
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educacionais que reafirmam a concepção de uma escola pobre aos mais 
pobres (GIROTTO, 2019, p.7).  

 

 O autor critica aqueles que reduzem (2019, p. 15) o debate curricular à 

dimensão dos conteúdos, pois isso aumenta ainda mais a diferença de perfil 

socioeconômico dos mesmos. Ele destaca que, o debate a respeito do 

enfrentamento da desigualdade educacional, situa-se no âmbito das condições de 

ensino e sua relação com os direitos de aprendizagem, abrangendo o debate 

intersetorial, a relação com a política macroeconômica; especialmente o 

questionamento do projeto de ajuste fiscal. 

 A importância de se avançar na consolidação de um Sistema Nacional de 

Educação, fortalecendo as ideias do Plano Nacional de Educação (2014-2024) e  do 

CAQi é destacada por Girrotto, que também afirma a necessidade de se revogar a 

Emenda Constitucional n. 95, que obstaculiza a realização da Meta 20 do PNE, 

impedindo-a de atingir o patamar de 10% do produto interno bruto (PIB) em 

educação em 2024 . Portanto, o debate sobre a qualidade da educação no Brasil, 

conforme o autor (2019, p. 18), não se dissocia do financiamento.  

 As características discursivas da BNCC são analisadas por Freitas, Silva e 

Leite (2018), em seu artigo “Diretrizes invisíveis e regras distributivas nas políticas 

curriculares da nova BNCC”.  Os pressupostos teóricos para fundamentar tal 

propósito, são buscados pelos autores na teoria sociológica de Basil Bernstein. 

 A análise dos autores considera o conjunto de discursos invisíveis que 

perpassam o documento da BNCC, cujo aspecto nebuloso não deixa clara as regras 

e as intencionalidades que a permeiam. Assim, os autores acreditam que “O 

movimento de construção e a produção discursiva final podem nos levar a uma 

perspectiva mais aprofundada das proposições, finalidades e a viabilidade desta dita 

nova Base Nacional Comum Curricular” (FREITAS; SILVA; LEITE, 2018, p.858). 

 O primeiro ponto destacado na análise de Freitas, Silva e Leite (2018, p. 859), 

acerca do discurso pedagógico da BNCC, refere-se à substituição dos chamados 

Direitos de Aprendizagem pela ideia de competência, cuja compreensão do fato se 

vincula às mudanças na ocupação do executivo – o que implicou em uma “guinada à 

direita” durante o processo de construção da BNCC. Conforme os referidos autores, 

no final da primeira década dos anos 2000, as proposições curriculares ressaltavam 
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as “Expectativas de Aprendizagem” (o que se intenciona que os alunos aprendam). 

No entanto, o PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (2012)3, 

substituiu as “Expectativas de Aprendizagem” pelos “Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento e esse fato é considerado pelos autores como um avanço, uma 

vez que a aprendizagem, ao ser considerada um direito humano, universal e 

alienável, requer que o estado assuma um compromisso nesse sentido. 

 Esse aspecto progressista da BNCC não resistiu às investidas neoliberais, 

que se revelaram intensivamente na sua terceira versão, a qual se estruturou sob a 

base da noção de competência, definida como 

 

a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e 
do mundo do trabalho (BRASIL, 2017, p. 8). 

 

Conforme a análise dos autores, essa concepção se alinha com os processos 

produtivos e sob a perspectiva aparentemente interessante, de tratar o sujeito a 

partir de um princípio de igualdade, considera que todos são intrinsicamente 

competentes e não apresentam déficits. No entanto, esse discurso revela que a 

igualdade e a universalidade são tratadas sob a perspectiva da homogeneidade, 

desconsiderando as diferenças entre os sujeitos, no âmbito do que eles são, do que 

possuem e de como vivem. Assim, o referido discurso também se alinha com a ideia 

de meritocracia, cujo conceito, no contexto da perspectiva de análise teórica de 

Bernstein, eleita pelos autores, mostra-se como um mecanismo de controle muito 

expressivo. Para Freitas, Silva e Leite (2018, p.861) 

  

[...] esse viés da competência traz intrinsicamente uma intenção política que 
é relacionar o estudante exclusivamente ao desempenho e relegar ao poder 
público apenas (sic) o caráter de propositor e árbitro, sem maior 
comprometimento com os contextos, recursos de execução e resultados. 

                                            
3
Conforme o site http://www.se.df.gov.br/a-secretaria/, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

o  PNAIC –  Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (2012) consiste  em “um compromisso 
formal e solidário assumido pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos 
Municípios, desde 2012, para atender à Meta 5 do Plano Nacional da Educação (PNE), que 
estabelece a obrigatoriedade de “Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) 
ano do ensino fundamental. A formação é destinada aos professores que atuam na Educação Infantil, 
professores alfabetizadores e a um coordenador pedagógico por Unidade Escolar”. O site informa 
que as vagas são limitadas, e que o critério de seleção é a ordem de inscrição no site. Esse fato leva-
nos a refletir sobre a política de formação de professores no contexto da nova BNCC. 

http://www.se.df.gov.br/a-secretaria/


38 

 

 

Os autores evocam o sentido que Bernstein atribui ao currículo, ou seja, um 

sistema de mensagens, um dispositivo social, constituinte de um discurso 

pedagógico, que é transmitido por meio de códigos específicos, referentes a 

contextos especializados. Nesses termos, o currículo desenvolvido no cotidiano da 

escola a partir das práticas dos professores também constitui um discurso 

pedagógico, sendo que os profissionais da educação traduzem e ressignificam o 

discurso oficial recontextualizando-os em função do contexto de suas práticas, das 

necessidades dos estudantes e do Projeto Político Pedagógico da Escola, por 

exemplo. Portanto, existe um currículo oculto e invisível, que se estrutura de maneira 

implícita. A distância entre o discurso regulatório oficial e a realidade escolar pode 

aumentar a necessidade de recontextualização, dando a impressão de “[...] que a 

escola não faz aquilo que deveria fazer e por isso fracassa na função de ensinar” 

(FREITAS; SILVA; LEITE, 2018, p.862). 

 Ao compreenderem que o silêncio transporta a mensagem do poder, 

conforme concepção de Bernstein, os autores (2018, p. 863) voltam-se para a 

discussão daquilo que é invisível na BNCC. A primeira diretriz invisível por eles 

identificada, se refere ao fato de que a normativa “não diz como fazer aquilo que ela 

quer que se faça”. Sendo assim,  

 

O currículo é centrado na ideia de habilidade diferente do discurso do 
professor, que é centrado na tarefa diária e do que, no contexto de sua 
prática pedagógica, precisa fazer. Não há menção ou suportes de como 
estas habilidades devem ser trabalhadas em nome de uma pluralidade 
metodológica e da autonomia dos docentes e das redes de ensino 
(FREITAS; SILVA; LEITE, 2018, p.862). 

 

A “ausência de identidade histórico-cultural” é apontada como a segunda 

diretriz invisível da BNCC. Na concepção dos autores, ela revela que a BNCC se 

refere a um sujeito genérico, desprovido de uma cultura e de uma história.  

O “marco regulatório para controle das responsabilidades” consiste na terceira 

diretriz invisível e segundo a concepção de Bernstein, que fundamenta as análises 

dos autores, o discurso pedagógico é de ordem instrucional e, enquanto tal indica os 
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conhecimentos escolares considerados relevantes no contexto de um discurso 

regulador dominante. 

A quarta diretriz invisível da BNCC refere-se aos “recursos de forte 

classificação e fraco enquadramento”, pois o currículo organiza e seleciona o que 

considera importante, munindo-se “[...] de linguagem técnica para promover uma 

espécie de higienização da cultura escolar” (FREITAS; SILVA; LEITE, 2018, p.867). 

Os autores consideram que esse discurso invisível consiste em uma política que 

simplifica a complexidade do real e reduz as contradições, esvaziando e 

empobrecendo o debate democrático e a própria democracia. O enquadramento diz 

respeito aos limites nos quais se deve realizar a prática pedagógica, o que pode ou 

não fazer parte dela, porque está estabelecido oficialmente. Apesar de recomendar 

o trabalho interdisciplinar, a BNCC não menciona como fazê-lo no âmbito de um 

currículo fortemente classificado. A força do poder classificatório do currículo 

aumenta o controle dos microprocessos pedagógicos. No entanto, o 

enquadramento, segundo os autores, é fraco, na medida em que as questões 

operacionais e contextuais são desconsideradas. 

A política curricular da BNCC é analisada por Coube (2018) enquanto política 

neoliberal, cujo discurso da igualdade, no qual se pauta o currículo, contribui para o 

aprofundamento das desigualdades socioeconômicas, na medida em que 

desconsidera as diferenças locais e, sobretudo as singularidades constitutivas das 

diferentes subjetividades. O discurso da igualdade, segundo o autor toma como 

premissa o fato de que todos são iguais e assim devem ser tratados, a fim de agir de 

forma justa.  

Ao contrário do discurso da igualdade, o que se sustenta na equidade, de 

acordo com Coube (2018), toma como ponto de partida a diferença, pois considera 

que o tratamento diferenciado é uma forma justa de atuação. Nesses termos, opõe-

se à política da BNCC, que prescreve uma lista de conteúdos, determinando o 

currículo das escolas. Esse tipo de procedimento legitima a hierarquização dos 

conhecimentos, dos sujeitos, dos saberes fazeres e diversidades.  

O autor (2018, p.1) acredita que a 

 

[...] melhor forma de promover a equidade e defesa da escola pública é o 
fortalecimento da democracia nas escolas, prevista na Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional (LDB) e no Plano Nacional de Educação 
(PNE) 2014-2024. Escolas, comunidades e sujeitos são diferentes, logo, as 
resoluções de conflito precisam ser diferentes, pois serão as melhores 
soluções possíveis. 

 

O autor referenda Oliveira para apresentar a distinção entre o “direito à 

aprendizagem” e o “direito de aprender”. O primeiro refere-se ao dever do Estado 

em garantir o acesso e a permanência na escola. O segundo refere-se “[...] ao direito 

dos cidadãos de exercê-lo de maneira como melhor lhes convém. Isso significa que 

o sujeito pode aprender o que quiser, quando quiser, inclusive de não aprender o 

que não quiser” (COUBE, 2018, p. 2).  

Ao analisar a BNCC no contexto desses dois conceitos, Coube ressalta que a 

BNCC se afasta deles e se caracteriza pela perspectiva do dever, na medida em que 

define os conteúdos e obriga os professores a segui-los, assim como exige a 

aprendizagem dos alunos em uma idade “certa”. Dessa forma a BNCC enfraquece a 

autonomia e o protagonismo dos sujeitos, transformando-os em objetos da 

educação. 

A análise da literatura referente à BNCC permite que se verifique a presença 

da denúncia dos interesses econômicos, expressos na orientação política neoliberal 

adotada por essa normativa, o que aparece nos trabalhos de Lopes (2018) e de 

Coube (2018). 

Para muitos autores, a BNCC reduz a problemática educacional à questão 

curricular, desconsiderando as questões objetivas que produzem as desigualdades 

educacionais. Dessa forma, a complexidade do real é substituída por concepções 

simplificadas, que ocultam as contradições sociais. Dentre os autores que exploram 

essa perspectiva de análise, situam-se: Lopes (2018). Girotto (2019), Freitas; Silva e 

Leite (2018). 

Para Lopes (2018), Franco; Junior e Guimarães, as orientações curriculares 

extrapolam a normativa da BNCC, pois envolvem livros didáticos, a literatura 

educacional e a formação de professores. Os últimos autores exploram essa 

questão no âmbito do Plano Nacional do Livro Didático. 

A desvalorização dos saberes docentes e da realidade sociocultural das 

escolas é o ponto central dos trabalhos de Lopes (2018), Oliveira (2018), Cândido e 
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Gentili (2017), Lucena e Almeida (2019). Esses autores denunciam a perspectiva 

homogeneizadora e unificadora, na qual se fundamenta o discurso da BNCC. 

Um dos argumentos que fundamentaram a implementação da BNCC, 

consiste na melhoria da qualidade da educação, seja ela associada aos conteúdos, 

à gestão dos resultados, às expectativas de aprendizagem, às competências e 

habilidades. Esses aspectos são criticados pelos seguintes autores: Oliveira (2018), 

Girotto (2019), Freitas; Silva e Leite (2018), Coube (2018), Sousa e Aragão (2018). 

Outro aspecto que é muito frequente na literatura analisada é o que associa a 

BNCC ao enfraquecimento da autonomia e do protagonismo dos professores, pois 

essa normativa apresenta um caráter prescritivo, regulador e controlador. Os autores 

que se associam a essa perspectiva de análise são Cândido e Gentili (2017), 

Ferraço, Sussekind e Gomes (2017), Franco; Junior e Gomes (2018). 

Oliveira (2018), Freitas; Silva e Leite (2018) são os autores que, diante da 

política curricular da BNCC, caracterizada pela unificação e pela verticalização, 

vislumbram a possibilidade de resistência no cotidiano escolar e, especialmente, no 

Projeto Político Pedagógico. Neles, é possível interpretar a legislação à luz das 

especificidades de cada escola e das decisões coletivas. 

A opção da BNCC por uma política curricular verticalizada, inapta à 

pluralidade e adepta aos resultados, lembra uma compreensão matematizada da 

vida, que se aproxima da racionalidade instrumental e eficiente, cuja presença 

confirma a hipótese inicial acerca do vínculo entre a política curricular adotada pela 

BNCC e a referida racionalidade. 

 

1.4 A RACIONALIDADE EFICIENTE E INSTRUMENTAL 
 

Segundo Adorno e Horkheimer (1985), o objetivo do esclarecimento, 

entendido como desencantamento do mundo e como emancipação intelectual do 

homem por meio do uso de sua razão, consistia em evitar o medo e o desamparo 

em relação aos poderes da natureza. O desencantamento do mundo a que se 

referem os autores, pressupõe a destruição do animismo, no qual é possível 

reconhecer que a natureza possui uma alma, que ela é constituída de vontade e de 

sensibilidade.  Nesses termos, a relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento 
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mantém um pouco da característica de acolhimento e de aproximação, buscando o 

estabelecimento de um processo de assemelhamento entre os dois elementos 

(sujeito e objeto). 

Os referidos autores destacam que o processo de desenvolvimento da razão 

renunciou à pretensão de semelhança à natureza, reduzindo tudo ao mesmo 

denominador comum: o ser humano, o qual destitui as distinções e renunciou à 

pretensão de se assemelhar à natureza, na qual se encontra a lembrança de sua 

proto-história e de uma vida na qual o desejo, o prazer e a necessidade não eram 

incompatíveis: “Para o esclarecimento abandonar-se imediatamente à vida sem 

relação racional com a autoconservação regride à pré-história” (ADORNO, 

HORKHEIMER, 1985, p. 41).  

De acordo com Adorno e Horkheimer (1985, p. 22), “[...] o elemento básico do 

mito foi sempre o antropomorfismo, a projeção do subjetivo na natureza”. O mito 

contém o esclarecimento e o esclarecimento contém o mito, configurando o 

processo dialético, sob o qual os autores analisam o desenvolvimento da razão.  

Tanto o mito quanto o esclarecimento, constituem-se em formas de explicação e de 

projeção do domínio humano sobre a natureza, ou seja, o homem é o elemento 

central, o protagonista.  

Na tentativa de se impor à natureza e de negar a si mesmo, enquanto parte 

integrante dessa condição (natural), o homem utilizou-se do pensamento como uma 

ferramenta de abstração e de domínio. Dessa forma, o pensamento assumiu 

superioridade ao mundo sensível, ao objeto e à realidade, pois assim foi possível 

obter a unidade, a antecipação e a calculabilidade do mundo, cujos requisitos 

permitiram colocar cada vez mais a razão a serviço do poder, da lógica operacional, 

fria e indiferente à alteridade. Portanto, o expoente do pensamento colocava-se na 

dependência da realização social.                                

