ISSN 1982-131X

Revista Retratos da Escola
v.9, n.17, julho a dezembro de 2015.

Direção Executiva da CNTE (Gestão 2014/2017)
Presidente
Roberto Franklin de Leão (SP)
Vice-Presidente
Milton Canuto de Almeida (AL)
Secretário de Finanças
Antonio de Lisboa Amancio Vale (DF)
Secretária Geral
Marta Vanelli (SC)
Secretária de Relações Internacionais
Fátima Aparecida da Silva (MS)
Secretário de Assuntos Educacionais
Heleno Manoel Gomes de Araújo Filho (PE)
Secretário de Imprensa e Divulgação
Joel de Almeida Santos (SE)
Secretário de Política Sindical (licenciado)
Rui Oliveira (BA)
Secretário de Formação (licenciado)
Gilmar Soares Ferreira (MT)
Secretária de Organização
Marilda de Abreu Araújo (MG)
Secretário de Políticas Sociais
Antonio Marcos Rodrigues Gonçalves (PR)
Secretária de Relações de Gênero
Isis Tavares Neves (AM)
Secretário de Aposentados e Assuntos Previdenciários
Joaquim Juscelino Linhares Cunha (CE)
Secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos
Francisco de Assis Silva (RN)
Secretária de Saúde dos(as) Trabalhadores(as) em Educação
Francisca Pereira da Rocha Seixas (SP)
Secretária de Assuntos Municipais
Selene Barboza Michielin Rodrigues (RS)
Secretário de Direitos Humanos
José Carlos Bueno do Prado - Zezinho (SP)
Secretário de Funcionários
Edmilson Ramos Camargos (DF)
Secretária de Combate ao Racismo
Iêda Leal de Souza (GO)
Secretária Executiva (licenciada)
Claudir Mata Magalhães de Sales (RO)
Secretário Executivo
Marco Antonio Soares (SP)
Secretário Executivo
Cleiton Gomes da Silva (SP)
Secretária Executiva
Maria Madalena Alexandre Alcântara (ES)
Secretária Executiva
Paulina Pereira Silva de Almeida (PI)
Secretário Executivo
Alvisio Jacó Ely (SC)
Secretária Executiva
Rosana Souza do Nascimento (AC)
Secretária Executiva
Candida Beatriz Rossetto (RS)
Secretário Executivo
José Valdivino de Moraes (PR)
Secretária Executiva
Lirani Maria Franco (PR)
Secretária Executiva
Berenice D’Arc Jacinto (DF)
Secretário Executivo (licenciado)
Antonio Júlio Gomes Pinheiro (MA)
Coordenador do Despe
Mário Sérgio Ferreira de Souza (PR)
Suplentes
Beatriz da Silva Cerqueira (MG)
Carlos Lima Furtado (TO)
Elson Simões de Paiva (RJ)
João Alexandrino de Oliveira (PE)
Maria da Penha Araújo (João Pessoa/PB)
Marilene dos Santos Betros (BA)
Miguel Salustiano de Lima (RN)
Nelson Luis Gimenes Galvão (São Paulo/SP)
Rosilene Correa Lima SINPRO (DF)
Ruth Oliveira Tavares Brochado (DF)
Suzane Barros Acosta (Rio Grande/RS)
Veroni Salete Del’Re (PR)

Conselho Fiscal - Titulares
José Teixeira da Silva (RN)
Ana Cristina Fonseca Guilherme da Silva (CE)
Flávio Bezerra da Silva (RR)
Antonia Benedita Pereira Costa (MA)
Gilberto Cruz Araujo (PB)
Conselho Fiscal - Suplentes
Rosimar do Prado Carvalho (MG)
João Correia da Silva (PI)
João Marcos de Lima (SP)

REVISTA RETRATOS DA ESCOLA
Editora
Leda Scheibe (Unoesc/UFSC)
Comitê Editorial
Catarina de Almeida Santos (UnB)
Juçara M. Dutra Vieira (CNTE/IE)
Márcia Angela da Silva Aguiar (UFPE)
Roselane Fátima Campos (UFSC)
Conselho Editorial Nacional
Acácia Zeneida Kuenzer (UFPR)
Alfredo M. Gomes (UFPE)
Ana Rosa Peixoto Brito (UFPA)
Antonio Ibañez Ruiz (UnB)
Carlos Augusto Abicalil (Rede Pública de Educação-MT)
Carlos Gustavo Martins Hoelzel (UFSM)
Carlos Roberto Jamil Cury (PUC-MG)
César Callegari (CNE)
Dalila Andrade Oliveira (UFMG)
Eduardo Rolim de Oliveira (UFRGS)
Erasto Fortes Mendonça (UnB)
Gaudêncio Frigotto (UERJ)
Gil Vicente Reis de Figueiredo (UFSCar)
Helena Costa Lopes de Freitas (Unicamp)
Ivany Rodrigues Pino (Cedes/Unicamp)
Ivone Garcia Barbosa (UFG)
Janete Maria Lins de Azevedo (UFPE)
João Antonio Cabral de Monlevade (UFMT)
João Ferreira de Oliveira (UFG)
Karine Nunes de Moraes (UFG)
Lucília Regina Machado (UNA-MG)
Luiz Fernandes Dourado (UFG)
Magda Becker Soares (UFMG)
Marcos Antonio Paz da Silveira (UFMS)
Maria Isabel Almeida (USP)
Maria Malta Campos (FCC)
Maria Vieira Silva (UFU)
Mário Sérgio Cortella (PUC-SP)
Moacir Gadotti (USP)
Naura Syria Carapeto Ferreira (UTP)
Sadi Dal Rosso (UnB)
Sérgio Haddad (Ação Educativa)
Vera Lúcia Bazzo (UFRGS)
Vitor Henrique Paro (USP)
Walderês Nunes Loureiro (UFG)
Zacarias Jaegger Gama(UERJ)
Zenilde Durli (UFSC)
Conselho Editorial Internacional
Almerindo Janela Afonso (Universidade do Minho, Portugal)
Armando Alcántara Santuario (UNAM, México)
Danièle Linhart (CNRS, Paris)
Jenny Assael (UCHILE)
Juan Arancibia Córdova (UNAM, México / IEAL)
Malek Bouyahia (CRESPPA - CNRS, Paris)
Maria Luz Arriaga (UNAM, México)
Myriam Feldfeber (UBA, Argentina)
Orlando Pulido (UPN, Colômbia)
Pedro González López (FE.CCOO, Espanha)
Silvia Tamez Gonzalez (UAM, México)

CNTE
SDS, Ed. Venâncio III, Salas 101/106, Asa Sul, CEP 70393-900, Brasília-DF, Brasil.
Telefone: + 55 (61) 3225.1003 Fax: + 55 (61) 3225.2685
E-mail: cnte@cnte.org.br » www.cnte.org.br

Revista Retratos da Escola
v.9, n.17, julho a dezembro de 2015

ISSN 1982-131X
R. Ret. esc.

Brasília

v. 9

n. 17

p. 259-492

jul./dez. 2015

© 2015 CNTE
Qualquer parte desta revista pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.
Disponível também em: <http://www.esforce.org.br>
Coordenação da Esforce
Heleno Araújo Filho
Secretaria e apoio editorial
Cristina Souza de Almeida
Copidesque
Eliane Faccion (português)
Revisão de textos
Eliane Faccion (português)
Formas Consultoria (normas técnicas)
Traduções dos resumos
Ciaran F. Leonard (inglês)
Celine Clement (francês)
Pedra Rossseta Traduções (espanhol)
Capa
Marina Moros
Fotografia
Sandra Alves
Editoração
Frisson Comunicação
RETRATOS DA ESCOLA é uma publicação da Escola de Formação da CNTE (Esforce), que aceita
colaboração, reservando-se o direito de publicar ou não o material espontaneamente enviado ao Comitê
Editorial. As colaborações devem ser enviadas à Revista em meio eletrônico, conforme as Normas de
Publicação, para o endereço <revista@esforce.org.br>.
Esta publicação obedece às regras do Novo Acordo de Língua Portuguesa.
Foi feito depósito legal.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Revista Indexada em:
Bibliografia Brasileira de Educação
(BBE – CIBEC/INEP/MEC).
Latindex – Sistema Regional de
Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal.
Library of Congress (USA).

Retratos da Escola / Escola de Formação da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação (Esforce) – v.9, n.17, jul./dez. 2015. – Brasília: CNTE, 2007-

Rede RVBI - Rede Virtual de
Bibliotecas Congresso Nacional.
SEER - Sistema Eletrônico de
Editoração de Revistas (IBICT/MCT).

Semestral
A partir de outubro de 2012, disponível no portal de periódicos SEER/IBICT em:
<http://www.esforce.org.br>
ISSN 1982-131X (impresso)
ISSN 2238-4391 (eletrônico)
1. Educação - periódico. I. Esforce. II. CNTE.

EDUBASE - Base de Dados em
Educação da UNICAMP.
Portal de Periódicos
Científicos da CAPES.
CLASE - Citas Latinoamericanas
en Ciencias Sociales y
Humanidades (México)
DIALNET - BNE/UNIRIOJA/
Fundación Dialnet (Espanha)
Diadorim (Ibict/MCTI)

								CDD 370.5
								CDU 37(05)

Bibliotecária: Cristina S. de Almeida CRB 1/1817

LivRe! (CIN/CNEN)
DOAJ - Directory of Open
Access Journals (Dinamarca)
IRESIE - Indice de Revistas de
Educación Superior e Investigación
Educativa (IISUE/UNAM - México)

SUMÁRIO

Editorial ........................................................................................................................................ 265
DOSSIÊ
Entrevista...................................................................................................................................... 271
Ítalo Modesto Dutra, Márcia Angela Aguiar e Sandra Lucia Escovedo Selles

Artigos
Quando “nacional” e “comum” adjetivam o currículo da escola pública............................... 283
Carmen Teresa Gabriel

O conceito de diversidade no BNCC: relações de poder e interesses ocultos........................ 299
Windyz Brazão Ferreira

Contribuições da neurociência para a concepção de currículo................................................. 321
Elvira Souza Lima

O público e o privado na educação: projetos em disputa?........................................................ 337
Vera Maria Vidal Peroni e Maria Raquel Caetano

BNC e educação infantil: quais as possibilidades?..................................................................... 353
Rosânia Campos e Maria Carmen Silveira Barbosa

Currículo, ensino médio e BNCC: um cenário de disputas....................................................... 367
Mônica Ribeiro da Silva

O ensino de língua portuguesa e a Base Nacional Comum Curricular................................... 381
João Wanderley Geraldi

Avaliação, Currículo e suas implicações: projetos de sociedade em disputa.......................... 397
Claudia Oliveira Fernandes

Documento

Considerações da CNTE sobre o Projeto de Base Nacional Comum Curricular,
elaborado preliminarmente pelo MEC......................................................................................... 411

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 259-492, jul./dez. 2015. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

263

SUMÁRIO

ESPAÇO ABERTO
Artigos
Contrapartida do Programa Bolsa Família na perspectiva dos professores........................... 425
Cinthya Cristiane Galvão dos Santos e Alfredo Macedo Gomes

As relações intergovernamentais na formulação e execução das políticas............................. 447
Clotenir Damasceno Rabelo e Alda Maria Duarte Araújo Castro

Comissão de Educação do Fórum Maciço:
uma experiência em escolas de Florianópolis/SC....................................................................... 461
Jéferson Silveira Dantas

Homenagem Póstuma
Homenagem à nossa colega do Comitê Editorial:
Regina Vinhaes Gracindo............................................................................................................... 479

Pareceristas................................................................................................................................... 483
Normas de Publicação............................................................................................................ 487

264

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 259-492, jul./dez. 2015. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