  Uma das teses dos autores é a de que o esclarecimento é a radicalização da 

angustia mítica, seu processo de desenvolvimento é dialético, pois o esclarecimento, 

na medida em que imprimia a forma humana em tudo, comportava-se da mesma 

forma como o mito, ou seja, conservava o antropomorfismo. Assim como o mito, o 

esclarecimento quis se impor sobre o mundo, eliminar as suas fraquezas. Porém, ao 

fazê-lo, manifestou o seu lado regressivo, expresso na absolutização das ideias e na 
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aniquilação da autocrítica, na medida em que se submeteu às necessidades 

exteriores e se converteu em pensamento movido pelo utilitarismo e pelo lucro. 

Assim como o mito, a ciência caracteriza-se pelo totalitarismo, pois elege a 

autoconservação como fundamento, unifica o pensamento e elimina as contradições 

na tentativa de controlar a realidade.  Por meio da matematização do mundo, a 

ciência acredita estar a salvo do retorno mítico, quando na verdade, o que acontece 

é a sua reificação e a perda de sua capacidade de pensar sobre si mesmo. 

Em seu livro Eclipse da razão, Horkheimer (2002, p. 9) destaca que o aspecto 

subjetivo da razão consiste em sua capacidade de classificar, inferir e decidir, ou 

seja, ao “funcionamento abstrato do mecanismo de pensamento”. Assim, a fonte da 

razão está no sujeito, cujas estruturas do pensamento organizam a realidade, 

nominando-a. O nominalismo é citado por Adorno e Horkheimer (1985) como uma 

característica da razão que se abstrai da realidade, reduzindo sua polissemia por 

meio do conceito. Assim, busca a identidade entre essas duas dimensões, as quais, 

na concepção dos autores, em uma perspectiva emancipatória, necessitam do 

tensionamento. 

 

Dentro da visão subjetivista, quando o termo “razão” é usado para conotar 
uma coisa ou uma ideia mais do que um ato, ele se refere exclusivamente à 
relação de tal objeto ou conceito com um propósito, não com o objeto ou 
conceito em si mesmo (HORKHEIMER, 2002, p.12). 

                       

A faculdade subjetiva de pensar, na concepção de Horkheimer (2002, p. 13), 

constitui-se no aspecto crítico que dissolveu a superstição, porém, a razão no curso 

do desenvolvimento, assumiu uma característica formal, atribuindo a supremacia do 

pensamento, que se constitui em um árbitro, em um elemento que comanda e regula 

a realidade. Algo que pode ser explicitado na ideia do prever para prover, cujo 

sentido expressa a ideia de uma razão antecipatória e calculista, muito visível na for 

indústria cultural utiliza-se da razão para antecipar determinar a reação do 

consumidor e, dessa forma, oferecer os produtos em conformidade com os seus 

interesses econômicos. 

Quando Adorno e Horkheimer (1985, p. 38) ressaltam que “Não há nenhum 

ser no mundo que a ciência não possa penetrar, mas o que pode ser penetrado pela 

ciência não é o ser”, eles se referem ao formalismo lógico, à razão categórica que 
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busca conhecer, enquadrar e subjugar o mundo por meio de imperativos 

categóricos. Dessa forma, o conhecimento vale-se do nominalismo e da 

classificação daquilo a que se refere. Nessa passagem identifica-se uma crítica à 

razão burguesa, fria, indiferente e formal, colorária à compreensão kantiana na qual 

o conhecimento está atrelado ao sujeito e aos seus esquemas oriundos da estrutura 

de sua razão.     

Hokheimer (2002, p. 24) afirma que “O modelo de divisão social do trabalho 

se transfere automaticamente para a vida do espírito, e esta divisão do reino da 

cultura é um corolário da substituição da verdade objetiva pela razão formalizada 

[...]”. Dessa forma é possível compreender a prioridade de uma das formas da razão 

sobre a outra, da razão subjetiva sobre a objetiva e vice-versa. 

A razão objetiva, segundo Horkheimer (2002, p. 17) pressupõe que a 

essência esteja inerente à realidade, “[...] que por si mesma exige um modo 

específico de comportamento em cada caso, seja uma atitude prática ou teórica”. 

Essa razão ataca de maneira mais incisiva a religião tradicional e a mitologia e 

desloca a concepção de verdade do plano transcendental (teórico), para o campo 

empírico, das práticas de testabilidade e experimentação. O autor faz uma crítica ao 

pragmatismo, à sua pretensão de transferir o modus operandi das ciências naturais 

para o campo da filosofia, supervalorizando o método experimental. Ao contrário da 

filosofia em seu estágio objetivista, que procurava  

 

[...] ser a força que induziu a conduta humana, inclusive os 
empreendimentos científicos, a uma compreensão final de sua própria razão 
e justiça, o pragmatismo tenta reverter qualquer compreensão em simples 
conduta. Sua ambição é ser nada mais do que uma atividade prática, 
distinta da compreensão teórica, que segundo os ensinamentos 
pragmatistas, ou é apenas um nome para acontecimentos físicos ou algo 
sem sentido (HORKHEIMER, 2002, p.52-53). 

 

 Na citação anterior, Horkheimer (2002) menciona o pragmatismo como a 

expressão mais viva do pragmatismo no campo da filosofia, pois essa corrente 

filosófica traduz com muita clareza e intensidade o princípio da razão instrumental: o 

do pensamento a serviço da ação, da realização, do resultado satisfatório. No 

entanto, a razão instrumental também se manifesta na sua forma subjetiva, na 

medida em que se torna abstrata, reducionista, desvinculada do objeto. Em síntese, 
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a razão instrumental é aquela que se orienta pela dominação e pelo controle, 

destituindo-se da autorreflexão crítica, cuja ausência a impede de estabelecer um 

diálogo entre o pensamento e a realidade. Assim, um se sobrepõe ao outro, na 

tentativa de estabelecer uma conciliação entre o que, na perspectiva da Teoria 

Crítica, é irreconciliável. Pensamento e realidade, sujeito e objeto, no processo de 

conhecimento, precisam manter viva a tensão e a contradição, caso contrário, essas 

categorias servem à identidade e à unificação, as quais eliminam qualquer força de 

oposição e de emancipação.  

 Segundo Adorno (1995), as reformas educacionais primam pelo excesso de 

realismo, ou seja, pela tendência à adaptação, que consiste em submeter a 

educação às demandas exteriores, enfraquecendo a sua capacidade de transcender 

o imediato e de confrontá-lo com o pensamento. O autor (1995) enfatiza a 

importância de recuperar o objetivo da educação em seu sentido mais fundamental, 

já que esse não pode ser erigido unicamente do exterior. Na referida conferência, 

Adorno ilustra o que acontece na sociedade atual, mencionando a anedota infantil 

da centopeia, cujos movimentos são interrompidos quando ela é questionada. O 

mesmo acontece com a sociedade e com as reformas educacionais, uma vez que a 

ausência da autorreflexão paralisa a crítica, a qual é inviabilizada pela relação fugaz 

e imediata que as pessoas estabelecem com o mundo.  

 As demandas do mundo econômico impedem a reflexão acerca da finalidade 

essencial do processo educativo – a formação humana, a humanização – e a 

distinção entre o peremptório e o fugaz, entre o que está a serviço da economia e o 

que promove a cultura. Essa última é concebida por Marcuse (1998) como uma 

dimensão superior, autônoma e voltada para a realização humana, como uma forma 

de resistência ao totalitarismo do mundo das necessidades, que amplia a lógica das 

mercadorias para a esfera da cultura, destituindo-a de seu poder crítico e 

emancipatório, ao transformá-la em semicultura e semiformação. 

 O próximo capítulo discutirá o conceito de semiformação, pois ele é 

indispensável para entender o seu contrário, ou seja, a formação, uma vez que 

consiste em seu sucedâneo. A concepção da Teoria Crítica no que tange à 

formação preza pelo conflito, pela tensão e pela irreconciabilidade entre pensamento 

e realidade, na tentativa de resistir à identificação que caracteriza o mundo 
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falsificado. Essas mesmas características são encontradas nas concepções 

progressistas sobre o currículo, cujo aspecto também é abordado a seguir.  
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CAPÍTULO 2 

SEMIFORMAÇÃO, FORMAÇÃO, CULTURA E CURRÍCULO 
  

 Esse capítulo objetiva refletir sobre a concepção de semiformação, formação, 

cultura e currículo, tendo como fundamento a Teoria Crítica. 

A semiformação é compreendida por Adorno (2010) como o engodo, como a 

falsificação da formação. Entendê-la é imprescindível, pois a crítica à semiformação 

consiste em um passo importante para que nos aproximemos da formação e da 

cultura, cujas concepções são corolárias na perspectiva teórica do referido autor. 

Ambas conservam a resistência à lógica totalitária, que tende à deformação de tudo, 

à submissão generalizada à lógica do capital. Sendo assim, inicialmente discorre-se 

sobre a semiformação.                                

 Na seção subsequente, os conceitos de cultura e formação são discutidos de 

forma interligada, pois é assim que Adorno os concebe. Esse autor assim como 

Marcuse, percebe a cultura e a formação, como um território tenso, que pressupõe o 

diálogo entre a tradição (entendida como o lugar de referência da cultura, antes de 

sua deformação) e a realidade. A cultura e a formação evocam a memória e o tempo 

e, dessa forma, resistem ao aligeiramento, à simplificação e ao excesso de realismo 

presente nas propostas pedagógicas que buscam adaptar a educação às demandas 

do mundo atual. Enquanto possibilidade de transcender o factível, a cultura e a 

formação, na perspectiva da Teoria Crítica, resguardam a utopia e a crítica.                    

A última seção apresenta algumas concepções de currículo, uma vez que o 

objeto de estudo desta pesquisa, incide diretamente sobre esse conceito, cujas 

definições referem-se à organização cultural e, consequentemente, à produção de 

uma identidade e às relações de poder.  Essas concepções serão trabalhadas à luz 

das teorias sobre o currículo e confrontadas com a BNCC e o Guia de 

Implementação da BNCC, com o fim de compreender a concepção de currículo 

presente nesse documento.                       
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2.1 SEMIFORMAÇÃO 
 

No texto “Teoria da semiformação” (2010), Adorno compreende esse conceito 

como o colapso da formação, o seu sucedâneo, o qual é observável em todas as 

partes, até mesmo entre as pessoas cultas. Tal realidade realça a ineficácia de 

reformas pedagógicas isoladas e a necessidade de considerar os aspectos intra e 

extraescolares. 

A semiformação atua no âmbito objetivo e subjetivo, pois segundo Silva 

(2018, p 83), ela “[...] constitui-se como resultado de um processo de dominação 

cultural”. Sendo assim, ela reproduz no âmbito da cultura a mesma lógica fetichista 

da produção de mercadorias – o que fundamenta a definição de Adorno (2010, p. 9) 

de que a semiformação é o “espírito aprisionado pelas malhas da socialização”, 

entendida como a ampliação dos valores de troca para todos os setores da vida. 

Nesses termos o espírito perde a sua capacidade crítica, cedendo lugar para a 

onipresença do espírito alienado, ou, conforme palavras de Adorno (2010, p. 9), para 

o espírito objetivo negativo (espírito coisificado).                                  

Adorno (2010) afirma que a semiformação simboliza a consciência que 

renunciou à autodeterminação: “O semiculto dedica-se à conservação de si mesmo 

sem si mesmo. Não pode permitir, então, o que, segundo a teoria burguesa, 

constituía a subjetividade: a experiência e o conceito” (ADORNO, 2010, p. 33).  Sob 

essas condições os bens culturais são classificados, seguindo a mesma fórmula e o 

mesmo padrão. A imitação se constitui em ideal absoluto e a semiformação objetiva 

a reconciliação entre coisas irreconciliáveis: a cultura e o entretenimento, o rigor e a 

profundidade, o contingencial e volúvel no lugar da solidez inerente à historicidade 

característica da cultura. Sendo assim, a semiformação anula a dimensão do trágico 

e da angústia, porque nelas se encontra a possibilidade da autocrítica e da reflexão.                                       

A depravação da cultura, segundo Adorno e Horkheimer (1985, p.143), “[...] 

exercita o indivíduo no preenchimento da condição sob a qual ele está autorizado a 

levar essa vida inexorável”. A relação que os autores estabelecem entre o 

esclarecimento e o mito, na sociedade atual, expressam-se por meio da socialização 

da semiformação, pois o esclarecimento, além de perder a autodeterminação e a 

autorreflexão crítica, optou pelo esquematismo da indústria cultural, em que a ideia e 

a reação do consumidor são antecipadas e organizadas em função dos interesses 
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econômicos. O oferecimento dos bens culturais por inúmeros canais, segundo 

Adorno (2010), torna as barreiras sociais subjetivamente são mais fluídas. O preço 

pago consiste na neutralização e petrificação dos bens culturais, cuja oferta visa a 

integração dos indivíduos à sociedade e o nivelamento psicossocial. 

A semiformação resulta da perda de imagens e de formas pelo espírito, que 

sob essa condição, conforme Adorno (2010), é tomado como meio.  

 

A semiformação não se confina meramente ao espírito, adultera também a 
vida sensorial. E coloca a questão psicodinâmica de como pode o sujeito 
resistir a uma racionalidade que, na verdade, é em si mesma irracional 
(ADORNO, 2010, p. 25).    

                                                                                     

A semiformação consiste na formação transformada em norma e em 

qualificação, ela orienta-se pelo realismo e pelo conformismo. Nas palavras de 

Adorno (2010, p. 29),                                                  

 

O entendido e experimentado medianamente – semientendido e 
semiexperimentado – não constitui o grau elementar da formação, e sim seu 
inimigo mortal. Elementos que penetram na consciência sem se fundir em 
sua continuidade se transformam em substâncias tóxicas e, 
tendencialmente em superstições [...]. 

                                            

A semiformação exige do indivíduo apenas um mínimo para que ele alcance a 

satisfação do narcisismo coletivo: basta a frequência a um certo curso ou colégio, 

para parecer informado. O prazer do narcisismo segundo Zuin e Zuin (1999), 

neutraliza o sentimento de culpa e de impotência. Esses autores apontam como 

pilares da semiformação: o pensamento estereotipado e preconceituoso. Assim, é 

possível estabelecer uma associação entre o estado de consciência da 

semiformação e a paranoia, ao delírio de perseguição, aos processos psicóticos 

(inconscientes). Essa característica fundamenta a afirmação de Adorno (2010, p. 35) 

de que a “semiformação é defensiva: exclui os contatos que poderiam trazer à luz 

algo de seu caráter suspeito”. 

A semiformação, sob a perspectiva adorniana, consiste na esfera do 

ressentimento, pois ao mesmo tempo em que se apropria dos bens culturais, ela os 
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destrói. Ela também pressupõe a fraqueza em relação ao tempo e à memória.  Tais 

características são fundamentais para a constituição do processo formativo. 

 

2.2 FORMAÇÃO E CULTURA 
 

Para Adorno e Marcuse, a cultura e a formação se inter-relacionam e não se 

diferenciam. Ambas representam a resistência à lógica da sociedade, que é a da 

semiformação, ou seja, a da mercantilização e banalização da cultura. Sendo assim, 

a produção e consumo dos bens culturais seguem a mesma lógica da economia. 

Essa lógica orienta-se pela produção em massa, em série, de maneira compacta e 

simplificada, com redução de tempo e de esforços. Além disso, assim como todos os 

bens da sociedade capitalista, os bens culturais devem ser atraentes, sedutores e 

descartáveis – intercambiáveis, uma vez que se orientam pelas necessidades da 

sociedade e não do indivíduo. Para esse, resta a ilusão de que suas escolhas são 

pessoais, quando, na verdade, elas são dirigidas pelo todo, pelo sistema. 

Marcuse (1998) compreende a cultura como distinta da civilização, atribuindo 

à primeira uma dimensão superior, já que ela conserva a liberdade, autonomia e a 

realização humana, enquanto a segunda se orienta pelo mundo da necessidade. No 

texto “A dimensão estética” (1995), publicado no livro Eros e a civilização, Marcuse 

ressalta que o desenvolvimento da civilização, provoca um antagonismo entre ela e 

a cultura, entre o impulso formal (ativo e dominador) e o impulso sensual 

(essencialmente passivo e receptivo). Com o tempo, a civilização [...] submeteu à 

sensualidade, à razão de modo tal que a primeira, se acaso logra reafirmar-se, o faz 

através de formas destrutivas e ‘selvagens’, enquanto a tirania da razão empobrece 

e barbariza a sensualidade (MARCUSE, 1995, p. 166). No texto “Comentários para 

uma definição de cultura”, ele define a cultura como 

 

[...] um processo de humanização (Humanisierrung) caracterizado pelo 
esforço coletivo para conservar a vida humana, para pacificar a luta pela 
existência ou mantê-la dentro dos limites controláveis, para consolidar uma 
organização produtiva da sociedade, para desenvolver as capacidades 
intelectuais dos homens e para diminuir e sublimar a agressão, a violência e 
a miséria (1998, p, 153-154). 
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A referida concepção de cultura expressa que ela é fundamental para a 

humanidade, já que evita a expansão da barbárie. Portanto, a tensão entre a cultura 

(a esfera da possibilidade de transcendência do mundo da necessidade) e a esfera 

da produção dificulta que ambas se integrem e promovam uma sociedade totalitária, 

cuja possibilidade existe mesmo em sociedades com formas e instituições 

democráticas, conforme alerta Marcuse (1998). 

Além disso, a égide dos valores de troca agrava a possibilidade de o 

pensamento se ajustar ao existente e de enfraquecer o seu aspecto crítico, que 

perde seu lugar para os valores de troca. Na concepção de Marcuse (1998), a 

felicidade não pressupõe a renúncia, mas a promoção da cultura, que na sua forma 

não operacional, representada pela cultura tradicional, aquela antecede a civilização 

industrial, é uma forma de resistência do espírito à ordem existente.  A cultura, para 

Adorno e Horkheimer (1985) não se refere a um denominador comum, ela não pode 

ser definida, pois sua definição expressa catalogação, classificação, administração 

do conceito. 

Para Adorno (1966, p. 72, apud ZUIN; PUCCI; RAMOS-DE-OLIVERA, 1999, 

p.59), a cultura é “o perene protesto do particular frente à generalidade, na medida 

em que esta se mantém irreconciliada com o particular”. Tal ideia expressa o caráter 

de autenticidade e solidez que caracteriza a cultura. 

Na Minima Moralia (1993, p.36-37), no aforismo 22, “A criança com a água do 

banho”, parte da ideia da crítica cultural que associa a cultura à ideologia e à 

mentira, uma vez que ela encobre as condições materiais, servindo de consolo e 

apaziguamento. O autor alerta que qualquer tentativa de extirpar tudo isso, na 

tentativa de eliminar o falso, extirparíamos com esse o verdadeiro, pois  

 

[…] acentuar o elemento material por contraposição ao Espírito enquanto 

mentira é desenvolver uma espécie de afinidade eletiva duvidosa com a 

economia política, de que se faz a crítica imanente, comparável à 

conivência que existe entre a política e o submundo. Desde que abrimos 

mão da utopia e se exigiu a unidade da teoria e das práxis, tornamo-nos, 

demasiadamente práticos. O medo da impotência da teoria fornece o 

pretexto para se entregar ao todo-poderoso processo de produção, com o 

que então se admite plenamente a impotência da teoria. (ADORNO,1993, 

p.37). 
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Adorno opõe-se àqueles que identificam a cultura unicamente com a mentira, 

principalmente em um momento em que a primeira está sucumbindo à segunda. Tal 

compreensão implicaria a eliminação da possibilidade de resistência. Se 

compreendermos que a falsidade se situa no âmbito dos valores de troca, a cultura é 

a possibilidade de resistir à falsidade, ela é a possibilidade do mundo verdadeiro. 

Sendo assim, o fracasso da cultura não justifica a sua subsunção aos poderes da 

sociedade. Adorno (2010, p. 10) destaca que “A formação que se esquece disso, 

que descansa em si mesma e se absolutiza, acaba por converter-se em 

semiformação”. 

O referido autor (2010) ressalta que a cultura tradicional se opõe à 

semiformação socializada, o que o faz relacionar essa última, à perda da tradição, à 

carência de imagens e de formas, à devastação do espírito, na medida em que ele 

se torna um meio. 

 

As condições da própria produção material dificilmente toleram o tipo de 
experiência sobre a qual se assentavam os conteúdos formativos 
tradicionais que se transmitiam. Por isso, tudo o que estimula a formação 
acaba por lhe contrair os nervos vitais (ADORNO, 2010, p. 17). 

 

O espírito se torna um meio quando, de acordo com Adorno (2010, p. 21-22), 

o “pretenso realismo sucede o homem de espírito”. O realismo representa o mundo 

exterior, os apelos imediatos e as necessidades do todo (da sociedade). Ao contrário 

dele, o espírito representa a possibilidade de diferenciação, de mediaticidade e de 

resistência aos apelos da sociedade. Tal fato, justifica o alerta do autor para a 

necessidade de se proteger das atrações do mundo exterior e de conservar lacunas 

de socialização – de adesão ao coletivo – o que exige do sujeito ponderado, que 

prime pela sua autonomia (entendida como capacidade de autorreflexão crítica) e 

pela sua singularidade (resistência à identificação, preservação do processo de não 

identificação com a lógica da sociedade, de resistência à integração).   

Os mecanismos do domínio social da natureza e sua busca pelo controle, 

pela exatidão, pela utilidade e instrumentalismo distinguem-se da formação cultural, 

ameaçando-a. Esse fato acontece, segundo Adorno (2010, p. 23), porque nessa 

perspectiva, a formação se transforma em algo controlável, em norma e em 

qualificação. Assim, enfraquece o tempo, a memória e os pressupostos, cujos 
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elementos a caracterizam: “Nada do que, de fato, se chame formação poderá ser 

aprendido sem pressupostos” (ADORNO, 2010, p. 30). 

A formação, no entendimento de Adorno (2010, p.21) é similar ao processo 

identificatório com a figura paterna, descrito por Freud, o qual estabelecia uma 

relação entre esse processo, a autonomia e o princípio do ego. Essa identificação 

inicial serve de base para que, posteriormente, os filhos contraponham a 

irracionalidade das relações familiares. Essa compreensão valida o vínculo que 

Adorno estabelece entre a formação e os pressupostos, ou seja, entre a formação e 

um referencial identificatório, cuja matriz apresente solidez. 

No entanto, Adorno não ignora que a cultura remete à sociedade, pois na 

teoria da Semiformação (2010), ele fala do duplo caráter da cultura, que surge da 

necessidade de resolver o antagonismo social não conciliado, ou seja, o conflito 

entre adaptação (mundo material e das necessidades e da sobrevivência) e o 

mundo espiritual (que transcende o imediatismo e envolve o pensamento, a reflexão 

e a autonomia do indivíduo frente aos apelos exteriores). O autor destaca os riscos 

de se compreender a cultura e a formação sob o âmbito de categorias fixas, sejam 

elas de adaptação ou de transcendência. Para Adorno (2010), a cultura e a 

formação se constituem em um campo de forças, em um processo que deve primar 

pela tensão e pela constante vigilância de uma sobre a outra. 

 

Quando o campo de forças a que chamamos formação se congela em 
categorias fixas – sejam elas do espírito ou da natureza, de transcendência 
ou de acomodação -, cada uma delas, isolada, se coloca em contradição 
com seu sentido, fortalece a ideologia e promove uma formação regressiva 
(ADORNO, 2010, p. 11). 

 

As obras de arte, na concepção adorniana, constituem-se em referencial de 

formação e de resistência aos processos regressivos promovidos pela organização 

social. Adorno compreende-as, na Teoria estética (2006, p. 12), como oposição à 

sociedade, uma vez que “As obras de arte se destacam do mundo empírico e 

suscitam um outro com uma essência própria, oposto ao primeiro como se ele fosse 

igualmente uma realidade”. Elas retiram da realidade, da empiria o seu conteúdo, o 

qual se configura por meio da técnica, ou seja, da forma. Assim, não existe distinção 

entre conteúdo e forma na arte. Por meio da forma, ela elabora o conteúdo empírico, 
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procura transcendê-lo e abstraí-lo. Os elementos retirados da realidade tornam-se 

um problema e uma provocação que estimula o processo criativo, que o faz ser fiel à 

sua ideia em todo o seu percurso. Dessa forma, o momento sensível, apesar de ser 

constitutivo da obra de arte, não coincide com ela, que, por sua vez, procura 

transcender a facticidade e a aparência do mundo empírico (ADORNO, 2006, p. 15). 

Ao não se reduzir ao exterior e manter o distanciamento e a tensão com o 

objeto que quer expressar, a arte resiste aos apelos identificatórios e à integração, à 

sociedade; ou seja, resiste ao princípio da troca de equivalentes que se orienta pelo 

consumo. Assim, Adorno (1993, p.125) entende que toda figura clara faz 

concessões ao consumo, já que intenciona a unidade, o enquadramento e a 

reconciliação entre o pensamento e a realidade, característicos do instrumentalismo. 

A liberdade da arte está na sua capacidade de postular o não existente e de 

colocá-lo em conflito com a sua não existência real. Ela só existe a partir da 

negação, da busca da verdade que é possível apenas naquilo que não se harmoniza 

com o mundo, pois a identidade estética pressupõe a não identidade diante da 

compulsão à identidade promovida pela realidade opressiva (ADORNO, 2006, p. 

74).  

 Adorno destaca na Dialética Negativa (2009, p. 19-24), a relação entre a arte 

e a filosofia, na medida em que ambas apresentam um compromisso com a 

expressão e com a apresentação – o que o leva a afirmar a relação entre o que é 

dito de modo frouxo e o mal pensado. Portanto, a arte comporta a autonomia, o rigor 

e a fidelidade à sua ideia. Sendo assim, ela não se deixa levar pelas contingências e 

pela lógica do pensamento classificatório e adepto à padronização, seguido pela 

totalidade social. 

 

2.3 CONCEPÇÕES DE CURRÍCULO 
 

O currículo pode ser considerado como “o coração da escola”, como o espaço 

central em que todos os profissionais da educação nos seus diferentes níveis de 

ensino atuam, e por isso, tornam-se responsáveis pela sua elaboração que precisa 

ser feita de forma crítica, criativa, democrática e mais atraente. É por meio “do 
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currículo que as coisas acontecem na escola”. (MOREIRA; CANDAU 2007, p. 19). O 

currículo compreende  

 

[...] as experiências escolares que se desdobram em torno do 

conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a 

construção das identidades de nossos/as estudantes. Currículo associa-se, 

assim ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções 

educativas. (MOREIRA; CANDAU, 2007, p.18). 

 

Conforme Apple (2002, p. 59), o currículo não é algo neutro, mas, parte “de 

uma tradição seletiva”. Isso quer dizer que alguém seleciona o conteúdo 

considerado como autêntico e verdadeiro. Portanto, é “produto de tensões, conflitos, 

concessões culturais, políticas e econômicas” que organizam e desorganizam a 

sociedade e seus povos. 

O que conta como sendo conhecimento válido e quem poderá transmiti-lo 

está sob o “domínio da subordinação”, descritos e alterados nessa sociedade. No 

entanto, há que se atentar ao fato de que existe uma política do conhecimento oficial 

e que conhece todo o conflito. Este, por sua vez, é visto por algumas pessoas como 

neutro e por outros como “concepções de elite que privilegiam determinados grupos 

e marginalizam outros” (APPLE, 2002, p. 60).   

Para Saviani (2011) o currículo é definido como o conjunto de atividades 

nucleares que a escola faz. Para este autor, nem tudo o que é feito na escola pode 

ser considerado como curricular, pois as atividades extracurriculares quando 

trabalhadas são feitas no sentido de complementar o que é curricular e não de 

substituir aquilo que é essencial e, portanto, precisa ser ensinado. O autor identifica 

como nuclear a transmissão e a assimilação do saber sistematizado, pois o trabalho 

escolar se relaciona com a episteme, ou seja, com a ciência e com a cultura 

acumulada pela humanidade, que serve como critério de escolha dos conteúdos a 

serem ensinados, já que constituem o que o Saviani entende como o clássico, 

mantendo-se como fundamental, apesar do tempo. O conteúdo, para ser ensinado e 

aprendido, necessita da forma, que se constitui no método e procedimentos de 

ensino, na organização das disciplinas (no sentido de campos do conhecimento), do 

tempo e dos espaços escolares. 
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A concepção de que a transmissão cultural requer a seleção do que é 

essencial (peremptório) e o que é secundário no âmbito escolar, tem em Forquin 

(1993) um dos defensores mais árduos. Para ele, 

 

Certos aspectos da cultura são reconhecidos como podendo e devendo dar 
lugar a uma transmissão deliberada e mais ou menos institucionalizada, 
enquanto que outros constituem objeto apenas de aprendizagens informais, 
até mesmo ocultas, e outros enfim não sobrevivem ao envelhecimento das 
gerações e não conseguem deixar marcas no tempo. Falar de transmissão 
cultural supõe, então, sempre, em qualquer nível, a ideia de uma 
permanência (pelo menos relativa) e a ideia de um valor, de uma excelência 

(FORQUIN, 1993, p. 11). 

 

Existe também outra forma de currículo conhecida como currículo oculto, que 

é utilizado para a designação das práticas educacionais que não são explícitas no 

currículo oficial e acabam por ser banalizadas, visto que, são fáceis e frequentes de 

utilizar. No entanto, estes aspectos merecem certa preocupação sendo que acabam 

por “absolver” o currículo oficial e formal se sua responsabilidade na formação dos 

“sujeitos sociais” (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 31). 

O currículo oculto “envolve, dominantemente, atitudes e valores transmitidos 

sublinarmente pelas relações sociais e pelas rotinas do cotidiano escolar”. São 

exemplos de currículo oculto, as relações hierarquizadas, as regras, os rituais e 

práticas de professores em sala de aula e na escola, a maneira como o espaço e o 

tempo são organizados, a maneira como os alunos são distribuídos (fileiras, grupos, 

turmas), as mensagens que nem sempre são explícitas nas falas dos professores e 

no material didático, bem como, na forma como a escola ensina os alunos a 

chamarem a professora (tia, professora, fulana). Para que esta forma de currículo 

não traga consequências aos alunos é importante, conforme os autores 

mencionados, elucidar os exemplos supracitados para que não venham a oprimir o 

público escolar no que diz respeito ao gênero, classe social, raça ou sexualidade a 

que pertencem. (MOREIRA E CANDAU, 2007, p. 18). 

Para Moreira e Candau (2007, p. 28-38), o currículo pode ser considerado 

“um dispositivo de grande efeito no processo de construção da identidade do 

estudante”, visto que ele poderá reconhecer e tomar consciência sobre a construção 

de sua identidade cultural e assim relacioná-la com os processos “sócio culturais do 



57 

 

contexto em que vivemos” e da história do nosso país. Para os autores, é 

fundamental que saibamos sobre os nossos enraizamentos culturais que muitas 

vezes se misturam ou que se silenciam, bem como é importante “reconhecê-los, 

nomeá-los e trabalhá-los”. 

Juntamente com o reconhecimento da própria identidade cultural é importante 

ressaltar as representações que fazemos dos outros, daqueles que denominamos 

como sendo diferentes. Geralmente nos incluímos nas categorias ou grupos sociais 

que possuem hábitos, costumes, valores, estilos, visões de vida parecidos com os 

nossos, enquanto são considerados como outros aqueles que possuem 

características que não se assemelham às nossas, sejam elas de origem financeira, 

sexual, religiosa ou étnica, entre outras. Essa visão pode, por exemplo, se 

evidenciar na escola quando atribuímos as dificuldades de determinados alunos a 

sua origem étnica ou ao abordarmos o outro de forma genérica e folclórica como 

acontece do dia do índio e da Consciência Negra, apenas em datas especiais 

(MOREIRA; CANDAU, 2007). 

O currículo não pode ser entendido como algo neutro, desvinculado do 

contexto histórico, social, político que o constituiu e o constitui, portanto, o 

conhecimento organizado e transmitido nas escolas por meio dele é intencional e 

não pode ser encarado como algo ingênuo (MOREIRA; SILVA, 2002). 