EDITORIAL

N

o momento em que a sociedade brasileira está sendo chamada a se manifestar sobre a base nacional comum: projetos curriculares em disputa, Retratos da
Escola dedica-se a esta temática em sua seção Dossiê.
A intenção é apresentar aos leitores contribuições de professores e pesquisadores do cenário educacional brasileiro e, dessa forma, oferecer subsídios ao debate ora
em curso que tem mobilizado os profissionais da educação e outros segmentos sociais,
envolvidos com a educação pública, vinculados a diferentes movimentos e espectros
político-ideológicos.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), prevista na Constituição Federal, na
LDB/1996, e mais recentemente reafirmada em estratégias do Plano Nacional de Educação - PNE 2014/2024 (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014), refere-se ao conteúdo
curricular previsto, em âmbito nacional, para as diversas etapas da educação básica, da
educação infantil ao ensino médio. Uma proposta preliminar consta de documento-base
Base Nacional Comum Curricular, sob a coordenação da SEB/MEC, e colocado em discussão pública desde o segundo semestre de 2015.
Segundo orientações explicitadas no documento, os conteúdos definidos para
compor a BNCC deverão ocupar 60% da carga horária dos currículos escolares dos
estudantes; a esta base comum acrescenta-se uma parte diversificada, construída de
modo articulado à primeira, devendo expressar os aspectos definidos por cada escola
e sistema de ensino, sobre experiências e conhecimentos que devem também compor o
processo de escolarização dos estudantes.
O entendimento a respeito do que deve ser uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a educação básica, no entanto, não é objeto de consensos e aponta para
disputas que historicamente constituíram a esfera da educação pública brasileira: suas
finalidades, suas formas de organização, suas relações com as culturas locais e com os
projetos nacionais, formas de avaliação da aprendizagem, formação e controle dos professores, entre outros aspectos.
Ainda no segundo semestre de 2015 o MEC, o Consed e a Undime incentivaram a
discussão do documento-base nas redes públicas de ensino de todos os estados e Distrito
Federal, visando colher sugestões e críticas às proposições. O documento-base permanece
em consulta pública até 15/03/2016, no site do próprio MEC. A expectativa anunciada é
que com esse resultado, após a manifestação do Conselho Nacional de Educação, a Base
Nacional Comum Curricular seja por fim homologada este ano.
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Leda Scheibe e Roselane Fátima Campos

O formato da revista para esta edição acompanha aquele já cunhado em edições
anteriores: um Dossiê temático, para o qual foi feita chamada pública e convite a autores que são referência nesta discussão; na seção Espaço Aberto são publicados artigos e
relatos de experiências recebidos em fluxo contínuo.
O Dossiê é iniciado pela publicação de três entrevistas concedidas pelos professores
Márcia Ângela Aguiar, Sandra Escovedo Selles e Ítalo Modesto Dutra que, desde lugares distintos, analisam o processo em andamento, provocados pelas interrogações do
Comitê Editorial. Já os artigos do Dossiê podem ser agrupados em três blocos:
Inicialmente, aqueles que se referem a questões de ordem mais conceitual a respeito da discussão curricular: num primeiro artigo temos reflexões sobre o significado do
“nacional” e do “comum” adjetivando o currículo da escola pública. A autora Carmen
Teresa Gabriel nos brinda com esta análise em dois contextos: Brasil e França; o artigo
de Windyz Brazão Ferreira discute o conceito de diversidade numa proposta de currículo comum de base nacional; Vera Maria Vidal Peroni e Maria Raquel Caetano colocam
em pauta, no momento da discussão curricular, a disputa do público e do privado na
educação e nos seus projetos; Elvira Souza Lima traz reflexões sobre as contribuições da
neurociência para a concepção curricular, destacando a necessidade, para promover a
aprendizagem dos estudantes, de incluir atividades que formam a base para a aquisição dos conhecimentos escolares.
A seguir, os artigos que focalizam os desafios colocados pela discussão curricular
nas diferentes etapas e áreas do conhecimento da educação básica: Rosânia Campos e
Maria Carmen Silveira Barbosa tratam dos desafios que a educação infantil apresenta
para a construção de um currículo nacional; o cenário de disputas que se apresentam
para as políticas curriculares do ensino médio é o tema discutido por Monica Ribeiro da
Silva; os não menos significativos desafios que traz a proposta curricular para o ensino
da língua portuguesa são analisados por João Wanderley Geraldi, que destaca o risco
de “pecar pelo excesso e com isto bloquear projetos diferenciados” na definição de uma
base curricular.
finalizando esses blocos, o artigo de Claudia de Oliveira Fernandes diz respeito às
relações entre as políticas de avaliação e as políticas curriculares. Sobre este tema, faz
um alerta à atual ênfase aos testes de larga escala e suas implicações, o que pode reduzir o conhecimento escolar ao que é apenas passível de medição.
Para finalizar o dossiê que representa o esforço da CNTE em apresentar uma reflexão expressiva dos trabalhadores da educação a respeito do tema.
A seção Espaço Aberto, apresenta três artigos do fluxo contínuo: o primeiro, de autoria de Alfredo Macedo Gomes e Cinthya Cristiane dos Santos, analisa a contrapartida
educativa do Programa Bolsa Família na perspectiva de professores; o texto de Clotenir
Damasceno Rabelo e Alda Maria Duarte Araujo Castro refere-se às relações intergovernamentais de cooperação nas políticas educacionais; Jéferson Silveira Dantas explicita
266
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e analisa uma experiência política e pedagógica em escolas periféricas de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina.
Não podemos deixar de lembrar neste editorial, com grande pesar, a perda da nossa
querida colaboradora Regina Vinhaes Gracindo, que, desde o ano de 2007, vinha compondo o Comitê Editorial da revista, com sua larga e competente visão educacional.
Nossa colega do Comitê, Juçara M. Dutra Vieira escreveu um breve texto que expressa
a nossa profunda gratidão e reconhecimento pelo trabalho de Regina não apenas no
âmbito da nossa revista, mas da educação brasileira.
Queremos deixar ainda os nossos agradecimentos aos pareceristas ad hoc cuja contribuição é fundamental para a qualidade dos artigos publicados na Retratos da Escola.
Encontramos neste número a relação dos que colaboraram nos anos de 2013, 2014 e 2015.
Esperamos contar cada vez mais com a colaboração dos colegas educadores que
realizam pesquisas e ou experiências educacionais significativas, para que remetam seus
textos para submissão, conforme as orientações constantes no nosso site.
Desejamos a todos os leitores uma profícua leitura.
Comitê Editorial
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DOSSIÊ

ENTREVISTA

C

om o Dossiê Base Nacional Comum: Projetos Curriculares Em Disputa, Retratos
da Escola dá sua contribuição para o acompanhamento do processo de construção de um currículo nacional comum para toda a educação básica brasileira.
Esta Base Nacional Comum Curricular (BNCC), prevista na Constituição Federal,
na Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e em estratégias do Plano Nacional de Educação
(PNE, 2014-2024), deverá causar impactos significativos no planejamento curricular das
escolas, na formação inicial e continuada dos docentes, no sistema de avaliação, na elaboração de materiais didáticos, entre outros aspectos vinculados à educação básica.
A proposta, já apresentada pela Secretaria de Educação Básica do MEC (SEB), está
em discussão e deverá ser enviada ao Conselho Nacional de Educação, para suas considerações e aprovação, até junho de 2016.
Como contribuição qualificada a este debate, Retratos da Escola (RE) convidou eminentes educadores e pesquisadores para apresentar seus pontos de vista nos artigos que
compõem este Dossiê, cuja abertura é constituída por entrevistas concedidas por três
professores com larga experiência e engajamentos distintos, articulados às lutas em prol
do direito de todos à educação para uma plena cidadania: Ítalo Modesto Dutra1, Márcia Angela Aguiar2 e Sandra Lucia Escovedo Selles3.
RE - Historicamente, a implementação de currículos nacionais unificados
vincula-se a projetos de desenvolvimento da educação nacional cuja base é,
por sua vez, um projeto de nação. No Brasil, identificamos projetos em disputa
que expressam as intencionalidades políticas dos diferentes atores no debate.
Que projetos se encontram em debate/embate no processo atual?

A educação pode
ser compreendida
como um campo
de disputa de
projetos, com
intencionalidades
políticas dos
diferentes
atores políticos
no debate
(Márcia Ângela)

Ítalo Modesto - Para o Ministério da Educação, o que norteia o projeto de nação que
temos é a formação humana integral e uma educação de qualidade social. Outros projetos que aparecem são os que envolvem o controle e regulação excessivos que pautam
a construção de currículos. Não temos um Estado que responda a esses anseios, e deixa
desprotegido o projeto de educação mais progressista. Por isso a defesa que temos feito
da discussão da Base Nacional Comum, mesmo entendendo os riscos de sua prescrição.
Márcia Ângela - A educação no cenário socioeconômico dos últimos anos tem
adquirido centralidade por integrar agendas políticas que visam acelerar a competitividade dos países em uma economia crescentemente globalizada. Há novas rearticulações
dos vínculos entre os sistemas educativos e sistemas produtivos com repercussões no
papel do Estado e, consequentemente, nas regulações do campo educacional. As consequências têm sido problematizadas no debate educacional, levando em consideração
as desigualdades sociais na sociedade brasileira. As disputas na sociedade em torno dos
sentidos e dos significados dessas novas configurações estão presentes no campo educacional. A educação pode ser compreendida como um campo de disputa de projetos

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 271-281, jul./dez. 2015. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

271

Ítalo Modesto Dutra, Márcia Angela Aguiar e Sandra Lucia Escovedo Selles

com intencionalidades políticas dos diferentes atores políticos no debate. Nele, estão presentes, grosso modo, as posições mais alinhadas com as demandas do mercado e que
minimizam o papel do Estado frente às políticas públicas de educação, bem como posições que consideram a educação como direito de todos a ser assegurado pelo Estado.
Sandra Selles - Em primeiro lugar, minhas respostas a esta entrevista não representam necessariamente a opinião dos associados da Abrapec, haja vista que o processo de
discussão da BNCC ainda está em curso na comunidade que represento. Essa primeira
pergunta nos provoca a pensar se seria possível que a construção curricular se desse de
forma unívoca, como se os interesses envolvidos na ideia de unificação pudessem ser,
por si mesmos, portadores de um desejo transcendente de melhoria e, portanto, indiscutíveis. Penso, ao contrário, que há pelos menos dois tensionamentos nos projetos que
sustentam fortemente a ideia de um currículo nacional unificado, como se desenha na
BNCC: primeiro, a tensão histórica que se aprofunda entre as pretensões privatistas e
os interesses públicos pela educação; e, segundo, o controle sobre a prática dos professores, sob o pressuposto de que são incapazes de gerir seu trabalho docente. Ambos se
complementam, pois derivam deles inúmeras outras iniciativas, que reforçam a ideia
de que a articulação entre currículo/avaliação/produção de materiais didáticos é única,
meramente técnica e inevitável, podendo ser, portanto, externamente controláveis, deixando o professor e a escola como expectadores do lado de fora.
RE - Discussões sobre currículos da educação básica vêm ocorrendo nas últimas
décadas, dos Parâmetros Curriculares Nacionais nos anos de 1990, às Diretrizes Curriculares Nacionais mais recentes, que também mobilizaram diferentes
sujeitos sociais na sua elaboração. A proposta atual é portadora de uma especificidade diferenciando-se das iniciativas anteriores?
Márcia Ângela - As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais diferenciam-se dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) dos anos de 1990, nas concepções e processos de formulação. É necessário compreender o contexto em que emergiram os PCN:
estava em pauta a reforma de Estado, portadora de uma lógica economicista. Os PCN
situam-se no interior do movimento das reformas de currículo, da gestão e financiamento
dos sistemas de ensino, que estavam em curso em vários países e possuíam estreita similaridade. Essas reformas, como analisa a literatura da área, decorriam das mudanças
econômicas, sociais e políticas em várias partes do mundo e que produziram processos de globalização, mudanças profundas nas esferas sociais e no mundo do trabalho
influenciadas por vários fatores, sobretudo por organismos internacionais e interesses
políticos, econômico-financeiros das grandes empresas e corporações transnacionais.
Os críticos da reforma curricular entendiam que as políticas públicas para os diferentes
níveis e modalidades de ensino inseriam-se no processo de reordenamento da educação,
272
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Não vejo
propriamente
inovação na
proposta atual que
não se localize fora
do plano retórico
ou equivalente aos
termos metafóricos
de melhoria
(Sandra Selles)