Existe uma relação entre currículo e ideologia que foi percebida, na medida 

que, a educação também foi percebida como um dos principais dispositivos pelo 

qual a classe social dominante transmitia suas ideias e desta forma, se manteve em 

posição privilegiada. Inicialmente essa transmissão se garantia por meio do tempo 

de escolarização dos indivíduos, aqueles das classes subalternas que, por 

diferentes fatores fossem obrigados a sair antes da escola, aprenderiam atitudes e 

valores próprios de sua classe, enquanto aqueles pertencentes à classe dominante, 

permaneceriam frequentando a escola até que aprendessem as atitudes e valores 

dominantes. (MOREIRA; SILVA, 2002).          

Nessa perspectiva, a ideologia é interpretada apenas como o conhecimento 

falso ou verdadeiro. Posteriormente, passa por um aprimoramento abarcando as 

seguintes questões: “a ideologia não é totalmente elaborada de cima para baixo”, 

mas, conta de certa forma com formas de consentimentos, aproveita de materiais 
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preexistentes na cultura e na sociedade” e que pertencem ao “domínio do senso 

comum”; “a ideologia não é um tecido uniforme, homogêneo e coerente de ideias, 

uma construção logicamente consistente”, ao invés disso “é formada por diferentes 

tipos de conhecimentos, é interpretada de maneiras diversas e diferentes das 

intencionadas, dentre estas algumas até podem se constituir como forma de 

resistência; por último, a ideologia no campo educacional não se faz presente 

apenas em livros didáticos e aulas dadas pelos professores, mas está 

principalmente “envolvida em práticas materiais” até mesmo nos arranjos espaciais, 

nos signos e na linguagem. (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 25). 

Para a elaboração do currículo é importante também que sejam selecionados 

conhecimentos relevantes e significativos. O conhecimento escolar é o elemento 

central que do currículo deve ser aprendido e, além disso, criticado e reconstruído 

por todos os estudantes. (MOREIRA; CANDAU, 2007, p.21). 

Sob o ponto de vista de Moreira e Candau (2007), uma educação de 

qualidade deve fazer com que o estudante possa ir além dos referentes do seu 

mundo cotidiano, para que possa transformá-lo e ampliá-lo. No entanto, para que 

isso aconteça, o aluno precisa bem compreender a realidade em que está inserido 

para então ampliar o seu universo cultural, tornando as pessoas conscientes das 

mudanças que precisam promover no contexto onde vivem. 

Além disso, e sob este entendimento, é rejeitada a ideia de currículo como um 

transmissor do conhecimento coisificado, transmitido e absorvido de forma pacífica, 

mas sim, como um campo em que “se criará e produzirá cultura”. Ou seja, o 

currículo pode ser entendido como “um terreno de produção política e cultural” a 

partir de “materiais existentes que funcionam como matéria-prima de criação, 

recriação” de “contestação e de transgressão” (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 28)  

A educação e o currículo não atuam apenas como transmissores de uma 

“cultura oficial” e seu resultado não depende tanto daquilo que se transmite, mas, 

conforme Moreira e Silva (2002), daquilo que se faz com o que se transmite. Assim, 

a cultura passa a ser vista como “campo e terreno de luta” sendo que nela entram 

em conflito diferentes visões e concepções de vida social. Nesse sentido, os 

conteúdos recebidos por meio do currículo, muitas vezes próprios de uma cultura 
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dominante que se impõe, são ressignificados; e nem sempre são aceitos na íntegra 

(MOREIRA; SILVA, 2002, p. 27). 

Conforme ressaltam Moreira e Silva (2002, p. 29), para a teorização 

educacional e curricular crítica, currículo e educação estão implicados em relações 

de poder. Essas relações de poder se manifestam em relações sociais, em que 

diferentes indivíduos ou grupos estão separados, submetidos a outros, ou por 

classe, etnia, gêneros diferentes e essas divisões constituem a origem ou resultado 

das relações de poder. Assim, o conhecimento contido no currículo pode ser 

resultado das relações de poder ou seu constituidor, se apresenta no seu aspecto 

“oficial” “como representação de interesses de poder, constituiu identidades 

individuais e sociais que ajudam a reforçar as relações de poder existentes fazendo 

com que grupos subjugados” assim continuem. No entanto reconhecer que no 

currículo existem relações de poder não é o suficiente e não significa que essas 

relações são facilmente identificáveis, visto que o poder não se manifesta de forma 

explícita.  

Essas forças estão presentes na educação estatal controlada pelo poder dos 

grupos e classes dominantes, mas também, nos diversos atos presentes nos rituais 

e rotinas do cotidiano escolar. Entender o poder como um mal de difícil identificação 

não significa apenas que é difícil de removê-lo ou que deva ser removido de vez por 

todas, mas sim, que precisa ser combatido sempre tornando o currículo como 

“terreno central dessa luta de transformação das relações de poder” (MOREIRA; 

SILVA, 2002, p. 30). 

Considerando o exposto, é possível alertar sobre o perigo que existe por trás 

da construção de um currículo nacional que está estritamente ligado a um sistema 

de avaliação, de exames e testes a serem aplicados nas salas de aula. Sendo que 

dessa forma, o ensino volta-se para as avaliações e, por consequência, alunos e 

professores têm o seu tempo consumido por elas. Com a presença de um currículo 

nacional e um consequente “conjunto padronizado de diretrizes e metas curriculares 

nacionais”, a responsabilização pelo sucesso ou fracasso dos alunos recai nas 

escolas e nos professores (APPLE, 2002, p. 65). 

Conforme Apple (2002, p. 60), a “forma e o conteúdo culturais funcionam 

como indicadores de classe”. Assim, a educação e a “política da cultura” estão 
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imbricadas e essa relação torna-se clara quando o conhecimento detido por alguns 

grupos se torna merecedor de ser transmitido às novas gerações “enquanto a 

história e a cultura de outros grupos mal veem a luz do dia”, ou seja, são 

desconsiderados, suprimidos. Isso acaba por nos revelar quem na realidade detém o 

poder (APPLE, 2002, p.42). 

Um currículo nacional, além de exames, requer também um conteúdo mais 

rigoroso e um engajamento maior de professores que, nesta proposta são 

direcionados a mudar sua maneira de ensinar, sob o argumento de que a 

“ensinagem” deve assumir uma forma mais atraente, são obrigados também a 

mudar suas concepções, inclusive “sobre o próprio conhecimento” (APPLE, 2002, p. 

65). 

Embora muitos profissionais da educação considerem que a construção de 

um currículo nacional seja necessária, é preciso considerar a investida ideológica 

desse processo. Trata-se de elucidar “qual é o grupo que lidera tais esforços” e 

ainda, “quem ganhará e quem perderá com isso” (APPLE, 2002, p. 65). O autor nos 

alerta que, quem mais dita os nortes da política educacional, são os governos de 

direita, mas, não apenas estes.  

Assim, cada vez que a pedagogias e os programas são renovados “partes 

inteiras da herança desaparecem da memória escolar” ao passo que surgem novos 

elementos “novos conteúdos e novas formas de saber, novas configurações 

epistêmico-didáticas, novos modelos de certeza, novas definições de excelência 

acadêmica ou cultural, novos valores” (FORQUIN, 1993, p. 15). 

A leitura da BNCC aponta a pretensão desse documento de se constituir em 

um mecanismo de influência sobre os currículos e sobre a formação inicial e 

continuada dos educadores, sobre a produção de materiais didáticos, sobre as 

matrizes de avaliações e sobre os exames nacionais.  

 

A BNCC por si só não alterará o quadro de desigualdade ainda presente na 
Educação Básica do Brasil, mas é essencial para que a mudança tenha 
início porque, além dos currículos, influenciará a formação inicial e 
continuada dos educadores, a produção de materiais didáticos, as matrizes 
de avaliações e os exames nacionais que serão revistos à luz do texto 
homologado da Base (BRASIL, 2018, p.5). 
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Esse interesse por influenciar vários âmbitos da educação, confere à referida 

normativa um caráter abrangente, que pressupõe algo a mais que uma simples 

influência, ou seja, uma forma de controle. Ela se intitula como um referencial, o que 

é questionável quando o documento também se autodenomina uma normativa 

(BRASIL, 2018, p.7-8). Essa é reforçada pela expectativa de que “[...] a BNCC ajude 

a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do 

regime de colaboração entre as três esferas de governo” (BRASIL, 2018, p.8). 

Ao definir as competências da Educação Básica, a BNCC prioriza os 

conteúdos procedimentais – o que se expressa na presença do verbo “utilizar”, 

“exercitar e agir”, presentes nas competências de número 1, 2, 4, 5, 9 e 10. Assim, o 

referido documento, além de reforçar a ideia de currículo em ação, expressa uma 

concepção de currículo orientada para o ordenamento e a hierarquização, 

constituindo-se em um dispositivo pedagógico, que se apresenta como panaceia 

para os problemas educacionais.   

 

Quadro 2 - Competências da Educação Básica na BNCC que priorizam os 
conteúdos procedimentais  

Competência – 1 

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva. 
 

Competência - 2 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas. 
 

Competência - 4 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 
sentidos que levem ao entendimento mútuo. 
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Competência - 5 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva. 

Competência - 9 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 
natureza.  
 

Competência -10 

Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Fonte: Quadro organizado pela autora com base nas informações retiradas do documento da Base 
Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018, p. 9-10). 

 
Enquanto a maioria das definições de currículo expressas na literatura sobre 

o assunto exploram as contradições, a diversidade e a ideia de que o currículo 

transita em um campo de forças divergentes. A perspectiva da BNCC busca a 

harmonia e a convergência de esforços e de interesses (que não se conciliam) em 

torno da garantia das aprendizagens. No entanto, deve-se perguntar para qual 

sociedade e que indivíduo ela pretende formar. 

A BNCC apresenta a modalidade de currículo em ação, a qual expressa a 

ideia de currículo como um conjunto de aprendizagens que demandam por uma 

série de decisões e ações, dentre elas: 

 

Quadro 3 - Decisões e ações que constituem as aprendizagens que se configuram 
como currículo para a BNCC  

- Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando 
estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-
los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as 
aprendizagens estão situadas; 

- Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares 
e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar 
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estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do 
ensino e da aprendizagem; 

- Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas 
diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se 
necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, 
suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização 
etc.; 

- Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os 
alunos nas aprendizagens; 

- Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de 
resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, 
tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos 
professores e dos alunos;  

- Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar 
o processo de ensinar e aprender; 

- Criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como 
manter processos permanentes de formação docente que possibilitem contínuo 
aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem;  

- Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e 
curricular para os demais educadores, no âmbito das escolas e sistemas de ensino. 

Fonte: quadro organizado pela autora com base em informações retiradas da Base Nacional Comum 
Curricular (BRASIL, 2018, p. 17-18). 

 

A análise dessas ações indica uma compreensão do currículo enquanto um 

elemento mobilizador e voltado para a criação de contingências favoráveis à 

aprendizagem, de modo que ela seja garantida por meio da aplicação de 

estratégias, de recursos, de procedimentos e da gestão do processo. Nesse sentido, 

os processos e suas respectivas estratégias e situações de aprendizagem se 

sobrepõem ao conteúdo escolar, ou seja, à herança e ao patrimônio cultural. Sob 

esses trilhos, a educação assume a direção do instrumentalismo e da adaptação, 

cujas características ameaçam a formação.  

Ainda que a BNCC não se posicione oficialmente enquanto currículo, ela 

revela nas suas entrelinhas essa intencionalidade, na medida em que a instância 

curricular consiste em um espaço de valorização da autonomia dos sujeitos 

envolvidos, que decidem sobre o tempo, os espaços, as relações humanas e as 

concepções sobre as quais pautaram os objetivos da prática educativa escolar. O 
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disfarce da dominação pela BNCC constitui-se em uma forma de ocultar o sentido 

político que envolve o currículo, ou seja, ele é um campo de forças e reduzi-lo a um 

instrumento técnico é uma manobra política e, consequentemente, econômica. 

A concepção do currículo como um instrumento técnico e estratégico pode ser 

conferida na análise da BNCC e do seu Guia de Implementação. 

O próximo capítulo analisará a BNCC e o seu Guia de Implementação, a fim 

de explicitar os elementos que ameaçam o processo formativo. Para tanto, algumas 

categorias foram eleitas, utilizando-se como critério o destaque atribuído a 

determinados conceitos e a sua relação com a lógica instrumental e semiformativa, 

abordada à luz da Teoria Crítica. 
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CAPÍTULO 3 

A SEMIFORMAÇÃO NA BNCC 
 

Este capítulo faz uma análise da BNCC nos anos iniciais e de seu Guia de 

Implementação. Este último, por se configurar como documento atual e pela riqueza 

de suas informações. 

O olhar minucioso sobre o conteúdo e a forma desses documentos prescindiu 

do entendimento das condições de produção do seu discurso – o que foi objeto do 

primeiro capítulo. Também, prescindiu da elucidação das concepções de 

semiformação, formação e currículo – discutidas no segundo capítulo –, pois elas 

servem de fundamento para tensionar o discurso da referida documentação à luz da 

Teoria Crítica, base teórica e metodológica escolhida para abordar o problema desta 

pesquisa, que consiste na seguinte questão: Como a ameaça à formação – a 

semiformação – se expressa na BNCC? 

Para responder a essa questão, buscou-se olhar os documentos em questão, 

no âmbito de suas mediações e de suas contradições. 

No contexto da Teoria Crítica, a categoria mediação pressupõe a 

compreensão da sociedade, uma vez que “[…] não há nada, mas nada mesmo, sob 

o sol que, por ser mediado pela inteligência humana e pelo pensamento humano, 

não seja ao mesmo também mediado socialmente” (ADORNO, 2008, p. 72). 

Na concepção adorniana (2008), a sociedade é uma categoria relacional, 

mediada e mediadora entre os seres humanos isolados. Ela não é um conceito 

absoluto para além deles, tampouco, reduz-se à soma ou aglomeração de pessoas. 

Os indivíduos e a sociedade devem ser pensados dialeticamente. 

 

Portanto, não há indivíduos no sentido social do termo, ou seja, homens 
aptos à possibilidade de existir e existentes como pessoas, dotados de 
exigências próprias e, sobretudo, atuantes no trabalho, a não ser com 
referência à sociedade em que vivem e que forma os indivíduos em seu 
âmago. Por outro lado, também não há sociedade sem que seu próprio 
conceito seja mediado pelos indivíduos, pois o processo pelo qual ela se 
preserva é, afinal, o processo de vida, o processo de trabalho, o processo 
de produção e reprodução que se conserva mediante os indivíduos 
isolados, / socializados na sociedade (ADORNO, 2008, p. 119-120). 
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Adorno (2008, p. 122) compreende que uma Sociologia ou ciência da 

sociedade deve perseguir o essencial, ou seja, as leis objetivas do movimento da 

sociedade e tendências do desenvolvimento da sociedade, dentre elas a de que “a 

sociedade capitalista só se conserva na medida em que expande”. Com essas 

palavras, o autor referiu-se à necessidade que essa sociedade tem de ampliar o 

princípio do valor de troca para todas as esferas. Esse pressuposto é fundante para 

a escolha e para a análise das categorias eleitas, uma vez que a referida lógica 

requer atenção aos conceitos e ideias que expressam a lógica instrumental e 

semiformativa, que se deixa orientar pelos interesses econômicos. 

Essa atitude considera que o pesquisador precisa assumir, segundo 

Evangelista (s.d), uma posição ativa na produção do conhecimento, localizando, 

selecionando, lendo, sistematizando e analisando as evidências que o documento 

apresenta, já que o aspecto empírico e material é gestado na história e manifesta a 

consciência humana na história, cujo conhecimento é passível pelo sujeito histórico. 

A referida autora ressalta que podem ocorrer diferenças entre a perspectiva teórica 

do sujeito e a da fonte que estuda, cabendo ao pesquisador a tarefa de inquerir os 

documentos, na medida em que eles “[...] oferecem pistas, sinais, vestígios e 

compreender os significados históricos dos materiais encontrados é sua tarefa” 

(EVANGELISTA, 2012, p.6).  

A análise do discurso da BNCC e do seu Guia de Implementação permite 

deslocar a compreensão para além de seu aspecto documental, constituindo a 

chamada compreensão monumental, conforme Orlandi (1996). O aspecto 

monumental do discurso pressupõe além de sua historicização, a compreensão de 

seu sentido ideológico e de sua polissemia – tarefa que implicou a escolha de 

determinadas categorias de análise, após a leitura e a inquirição dos documentos à 

luz da perspectiva da Teoria Crítica. 