de caráter centralizador, que articulava a instituição de parâmetros e diretrizes curriculares, sistema nacional de avaliação e programa de livro didático, sob forte influência
de organismos internacionais. Para os críticos desse processo, os PCN mostravam profundo alinhamento com as diretrizes emanadas por esses organismos e que implicavam
alterações na organização e funcionamento dos sistemas públicos de ensino. Problematizavam a questão de a educação responder aos interesses e à lógica do mercado; às
formas de ampliação do acesso com a redução de custos; e aos diferentes e diversificados mecanismos de privatização. Na ocasião do lançamento dos PCN como política de
governo, a comunidade científica, sobretudo da área de educação, teceu profundas críticas ao seu conteúdo e ao processo de elaboração. Quanto às Diretrizes Curriculares
Nacionais mais recentes, da última década, situam-se em novo contexto, no qual ocorre
a ampliação dos fóruns de participação dos diversos segmentos da sociedade, a exemplo da instituição do Fórum Nacional de Educação e dos Fóruns Estaduais e Municipais
de Educação, resultado de demandas dos educadores nas duas edições da Conae. De
outro lado, os educadores reconhecem as disputas, pelo menos, entre duas perspectivas: formação humana versus formação para o trabalho. A primeira perspectiva, grosso
modo, situa a educação de qualidade para todos no contexto do combate às desigualdades, em defesa de mudanças sociais e econômicas que contribuam para uma sociedade
mais justa. Esta visão tem predominado nas recentes diretrizes nacionais da educação,
em especial nas diretrizes de formação de professores. Tal perspectiva problematiza a
lógica do mercado, defendida por aqueles que dão ênfase e priorizam a formação para
o trabalho e o estabelecimento de competências a ele vinculadas.
Sandra Selles - O novo é sempre anunciado como portador da “boa nova”, da
melhoria, da solução dos antigos problemas. Sempre carrega um sentido missionário de
correção dos rumos, ou, servindo-me de uma metáfora biomédica, de um entendimento
terapêutico sobre o que é considerado enfermo. Assim, a inovação é sempre referida,
e lida como a definição da melhoria, do avanço. Não vejo propriamente inovação na
proposta atual que não se localize fora do plano retórico ou equivalente aos termos metafóricos de melhoria. Na verdade, não tenho certeza de que anunciar a inovação seja a
intenção da BNCC. Vejo-a muito mais ocupada em convencer de que é necessário controlar as práticas e unificar o ensino, e de que esta é a aposta da mudança. Enfim, de que
haveria mudanças porque as escolas e seus professores seriam melhor controlados. A
inovação, assim, parece-me reduzida à existência de uma base nacional comum e que
isto por si justificaria o esforço governamental em propô-la, utilizando o argumento
legal – de que estão anunciadas na LDB, por exemplo - como irremovível e indispensável. Para além desse plano retórico, porém, há alguma especificidade no modo como
a proposta se relaciona com três aspectos importantes do contexto atual, emprestando
sentidos novos à velha proposta da novidade pela unificação dos ensinos e controle
das práticas. O primeiro é o estado atual de reforço de interesses privados no campo da
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educação, sobretudo pela presença de fundações privadas na formulação de políticas
públicas; o segundo pode ser representado pelo avanço do ensino à distância; e o terceiro
relaciona-se à consolidação de um determinado projeto de avaliação em grande escala.
Ítalo Modesto - Sim, é diferente. No caso dos parâmetros curriculares nacionais
os documentos não foram levados a debate público, como acontece com a BNCC nesse
momento. Em relação às diretrizes curriculares, mesmo sabendo que elas foram elaboradas em um processo democrático, o alcance da discussão não foi tão efetivo. Recebemos
a informação de que elas tiveram cerca de três audiências públicas em diferentes regiões. As diretrizes mais gerais foram colocadas em um site na internet para apreciação
pública. A BNCC permite, a partir do portal, que qualquer cidadão brasileiro com um
celular ou um computador intervenha em todo o documento. Além disso, tivemos centenas de reuniões em todo o País, onde aconteceram debates públicos sobre o assunto.
Uma questão importante é a articulação da elaboração desse documento com os entes
federados. A possibilidade de produzir um documento, realizando o pacto inter federativo, é algo que diferencia a construção dessa normativa curricular.
RE - Há dois argumentos em prol da BNCC: a redução das desigualdades educacionais e a melhoria da qualidade. A implementação de uma BNCC poderá
resultar em solução para os problemas estruturais na educação brasileira?
Sandra Selles - Em primeiro lugar é preciso destacar que a BNCC não se produz
em um vazio histórico nem tampouco apartado de um contexto para o qual se dirige
e sobre o qual se apoia. É, portanto, insuficiente entender esse processo de construção
curricular sem considerar as questões estruturais que endemicamente acompanham
a história brasileira, em geral e, em particular, a da educação em nosso país. Torna-se
assim, impossível abstrair o enraizamento histórico de nossas desigualdades, as responsabilidades desprezadas e invertidas, os alunos/sujeitos e seus professores esquecidos e
abandonados em tantos caminhos de nosso Brasil... Isso já carrega pesadamente o empreendimento de construir um documento curricular nacional, com a suposição de que ele
seria capaz de superar as desigualdades e corrigi-las. Em outras palavras, deposita-se no
documento a potência de solucionar essas desigualdades pelo fato de que seria possível
reunir todas as escolas e todos os alunos em torno de uma proposta curricular para que,
ao mesmo tempo, aprendessem e transpusessem o lugar de subalternidade, tornando-se
sujeitos capazes de mudar o rumo de suas vidas e, em última instância, do País. Pensado deste modo, as desigualdades são entendidas de um modo superficial. Não vejo
em nenhum documento curricular - por mais bem elaborado que seja, por mais que idealize um consenso sobre suas propostas pedagógicas e conceituais, ainda que consiga
reunir seguidores e defensores – a capacidade de substituir o trabalho cotidiano de sustentação das questões estruturais e morais de nossa sociedade. Como estariam sendo
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entendidas as desigualdades sobre as quais se assenta o desejo de mudança do documento BNCC? Seriam as disparidades dos resultados expressos nas avaliações, estas
mesmas que nos colocam no porão dos rankings internacionais? Seriam as disparidades
das condições de trabalho de nossos docentes? Ou das condições de vida de nossos alunos das escolas públicas, quando comparadas à dos que frequentam as escolas privadas
e de elite? Dependendo de como se entende desigualdade no contexto educacional, existem níveis de solução. Como é possível minimizar os problemas estruturais nos quais
as escolas brasileiras estão mergulhadas e reduzir as soluções a objetivos, a listagem de
conteúdos que obedeçam a lógicas de organização mais elaboradas, ou que expressem
resultados de pesquisa? Como minimizar os problemas estruturais, o piso salarial, os
turnos que dividem os alunos, o tempo escasso, a fixação quase que obsessiva na avaliação de desempenho dos alunos, as disparidades entre a formação em universidades
públicas e privadas? Como unificar todas essas desigualdades e crer que a proposição
de um documento apartado delas será capaz de solucioná-las? Em resumo, como pode
uma base comum, por sobre as diferenças, reduzir desigualdades, ou como pode uma
base comum supor que se resolvam desigualdades educacionais sem que se resolvam
também desigualdades econômicas, sociais e de outra ordem? Que concepção de educação estaria por trás da ideia de qualidade, e que concepção de qualidade se pode,
objetivamente, medir?
Ítalo Modesto - A BNCC não tem o poder de, sozinha, resolver problemas da
educação. Por maior que seja o alcance do debate, ela será um documento de caráter
normativo. O que esperamos é que ela sirva de instrumento de gestão, que possa ser
pensada. A discussão que tem sido produzida para sua implementação deve se constituir em algo que balize as discussões do MEC e dos entes federados para a melhoria da
qualidade e redução das desigualdades na escola. Temos uma oportunidade, por maior
que seja a polêmica, de finalmente discutir em termos gerais e específicos o papel dos
tradicionais componentes curriculares para a educação básica na formação do sujeito.
Nesse sentido, a BNCC oferece destaque para essa discussão, que chega a disciplinas
tradicionais da educação básica.
Márcia Ângela - Não se pode desconsiderar as condições da sociedade brasileira
– socialmente injusta e economicamente desigual – e que se manifestam na realidade
educacional. Portanto, não se pode atribuir à educação a responsabilidade de redução
dessas desigualdades sem atentar para o fato de que são várias as políticas públicas que
devem entrar em cena para atenuar as desigualdades geradas pelo modo capitalista de
organizar a economia com seu caráter excludente. A redução das desigualdades educacionais está condicionada às respostas encontradas pela sociedade brasileira para
garantir condições dignas de vida para toda população. Como fazer isto, de forma republicana, constitui o grande desafio que hoje se impõe aos governantes e à sociedade,
quando se verifica a distância entre as classes sociais, as assimetrias sociais e regionais,
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dentre outras. No campo específico da educação, é necessário que as conquistas obtidas pelos profissionais da educação sejam mantidas e ampliadas e que cada vez mais
se aproximem do horizonte dos direitos plenos da cidadania. Nessa ótica, não se pode
considerar a BNCC como “a resolução” para os problemas das desigualdades educacionais ou da qualidade da educação.
RE - Considerando os fundamentos que orientam a BNCC ora em construção,
em especial suas concepções balizadoras, que distinções podem ser feitas entre
“objetivos de aprendizagem” e “direitos de aprendizagem”?
Ítalo Modesto Essa é uma disputa conceitual que remonta à própria constituição
de diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes curriculares nacionais gerais instam
o MEC à produção de propostas, inicialmente, de expectativas de aprendizagem. A
transposição dessa discussão de expectativas para direitos de aprendizagem foi realizada em debates internos do MEC e também em debates acadêmicos importantes, ainda
que isso seja absolutamente polêmico, no sentido de entendermos qual a contribuição
do Estado para a garantia dos direitos à educação. O direito à educação vai muito além
da ideia de aprender e desenvolver-se, conforme está colocado nos textos. A questão
dos objetivos refere-se às intencionalidades educacionais. O conceito de objetivos de
aprendizagem não é novo, vem de matrizes e discussões curriculares ainda bem tradicionais, mas que estão sendo ressignificados, no contexto que o MEC está construindo,
como a indicação de intencionalidade, que possa ajudar a garantir os direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento. Não é uma discussão simples, mas vale reiterar que a
construção de uma BNCC em torno de direitos e objetivos de aprendizagem consta no
texto do atual Plano Nacional de Educação e no documento final da Conferência Nacional de Educação de 2014.
Márcia Ângela - A ausência de explicitações mais amplas dos fundamentos
teórico-conceituais e educacionais no documento da BNCC limita uma análise das vinculações dos “objetivos de aprendizagem” e “direitos de aprendizagem” com os seus
respectivos campos teóricos. No debate em curso no País, várias entidades acadêmicas
têm revelado preocupações de que os “objetivos de aprendizagem” estejam vinculados
aos testes censitários, que não levam em consideração os contextos socioculturais mais
amplos; e que o direito a aprender dos estudantes seja convertido numa relação de objetivos conteudinais a serem aprendidos.
Sandra Selles - A distinção entre objetivos de aprendizagem e direitos de aprendizagem se apresenta como supérflua na proposição da BNCC. Há que se aprofundar o
direito à aprendizagem, como um valor, como um princípio ético que não reduz o ensino
a um exercício pedagógico para alcançar metas propostas por outros. Talvez a tentativa
semântica de diferenciar objetivos de aprendizagem de direitos de aprendizagem gere
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uma falsa sensação de igualdade, aquela que afirma que todos os alunos têm direito, mas
de fato, não contam com condições iguais. Todos os alunos deste País têm direitos constitucionais que não podem ser subtraídos ou confundidos com metas de aprendizagem.
RE - Como você avalia a metodologia empregada na construção da BNCC que
abarca tanto a participação dos setores sociais organizados do campo educacional, como participações de forma individualizada?
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pesquisadores
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(Sandra Selles)