Dessa forma, a tecnificação e a conciliação foram eleitas como aspectos que 

contribuem para expressar com maestria a objetividade social que se apresenta na 

documentação analisada a partir de vários termos, dentre eles: gestão (da 

aprendizagem, da formação, do currículo, dos materiais didáticos), 

acompanhamento, planejamento, clareza, classificação, articulação, alinhamento, 

integração, competências, designer, multiletramento e tecnologia, dentre outros. 
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Amparando-se nessas categorias, pretende-se expressar a falsificação da formação 

na Base Nacional Comum Curricular, sem desconsiderar que a objetividade social, 

apesar de agir sobre os homens no sentido de imobilizá-los, também aponta para a 

necessidade do fortalecimento do poder de autocrítica e da autonomia dos 

professores como uma possibilidade de tender o peso da contradição a favor dessa 

classe e do seu processo emancipatório. Essa perspectiva, remete às contradições 

que perpassam o processo de implementação da BNCC. 

 

3.1 TECNIFICAÇÃO 
 

Essa característica presente na BNCC foi eleita porque expressa a 

racionalidade instrumental da sociedade capitalista, cuja lógica o referido documento 

pretende reproduzir por meio da valorização de determinadas ideias e de seu modus 

operandi. Esse último fica mais explícito no Guia curricular, que pretende 

implementar a BNCC. O Guia surgiu em resposta às preocupações e dúvidas dos 

entes federais, oportunizando os caminhos e alternativas, ou seja, o pontapé inicial 

aos estados e municípios, referentes à implementação da proposta da BNCC para 

que ela realmente se efetive e ainda, para a reelaboração dos currículos regionais 

alinhados ao documento. 

Na sua apresentação, o documento da BNCC (2018, p.5) intitula-se completo 

e contemporâneo, elaborado por especialistas de todas as áreas do conhecimento. 

Ele aspira ao atendimento das demandas atuais dos estudantes, preparando-os para 

o futuro e entende a contemporaneidade como a sintonia com tendências que 

apontam para o valor econômico da educação e para o centralismo representado 

pela orientação das agências internacionais. Essas tendências ameaçam a 

formação, na medida em que assumem um aspecto totalizador (expresso no uso do 

termo “completo”), priorizam o imediatismo, o processo adaptativo e as demandas 

exteriores, manifestas na avaliação da qualidade da educação, com base nos 

parâmetros de agências internacionais 
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[…] avaliações internacionais da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), que coordena o Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês), e da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco, na sigla em inglês), que instituiu o Laboratório Latino-americano 
de avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina (LLECE, na 
sigla em espanhol) (BRASIL, 2018, p. 13).           

 

Essas condições diminuem o que Adorno (2010) intitula de lacunas de 

socialização, nas quais se visualiza a possibilidade de resistência ao excesso de 

realismo, à adesão das partes (nesse caso, estudantes, professores e escolas), ao 

todo, representado pela política econômica e educacional. Essas políticas não se 

desvinculam da objetividade social, mediadora de todas as relações sociais, ou seja, 

dos valores de troca. Sendo assim, 

 

As condições da própria produção material dificilmente toleram o tipo de 
experiência sobre a qual se assentavam os conteúdos formativos 
tradicionais que se transmitiam. Por isso, tudo o que estimula a formação 
acaba por lhe contrair os nervos vitais (ADORNO, 2010, p. 17). 

 

Conforme a BNCC (2018, p. 14), 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. Ou seja, 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. 

A análise desse pressuposto da BNCC incide sobre duas considerações. A 

primeira delas toma como referência o que a BNCC entende por ser criativo, pois no 

contexto de seu discurso, essa palavra pressupõe inovação e se associa a outros 

termos por ela citados: capacidade de resolução de problemas e resiliência – os 

quais se associam à lógica instrumental voltada para a razão objetiva e prática, 

capaz de enfrentar adversidades e de ser flexível, promovendo, assim, o princípio da 

adaptação. 

Segundo Adorno (1995, p. 143-144),                   
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A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo da 
adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo. 
Porém, ela seria igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo nada 
além de well adjusted people, pessoas bem ajustadas, em consequência do 
que a situação existente se impõe precisamente no que tem de pior. Nestes 
termos, desde o início existe no conceito de educação para a consciência e 
para a racionalidade uma ambiguidade. Talvez não seja possível superá-la 
no existente, mas certamente não podemos nos desviar dela. 

 

Nas entrelinhas desse discurso está a exaltação da competitividade, a qual, 

no entendimento de Adorno (1995), é um princípio contrário a uma educação 

humana. 

 

De resto, acredito também que um ensino que se realiza em formas 
humanas de maneira alguma ultima o fortalecimento do instinto de 
competição. Quando muito é possível educar desta maneira esportistas, 
mas não pessoas desbarbarizadas. Em minha própria época de escola, 
lembro que nas chamadas humanidades a competição não desempenhou 
papel algum. O importante era realizar aquilo que se tinha aprendido; por 
exemplo refletir acerca das debilidades do que a gente mesmo faz; ou as 
exigências que colocamos para nós mesmos ou à objetivação daquilo que 
imaginávamos; trabalhar no sentido de superar representações infantis e 
infantilismos dos mais diferentes tipos (ADORNO, 1995, p.161-162).                                       

 

A BNCC também menciona a capacidade analítico-crítico, a qual significa o 

julgamento e o critério de decomposição do todo em partes mais simples, a fim de 

explicar com mais facilidade e de se atingir maior clareza, o que no entendimento de 

Adorno (1993), pressupõe concessões ao consumo, ou seja, àquilo que é gasto e 

utilizável. Assim, a clareza é sinônimo de comunicabilidade, de objetividade e de 

diretividade. Nela, a figura é corrompida pela inclusão do interlocutor, ou seja, a ideia 

é sacrificada em função de sua exterioridade, que é a comunicação. A clareza faz 

concessões ao consumo. 

 

Uma figuração não-clara é diletante (por gosto, amante das artes e da 
literatura) por seus critérios imanentes. A qualidade decide-se pela 
profundidade com que a obra acolhe em si mesma essa alternativa e assim 
a domina (ADORNO, 1993, p.125).                                            
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A BNCC propõe que 60% do currículo seja adequado a ele e que os demais 

40% fiquem a cargo dos estados e municípios onde seria possível envolver as 

questões de diversidade e regionais. No entanto, ao se colocar de forma obrigatória, 

o conteúdo desse documento, fere a autonomia docente, das escolas e das redes 

exigindo que seja aderida a perspectiva teórica por competências, mas, o campo 

teórico que orienta as práticas docentes não deve ser imposto e sim, assegurado em 

meio à diversidade de ideias e decisões coletivas, considerando-se a realidade de 

cada contexto escolar e “à luz do projeto político-pedagógico das escolas”. (SENA, 

2019, p. 31). Embora possa haver uma pequena parcela de autonomia dentro da 

parte diversificada do currículo sugerido pela Base, o que de fato estará sendo 

cobrado, aferido e premiado, principalmente por meio das avaliações de larga 

escala, será o que estiver determinado dentro dos 60% da parte comum, não haverá 

espaço algum para os restantes 40% definidos pelos estados e municípios serem de 

fato considerados. (SENA, 2019, p. 32). 

Apesar da BNCC não sugerir explicitamente ordem e hierarquia em seu texto 

e de seus objetivos se repetirem em uma mesma etapa, não se pode negar a 

presença de uma perspectiva de ordenamento e classificação, expressa no 

estabelecimento dos objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento. A BNCC 

aponta para uma concepção cronológica do tempo, para a necessidade de dominá-

lo, a fim de que ele seja utilizado nos moldes de uma sequência pré-estabelecida. 

Este aspecto pode ser exemplificado a partir do uso de códigos como este: 

(EF15LP01), que significa Ensino Fundamental, primeiro a quinto ano, Língua 

Portuguesa, habilidade de número um (BRASIL, 2018, p.95). 

 Conforme a BNCC: 

 

[…] é preciso enfatizar que os critérios de organização das habilidades do 
Ensino Fundamental na BNCC (com a explicitação dos objetos de 
conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento desses objetos 
em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). 
Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo 
obrigatório para o desenho dos currículos. Essa forma de apresentação 
adotada na BNCC tem por objetivo assegurar a clareza, a precisão e a 
explicitação do que se espera que todos os alunos aprendam no Ensino 
Fundamental, fornecendo orientações para a elaboração de currículos em 
todo o País, adequados aos diferentes contextos (BRASIL, 2008, p. 31). 

. 
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O fato de não se colocar como modelo, mas como uma orientação (conforme 

citação anterior), fica diluído pela força que a representação numérica e o 

detalhamento das habilidades exercem. A busca pela clareza, pela precisão e pela 

explicitação dos objetivos assume expressão significativa, inibindo a possibilidade de 

pensar muito além do exposto, pois o documento se antecipa a qualquer tentativa de 

pensamento, assumindo o papel do sujeito no esquematismo kantiano – o que leva a 

estabelecer uma analogia entre essa característica da lei e a análise da indústria 

cultural, realizada por Adorno e Horkheimer na Dialética do esclarecimento (1985). 

A segunda consideração acerca da BNCC refere-se à ideia do aprender a 

aprender. Duarte (2001) defende a tese de que a pedagogia das competências 

integra uma ampla corrente educacional contemporânea, a qual ele chama de 

pedagogias do “aprender a aprender”. Ele refere-se à fala de Perrenoud em 

entrevista para a Revista Nova Escola, em que esse autor afirma que a formação de 

competências exige a passagem de uma lógica do ensino para uma lógica do 

treinamento (coaching). Nesse contexto a construção de competências ocorre por 

meio do exercício, em situações complexas.                              

 O aprender a aprender, no entendimento de Duarte (2001), consiste em um 

aprender fazendo, o qual remete à pedagogia de John Dewey. Duarte (2001, p. 36) 

estabelece relações entre as pedagogias do “aprender a aprender” e algumas 

ilusões da assim chamada sociedade do conhecimento. 

 

Nessa perspectiva, aprender sozinho contribuiria para o aumento da 
autonomia do indivíduo, enquanto aprender como resultado de um processo 
de transmissão por outra pessoa seria algo que não produziria a autonomia 
e, ao contrário, muitas vezes até seria um obstáculo para a mesma 
(DUARTE, 2001, p.36).                                            

                           

O autor não discorda sobre a importância de a educação desenvolver a 

autonomia, a capacidade de iniciativa e de busca de novos conhecimentos, assim 

como, da importância de valorizar a liberdade de pensamento e de expressão. Sua 

divergência situa-se no fato de que, as pedagogias do aprender a aprender 

sobrepõem o aprender sozinho à transmissão de conhecimento. 

A segunda ilusão das pedagogias do aprender a aprender, conforme o Duarte 

(2001) refere-se à priorização de “[...] um método de aquisição, elaboração, 
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descoberta, construção de conhecimentos, em detrimento de o aluno aprender os 

conhecimentos que foram descobertos e elaborados por outras pessoas (DUARTE, 

2001, p.36). Assim, valoriza-se mais o método científico do que o conhecimento 

científico. 

O terceiro ponto citado por Duarte (2001) diz respeito à valorização da 

atividade da criança como motor do conhecimento. Por último, ou seja, como a 

quarta ilusão das pedagogias do aprender a aprender, o autor cita a necessidade de 

preparar os indivíduos para as mudanças aceleradas da sociedade, pois essa 

pedagogia entende que a educação tradicional, devido à sua característica estática, 

não teria aptidão para fazê-lo. Dessa forma, 

 

[…] a nova educação deve pautar-se no fato de que vivemos em uma 
sociedade dinâmica, na qual as transformações em ritmo acelerado 
tornam os conhecimentos cada vez mais provisórios, pois um 
conhecimento que hoje é tido como verdadeiro pode ser superado em 
poucos anos ou mesmo em alguns meses. O indivíduo que não aprender 
a se atualizar estará condenado ao eterno anacronismo, à eterna 
defasagem de seus conhecimentos (DUARTE, 2021, p. 37). 

  

Duarte critica o caráter adaptativo dessa pedagogia, que impossibilita a crítica 

e a transformação social, uma vez que os educadores precisam conhecer a 

realidade para modelar a sua conduta. Essa pedagogia consiste em formar 

competências nos indivíduos para prepará-los “[...] a condição de desempregado, 

deficiente, mãe solteira, etc.” (Duarte, 2001, p. 38). Aos educadores caberia apenas, 

conhecer a realidade social para saber quais as competências ela está exigindo das 

pessoas e não para fazer crítica com vistas a superação e transformação dessa 

sociedade.       

                    

Quando educadores e psicólogos apresentam o “aprender a aprender” 
como síntese de uma educação destinada a formar indivíduos criativos, é 
importante atentar para um detalhe fundamental: essa criatividade não deve 
ser confundida com busca de transformações radicais na realidade social, 
busca de superação radical da sociedade capitalista, mas sim criatividade 
em termos de capacidade de encontrar novas formas de ação que permitam 
melhor adaptação aos ditames da sociedade capitalista (DUARTE, 2001, p. 
38).   
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 No contexto da abordagem adorniana, a educação perde seu potencial 

formativo na medida em que orienta unicamente pelo seu aspecto adaptativo, ou 

seja, pela realidade, eliminando a tensão entre ela, o espírito e o pensamento, na 

medida em que esses últimos devem se submeter aos desígnios da sociedade e da 

totalidade. Nesses termos, a racionalidade não está a serviço da liberdade, mas da 

heteronomia. 

 A submissão da educação às mudanças aceleradas da sociedade, também se 

constitui em uma ameaça à formação, pois essa remete a estruturas previamente 

colocadas, sendo que a carência de imagens, de formas e de uma tradição torna-se 

incompatível com a formação compreendida nos termos adornianos. Adorno (2010) 

destaca a importância da tradição, concebendo-a analogamente à autoridade da 

figura paterna. Ele ressalta a ocorrência de alguns abusos em relação ao conceito 

de autoridade, pois:  

 

O modo pelo qual — falando psicologicamente — nos convertemos em um 
ser humano autônomo, e, portanto, emancipado, não reside simplesmente 
no protesto contra qualquer tipo de autoridade (ADORNO, 1995, p.176-177).    

                                      

 A educação a serviço da sociedade, na qual impera a razão dominadora, 

submete-se à pressão do mundo. Por isso, Adorno (2010, p. 39) destaca a 

necessidade de reafirmar que o espírito não se reduz à dependência das relações 

reais de vida e se conforma ao papel de mero meio, que há um momento de verdade 

na capacidade do espírito para se separar das relações de vida. Assim, o 

 

[...] conceito de racionalidade ou de consciência é apreendido de um modo 
excessivamente estreito, como capacidade formal de pensar. Mas esta 
constitui uma limitação da inteligência [...]. Mas aquilo que caracteriza 
propriamente a consciência é o pensar em relação à realidade, ao conteúdo 
– a relação entre as formas e estruturas de pensamento do sujeito e aquilo 
que este não é. Este sentido mais profundo de consciência ou faculdade de 
pensar não é apenas o desenvolvimento lógico formal, mas ele corresponde 
literalmente à capacidade de fazer experiências. Eu diria que pensar é o 
mesmo que fazer experiências intelectuais. Nesta medida e nos temos que 
procuramos expor, a educação para a experiência é idêntica à educação 
para a emancipação (ADORNO, 1995, p. 151). 
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 A crítica de Duarte (2001) acerca das pedagogias do aprender a aprender, 

também envolve as cinco ilusões acerca da sociedade do conhecimento, dentre 

elas: 1. a da acessibilidade do conhecimento; 2. a valorização da capacidade de 

mobilizar conhecimentos em detrimento da capacidade de adquiri-lo. 3. a ideia de 

que o conhecimento não consiste em uma apropriação da realidade, mas em uma 

construção subjetiva, semiótica; 4. a ausência de hierarquia entre os conhecimentos, 

já que todos têm o mesmo valor; 5. o idealismo expresso na valorização das 

palavras e dos bons exemplos. 

O documento da BNCC (2020) procura contemplar a cultura digital, diferentes 

linguagens e diferentes letramentos tanto aqueles considerados como lineares, isto 

é, com baixo nível de hipertextualidade como aqueles que envolvem a hipermídia. 