Sandra Selles - Rejeito a participação subalternizada dos professores da educação
básica em propostas curriculares. Temos que ouvir os profissionais que se ocupam diariamente do acesso ao conhecimento e à cultura. Um movimento de construção curricular
deve expressar as múltiplas vozes dos professores, pesquisadores em educação e educadores do País. É notória a pouca adesão dos docentes a políticas e projetos curriculares
com os quais não se identificam e que os deixam à margem, como meros aplicadores.
No processo atual há a repetição de velhas práticas de incorporação apenas da técnica
de saberes acadêmico-científicos, mobilizados no interior de matrizes, cujos sentidos
estão sob controle externo. Foi aberta a possibilidade de discussão que, de certa forma,
se diferencia de outros momentos de produção curricular em nível nacional, mas a
alternativa de opinar é dificultada pelo acesso à plataforma complexa e que demanda
muito tempo, porém, a possibilidade de análise crítica mais ampla foi reduzida a um
espaço para revisar o já escrito. Houve a repetição de velhas práticas de consulta pública,
desta vez contando com um aparato tecnológico sedutor, o que abre espaço para críticas
superficiais. Ao mesmo tempo isso coexiste com outro conjunto de medidas, que compromete seriamente o desenvolvimento do trabalho pedagógico escolar, ou seja, a que
quer impor o cerceamento da liberdade docente, como o movimento intitulado “escola
sem partidos”, ou a ameaça à obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas. Como a
BNCC se relaciona metodologicamente – e organicamente - ao PNE, às Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores (inicial e continuada)? Como entender
um processo de construção curricular que não esteja sendo pensado dentro de um projeto maior, de atenção sustentável à escola pública e a seus professores, garantindo seus
direitos constitucionais?
Ítalo Modesto - Na verdade, a metodologia vai muito além da dicotomia entre setor
social e contribuições individualizadas. A metodologia de produção e a metodologia de
discussão da BNCC parte de um pacto federativo e também de uma ampla discussão
nacional. Esse diálogo abarca tanto a coleta eletrônica de contribuições de indivíduos e
de organizações nas redes, quanto nos inúmeros debates públicos que têm sido realizados em torno da BNCC. A partir da articulação com os entes federados, o MEC recebe
vários relatos de discussões e reuniões realizadas no âmbito de cada escola de educação básica, que tem pensado isso. Atualmente, há cerca de 19 mil escolas cadastradas e
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passamos de 125 mil indivíduos na discussão, além de 1.450 organizações. O volume de
contribuições é grande, vamos estender o prazo para meados de março, a pedido dos
próprios participantes. É um processo importante, não é garantia de que o resultado
final seja a contento do que todos desejam, mas é um bom indicador de uma mobilização nacional em torno do tema.
RE - Como compatibilizar os padrões de controle externo de qualidade dos processos pedagógicos (materializados nas avaliações em larga escala), com aqueles
derivados de um currículo nacional unificado (que estabelece padrões mínimos
de aprendizagem), e com a autonomia pedagógica e profissional do professor?
Sandra Selles – Trata-se de lógicas incompatíveis. Como pensar no professor
obediente e autônomo ao mesmo tempo? Como fomentar a criatividade ao lado da
obediência a prazos – prazos de ensinar e prazos de aprender metricamente orientados
-, a modelos unificados de provas, a professores e alunos reféns dos padrões e dos índices de rendimentos e de qualidade? Pode-se argumentar que, como pertencentes a um
sistema escolar – federal, estadual ou municipal –, os professores e suas escolas não estariam desobrigados de controle, por razões óbvias, inclusive pela natureza do trabalho
docente e das finalidades sociais e históricas da escolarização. Entretanto, o acirramento
dos mecanismos de controle sobre as escolas e os docentes nos níveis vistos na contemporaneidade extrapola as possibilidades de construção autônoma, acentua a exclusão
e substitui o compromisso com a formação dos alunos pela ilusão da competitividade.
Ítalo Modesto - Novamente, essa é uma questão em disputa, há riscos de padronização, mas, priorizamos pensar a BNCC no âmbito normativo em que ela de fato se
coloca. Ela está submetida às diretrizes curriculares nacionais, que garantem manutenção
das questões pedagógicas, gestão democrática e autonomia didática das escolas. Temos
um espaço de disputa, um espaço para a interpretação das questões, que a BNCC pode
propor. Mas há, obviamente, o risco de uma regulação excessiva, que acredito que deve
ser combatida e trabalhada no sentido de tornar a BNCC exatamente o que ela precisa
ser: a garantia de direitos, e não o cerceamento da autonomia de escolas e professores.
Márcia Ângela - Como sobejamente demonstrado na literatura da área, a partir
da década de 1990, as políticas públicas são orientadas por uma reforma de Estado que
alterou os padrões de intervenção estatal, as formas de gestão, as políticas educacionais,
dentre outras. No campo educacional houve mudanças substantivas que alteraram os
processos de regulação e de avaliação. Com a LDB (Lei n. 9.394, de 1996), ocorreram
alterações na gestão educacional, novas formas de controle e padronização ao lado de
processos de descentralização e flexibilização. Nessa nova organização da gestão da
educação, em que emergem os processos avaliativos estandardizados, as políticas curriculares são redirecionadas e observa-se a redução da esfera de autonomia do professor
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na construção dos processos pedagógicos e curriculares, sobretudo a participação ativa
na construção do projeto político-pedagógico. Aos poucos, a lógica da racionalidade
instrumental, com novas roupagens, vai se impondo no campo educacional, e a busca
por resultados constitui a finalidade maior, que será favorecida pela implantação de um
currículo nacional homogêneo, prescritivo.
RE - A meta 18 determina que, no prazo de dois anos, todos os sistemas de
ensino devem ter planos de carreira para os (as) profissionais da educação
básica e superior pública, o que inclui o pagamento do piso salarial nacional profissional, Lei nº 11.738, de 2008. A que se deve a priorização do BNCC,
secundarizando-se outros aspectos igualmente importantes, como o financiamento da educação e valorização docentes, metas do PNE?
Ítalo Modesto - Tanto a BNCC quanto a valorização dos profissionais de magistério
estão sendo tratadas com igual importância dentro do MEC. Obviamente, as instâncias
em que essas discussões ocorrem são de caráter muito diverso. Não vejo a prevalência
de um ou outro. Estamos em um processo em que todas essas metas precisam ser trabalhadas e discutidas. É claro que os prazos não foram determinados por nós, isso foi o
que a Congresso Nacional, ao aprovar a lei que institui o PNE, determinou.
Márcia Ângela - O processo de tramitação do PNE 2014-2024 deu ampla visibilidade
aos interesses diversificados do campo, especialmente na questão do financiamento da
educação. Anteriormente, a Lei 11.738, de 1989, que dispõe sobre o piso salarial nacional dos professores, foi objeto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin),
impetrada por parte de vários governadores, que recusavam pagar o piso salarial. Esta
mesma posição ressurgiu nos debates do PNE. E, como não existe um efetivo Sistema
Nacional de Educação que dê organicidade às políticas educacionais, não é de estranhar
que as políticas de financiamento – que dizem respeito ao piso salarial e aos planos de
carreira – não tenham a mesma visibilidade da BNCC.
Sandra Selles – Vejo os impactos neste momento como promessas, previsões ou
desdobramentos, que se encontram no plano de uma análise crítica. As pretensões da
BNCC vão além da disponibilização de objetivos, listagem e reorganização de unidades
e de conteúdos, de sugestão de métodos de ensino. Como todo currículo prescritivo, a
BNCC pressupõe desdobramentos, tantos deles já enunciados - como por exemplo, a
avaliação e a formação docente - para que não se apresente descompromissado. Deste
modo, como a questão do controle sobre o trabalho docente constitui um dos eixos da
BNCC, há de se esperar uma compatibilização entre programas formativos, avaliação e
produção de materiais didáticos, para que esse controle se exerça. Aliás, essa estratégia
já é documentada historicamente em projetos curriculares do passado e em muitos da
contemporaneidade. Quando se considera que os professores são um problema, que se
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deve controlar, e que o caminho mais curto para que se ensine o que deve ser ensinado
é a prescrição contida no livro didático/material didático, passa a fazer sentido a ideia
de que se forme, então, os professores a partir desses mesmos livros e materiais didáticos! A base conforma o livro didático/material didático e este conforma o professor,
que se deseja ver “mediando” as aprendizagens.
RE - Nos parágrafos iniciais do MEC no documento sobre a BNCC dois destaques são feitos sobre os seus impactos: a formação de professores e a produção
de materiais didáticos. Como você avalia estes impactos?
Márcia Ângela - Essa manifestação, expressa no documento, mostra o entendimento
de setores do MEC sobre a necessidade de adesão dos professores à BNCC. Como os
professores são os responsáveis diretos pela dinâmica pedagógica que contribui para
as aprendizagens dos estudantes, espera-se que eles assumam essa proposta e viabilizem a sua execução no cotidiano das escolas.
Sandra Selles - Muito já se falou que formação docente e profissão docente são partes de um binômio que indicam a valorização da educação por uma dada sociedade. Se
a valorização da profissão docente surge como horizonte pretendido pelo PNE, anseio
presente nas gerações e memórias dos docentes de nosso país, nenhum documento curricular, nenhum dispositivo legislativo pode secundarizar essas questões. Seria admitir
um documento curricular dissociado das condições indispensáveis a seu desenvolvimento. Como conceber um documento com pretensões de ocupar o lugar de solução
dos problemas estruturais? Em resumo, parece mais fácil controlar os professores, com
a celeridade do processo de construção da BNCC, do que investir seriamente em questões estruturais que sustentam a profissão docente.
Ítalo Modesto - A BNCC, como documento de gestão que sirva para orientar a
construção de currículos nos sistemas de ensino e nas escolas, é também um documento
de gestão do MEC. A partir de uma política que vá para além da BNCC, ou seja, uma
política curricular que determine outras questões que envolvem o cumprimento das
diretrizes curriculares nacionais, a BNCC serve como uma referência para a formação de
professores, assim como a produção de materiais didáticos. Essa articulação precisa ser
melhor explicitada justamente na relação entre formação inicial e continuada de professores e produção de currículos nas escolas. Volto a insistir que existe o risco da regulação
excessiva, mas também a não regulação tem implicado diversas distorções em relação
ao direito à educação nos lugares em que as condições de trabalho e a orientação necessária não chegam. É um processo importante, que precisa ser levado em consideração
nessa relação entre formação, materiais didáticos e BNCC.
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...parece mais
fácil controlar
os professores,
com a celeridade
do processo de
construção da
BNCC, do que
investir seriamente
em questões
estruturais...
(Sandra Selles)

RE - No debate educacional, os atores privados operam com lógicas distintas
daquelas que orientam atores historicamente vinculados à defesa da escola
pública. Nesse campo de disputa, que consensos podem ser possíveis?

É necessário que
as contribuições
das entidades
acadêmicas, que
dispõem de estudos
e pesquisas sobre
currículo, sejam
efetivamente
consideradas

Sandra Selles - A proposição da BNCC não poderia subsistir sem que estivesse
apoiada em consensos. Muitos destes são expressos nas críticas sobre a má qualidade do
ensino, na ideia da falência da escola pública, na descrença do (e na ofensa ao) trabalho
docente, no reconhecimento do desinteresse docente e discente, na crença sobre o controle, sobre a avaliação e sobre os materiais didáticos, entre outros. Há de se lembrar que
muitos desses consensos também estão materializados em discursos pedagógicos, em
relatos de pesquisas, em orientações veiculadas na formação docente, para não admitir
que só se encontra o demérito do trabalho docente em interesses privados. Certamente
há outros consensos, que representam o desejo de muitos, no sentido de que as escolas se
transformem em espaços de produção, de criação, de invenção, de potencial educativo,
contando com a liderança dos próprios professores, que favoreçam a crítica, a ação e a
resistência. Penso que esses consensos também disputam espaço no texto que ora se produz, a despeito da disparidade das relações de poder envolvida na produção curricular .
Ítalo Modesto - Acredito que não há consenso possível que possa divergir da defesa
da escola pública de qualidade, socialmente referenciada, que é objeto de lutas sociais e
políticas nas últimas décadas. Quaisquer que sejam as lógicas implementadas, devem
operar em torno disso.
Márcia Ângela - As questões sobre a BNCC devem ser amplamente debatidas por
todos os atores diretamente interessados na temática. É necessário que as contribuições
das entidades acadêmicas, que dispõem de estudos e pesquisas sobre currículo, sejam
efetivamente consideradas, dada a contribuição que podem dar para a concretização
de uma base comum nacional que efetivamente contemple o compromisso com o fortalecimento da educação nacional.
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Quando “nacional” e “comum”
adjetivam o currículo da escola pública
Carmen Teresa Gabriel*

RESUMO: O texto analisa processos de significação dos termos nacional e comum nas articulações discursivas, em meio
aos debates curriculares atuais que definem a escola pública
em dois contextos nacionais: Brasil e França,,a partir do diálogo entre as contribuições da pauta pós-fundacional e dos
estudos recentes da educação comparada, evidenciando as
diferenças nas hibridizações discursivas de cada contexto.
Palavras-chave: Currículo nacional. Base comum. Escola
pública. Abordagem discursiva. Educação
comparada.