 

A consideração dos novos e multiletramentos; e das práticas da cultura 
digital no currículo não contribui somente para que uma participação mais 
efetiva e crítica nas práticas contemporâneas de linguagem por parte dos 
estudantes possa ter lugar, mas permite também que se possa ter em 
mente mais do que um “usuário da língua/das linguagens”, na direção do 
que alguns autores vão denominar de designer: alguém que toma algo que 
já existe (inclusive textos escritos), mescla, remixa, transforma, redistribui, 
produzindo novos sentidos, processo que alguns autores associam à 
criatividade. Parte do sentido de criatividade em circulação nos dias atuais 
(“economias criativas”, “cidades criativas” etc.) tem algum tipo de relação 
com esses fenômenos de reciclagem, mistura, apropriação e redistribuição 
(BRASIL, 2020, p. 70). 

 

 Esse excerto da BNCC atenta para três aspectos: o do multiletramento, o da 

cultura digital e a concepção de designer no processo de produção de novos 

sentidos. Os dois primeiros conceitos remetem às análises de Fuzal e Mirandall 

(2020), que analisam as concepções da BNCC sobre letramentos, tecnologias 

digitais e gêneros discursivos nas diferentes áreas do documento.                               

 As autoras questionam a forma de utilização da palavra letramento pela 

BNCC, ou seja, dentro de suas especificidades, focada no saber teórico das áreas e 

vinculada à atribuição de adjetivos, dentre eles: “letramento científico”, “letramento 

matemático”, “Multiletramentos”. Na concepção de Fuzal e Mirandall (2020), a 

adjetivação não expressa o sentido do termo “letramento”, o qual, no entendimento 

das autoras, remete à prática social da língua, aos seus contextos de uso, ao invés 

de um conjunto de habilidades e competências, empregadas de maneira autônoma 
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e desvinculada do aspecto ideológico. 

 Fuzal e Mirandall (2020), ao buscarem na BNCC pelas palavras-chave 

“digital/digitais”, associadas ou não a “tecnologia/tecnologias”, constataram o número 

de 248 ocorrências.  Diante desse fato, preocupam-se com os efeitos da intensa 

proposição de uso e produção de tecnologias digitais nos trabalhos de sala de aula e 

com os impactos para o trabalho e a formação docente.  

 A tecnologia como linguagem mediadora e espinha dorsal do processo de 

ensino-aprendizagem é uma tendência da BNCC. Ao se levantar as habilidades 

organizadas por componentes curriculares, obteve-se o seguinte resultado: Língua 

Portuguesa - 192 habilidades e dessas 38 mencionam as tecnologias; Arte- 26 

habilidades e uma menciona o uso da tecnologia; Educação Física - 28 habilidades 

e nenhuma menção às tecnologias; Matemática - 126 habilidades e 6 mencionam as 

tecnologias;  Ciências - 35 habilidades e uma menciona as tecnologias; Geografia - 

56 habilidades e uma menciona a tecnologia; História - 46 habilidades e 3 

mencionam as tecnologias;  Ensino Religioso - 33 habilidades e nenhuma menciona 

as tecnologias. Em um total de 542 habilidades, 50 mencionam a tecnologia.             

  Marcuse (1999) compreende a tecnologia como forma de organização 

socioeconômica associada a uma determinada etapa de desenvolvimento das forças 

produtivas e das relações de produção. Ela é vista como a totalidade de 

instrumentos, dispositivos e invenções que caracterizam a era da máquina e 

consiste em uma manifestação do pensamento e dos padrões de comportamento 

dominantes, um instrumento de controle e de dominação. 

 A racionalidade tecnológica, no entendimento de Marcuse (1999), é corolária 

da eficiência competitiva, que favorece as empresas com equipamento industrial 

mais altamente mecanizado e racionalizado. Ela permite a organização e a 

coordenação dos indivíduos em larga escala. Ao suavizar a luta pela existência, a 

tecnologia, segundo Marcuse (1973), contribui para tornar a sociedade coesa e 

integrada, para aplanar os contrastes e despotencializar a crítica. A tecnologia, ao 

mediar as relações entre os seres humanos, intercepta à sua a libido dos indivíduos, 

dirigindo-a para o seu aparato. 

 Essas ponderações contribuem para problematizar a evidência que a BNCC 

confere à tecnologia, especialmente quando se coloca em discussão o contexto que 
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a propulsiona (a sociedade capitalista) e a amplitude que ela assume com a sua 

forma digital de comunicação, que facilita o acesso, na medida em que os indivíduos 

podem usar a internet por meio de um dispositivo móvel, que cabe na palma da 

mão. 

 A tecnologia vista como o elemento integrador do ensino, é compatível com a 

ideia de designer, utilizada pela BNCC, para se referir às práticas de linguagens. 

Essas, por meio da tecnologia digital, apresentam uma diversidade de sentidos, cuja 

apropriação, recorte, colagem, esquematização e elaboração criativa ampliam a 

capacidade de aprendizagem, ou seja, a capacidade de mobilizar informações – o 

que coloca em questão o papel da escola como lugar do conhecimento científico. 

 No Dicionário Online de Português, designer refere-se ao indivíduo que 

planeja ou concebe um projeto ou modelo, que trabalha com a criação e projeção de 

um produto. Nota-se que o termo se refere à produção industrial e à funcionalidade. 

Dessa forma, o processo de conhecimento e a sua utilidade assumem destaque na 

BNCC.                                   

 Ao comentar sobre a educação integral (2018, p. 14), a BNCC aborda as 

seguintes questões: o que aprender, para que aprender, como ensinar e como 

promover redes de aprendizagem colaborativa. Nota-se aqui, a ausência da questão 

relacionada ao que ensinar e como aprender. Esses aspectos convergem para a 

problematização do papel do professor, subsumido à tarefa de implementação da 

proposta da BNCC, que dilui o ensinar no processo de aprendizagem, cujas 

habilidades e competências estão previamente definidas. O silenciamento do para 

que ensinar é revelador, pois indica que o professor tem um papel mais importante 

no contexto da implementação das políticas curriculares, objetivando-a em sua 

prática pedagógica, considerando as orientações dos especialistas e das equipes 

selecionadas para a adaptação da BNCC nos contextos estaduais e municipais.                               

 A ausência do como aprender também é reveladora, uma vez que fica 

subentendido que essa questão foi previamente antecipada pelos especialistas, que 

já a organizaram no âmbito dos materiais, dos cursos e dos suportes técnicos de 

implementação da BNCC. Nota-se a escassez de fundamentação teórica do 

documento, especialmente quando se refere às concepções de homem, sociedade, 

conhecimento.                                           
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 A relevância assumida por especialistas e autoridades em assuntos 

específicos, não é exclusiva da BNCC, pois o Guia Curricular também valoriza esse 

aspecto. A esses profissionais atribui-se a responsabilidade intelectual, 

organizacional, formadora e avaliadora de todos os processos, os quais demandam 

um planejamento e detalhamento de todas as ações. 

 O Guia Curricular (2020) apresenta sete dimensões para orientar o processo 

de implementação da BNCC, que estão organizadas em um percurso que visa 

facilitar o trabalho das secretarias: 1. Estruturação da governança da 

implementação; 2. Estatuto das Referências Curriculares; 3. (RE) elaboração 

curricular; 4. Formação continuada para os novos currículos; 5. Revisão dos projetos 

pedagógicos; 6. Materiais didáticos; 7. Avaliação e acompanhamento da 

aprendizagem (BRASIL, 2020, p. 3). 

 De acordo com o guia (2020, p. 10 -11), a governança expressa modelo de 

colaboração, cuja estrutura sugerida consiste na equipe da gestão – coordenadores 

estaduais da BNCC (Consed e Undime), analista de gestão, articulador de regime de 

colaboração. Também consiste em uma equipe de currículo: coordenadores de 

etapas, especialistas consultores, redatores de currículo, membros selecionados dos 

GTs e outros indicados por Consed e Undime. 

 O documento (2020, p 12) demonstra preocupação com a clareza e o ritmo do 

processo, com os recursos e o cronograma, a importância da previsão de recursos. 

Ele ressalta que entre os atores que podem oferecer recursos adicionais estão 

especialistas, universidades, organizações da sociedade civil, conselhos e órgão 

governamentais. 

 Conforme as orientações do Guia (2020, p. 13), as secretarias estaduais e 

seccionais da Undime que aderirem ao Programa de Apoio à Implementação, 

necessitarão do planejamento específico da alocação do recurso que será 

disponibilizado para a UF (Unidade da Federação). Indicam-se questões norteadoras 

podem auxiliar o planejamento e a alocação dos recursos, dentre elas: a contratação 

de especialistas e a realização de eventos formativos e de mobilização. 

 Dentre as ações que compõem a integração da governança, está a nomeação 

de uma equipe responsável pela (re) elaboração curricular, que definirá os papeis e 

responsabilidades definidos no planejamento, trabalhando no sentido de garantir a 
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gestão do processo e os objetivos de (re) elaboração e implementação curricular. A 

composição dessa equipe abrange, conforme o Guia (2020, p 17): 1 Coordenador 

estadual de currículo da secretaria estadual e outro da seccional da Undime (União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação); 1 Articulador de regime de 

colaboração, por seccional da Undime; 1 Analista de gestão por estado; 3 

Coordenadores curriculares de etapa de ensino (1 para Educação Infantil, 1 para 

Anos Iniciais e 1 para Anos Finais do Ensino Fundamental); 22 Redatores do 

currículo. 

 Na concepção do referido documento (2020, p. 18), a mobilização e a 

comunicação são fundamentais para o sucesso da implementação, pois “Essa 

estratégia confere legitimidade ao processo e ao resultado, evita resistências e apoia 

os professores das escolas públicas e privadas a colocar o novo documento 

curricular em prática na sala de aula”. 

 A respeito dessa primeira dimensão, da governança, faz-se necessário 

destacar três aspectos que elucidam os interesses e concepções presentes. O 

primeiro deles refere-se à gestão, a qual, no contexto do Guia Curricular, não lembra 

os princípios democráticos, pois se parece muito com o modelo empresarial de 

organização de uma logística, divisão de tarefas, controle de processos e de 

resultados, a fim de atingir metas e objetivos elaborados por uma equipe de 

especialistas. Nesse sentido, a gestão fortalece a hierarquia de poderes e o controle 

sobre os subordinados. 

 O segundo aspecto recai sobre a ênfase na compreensibilidade da proposta 

curricular, sobre a necessidade de torná-la clara e acessível e legítima. Sobre a 

clareza, anteriormente, destacou-se como ela é vista de forma suspeita pela 

abordagem adorniana, cujo olhar mostra a intenção do Guia em enfraquecer a 

autonomia e o protagonismo dos professores. A clareza também é uma forma de 

legitimar o consentimento e de evitar resistências. 

 A necessidade do consenso e da integração da proposta anula a tensão e o 

debate, fundamentais para a construção de uma educação emancipatória. Na 

concepção de Adorno e Horkheimer (1985), a falsa clareza, caracteriza a 

racionalidade burguesa, pois a busca pela unidade, pela calculabilidade do mundo e 
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pela familiaridade, impede-a do trabalho teórico e da autocrítica. Ela é uma forma de 

colocar a linguagem a serviço da ordem existente. Para eles, 

 

A falsa clareza é apenas uma outra expressão do mito. Este sempre foi 
obscuro e iluminante ao mesmo tempo, suas credenciais têm sido desde 
sempre a familiaridade e o fato de dispensar do trabalho e do conceito 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.14). 

 

 O terceiro aspecto que compõe a análise da dimensão do item Estruturação 

da governança da implementação, refere-se ao planejamento e à racionalização dos 

recursos financeiros e humanos, no qual se manifesta a característica da 

identificação antecipatória da racionalidade burguesa, que assim pretende estar à 

salva do mito. No entanto, assume a forma mítica ao abstrair-se, ao renegar a 

autorreflexão crítica e a tensão entre o pensamento e a realidade, que caracteriza a 

razão emancipatória. 

 Adorno e Horkheimer (1985, p. 14), estabelecem relação entre o aumento da 

quantidade de bens destinados às massas e o aumento da injustiça, da impotência e 

da dirigibilidade sobre elas. Assim, sob o pretexto de melhorar a qualidade do ensino 

e desenvolver habilidades e competências, a BNCC e o se Guia de implementação, 

por meio de seu aparato técnico, reúnem em um cadinho tudo que consideram 

fundamental na composição da formação dos indivíduos. 

 

Se a cultura respeitável constituía até o século dezenove um privilégio, cujo 
preço era o aumento do sofrimento dos incultos, no século vinte o espaço 
higiênico da fábrica teve por preço a fusão de todos os elementos da cultura 
num cadinho gigantesco (ADORNO; HORKHEIMER 1985, p.14). 

 

A dimensão de número dois, que sucede a da governança, é a do Estatuto 

das Referências curriculares. Nela, 

 

A equipe gestora do processo e as equipes pedagógicas dedicam-se a 
estudar conceitos e concepções fundamentais para a (re) elaboração 
curricular como, por exemplo, a BNCC e a articulação com os demais 
documentos existentes (a exemplo dos Projetos Pedagógicos – PPs das 
escolas); os referenciais teóricos; os diferentes tipos de documentos 
curriculares; as implicações do formato navegável e editável e abordagens; 
e as metodologias para uma (re) elaboração curricular (BRASIL, 2020, p. 
21). 
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 A dimensão de número três consiste na (RE) elaboração curricular, segundo o 

Guia (2020, p 24-26), compreende a organização de professores a fim de discutir, 

aprofundar e desenvolver o documento curricular, estruturado a partir da BNCC, 

reelaborado pelos Estados, objetivados pelo PP das escolas, pelo plano de aula 

professor, culminando no produto: “estudante com alto nível de aprendizagem”. Essa 

terminologia indica que o termo conhecimento é preterido pelo termo aprendizagem 

– o que expressa a perspectiva subjetivista e individualista do pensamento liberal. 

Esse acredita que o indivíduo apto a usar suas capacidades de aprendizagem, 

poderá ampliá-las, especialmente em um contexto de ampliação da internet. 

 Como estratégia de implementação da etapa de número três, o Guia 

recomenda a composição de grupos de trabalho, sendo que “[...] o redator de um 

determinado componente pode convidar alguns professores de grande 

conhecimento e legitimidade para construir, de forma coletiva, a proposta do 

currículo para tal componente” (BRASIL, 2020, p. 26). Além disso, o documento 

também recomenda a organização de eventos e a troca constante de e-mail entre as 

equipes com objetivo de engajar e deixar transparente o processo de 

implementação. 

 O Guia prevê a formação continuada (dimensão de número cinco) na forma 

presencial ou a distância, além do apoio remoto, no qual será possível a interlocução 

com especialistas, que esclarecerão as dúvidas. Ele apresenta um fluxograma com 

as atribuições de todos os agentes, ou seja: dos coordenadores estaduais, dos 

articuladores do regime de colaboração, dos analistas de gestão, dos coordenadores 

de etapas e dos redatores. A atribuição desses agentes compreende tarefas como 

articular, mobilizar, apoiar, acompanhar e coordenar. 

 A respeito da redação preliminar, o Guia destaca (2002, p.30) que ela preze 

pela clareza, pela unidade e pela coerência, propondo uma progressão das 

aprendizagens, articulando os diferentes componentes, e observando o tempo 

necessário para trabalho do professor com aluno etc. 

 De acordo com o Guia Curricular (2020, p. 41), o perfil da equipe central, 

requer experiência nesse campo, capacidade de liderança e trabalho em equipe, 

expertise (especialidade) no campo de atuação, participação e acompanhamento 

(preferencialmente) do processo de construção curricular. Também se prevê a 
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criação de uma equipe central de gestão, cujo perfil congrega: experiência de 

planejamento e execução de programas de formação de professores a nível 

estadual, capacidade de liderança, colaboração, articulação e trabalho em equipe; 

posição sênior dentro da rede em que atua; amplo conhecimento das redes de seu 

estado; liderança do processo de elaboração e execução dos novos currículos 

(Coordenadores Estaduais ProBNCC) ou as políticas de formação das redes. 

 Cabe à equipe central de formação, planejar ações nesse âmbito, cujo 

processo consiste em seis etapas: 1. delimitação das regiões de atuação; 2. 

composição de equipes regionais; 3. definição dos temas prioritários da formação; 4. 

definição das modalidades e dos recursos para execução das formações; 5. 

definição do cronograma das formações nas regiões; 6. definição dos processos de 

monitoramento e avaliação das formações (BRASIL, 2020, p.44). 

 As ações voltadas para a formação implicam a definição de temas prioritários, 

considerando o levantamento das principais inovações estabelecidas pelos novos 

currículos, ou seja, aquilo que mais gerou mudanças na prática dos professores; 

também, os resultados e as dificuldades observadas nas primeiras formações com 

equipes gestoras e professores (BRASIL, 2020, p. 48). 

 Esse detalhamento do Guia apresentado nos parágrafos anteriores, expressa 

uma divisão do trabalho que lembra um aparato industrial e sua necessidade de 

produtividade e eficiência. Para tanto, é necessário o estabelecimento de uma 

hierarquia, de uma especificação de tarefas, do detalhamento de meios e fins e, 

principalmente, de mecanismos de controle. Todo o aparato apresentado pelo Guia 

lembra o sujeito econômico e eficiente, o qual, segundo Marcuse (1999), substitui o 

indivíduo livre, definido durante os séculos XVI e XVII, como aquele capaz de fazer 

uso de sua própria razão e de seu pensamento autônomo. Ao contrário desse último, 

a individualidade eficiente é objeto de organização e coordenação em larga escala e 

seu desempenho individual é motivado, guiado e medido por padrões que lhes são 

exteriores e que dizem respeito a tarefas e funções predeterminadas. Dessa forma, 

 

O indivíduo eficiente é aquele cujo desempenho consiste numa ação 
somente enquanto seja a reação adequada às demandas objetivas do 
aparato, e a liberdade do indivíduo está confinada à seleção dos meios mais 
adequados para alcançar uma meta que ele não determinou (MARCUSE, 
1999, p. 78). 
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 Nessa citação Marcuse (1999) destaca que o indivíduo eficiente deve adequar 

as suas reações às necessidades do aparato. Esse princípio é facilmente 

identificável no Guia Curricular, que vai além das palavras do autor em suas análises 

sobre o indivíduo eficiente, pois na perspectiva do Guia não se permite que o sujeito, 

no caso o professor e a escola, definam os meios para alcançar uma meta que lhe 

foi prescrita, pois essa tarefa foi antecipada pelo aparato legal. A anulação do 

referente é uma forma de ocultá-lo em seu dizer, de bloquear os interlocutores, pois 

segundo Orlandi (1996, p. 15), no lugar deles existe “[...] um agente exclusivo, o que 

resulta na polissemia contida (o exagero é a ordem no sentido em que se diz “isso é 

uma ordem”, em que o sujeito passa a instrumento de comando)”. 

 O Guia apresenta a EaD (Educação a Distância) e a mediação tecnológica 

como possibilidades de formação para além da modalidade presencial. Ele indica a 

formação nos espaços das escolas. Prevê a possibilidade de parcerias com IEs 

(Instituições de Ensino Superior) e outros centros de formação. Essas instituições 

podem realizar gestão e formação, com o acompanhamento da equipe central. 

Também podem ceder seu corpo técnico e seu espaço físico. 

 O alinhamento da formação com o Guia, conforme aponta esse documento 

(2020, p. 56), pressupõe a formação de equipes gestoras nas escolas. Para tanto, 

sugere que o coordenador ou o diretor da escola lidere esse processo. Dentre as 

suas responsabilidades encontram-se as representadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 4 - Responsabilidades atribuídas aos gestores das escolas ao liderar o 
alinhamento da formação com o Guia Curricular  

- Planejar e conduzir a formação de professores na escola; 

- Conduzir o processo de (re) elaboração dos PPs à luz dos novos currículos; 

- Articular a disponibilidade do (s) professor (es) para que participem da formação; 

- Acompanhar professores na elaboração e utilização de planos de aula e de 
avaliações de aprendizagem dos alunos com relação aos novos currículos; 

- Formar-se e atualizar-se continuamente sobre os novos currículos e sobre 
metodologias efetivas de formação continuada, alinhadas às premissas deste Guia; 

Fonte: quadro elaborado pela autora a partir de informações retiradas do documento do Guia de 
Implementação da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2020, p.56). 
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 Todas as ações de formação buscam a implementação dos novos currículos, 

recomendando-se uma média de ao menos 2 horas semanais de formação dos 

docentes, sejam elas presenciais ou a distância. Cabe às equipes centrais e 

regionais monitorar o cumprimento do cronograma de implantação da formação 

continuada. A essas equipes também cabe o cumprimento das pautas formativas; a 

frequência de participação dos participantes (equipes gestoras e professores), o 

levantamento de necessidades formativas das equipes gestoras escolares e 

professores, de forma a subsidiar o desenho de novas formações. Para exercer 

melhor esse papel, o documento recomenda a elaboração de relatórios que 

indiquem o cumprimento das pautas, a presença dos participantes e as questões 

levantadas. Recomenda-se que se realize com os participantes, a cada encontro, a 

avaliação por meio de formulários estruturados construídos pela equipe central ou 

equipe regional de gestão (BRASIL, 2020, p.60-61). 

 Ao se referir aos Projetos Pedagógicos, o Guia afirma que eles devem 

referendar o processo de escolha do livro didático, sendo que este aspecto merece 

uma dimensão, a de número seis. Não só o livro, mas os materiais didáticos devem 

se alinhar com a nova proposta curricular. 

 Dentre as cinco questões postas pelo Guia (2020, p.77) para a reflexão 

acerca do livro didático, três delas referendam a implementação da BNCC: a 

segunda, pergunta se os materiais didáticos disponibilizados abordam competências 

e habilidade, direitos e objetivos previstos na BNCC e pelo novo currículo, a terceira 

que problematiza as iniciativas que poderão melhorar o novo currículo e a quarta 

que diz respeito ao trabalho das Secretarias no que tange ao apoio para a melhor 

escolha e melhor uso dos materiais didáticos em conformidade com o novo 

currículo. 

 O Guia (202, p.81-88) considera como materiais didáticos obras e outros 

recursos didáticos, tais como: obras didáticas, obras pedagógicas, softwares e jogos 

educacionais, obras literárias, materiais de reforço e correção de fluxo, planos de 

aula e atividades, materiais de formação, materiais destinados à gestão escolar, 

entre outros. Ressalta que O PNDL (Programa Nacional do Livro Didático) 

pressupõe a inclusão de outros materiais. A avaliação do material didático além de 

vários critérios elencados tomará como pressuposto o foco e a coerência com a 
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BNCC, no que se refere às competências, habilidades e à sequência dos tópicos 

alinhadas com a BNCC. 

 

A partir do domínio e da compreensão da estrutura do currículo, deve-se 
atentar sobre como o material busca desenvolver não só as habilidades e 
competências específicas de cada área e componente, mas também as dez 
competências gerais da BNCC e os temas contemporâneos transversais, de 
forma integrada e interdisciplinar, além de metodologias de aprendizagem 
alinhadas à proposta do currículo da rede (BRASIL, 2020, p.91). 

 

 De acordo com o Guia (2020, p. 100), a qualificação para a escolha dos 

materiais didáticos pressupõe as seguintes ações explicitadas no quadro a seguir: 

 

 Quadro 5 - Ações para a escolha dos materiais didáticos alinhados a BNCC 

- Ampla divulgação do currículo e da importância de que ele oriente a escolha dos 
professores. 

- Publicação ampla dos resultados do levantamento e análises das obras e outros recursos 
didáticos para orientação da escolha. 

- Disponibilização de guias, critério e outros instrumentos de orientação para uma boa 
escolha de materiais didáticos, com especial atenção para o alinhamento ao novo currículo 
e com base nos resultados do mapeamento (item 6.2). 

Fonte: quadro elaborado pela autora com base nas informações retiradas do documento do Guia 
Curricular de Implementação da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2020, p. 100) 

 

O livro e os demais materiais didáticos elaborados conforme os parâmetros do 

Guia Curricular reproduzem a lógica da indústria cultural. Nessa, conforme Adorno e 

Horkheimer (1985), o espectador não necessita de nenhum pensamento próprio, 

pois o produto prescreve a reação do consumidor, logrando-o com a promessa do 

conhecimento. 

 

A educação escolar se imiscui cada vez mais nos mecanismos da indústria 
cultural. A escola espera, ao confundir escolarização e consumo, adentrar o 
mundo dos negócios de forma mais eficiente, na medida em que torna os 
alunos consumidores de uma mercadoria-lição que promete valor de troca e 
trabalho não-fatigante, divertido e rotineiro como acesso ao conhecimento 
(GRUSCHKA, 2008, p. 177). 
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 Na página 101, o Guia ressalta que a formação continuada deve definir 

estratégias para o uso apropriado do material didático, de forma que ele se alinhe 

com o novo currículo e na página 105, refere-se ao monitoramento exercido pela 

comissão de materiais didáticos, a fim de verificar o cumprimento adequado dos 

aspectos que envolvem essa questão. 

 O termo alinhamento define a estruturação de todas as fases do Guia, que 

pretende familiarizar os professores com a proposta da BNCC, obtendo assim a 

hegemonia do processo. No entanto, esse fato faz lembrar que existe, segundo 

Marcuse (1999, p. 92) um abismo “[...] entre a população subordinada e os 

formuladores dos projetos de racionalização, os planejadores da produção, os que 

inventam e fazem descobertas que aceleram o progresso tecnológico”. 

 O Guia Curricular remete à compreensão de Marcuse (1999) acerca da 

racionalização tecnológica, a qual possibilita as condições necessárias para a 

criação de uma estrutura comum de experiência para todos (produção, consumo, 

distribuição, transporte, comunicação), que assim, rendem-se ao mesmo 

denominador comum. O pensamento e as atividades intelectuais sofrem a infiltração 

da lógica da racionalidade instrumental, assim elas se tornam uma questão de 

técnica e de treino. Sob a lógica da implantação do novo currículo, o trabalho 

educacional consiste em um empreendimento, no qual todos envolvidos devem se 

comprometer, pois o resultado demanda pela integração total de todas as partes. 

 O caráter objetivo e impessoal da racionalidade tecnológica, de acordo com 

Marcuse (1999, p. 99), confere “a dignidade universal da razão” aos grupos 

burocráticos, a quem os subordinados obedecem tendo a impressão de que o fazem 

em função de uma racionalidade objetiva. 

 A racionalidade tecnológica se converte em racionalidade objetiva, 

camuflando as relações de poder privadas. Sob essas condições, segundo Marcuse 

(1999, p 99), produção, consumo, distribuição, transporte, comunicação – todos se 

rendem ao mesmo denominador comum.  A individualidade se torna desnecessária, 

pois a produção em massa mecanizada preenche os espaços nos quais a 

individualidade poderia se afirmar. 
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 Sob a influência de um discurso construído para não deixar brechas e sob o 

prisma da classificação e da organização, o Guia Curricular pretende convencer os 

professores de que é intransponível. 

 

3.2 CONCILIAÇÃO 
 

A conciliação é uma característica da sociedade capitalista contemporânea e 

ela foi magistralmente ilustrada por Adorno e Horkheimer (1985), na Dialética do 

esclarecimento, mais especificamente no capítulo em que os autores tratam da 

indústria cultural. O conceito de indústria cultural expressa essa oposição, pois, o 

primeiro termo, no contexto da Teoria Crítica, remete ao mundo da necessidade, da 

autopreservação da vida e aos interesses imediatos; enquanto o segundo termo, 

transcende o imediatismo e o mundo da necessidade. A indústria cultural, ao atuar 

como uma organizadora e administradora da cultura da sociedade, concilia coisas 

irreconciliáveis, dentre as quais: cultura e diversão, arte leve e arte séria, 

massificação e diferenciação, totalidade e particularidade. No que tange à BNCC e 

ao Guia Curricular, esses dois últimos pares manifestam-se no processo de análise 

com base na Teoria Crítica. Eles são acrescidos de outros pares: liberdade 

(protagonismo dos professores) e autoridade (especialidade), igualdade e 

desigualdade. 

 A expectativa da BNCC é a de que ela 

 

[...] 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. Assim, para além da garantia de 
acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e 
escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os 
estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental (BRASIL, 
2018, p. 8). 

 

 Na citação anterior, a qualidade da educação nacional tem como baliza a 

BNCC, na medida em que ela integra as diferentes unidades e esferas do poder da 

federação. Dessa forma, as desigualdades provenientes das condições materiais 

são enfrentadas mediante uma política curricular única, cuja ausência é vista como 
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fator preponderante das mazelas educacionais e a unidade é utilizada como antídoto 

para a diferença de desempenhos e resultados nas avaliações educacionais. 

 A BNCC reforça a ideia da meta 7 do PNE de focar na aprendizagem como 

estratégia para fomentar a qualidade da educação. Para ela, “as competências e 

diretrizes são comuns, os currículos são diversos” (BRASIL, 2018, p. 11). A 

organização logística para a implementação da BNCC expressa o poder da 

totalidade, da autoridade e dos especialistas sobre a periferia e sobre o diferente. 

 Nesses termos, a BNCC e seu processo de implementação parecem 

desconsiderar que a diversidade é uma construção social, histórica e cultural. 

Conforme Moreira e Candau (2007, p. 31) para a elaboração de um currículo voltado 

para a diversidade cultural, é necessário o entendimento de que as diferenças e 

desigualdades não são naturais, mas construções históricas da humanidade, que 

podem ser transformadas. 

Segundo Moreira e Candau (2007, p. 27-28), se determinado grupo 

compartilha uma cultura, compartilha também “significados construídos, ensinados e 

aprendidos nas práticas de utilização da linguagem”, que são “produzidos e 

compartilhados em grupo”. Nesta perspectiva, o currículo pode ser considerado 

como “um conjunto de práticas em que os significados são construídos, disputados, 

rejeitados, compartilhados”. 

 Entende-se que todo currículo comporta a cultura e que essa, conforme as 

diferentes perspectivas teóricas, sempre traz no seu âmago a ideia de diversidade e 

de disputa. Cabe então perguntar: “que forças fazem com que o currículo oficial seja 

hegemônico e que forças fazem com que esse currículo aja para produzir 

identidades sociais que ajudam a prolongar as relações de poder existentes? ” 

(MOREIRA; SILVA, 2002, p.29). 

 O Guia (2020, p. 114) sugere como consulta e utilização os seguintes 

documentos: o Glossário de Terminologia curricular da UNESCO, material de 

referência para a redação, interpretação, implementação e avaliação curricular, o 

Britsh Columbia – Um currículo construído por professores –, as especificações de 

desenho curricular que moldaram o conteúdo do currículo australiano e os padrões 

curriculares dos EUA. Esse fato entra em confronto com a valorização da identidade 

da escola. 



88 

 

 A dimensão de número quatro (Formação Continuada) prevê a oportunização 

para todos os professores, a partir de 2019, de formação continuada para o trabalho 

com os novos currículos. Nesse contexto, o Guia (2020, p. 37) problematiza as 

premissas que devem fundamentar a formação continuada voltada para o 

desenvolvimento das aprendizagens dos novos currículos, a garantia do alcance das 

ações formativas às equipes gestoras das escolas e dos professores das redes, às 

necessidades dos professores, equipes gestores e formadores para implementação 

de novos currículos e a execução da formação continuada para professores e 

equipes gestoras, considerando prioridades e recursos disponíveis. 

 A formação continuada deve se apoiar no desenvolvimento de competências 

e habilidades e no desenvolvimento de metodologias ativas. A esse respeito o Guia 

(2020, p. 39), apresenta uma concepção de protagonismo do professor, que se 

relaciona com a contemplação de aspectos relacionados ao dia a dia de seu 

trabalho. Nesse sentido, o protagonismo é interpretado como a centralidade que as 

orientações curriculares atribuem ao trabalho cotidiano do professor, enquanto o 

elemento executor, que objetivará toda a elaboração teórica pensada pelas equipes 

que representam as sete dimensões do processo de implementação da BNCC. 