Introdução
(...) a comparação em educação é uma história de sentidos e não um arranjo sistematizado de fatos: os sentidos que as diferentes comunidades dão às suas ações e
que lhes permitem construir e reconstruir o mundo (Balibar & Wallerstein, 1991).
(NÓVOA, 2009, p. 22 ).

E

ste texto, como sugere o título, se propõe a entrar na discussão curricular, que
mobiliza termos como nacional e comum, trazendo para o debate sobre democratização da escola pública uma perspectiva entrecruzada de análise, envolvendo
dois contextos nacionais diferenciados: os sistemas educacionais brasileiro e francês. A
escolha desse recorte pode ser justificada a partir de argumentos tanto de ordem epistemológica como de ordem política, que, em função da abordagem discursiva na pauta
pós-fundacional aqui privilegiada, serão tratadas de forma articulada.
*
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Em outros trabalhos (GABRIEL, 2011, 2013 a, b) tive oportunidade de desenvolver
com mais detalhes a maneira como venho dialogando com essa abordagem e incorporando suas contribuições teórico-políticas em meus estudos de currículo. Neste texto,
limito-me a explorar, em linhas gerais, a articulação entre teoria do discurso e teoria
politica produzida no âmbito do pós-fundacionismo. Como afirma Marchart (2009), a
perspectiva pós-fundacional oferece pistas de investigação para pensar um diagnóstico do presente que envolva o problema da ordem e do conflito, a partir de um outro
lugar epistêmico.
Sem negar a materialidade do mundo, a pauta pós-fundacional autoriza a produção
de leituras do social que reconhecem a impossibilidade de acesso imediato à realidade,
isto é, sem a intervenção da linguagem. Esta, por sua vez, é vista como cumprindo uma
função que extrapola à de representação de algo cuja existência se definiria fora do seu
campo, como se o seu significado estivesse em alguma essência ou fundamento metafisico. Ao contrário de operar com significantes de positividade plena, com identidades
de sentidos unívocos, engessados e estabilizados para todo o sempre, a Teoria do Discurso reconhece a diferença como ponto de partida das análises do social. Diferença,
heterogeneidade, dispersão, multiplicidade são termos que se articulam para dar conta
do Social1, pano de fundo no qual nos movimentamos e produzimos sentidos para esse
movimento.
A produção do discurso é sempre uma tentativa de regulação dessa dispersão. Sem
pontos de articulação ou direção pré-definidos, as estruturas e os sujeitos são produzidos discursivamente na provisoriedade de toda contingência. Não é por acaso que o
termo discurso nessa perspectiva é compreendido na ordem do material e não do mental
(LACLAU, MOUFFE, 2004). Sua definição extrapola o domínio da linguística, abarcando
a tessitura do social. Afirmar, como o faz Laclau (2005), que toda configuração social
é discursiva, significa dizer que os sentidos que produzimos e as formas que agimos
no mundo se explicam somente em meio ao jogos da linguagem. A produção de uma
ordem social qualquer é sempre a produção de uma ordem discursiva. Discurso, nessa
abordagem, é, assim, o significante usado para nomear qualquer totalidade estruturada
contingencialmente, por meio de duas lógicas – a da equivalência e a da diferença2 -,
que operam de forma relacional.
Embora não caiba nos limites e propósitos do artigo aprofundá-las, importa sublinhar as implicações dessa compreensão de linguagem e de discurso para pensar a forma
como a questão política é trabalhada. Para tal, torna-se importante compreender o entendimento do termo fundamento e sua função discursiva nos processos de significação nesse
quadro teórico. Uma primeira observação importante consiste em dissociar a perspectiva pós-fundacional de um posicionamento anti-fundacionista.
Com efeito, se esse enfoque autoriza colocar “sob rasura” (HALL, 2000) a ideia de
fundamentos, ela não pressupõe necessariamente a negação de toda e qualquer ideia
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de fundamento. Este é visto como simultaneamente impossível e necessário para que
tanto os processos de significação como as disputas entre eles, que materializam-se nas
lutas políticas, possam acontecer. Se a ideia de impossibilidade enfraquece o estatuto
ontológico do fundamento transcendente, a necessidade de fechamentos provisórios
introduz, no debate, a possibilidade de operar em nossa análise com a ideia de fundamentos contingentes.
O reconhecimento da impossibilidade de trabalhar com significantes previamente
definidos não nega, pois, a necessidade de afirmar, em meio às lutas pela significação,
algum fechamento para a definição de escola pública na qual apostamos, do lugar de
docentes e pesquisadores do campo educacional. Entrar na luta política seria, assim, jogar
um lance no jogo da linguagem, o que pressupõe disseminar sentidos outros, produzir
antagonismos em relação aos sentidos hegemônicos, produzir outras hegemonias. Afinal, como afirma Burity, “há sim, uma disputa pelo que há, pelo que está acontecendo,
pelo ‘para onde vão as coisas’. Em suma, mais do que uma guerra de interpretações,
uma disputa hegemônica pelo mundo em que vivemos”(BURITY, 2010, p. 2). O ato de
significar, isto é, de “atribuir sentido”, é um ato político. As lutas de significação são
lutas pela hegemonização ou universalização de um significado particular atribuído a
um determinado significante.
As disputas em torno de um projeto de construção e consolidação de um sistema
nacional de educação público, laico, gratuito democrático e de qualidade não apenas
mobilizam múltiplos sentidos para cada um desses termos, mas também e sobretudo
produzem fechamentos provisórios e contingenciais com o propósito de universalizar,
hegemonizar um sentido particular, atribuído a cada um desses significantes. Ao nos
posicionarmos a favor ou contra a implementação de uma base nacional comum curricular e expormos nossos argumentos que sustentam posições, participamos de inúmeras
outras disputas em torno da signifixação (LEITE, 2010), desses significantes, nos múltiplos contextos discursivos nos quais eles são acionados.
À essa abordagem discursiva, brevemente explicitada, se articula uma perspectiva comparativa, igualmente insinuada no título deste texto. Do mesmo modo, não
cabe nos limites desta reflexão um aprofundamento sobre os diferentes enfoques da
análise comparada. A escolha em trazer para essa discussão outro contexto nacional se
justifica como tentativa de ampliar empiricamente o campo de análise das lutas pela significação em torno de dois termos - nacional e comum - que adjetivam currículo. Importa
sublinhar, no entanto, que trabalhar com a ideia de Estado-Nação como parâmetro organizativo não pressupõe reafirmar a tendência hegemônica - e fortemente questionada
- no âmbito da educação comparada, que supervaloriza esse nível de comparação ao
definir essa abordagem como “o estudo das diferenças e das similitudes entre dois ou
mais países”. Trazer para análise esses dois sistemas-educacionais foi uma escolha em
função do recorte selecionado e dos questionamentos propostos.
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A escolha dessas duas realidades educacionais - França e Brasil - não implica estabelecer leituras valorativas de um sistema em detrimento do outro, tampouco aproximações
e distanciamentos entre dados empíricos coletados em cada um dos contextos. Não se
trata igualmente de ignorar as contribuições da historiografia que operam com a ideia de
nação como uma comunidade política imaginada (ANDERSON,1989); ou ainda das vertentes pós-estruturalistas dos Estudos Culturais que compreendem o espaço-nação como
uma estratégia narrativa potente da modernidade, articuladora das dimensões individual e coletiva, que produz efeitos de verdade nas formulações das políticas (BHABHA,
1998). Do mesmo modo, a opção por esse recorte empírico não tem por intenção reforçar as análises políticas estadocêntricas, já devidamente problematizadas em inúmeras
produções do campo do currículo.
O recorte espaço-nação aqui privilegiado se justifica como resultado de uma construção discursiva, isto é, resultado da “maneira como os nossos próprios enquadramentos
teóricos constroem as realidades que estamos a estudar” (NÓVOA, 2009). Afinal, como
aponta Lopes (2015): “os contextos não são espaços dados com fronteiras definidas,
existentes no mundo, mas construções discursivas no/do mundo” (LOPES, 2015, p.447).
Assim, a análise não exclui do âmbito das configurações discursivas selecionadas
as múltiplas articulações internas de cada realidade nacional, tampouco os interesses
presentes nessas disputas que extrapolam as fronteiras nacionais. O objetivo é apresentar justamente duas possibilidades, entre tantas outras, que estão abertas para pensar
sentidos de nacional e comum em meio às lutas pela significação e fixação de sentidos de
educação e de escola pública em uma ordem social desigualmente estruturada.
A proposta consiste em exercitar um olhar entrecruzado sobre essas duas realidades educacionais, de forma a evidenciar as lógicas discursivas em ação, em diferentes
escalas de análise: Que articulações discursivas extrapolam as fronteiras nacionais e
se inscrevem em políticas globais voltadas para a educação, percebida como elemento
estratégico de um nova ordem do capital no presente? Que processos de significação
em torno desses dois termos traduzem especificidades dos processos históricos de cada
um dos contextos nacionais? Partimos do pressuposto que os termos currículo, nacional
e comum, mobilizados nos debates contemporâneos sobre escola publica universal, como
qualquer outro significante se inscrevem nas lutas pela significação. São muitos os interesses nesse jogo que se articulam de formas diferenciadas em função dos contextos
privilegiados. Em que consistiria então esse olhar entrecruzado?

Disputas em torno do entendimento de escola pública universal
Então, o problema é fazer análises comparativas que não sejam nem evolucionistas, nem estáticas, porém levando em conta os diferentes caminhos e as trajetórias
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alternativas que as sociedades podem seguir. Isso nos conduz à outra questão:
decidir exatamente o que comparar e com o quê.(LIMA, 2007, p.33-34 )

Um mapa provisório e contingente das questões educacionais, que se tornam objeto
de reflexão e de intervenção de políticas públicas no cenário internacional de nosso
tempo, dificilmente poderá se abster de mencionar o lugar central atribuído às reformas
curriculares nos diferentes contextos nacionais onde elas são formuladas. Essa constatação reafirma a presença de lutas de significação com o intuito de hegemonizar sentidos
de sociedade e escola democrática.
Estudos curriculares recentes sobre essa temática (MACEDO, 2014) procuram
mostrar que essas articulações discursivas são produzidas em diferentes escalas espaço-temporais, envolvendo diferentes grupos de interesse que extrapolam as fronteiras
nacionais, bem como as formas singulares que assumem essas reformas curriculares em
função das especificidades dos processos históricos de cada contexto nacional. Isso faz
com que hoje as pesquisas em políticas de currículo se vejam instigadas a transitar entre
o infinitamente grande, relativo aos processos de globalização, e o infinitamente pequeno
dos fenômenos de localização (Giddens, 1991; Schriewer, 1995, apud, Novoa, 2009, p.
2). Este texto inscreve-se nesse pano de fundo, procurando produzir algumas anotações
no sentido impresso por Larossa (2001), que permite conceber a análise aqui proposta
como fragmentos de ideias apenas alinhavadas, à espera de costuras mais consistentes
do ponto de vista teórico-metodológico.
Isso posto, caberia a pergunta: Ao trazer para a reflexão os contextos nacionais –
França e Brasil - o que se pretende comparar? E com o quê? Uma primeira observação
se impõe logo de saída: o foco da análise é menos as reformas curriculares em curso em
cada um desses países do que as disputas em torno dos processos de hegemonização e
homogeneização de um sentido de escola pública universal das quais essas reformas participam, produzindo efeitos de verdade. Interessa-me, assim, explorar as articulações
discursivas no debate sobre reformas curriculares que fixam e hegemonizam sentidos
de nacional e comum, em meio às lutas pela estabilização e desestabilização de sentidos
dessa instituição.
A segunda pergunta - com o que comparar? - exige a explicitação da escolha do
contexto nacional francês para essa discussão. Avanço, embora com a precaução necessária que exige um texto dessa natureza, três argumentos que considero potentes para
serem explorados em futuras análises: (i) a mobilização desses significantes - nacional e
comum nos debates atuais acerca das reformas curriculares na França; (ii) a força performativa do sentido da escola republicana francesa na produção do discurso de afirmação
de uma escola pública laica e democrática e (iii) o forte contraste e diferenciação dos
processos históricos nos quais foram construídos os respectivos sistemas de educação,
bem como forjado o ideário de escola pública universal.
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Em relação ao primeiro argumento apontado, torna-se importante sublinhar o acirramento dos debates políticos nas reformas curriculares. Nos últimos três anos (2012-2015),
tem-se assistido à aceleração e intensificação dos debates sobre a construção de um sistema nacional de educação (Brasil)3 ou sobre a refundação da escola republicana (Franca)4.
Os documentos curriculares produzidos pelos responsáveis políticos dos respectivos
ministérios de educação têm sido objeto de disputas, registradas e divulgadas por diferentes canais de comunicação institucionais e/ou midiáticos.
Nesses debates além dos formuladores institucionais participam em ambos os contextos setores da sociedade e grupos de interesse (organismos internacionais, sindicatos,
pesquisadores da área e docentes) que em função de seus interesses e posição ocupada
na relação de força presente no jogo, produzem e sustentam nesses debates argumentos diferentes e muitas vezes antagônicos.
O segundo argumento que justifica a reflexão sobre o contexto nacional francês diz
respeito ao lugar atribuído à escola republicana laica francesa nos debates sobre qualidade e
democratização da escola pública sob a ótica do ideário progressista no âmbito do pensamento educacional brasileiro. Embora estudos venham cada vez mais questionando e
desmistificando essa instituição, ela ainda emerge como articulação discursiva potente
que reafirma a importância de um sistema educacional público para todos, resistindo aos
ataques internos e externos dos defensores da lógica mercadológica e privatista. Não se
trata aqui de fazer a apologia dessa instituição francesa e tomá-la como um modelo a ser
alcançado. Os debates atuais em torno da reforma dos programas curriculares, a partir
da introdução ou reajuste da ideia de um socle comum, já evidenciam fissuras nessa articulação, abrindo outras possibilidades de leitura dessa escola republicana. O interesse
em olhá-la mais de perto se explica menos pela sua função “exemplar” do que pela sua
historicidade, que permite produzir e consolidar estabilidades na longa duração de sentido da interface público-comum, que merece nossa atenção.
O terceiro e último argumento se justifica pela combinação de dois posicionamentos teóricos sobre as possibilidades e limites da educação comparada que podem parecer
contraditórios, mas que se complementam na abordagem discursiva aqui privilegiada.
Por um lado, como nos alerta Bourdieu e Passeron (1967, p.25), “ignorar o contexto é o
suficiente para tornar iguais coisas desiguais, e desiguais as coisas iguais”. Isso significa
reconhecer a historicidade dos respectivos sistemas, suas singularidades organizacionais5, suas capilaridades, em resposta às demandas do presente.
Por outro lado, e como defende Detienne (2000, p.10) “o método comparativo é percebido como destinado a comparar o incomparável”. Isso significa em meio às diferenças
e às singularidades desses sistemas educacionais fazer emergir conjuntos comparáveis:
neste caso, discursos sobre escola pública e universal para todos.
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Uma escola pública universal: a tensão entre universal e particular
Não cremos, porém, ser possível “descrever” sem interpretar, já que a própria
escolha do que deve e pode ser descrito, depende dos valores culturais e das concepções teóricas do sujeito que “descreve”.(LIMA, 2007, p.36)

São muitos e de diferente natureza os textos produzidos nos dois contextos educacionais selecionados. São igualmente muitas as abordagens e ênfases privilegiadas
nesses textos, em função dos argumentos a favor ou contra as potencialidades pedagógicas e políticas da produção de uma base nacional comum curricular ou socle comum que
se pretende desenvolver. Nesses discursos os argumentos contribuem ora para afirmar
a hegemonia da lógica econômica neoliberal como reguladora do campo educacional,
ora para consolidar as estratégias discursivas mobilizadas pelas lutas da democratização da escola pública.
Em função dos objetivos explicitados e da postura epistêmica assumida neste texto,
escolhi tangenciar essa discussão, deslocando o foco da reflexão do currículo para a
escola. Quais operações discursivas produzidas em meio a esses debates curriculares
produzem efeitos de verdade, para pensar as lutas pela significação de escola pública
em nossa contemporaneidade? Ao invés de questionar o que é e o que não é currículo ou
um currículo nacional comum, interrogar que articulação discursiva, em meio às lutas pela
significação desses significantes, interessa evidenciar nos processos de hegemonização
de um sentido de escola pública, laica, democrática e universal.Explorar os processos de
significação de termos como nacional e comum, para pensar os entendimentos de escola
pública e universal em circulação nos debates e politicas educacionais contemporâneas,
implica inscrever o exercício teórico aqui pretendido na problemática mais ampla da
tensão entre universal e particular, considerando, assim, na análise, as maneiras como
ela vem sendo incorporada no campo educacional dos diferentes contextos nacionais.
Importa sublinhar que, na abordagem discursiva pós-fundacional, essa tensão é
percebida como própria à dinâmica do processo de significação. Essa chave de leitura
autoriza a operar com a tensão entre o universal e o particular, não como uma aporia a ser
superada fazendo prevalecer um desses polos da tensão, mas como condição para que
o processo de significação aconteça. Ao radicalizar o papel da contingência na critica às
perspectivas essencialistas, essa abordagem discursiva oferece uma saída teórica para
produzir entendimentos sobre significantes que carregam a ideia de totalidade, ainda
que fissurada e provisória e, dessa forma, mobilizam a tensão universal e particular,
permitindo ressignificar tanto o sentido de universal, como o sentido atribuído à fronteira entre universal e particular.
Esse entendimento permite pensar o universal como um significante que, ao unificar
o conjunto de múltiplas demandas, sem conteúdo próprio, exerce a função discursiva de
um fundamento contingente incontornável nas lutas pela significação. Lugar de fronteira,

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 283-297, jul./dez. 2015. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

289

Carmen Teresa Gabriel

o sentido de universal está incessantemente sendo disputado, mantendo sempre abertas outras possibilidades de significação. Desse modo, o lugar do universal nas lutas de
significação poderá ser ocupado, preenchido com diferentes conteúdos/unidades diferenciais/ significantes em função dos sistemas de significação no qual está sendo disputado.
No caso deste texto, trata-se de evidenciar os significantes que exercem a função
discursiva do universal, capaz de hegemonizar sentidos particulares nos processos de
definição de nacional e comum que adjetivam o currículo. Nos debates educacionais atuais
tanto no contexto brasileiro como no francês, quais cadeias de equivalência e de diferença são produzidas em torno desses dois termos quando se reafirma ou se questiona
a pertinência e/ou necessidade politica-epistemológica da produção da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC, 2015) ou do Socle commum de connaissances, de competences et
de culture ( 2014)?6
Neste estudo exploratório, utilizei, de forma assistemática, textos relacionados diretamente a esses debates: documentos oficiais produzidos em ambos os sistemas nacionais
de educação, pareceres e relatórios elaborados por associações de pesquisa, sindicatos
que se posicionaram publicamente sobre esses documentos oficiais e estão disponíveis
on-line. A seguir, apresento o desenho inicial de uma possibilidade de explorar empiricamente a potencialidade analítica da abordagem discursiva e comparativa, aqui apenas
esboçada.
O estudo parte de um pressuposto teórico que consiste em afirmar que as articulações discursivas entre currículo, nacional, comum e escola pública nos documentos
analisados - embora nem sempre mobilize os mesmos termos – são resultantes de formas singulares de manifestação da tensão universal e particular das lutas de significação
na qual elas são produzidas. Dito de outra forma, os sentidos atribuídos e hegemonizados nesses diferentes contextos resultam da universalização de alguns particulares.
Que particular é alçado à condição de universal no processo de significação que fixa,
por exemplo, o sentido de nacional na Base Nacional Comum, Curricular (BNCC)? Que
significantes são expelidos para fora das cadeias definidoras de nacional ou de comum nesses documentos curriculares? Seriam as mesmas práticas articulatórias que intervêm na
produção dos sentidos atribuídos aos respectivos documentos oficiais elaborados pelos
ministérios de educação de cada país? Em que medida os argumentos contra e a favor
da introdução da ideia de comum, que fixam sentidos de currículo nacional, operam com
as mesmas articulações discursivas quando produzidas por grupos com trajetórias históricas e experiências coletivas tão diferenciadas de pertencimento à nação?
Explorar essas articulações implica evidenciar os diferentes discursos hibridizados
– pedagógicos, curriculares, didáticos, disciplinares, políticos, econômicos, sociológicos
, históricos, filosóficos, da igualdade, da diferença, da cidadania, dos direitos humanos,
entre tantos outros - cuja presença se visualiza a partir da mobilização de determinado
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significantes. A compreensão do sentido de nacional e comum pressupõe a compreensão
das singularidades dessas possíveis e infinitas hibridizações discursivas.
As variações desses processos de significação podem ser percebidas tanto pelo uso
de um determinado significante em detrimento de outro utilizados para definir o que é
e o que não é nacional ou comum. Do mesmo modo, quando os mesmos significantes são
mobilizados, essas variações tendem a ser explicitadas pelo lugar ocupado ou a força
articuladora de cada um desses termos na cadeia de significação que se produz contingencialmente em cada um dos contextos.
Nesse exercício exploratório foi possível ressaltar tanto articulações que atravessam
e extrapolam os limites das fronteiras nacionais como aquelas que podem ser percebidas como singularidades dos contextos educacionais. O primeiro tipo de articulações
mobiliza discursos que operam com ideia de crise da escola e /ou aqueles nos quais prevalecem a denúncia da filiação dessas reformas às políticas educacionais nacionais na
agenda neoliberal. Interessante observar que na apresentação dessas propostas de base
comum, a justificativa para sua elaboração remete, a despeito das especificidades nacionais, aos debates mais amplos em nossa contemporaneidade que envolvem os rumos
e funções da escola diagnosticada em crise, cuja representação mais recorrente se traduz pela ideia de fracasso escolar para nomear situações diversas como, por exemplo,
a situação de não-aprendizado do conhecimento escolar que essa instituição legitima
como objeto de ensino ou a desigualdade da oferta do acesso ao conhecimento escolar.
Em relação às singularidades, destaco duas “ausências” no contexto nacional francês que trago agora para a reflexão, não com o intuito de apontar eventuais lacunas
que dificultariam a interpretação, mas, ao contrário, como elementos que precisam ser
levados em conta, na medida que interferem na produção das respectivas lógicas discursivas de ação mobilizadas.
A primeira consiste na ausência ou presença tímida do debate teórico curricular no
campo educacional da França. Como aponta Rey ( )
(...) o estudo de conteúdos de ensino e de sua evolução não constituem a parte
mais prolífica da pesquisa em educação. Dessa perspectiva se os trabalhos de
Bourdieu e Passeron (A reprodução, 1970) marcaram a análise sociológica do
sistema educativo, eles mais bloquearam as pesquisas curriculares do que lhe
favorizaram ao chamarem a atenção sobre a desigualdade da distribuição de
capitais culturais e da violência simbólica dos saberes escolares. (REY, 2010, p.2)