 O conteúdo do processo de formação continuada também deve se pautar no 

trabalho colaborativo, expresso no compartilhamento das boas práticas de 

favorecimento das condições de aprendizagem, conforme estabelecidas pelas 

orientações curriculares. A formação ainda contempla como foco o desenvolvimento 

de conhecimentos (pedagógico, do conteúdo em si e da mobilização desse 

conhecimento pelo estudante). Além disso, os resultados educacionais devem 

orientar a metodologia de formação, “[...] para que ela seja contextualizada e 

direcionada para as necessidades reais dos professores e dos estudantes (BRASIL, 

2020, p.39). Portanto, a formação mira os resultados e o planejamento do professor 

no sentido de alcançá-los. A composição de uma equipe central, composta por 

Coordenadores Estaduais de Currículo e lideranças das ações de formação 

continuada, é o primeiro passo para o início do processo de formação. 

 A concepção de formação continuada exposta pelo Guia integra-se ao 

trabalho, conciliando-se com ele. Porém, na concepção da Teoria Crítica, formação e 

trabalho são opostos irreconciliáveis, uma vez que essa relação pressupõe que a 
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primeira faça concessões em relação à segunda. Enquanto a formação remete ao 

mundo da cultura e do espírito, procurando transcender o imediato e o mundo da 

necessidade, o trabalho, tende a sucumbir ao imediatismo e ao reino da 

necessidade, especialmente no contexto da objetividade social, permeada pelas 

relações de troca. 

 A tentativa da implantação da BNCC em articular esses dois âmbitos, 

oportuniza o treinamento, conforme os parâmetros do guia, pois a tendência 

imperativa da sociedade consiste na adaptação, ou seja, no atendimento das 

demandas econômicas. Nesse caso, ocorre o conformismo e a falsificação da 

formação (semiformação). A resistência a esse processo, enquanto possibilidade 

advinda das contradições da história prescinde da reflexão crítica acerca da 

semiformação, que nesse caso se expressa pela política de formação voltada para a 

padronização e para a unidade, a qual compromete a essência do processo 

formativo, que se encontra na diferenciação, na pluralidade e na tensão entre a 

realidade e o pensamento. Para tanto, as escolas precisarão fortalecer o debate no 

contexto de sua realidade, de suas especificidades, confrontando a teoria com a 

prática, na tentativa de mantê-las em um constante processo de interlocução crítica. 

 Ao se referir à dimensão de número cinco, que trata da revisão dos projetos 

pedagógicos, o guia (2020, p.65) destaca a importância dessa etapa uma vez que 

prepara para a chegada às escolas, dos novos currículos alinhados com a BNCC. A 

revisão dos projetos pedagógicos “REPRESENTA A VALORIZAÇÃO DA 

IDENTIDADE DAS ESCOLAS EM CONSONÂNCIA COM AS NOVAS PROPOSTAS 

PEDAGÓGICAS” (grifos do documento). 

 Assim, o Guia de Implementação (2020) pretende solucionar uma complicada 

equação que envolve a relação entre a identidade da escola e a integração à 

proposta da BNCC. Para a Teoria Crítica, a identidade não se fortalece na 

generalidade, mas na diferença e na autonomia, no conflito entre o pensamento e a 

realidade, que na concepção dos referidos documentos, não é entendido como algo 

salutar, uma vez que a resistência é vista como um empecilho ao alinhamento dos 

professores com a proposta curricular. 

 No Guia Curricular (2020), o projeto pedagógico é concebido como um 

documento que projeta e orienta as ações que acontecem durante o ano letivo. 
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Assim, ele precisa ser revisto no contexto da homologação da BNCC, a fim de 

assegurar os direitos e objetivos de aprendizagem de todas as crianças e jovens da 

Educação Básica. Para que isso aconteça, é importante que se estabeleça um 

processo de parceria entre equipe gestora da escola, professores e demais 

integrantes da comunidade escolar, com apoio da Secretaria de Educação (BRASIL, 

2020, p.65). 

 

No contexto de implementação dos novos currículos, a revisão dos PPs 
torna-se ainda mais relevante. Isso porque o processo de revisão do 
documento precisa garantir a apropriação do novo currículo e a reflexão 
sobre como os novos marcos conceituais, a abordagem curricular e os 
direitos e aprendizagens propostos contribuem para mudanças nas práticas 
pedagógicas e no cotidiano escolar, dentro e fora da sala de aula (BRASIL, 
2020, p. 67). 

 

Na página 70, o Guia (2020) apresenta uma concepção mais avançada do PP 

(Projeto Pedagógico), mas que parece diluir-se na concepção anterior e na 

necessidade constante de se manter o alinhamento com as políticas curriculares 

centrais, mediante a formação, o controle e o monitoramento. 

 

O PPP é um documento central, pois fortalece a identidade da escola, 
esclarece sua organização, traz as concepções, os marcos conceituais, as 
estratégias de ensino e de avaliação que deverão nortear a organização do 
cotidiano, as práticas e documentações pedagógicas, define objetivos para 
a aprendizagem dos alunos e, principalmente, estabelece estratégias e 
ações para que a escola consiga atingi-los. O projeto pedagógico é um 
documento único e de autonomia de cada escola e, portanto, pode 
apresentar diferentes estruturas e elementos. A seguir, sugerem-se alguns 
componentes importantes que as Secretarias podem indicar aos gestores 
escolares para apoiá-los no processo de revisão (BRASIL, 2020, p. 70). 

 

A necessidade de monitoramento compromete a caráter identitário e a 

liberdade das escolas em decidir sobre o seu Projeto Político Pedagógico. A 

supressão do termo Político é um indicativo das intencionalidades voltadas para a 

neutralidade científica e para a necessidade de integrar todas as instâncias 

federativas e todas as escolas a um projeto comum. O monitoramento pressupõe: 
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Quadro 6 - Ações para o controle e monitoramento de revisão dos Projetos 
Pedagógicos de acordo com a BNCC 

- Acompanhar e monitorar o avanço das escolas na revisão de seus PPs, 

- Agendar visitas presenciais às escolas para apoiar a equipe gestora e acompanhar o 

processo de planejamento da revisão do projeto pedagógico. 

- Marcar encontros periódicos entre os gestores escolares de todas as escolas e a equipe 

técnica da Secretaria para compartilharem o processo, proporcionando a troca de 
experiências e apoios necessários. 

- Oferecer espaços e momentos da Secretaria para, periodicamente, tirar dúvidas e auxiliar 

as equipes escolares na revisão de seus PPs. Pode-se criar também um canal digital para 
tirar dúvidas da equipe gestora e da comunidade escolar sobre o processo de revisão 
(BRASIL, 2020, p. 74). 

Fonte: quadro organizado pela autora com base em informações retiradas do Guia Curricular de 
Implementação da Base nacional Comum Curricular. (BRASIL, 2020, p. 74). 

 

 Todo esse aparato lembra os aforismos de número 81 e 82, nos quais Adorno 

(1993) se refere à hierarquização de urgências, seguindo os critérios do 

planejamento econômico, que definem o que é relevante segundo os pontos de vista 

organizacionais. A importância como critério do pensamento acaba por fixá-lo e fazê-

lo abdicar da autorreflexão. Ao seguir os critérios organizacionais, o pensamento 

anula a não identidade em favor da aproximação com o idêntico. Entende-se que o 

Guia Curricular procede dessa forma, procurando uma zona de segurança por meio 

da aproximação de todos em torno de um mesmo projeto, pois “A distância não é 

nenhuma zona de segurança, e sim um campo de tensões” (ADORNO, 1993, p. 11). 

 A distância consiste na valorização dos conflitos que ocorrem cotidianamente 

na escola, no confronto entre o discurso compacto do Guia e as relações concretas 

que professoras, professores, alunos, equipe pedagógica e toda a comunidade 

escolar estabelecem. São elas que promoverão o terreno para as contradições entre 

o que foi pensado e o que é vivido. Esse esforço de distanciamento oportuniza a 

autorreflexão crítica e a não identificação, que consistem em possibilidades de 

resistência à semiformação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo teve como objetivo investigar a semiformação na Base 

Nacional Comum Curricular nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo como 

pressuposto teórico a Teoria Crítica representada por Adorno, Horkheimer e 

Marcuse. A indagação que fez parte do problema foi: como a semiformação, 

também chamada pelos teóricos da Teoria Crítica de formação falsificada ou 

substitutiva, manifesta-se na BNCC?  

Os resultados apontam que ela se expressa por meio da normatização, do 

nominalismo, da hierarquização e do enfraquecimento da autonomia e do 

protagonismo docente. Além disso, os documentos da BNCC e de seu Guia de 

Implementação tendem ao verticalismo, à antecipação das ideias e das ações, 

culminando em uma reforma controladora, que busca o consenso e a anulação da 

crítica. Ao procederem dessa forma, os referidos documentos atacam a autonomia 

docente, cuja condição é vital ao processo formativo. 

Esse fato se expressa na exigência da BNCC para que os registros do 

trabalho docente, os planejamentos de aulas e os livros registros de classe 

descrevam habilidades trabalhadas de modo detalhado, com o código alfanumérico 

que as representam. Assim, torna-se ainda mais difícil de contextualizar determinado 

conteúdo de forma significativa, trazendo-o para a realidade local e regional, 

especialmente nas disciplinas que exigem o trabalho com muitas habilidades, no 

caso do português e da matemática. 

A forma pela qual a BNCC foi construída desde a sua primeira versão em 

2015, considerou apenas os interesses da classe empresarial e daqueles que de 

fato estavam interessados em mudar a orientação curricular no Brasil coloca em 

xeque o discurso de sua construção democrática. 

O enfoque do documento nas competências e habilidades adotado pelas 

avaliações internacionais acaba por levar o ensino apenas ao treinamento para 

essas, sendo que no discurso embora 40% do currículo possa estar voltado à 

diversidade, isso acaba por ser deixado de lado na prática das escolas e dos 

professores que são cada vez mais culpabilizados pelo baixo desempenho nas 

avaliações, especialmente naquelas que resultam em índices do IDEB. 
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O livro didático que antes era tomado por nós educadores, como suporte para 

o processo de ensino e aprendizagem, hoje parece ser o principal meio utilizado 

durante as aulas, pois antes mesmo de termos a adequação do currículo regional 

alinhado a BNCC, os livros com o detalhamento dos conteúdos para 

desenvolvimento de tais habilidades já estavam disponíveis nas escolas. 

A hierarquização e verticalização da reforma da BNCC veio refletir nas 

relações que ocorrem no “chão da escola” e instauram-se através de um clima de 

competição entre escolas por meio de suas notas ou índices, diretores, professores 

e estudantes que cada vez mais são submetidos a diferentes formas de concursos 

com premiações. As experiências exitosas de ensino ao invés de ser 

compartilhadas, são utilizadas para promoção de uns em detrimento de outros. As 

decisões no âmbito escolar são cada vez mais autoritárias sem considerar o 

posicionamento da comunidade escolar. 

A BNCC e o Guia, quando chamam os professores à participação, fazem-no 

com o objetivo de que eles resolvam problemas relacionados às suas orientações 

curriculares. No entanto, a BNCC, ao provocar o questionamento e a indagação 

acerca de seus pressupostos e direcionamentos práticos, pode resultar em processo 

de tensão entre o pensado e o vivido, entre o todo e as partes.  

A insistência em alinhar todas as ações escolares com a proposta da BNCC, 

dificulta a possibilidade de escapar de sua lógica, mas não a inviabiliza, visto que 

existe um espaço para a contradição entre o vivido e o pensado, entre o real e o 

legal. O formalismo legal talvez desperte nos professores a necessidade de 

fortalecer as relações, os espaços e os processos decisórios que se constituem no 

cotidiano escolar.  

A forma como a BNCC compreende a contextualização do currículo, ou seja, 

como mobilização de aprendizagens e vinculada à tecnologia, afasta-se das 

condições reais das escolas, das suas características específicas e do perfil dos 

educandos, que nem sempre dispõem dos recursos tecnológicos para a utilização 

das redes/mídias sociais como ferramenta de aprendizagem. Por trás dessa ideia, 

existe a concepção de que o modelo tradicional é ultrapassado, constituindo-se em 

empecilho às mudanças e à promoção da aprendizagem. No entanto, segundo 

Adorno (2010), a educação tradicional constitui-se no parâmetro de formação, na 
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medida em que lembra a existência de pressupostos e a possibilidade de resistência 

ao excesso de realismo. A ênfase no conhecimento a serviço da operação 

enfraquece a capacidade conceitual e teórica, na qual é possível transcender o 

imediatismo e a tecnificação do mundo. 

Outro aspecto relevante é aquele que se refere à relação entre a identidade e 

a diferença. Entende-se que a BNCC, na tentativa de promover a qualidade de 

ensino, acentua o primeiro termo em detrimento do segundo. Sendo assim, a Base 

Comum Curricular expressa a ideia de uma orientação geral e unificada que integra 

as diferentes instâncias da educação escolar em torno de um mesmo projeto, o que 

também resultaria na equidade. 

A integração é um dos elementos fundantes da sociedade capitalista e de sua 

racionalidade, que aparece nos documentos analisados por meio do termo 

“alinhamento”, cujo significado expressa a ideia de colocar em uma fila, em linha 

reta. Tal ideia expressa sua contradição uma vez que uma fila pressupõe uma 

linearidade, mas também um ordenamento, que estabelece os primeiros e os 

últimos. 

Além da interferência dos Organismos Internacionais nota-se a forte presença 

dos agentes privados, neste caso, por meio do Movimento pela Base Nacional 

Comum do qual fazem parte os grupos empresariais e que vem interferindo cada 

vez mais nas políticas educacionais e no currículo das escolas de todo o Brasil. 

Esses grupos vêm se infiltrando nas esferas públicas influenciando na 

desestatização, ou seja, na desresponsabilização das obrigações do Estado para 

com os serviços públicos e gratuitos. Dessa forma, o setor privado vai criando 

“soluções” para as crises do mercado e lucrando com isso. 

De acordo com Sena (2019), grandes editoras já montaram seus kits, 

adequando seus materiais à BNCC, antes mesmo de os professores entenderem as 

mudanças propostas. Assim como “os cursos de formação continuada, a pós-

graduação em EAD, as palestras gratuitas nos eventos de prefeitos e 

governadores”, “as consultorias sem custos para as secretarias de educação” que 

“no fim das contas, comandam um grande e rentável negócio chamado educação 

pública” (SENA, 2019, p. 23).  
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Esse aspecto aponta para a semelhança entre a BNCC e a indústria cultural – 

o que também pode ser entendido como um instrumento a serviço da sua promoção 

– na medida em que o referido documento fomentará uma corrida das editoras e das 

empresas que elaboram materiais didáticos e softwares educativos. 

  A indústria cultural, segundo Adorno e Horkheimer (1985), confere a tudo, um 

ar de semelhança, expande a lógica do sistema, promove o nivelamento, absorve a 

espontaneidade e o pensamento do público, classifica os bens em categorias, é 

esquemática e antecipatória. Assim, a obra deixa de ser o veículo da ideia, 

priorizando o efeito e o detalhe técnico. Qualquer semelhança com a BNCC não é 

mera coincidência. 

A BNCC opera sob a mesma lógica da sociedade, na tentativa de converter 

tudo ao mesmo denominador comum, tal qual acontece na sociedade, pois nessa, 

segundo Adorno (1994), a produção, a distribuição e o consumo são administrados 

conjuntamente. Dessa forma, a existência social encontra-se completamente 

mediatizada em si e “o momento da mediação acaba sendo deformado por sua 

totalidade” (Adorno, 1994, p. 74). 

Sob essas condições, é possível afirmar que a BNCC consiste em uma forma 

de automatizar o sistema, convertendo todo o processo educativo à sua ordem. No 

entanto, Adorno (1994) lembra que o feitiço por mais insuportável que seja, é apenas 

feitiço e que o papel da sociologia, que neste estudo podemos estender para o 

campo da educação, consiste em não sucumbir ao caráter universal do fetiche – o 

que consiste no primeiro passo para quebrá-lo. Para tanto, o exercício da crítica é de 

fundamental importância, sendo que ele orientou todo o processo de análise da 

BNCC do Ensino Fundamental e do seu Guia de Implementação. 
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