A citação acima permite destacar dois aspectos, que merecem futuros aprofundamentos. O primeiro diz respeito não apenas ao lugar subalternizado dos estudos
curriculares nas pesquisas do campo educacional da França, mas também do sentido
de currículo fixado nesse contexto de pesquisa. O currículo, entendido como conteúdo,
é apreendido como objeto de investigação e não como um campo de pesquisa.
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Interessante observar o uso do próprio termo currículo ou de sua derivações semânticas nesses debates. Como tem sido assinalado por estudiosos franceses, ao contrário
de outros países europeus como a Inglaterra, as contribuições dos estudos curriculares
não foram incorporadas pelo campo educacional francês tampouco nas formulações das
políticas educacionais. Embora seja possível perceber a entrada recente - em particular
com a discussão a partir de 2005 da ideia do socle commum - das abordagens curriculares,
permitindo problematizar sobre os processos de seleção e de distribuição do conhecimento na escola, ainda prevalece nos debates e documentos oficias o termo programa
escolar, que seria o que mais se aproximaria do que no Brasil tende a ser associado aos
conteúdos curricularizados. Essa diferenciação semântica é importante na medida em
que ela interfere nos processos de significação de nacional e comum, nos processos de
significação de escola pública e democrática.
O segundo aspecto concerne ao lugar de destaque atribuído nesse país à perspectiva sociológica nos estudos sobre a instituição escolar, implicando diretamente na
identificação dos problemas e questões a serem trabalhadas. É essa leitura sociológica
que prevalece na defesa da criação do collège unique em 1975. O termo único que adjetiva
esse nível de ensino se define como o antagônico à estrutura dual do sistema de ensino
francês. A fusão entre o collège d’enseignement technique (CET) e o collège d’enseignement
secondaire (CES) tem sido desde então objeto de polêmica e de questionamentos sobre
sua pertinência e possibilidade de implementação. Para seus defensores ele representa
uma condição para a democratização da escola republicana. Para seus detratores, um
ensino pautado na heterogeneidade das classes - em termos tanto do nível de aquisição
de aprendizagens como da origem social - representa um empobrecimento dos programas escolares e uma estratégia para diminuir as despesas com o ensino. Foi preciso
esperar a introdução do socle comum para que a problemática dos conteúdos escolares
passasse a ser tratada nos debates públicos, deslocando a abordagem sob o ângulo dos
programas escolares, até então hegemônica, marcada pelo olhar administrativo e endógeno aos limites nacionais
A associação desses dois aspectos interfere na reflexão sobre escola pública universal e democrática. Entre esses efeitos destaca-se a ênfase posta, até época recente, na
articulação entre acesso ao conhecimento - escola democrática, deixando de fora da discussão a questão da natureza epistemológica e política do conhecimento a ser acessado. Se
no Brasil a produção curricular desde os anos de 1980 tem contribuído para denunciar a
neutralidade pretendida dos conteúdos escolares, na França a problematização da ideia
de um conhecimento escolar neutro e universal e o reconhecimento de suas imbricações com as questões de poder e de cultura tendem a não ser consideradas nos debates
políticos e acadêmicos sobre a democratização da escola republicana. Democratizar a
escola é fazer com que todos, a despeito de suas origens sociais, possam ter acesso aos
mesmos conhecimentos. As reflexões teóricas mais recentes do campo do currículo, em
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particular as que dialogam com as contribuições dos estudos identitários, os estudos da
diferença, não encontram eco nesses debates ou, quando estão presentes, não possuem
força suficiente para provocar desestabilizações do sentido de currículo hegemonizado.
O termo cultura, quando empregado, tende a ser usado no singular, como por exemplo na proposta recente de reajuste do socle commun de connaissances, de competences et
de culture (grifos meus).
A segunda ausência diz respeito ao termo nacional. Uma análise mais atenta permite
observar que esse significante não é mobilizado nos debates sobre o socle commum, tampouco sobre a refundação da escola republicana. Como significar essa ausência? A ideia
de nação centralizada inventada e estabilizada durante séculos na França naturaliza de
tal forma esse termo que ele deixa de ser um lance possível no jogo da linguagem. As
críticas endereçadas ao socle commum não implicam um questionamento de uma base
nacional. Podemos afirmar que o significante nacional não é um termo que adjetiva explicitamente a instituição escolar francesa. No entanto, essa ausência ao invés de mostrar
fragilidades da ideia de nacional é justamente o indício de uma articulação discursiva
potente e historicamente sedimentada como hegemônica de difícil desestabilização. A
escola francesa se faz presente e mostra sua força política como a escola da República
e desse modo não precisa se dizer nacional. Desse modo ela remete menos à noção de
homogeneização do que à “coisa pública”, um lugar a que todos, a despeito das diferenças e desigualdades, têm acesso.
A presença do significante nacional nos debates sobre reformas curriculares como
uma marca d’ água da instituição escolar francesa abre pistas instigantes para pensar os
processos de significação de escola pública democrática a partir dessa marca de pertencimento identitário, ainda mais, se compararmos com a forte presença do termo nacional
nos debates sobre as reformas curriculares em curso no Brasil.
A presença velada do significante nacional enfraquece a associação entre conhecimento
escolar-comum-único-homogêneo, deixando espaço para que a interface comum- públicoigualdade de oportunidades7 ocupe uma função articuladora potente na cadeia de definição
de escola ou de escolar.
Essa percepção faz com que a heterogeneidade seja apreendida exclusivamente
como uma questão de níveis distintos de aprendizagens em função da origem social, exigindo pedagogias diferenciadas, expelindo para fora da cadeia equivalencial significantes
que remetem a outras marcas de pertencimento identitário. Um nacional naturalizado
que não se discute, que não se percebe como um lance entre outros no jogo da linguagem
tende a ser um nacional que apaga e silencia as diferenças culturais. E o movimento de
fixação desse sentido particular de nacional está na origem das criticas ao uso do significante comum mobilizado como o antagônico da pluralidade, da diversidade, no texto
da base nacional curricular no Brasil.
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A leitura dos arranjos discursivos nesses “conjuntos comparáveis” permite esboçar duas orientações opostas em termos dos processos de significação da escola pública
democrática que mobilizam a interface nacional-comum. Na França o aprofundamento
bastante recente do diálogo com os estudos curriculares, a intensificação das demandas sócio-culturais que eclodem no cenário político francês fazem com que os debates
tendam a flexibilizar a regulação centrada em um programa comum ao qual todos têm
acesso. Aos poucos e de forma bastante tímida, os questionamentos sobre o que se
ensina têm-se tornado uma variável nas políticas e debates acadêmicos sobre o novo
socle comum, abrindo uma brecha para que a ideia de homogeneidade nacional possa
vir a ser problematizada de forma hegemônica nesse contexto.
No Brasil, a orientação tende a ser o inverso. Assiste-se a um movimento de apagamento dos aportes teóricos dos estudos de currículo acumulados nas últimas três
décadas, em nome da necessidade de construção de um sistema nacional de educação. Trata-se de um movimento de centralização curricular, na busca de uma cultura
escolar comum, por meio de estratégias que fortalecem os discursos de nação que a
significam como antagônica de pluralidade e diversidade. De um lado, ensaios de flexibilização de um currículo nacional simultaneamente consolidado como um bem público
comum, e fixado de forma engessada, antagônico de plural, heterogêneo; de outro,
tentativas de centralização curricular, em meio a uma tradição de dispersão e fraca
noção de coisa pública, de um sentido particular de nacional que antagoniza a noção
de heterogeneidade.
Esse estudo ainda bastante inicial tem o mérito de permitir recolocar algumas
questões a serem enfrentadas no debate sobre escola pública democrática. Em quais articulações discursivas que definem escola pública democrática deve-se investir? A marca
do nacional ainda se apresenta como uma leitura política potente para a afirmação de
uma escola democrática em nosso tempo presente? O nacional nega necessariamente a
pluralidade? Trata-se de romper com a ideia de nacional ou de deslocar a fronteira que
hegemoniza um sentido particular desse significante, produzindo outras hegemonias,
de forma a mantê-lo como horizonte de expectativa de um projeto de democratização
da escola pública? Como introduzir o significante comum na definição de conhecimento
escolar de forma a simultaneamente garantir a dimensão do público e fortalecer as
diferenças? Como garantir que todos os sujeitos escolarizados possam estabelecer uma
relação com o conhecimento, percebido como um bem cultural público? Como pensar
a condição de comum ao conhecimento escolar de forma que, ao invés de associá-la ao
apagamento das diferenças, sua definição possa representar a garantia de incorporação
das múltiplas e infinitas demandas particulares?

Recebido em novembro de 2015 e aprovado em janeiro de 2016
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Notas
1

A maiúscula é um recurso gráfico utilizado por alguns autores pós-fundacionais para diferenciar o significante social dos significantes ordem social ou sociedade. Grafar o significante social desse modo evidencia a
intenção em nomeá-lo como uma instância indefinida que é simultaneamente condição e impossibilidade
da ordem social.

2

A primeira atua de maneira a estabelecer uma cadeia equivalencial entre diferentes unidades diferenciais.
A segunda intervém no sentido de romper com o processo de equivalência mobilizado pela primeira que
tende a ser infinito. Esse rompimento produz um limite radical, uma fronteira, expelindo para fora da cadeia o antagônico, o Outro, que passa a funcionar como seu exterior constitutivo. O estabelecimento de um
corte radical e a produção desse antagônico é o que caracteriza qualquer processo de significação. Impossível e necessário, significar é pois condição para acessar a materialidade do mundo e agir politicamente.

3

No Brasil, as tentativas de acoplar ao currículo os adjetivos nacional e comum tem uma longa história. Para
uma análise sobre a historicidade desse tipo de debate ver o texto Sobre a possibilidade e a necessidade curricular de uma base nacional comum de Nilda Alves de 2014 no qual autora recupera essa discussão desde a
década dos anos de 1990 em torno dos Parâmetros Curriculares Nacionais, passando pela promulgação
da LDB de 1996, pela formulação de as diferentes Diretrizes curriculares nacionais até os dias atuais, com
os debates e assinatura do PNE em 25 de junho de 2014 (após a aprovação da Lei n. 13.005, de 2014, em 24
de junho de 2014, pelo Congresso Nacional) culminando com a produção de uma versão preliminar do
documento Base Nacional, Curricular Comum (BNCC) no inicio de setembro de 2015 em fase de consulta
junto a sociedade civil, retomando e incitando de forma mais incisiva a discussão e as polêmicas sobre a
“necessidade de construção de uma base nacional comum que garanta a qualidade da educação”.

4

Na França, essa natureza de debate, embora não com as mesmas características tem igualmente uma longa
trajetória ao longo daquela pode-se destacar alguns marcos importantes. Desde 1975 , quando de sua criação, o collège unique que preconiza como função da escola publica dotar os alunos de uma mesma bagagem
escolar como condição da democratização e de abertura do ensino a todos os alunos de uma mesma faixa
etária, tem sido objeto de criticas e encontrado muita resistência. Ao longo de sua trajetória de quarenta
anos ele passou por várias vicissitudes. Os projetos de lei de 2005 e 2013 relacionados à implementação do
socle commum inseridos no debate mais amplo instaurado pelo projeto de lei de 8 de julho de 2013 sobre a
Refundação da escola republicana não deixam de ser tentativas politicas de retomar e consolidar o sentido
de democratização contido no desenho inicial projeto de collège unique.

5

O Estado francês está organizado em um sistema político centralizado. Isso implica que o seu sistema
de educação tanto em termos de espacialidade como de níveis de ensino é controlado e regulado em sua
integralidade pelo ministério da educação. A educação na França é pública e laica da escola maternal ao
ensino médio. A escolaridade é obrigatória dos 6 aos 16 anos . O Estado francês tem a competência geral
no que concerne o processo ensino-aprendizagem bem como o recrutamento e a carreira profissional dos
docentes de todos os níveis. O sistema educacional da França é subdividido em cinco diferentes níveis
École Maternelle (educação infantil , de 2 a 5 anos); École Primaire ou Élementaire (primeiro segmento do ensino-fundamental entre 6 e 10 anos); Collège (segundo segmento do ensino fundamental, entre 11 e 15 anos);
Lycée (Ensino médio, entre 16 e 18 anos); Université (Universidade).

6

Tradução livre: base comum de conhecimentos, competência e cultura. Trata-se de um reajuste ou redefinição do socle commun de connaissances et de competences introduzido pela lei de orientação dos programas
de 2005 em função do debate atual na França sobre a refundação da escola republicana.

7

É essa articulação discursiva que sustenta a defesa do collège unique e que aparece reatualizada nos debates
atuais sobre a refundação da escola republicana que focalizam por exemplo, a importância da retomada
dos debates sobre as Zonas de Educação Prioritária (ZEP).
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When “national” and “common”
are the adjectives used to describe public school curriculum
ABSTRACT: This paper analyzes the unfolding meaning of the terms national and common in discursive articulations within two different national contexts: Brazil and France - from the dialogue
between the contributions of the post foundational agenda and recent studies in comparative education, pointing out the differences in the hybridized discourses in each context.
Keywords: National curriculum. Common ground. Public school. Discursive approach. Comparative
education.

Quand “national” et “commun’
qualifient le programme scolaire de l’école publique
RÉSUMÉ: Le texte analyse les processus de signification des termes national et commun dans les articulations discursives qui ont cours lors des débats actuels autour des programmes scolaires définissant l’école publique et ce dans deux contextes nationaux: le Brésil et la France, notamment à partir du
dialogue entre les contributions de l’ordre du jour post-fondatrices et les récentes études d’éducation
comparée, soulignant les différences dans les hybridations discursives de chaque contexte.
Mots-clés: Programme scolaire national Base commune. Ecole publique. Approche discursive. Education comparée.

Cuando “nacional” y “común”
son adjetivos del currículo de la escuela pública
RESUMEN: El texto analiza procesos de significación de los términos nacional y común en las articulaciones discursivas, en el contexto de los debates curriculares actuales que definen la escuela pública en
dos ámbitos nacionales: Brasil y Francia. El punto de partida es el diálogo entre las contribuciones de la
pauta posfundacional y de los estudios recientes de la educación comparada, lo que pone de manifiesto
las diferencias en las hibridaciones discursivas de cada contexto.
Palabras clave: Currículo nacional. Base común. Escuela pública. Enfoque discursivo. Educación comparada.
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O conceito de diversidade no BNCC
Relações de poder e interesses ocultos
Windyz Brazão Ferreira*

RESUMO: O ensaio tem como foco a concepção de currículo nacional comum da educação brasileira, com o objetivo
contribuir para a reflexão acerca do conceito de diversidade.
Um novo documento oficial sobre currículo (BNCC) não é
necessário, pois o Brasil já possui inúmeros documentos oficiais com a função de orientar as escolas das redes de ensino.
Palavras-Chave: Diversidade Humana. Currículo Nacional
de Base Comum. Política Pública.

Introdução

A

bordar, em 2015, o tema diversidade aplicado ao contexto da proposta de
uma Base Nacional Comum Curricular para o sistema de ensino brasileiro
caracteriza, no mínimo, a tarefa de clarificar esse conceito e sua relevância
enquanto elemento orientador de práticas pedagógicas de acolhimento e valorização da
diferença individual, participativas e inclusivas para todos. Aqui, não coloco o foco de
minha reflexão apenas no grupo social constituído pelas Pessoas com Deficiência (PcD),
mas em todos os indivíduos e grupos que – por razões distintas – ocupam uma posição social que os coloca em risco contínuo de vulnerabilidade e redução das chances de
desenvolvimento humano. Com o foco nesse desafio, inevitavelmente, considero que
algumas questões-chave ainda precisam ser respondidas, tais como: o que é diversidade?
O que significa diversidade no Brasil? Como o conceito de diversidade está imbricado
no conceito de conceito de inclusão? Quais são as possíveis implicações da definição do
conceito de diversidade sobre o currículo?
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Este ensaio tem como objetivo contribuir para a reflexão acerca do conceito de diversidade em um “possível” currículo comum para o imenso e complexo sistema educacional
brasileiro, porque, como argumento neste ensaio, um novo documento oficial sobre
currículo – Base Nacional Curricular Comum (BNCC) não é necessário, pois o Brasil
já possui inúmeros documentos oficiais com a função de orientar um currículo comum
para as escolas das redes de ensino esparramadas no território nacional. Diferentemente da proposta de um “novo” currículo, defendo a ideia de que o maior desafio
para o governo federal está em tornar a base curricular já existente acessível à diversidade humana (docentes brasileiros, estudantes e gestores, funcionários e familiares)
presente nas escolas brasileiras. Esse argumento, necessariamente, implica uma abordagem da base curricular nacional que transcende meramente o âmbito dos conteúdos
disciplinares, como a proposta em curso faz.
Com a finalidade de clarificar teoricamente o conceito de diversidade, inicio este
ensaio delineando o panorama político-ideológico da globalização da economia representada pelo Fórum Econômico Mundial de Davos e pela aliança democrática conservadora,
conforme definida por Michael Apple (2001), ambos interessados em influenciar reformas em sistemas educacionais de forma que estes se tornem capazes de responder às
demandas das agendas das elites dominantes. A seguir, problematizo o termo diversidade
relacionando-o à condição humana, a partir da qual identifico elementos e dimensões
constitutivas do conceito de diversidade. Depois, trato da diversidade humana no Brasil, país de dimensões continentais e diferenças regionais significativas. Discuto, então,
o sentido (ou a falta dele) do lançamento pelo governo federal de um “novo” currículo
de base comum no Brasil. Finalmente, apresento considerações sobre o currículo nacional relacionando-o às tensões e demandas escolares.

A diversidade é consequência de agendas internacionais de grupos com poder
A emergência do termo diversidade e seu uso crescente e continuado em várias áreas
de conhecimento e segmentos sociais constituem um fenômeno mundial, não apenas
circunscrito à realidade brasileira. Antes invisíveis nas diretrizes internacionais e agendas
políticas e econômicas, os indivíduos e grupos humanos empurrados para as margens da
sociedade – em particular, da educação – e que caracterizam, hoje, a “denominada” diversidade humana há poucas décadas passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direito
pelo “novo bloco hegemônico” (APPLE, 2001) constituído pelas classes dominantes, que
são capazes de apresentar sua visão de mundo como uma forma ‘natural’ de
entender e operar na sociedade [e cujo] discurso ancora-se em entendimentos já
presentes no senso comum [dos grupos subalternos, mobilizando-os] de modo
que [para os grupos que representam a ‘diversidade humana’ em desvantagem
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social e econômica,] esta seja a única forma de ver e viver no mundo social.
(GANDIN, 2011, p. 36).

O processo da globalização da economia, impulsionado pela revolução tecnológica
que se iniciou no século passado, ganha força no século XXI com a realização de grandes
eventos mundiais, em cujos encontros as comunidades política, econômica e acadêmica
internacionais com poder se reúnem para definir movimentos de incorporação de grandes massas humanas – as “minorias” sem poder – em suas agendas econômica, política e
também educacional, porque as massas devem ser preparadas para responder às demandas geradas pela era da informação, da globalização e da sociedade do conhecimento.
Nesse contexto de relações de poder desiguais entre grupos, talvez um dos eventos
mundiais mais importantes da contemporaneidade seja o Fórum Econômico Mundial
(FEM) de Davos1, na Suíça, no qual se reúnem anualmente os principais líderes políticos (chefes de Estado2), empresariais, intelectuais e jornalistas para debater questões
mundiais, consideradas por eles as mais urgentes. Para Oliveira3,
todos os encontros de alto nível como esse servem para constituição de redes [e
alianças], sejam elas políticas, acadêmicas ou de negócios. [...] O princípio ativo,
no âmbito da formação de redes, é a presença simultânea de representantes de
governo, de alto escalão, e representantes do setor privado. [...] O Fórum tem
essa vantagem de intercâmbio entre o setor privado e governos. (apud WASSERMANN, 2013).

Essa citação evidencia o papel e a força desses espaços de poder para a articulação
da elite dominante, cujos representantes decidem agendas políticas que protegem seus
interesses. Todavia, em tempos de movimentos sociais, inclusão e redes virtuais que se
articulam local, nacional e mundialmente, tais decisões não estão livres das manifestações da sociedade civil organizada, como é o caso do Fórum Social Mundial, movimento
antiglobalização e, portanto, anti-FEM, que emergiu com sede no Brasil e que, nas palavras de Streck4 (2004, p. 60),
é a expressão global de inúmeras frentes de luta por libertação, em todos os
continentes, que buscam pontos de confluência. [...] o Fórum [Social Mundial]
desafia esses movimentos [internacionais] a reverem suas agendas, buscando
sintonia com linguagens e realidades às vezes pouco conhecidas. Em geral,
considera-se que os antecedentes mais imediatos do Fórum Social Mundial [, cujos
encontros ocorrem nas mesmas datas do Fórum de Davos] são as manifestações
antiglobalização que acompanharam sistematicamente as reuniões de grandes
organismos internacionais.

Se a globalização aproxima economias para beneficiar quem tem poder, o desenvolvimento da tecnologia digital de comunicação e informação, certamente de forma
menos ordenada, aproxima pessoas, grupos, povos e culturas por meio das redes virtuais e sociais, ao mesmo tempo que provoca impacto profundo na educação. Tal impacto
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passa a ser visível a partir da década de 1990 com o lançamento pela Unesco do movimento denominado de Educação para Todos – isto é, os excluídos –, que conclama os
países membros das Nações Unidas a adotarem políticas de combate ao analfabetismo,
à exclusão educacional de meninas, jovens e mulheres, e de promoção da universalização da educação primária das crianças do mundo todo, mas principalmente daquelas
que vivem nos países do Sul – crianças pobres que estão fora das escolas –, em oposição
às crianças dos países do Norte: ricas e que têm acesso à educação de qualidade (ONU,
1989; UNESCO 1990, 1995).
Somente o movimento da Educação para Todos, contudo, não foi suficiente para
dar conta das demandas de outros grupos também excluídos educacionalmente, outras
“minorias”, as quais – pela primeira vez na história da educação – foram contempladas na Conferência e na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), que passa a incluir
outros grupos sociais em situação de desvantagem nas pautas internacionais. Essa declaração traz uma nova concepção de escola, ao afirmar que
[são] as escolas [que] devem se ajustar a todas as crianças [e não o contrário!],
independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras.
Neste conceito, terão de incluir-se crianças com deficiência ou superdotados,
crianças da rua ou crianças que trabalham, crianças de populações remotas
ou nômadas, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais. Estas condições colocam
uma série de diferentes desafios aos sistemas escolares. [...] [Nesse contexto,]
a expressão ‘necessidades educativas especiais’ refere-se a todas as crianças e
jovens cujas carências se relacionam com deficiências ou dificuldades escolares. Muitas crianças apresentam dificuldades escolares e, consequentemente,
têm necessidades educativas especiais, em determinado momento da sua escolaridade. As escolas terão de encontrar formas de educar com sucesso estas
crianças, incluindo aquelas que apresentam incapacidades graves. (UNESCO,
1994, p. 6, grifo meu).

No Brasil, como consequência dessa diretriz, principalmente a partir dos anos 2000,
inicia-se um período de políticas públicas sociais e educacionais que contemplam os
grupos desprivilegiados e que levam, gradualmente, ao uso do termo diversidade no
discurso oficial e no cotidiano escolar. Tal termo se tornou tão importante que, hoje,
bancos, clubes, jornais, novelas, propagandas, pesquisas e eventos acadêmicos, títulos
de grupos de pesquisa cadastrados no CNPq5, entre outros, veiculam a “mensagem da
(relevância da) diversidade”.
O reflexo de tal desigualdade entre grupos sociais está nitidamente visível na história da educação, que mostra como as escolas foram pensadas e desenhadas para
um pequeno grupo de privilegiados social, econômica, política e culturalmente
(RIVERO, 2000; DELORS, 2000; REICH, 1997). Ou seja, sua estrutura, funcionamento, metodologias de ensino e currículo, principalmente, ao longo de séculos
asseguraram a perpetuação da desigualdade social. (FERREIRA, 2014, p. 77).
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Na mesma linha, influenciado pelas mudanças na direção do reconhecimento dos
direitos de grupos que historicamente estavam excluídos das pautas governamentais,
gradualmente também, o termo diversidade foi sendo apropriado por movimentos sociais
representativos de grupos distintos, que têm em comum o fato de que experimentam a
desvantagem, seja na forma de não acesso aos bens sociais e culturais, seja na forma de
exclusão educacional, de violação ao seu direito de participação ou porque sofrem preconceito e discriminação sutil, explícita ou, às vezes, escancarada. As desvantagens vividas
por membros dos grupos que se “encaixam” na esfera do termo diversidade são infinitas
e impossíveis de serem mapeadas porque elas acontecem no dia a dia, em alguns segundos, e somente são percebidas ou seus efeitos são sentidos por aqueles que as viveram.
Apple6 (2006) contribui de forma significativa para avançar o debate contemporâneo
acerca de uma base curricular comum, porque oferece uma visão crítico-analítica sobre
como os grupos com poder operam e o que eles defendem para a educação no planeta
neste século. Esse autor denomina de “novo bloco hegemônico” a
aliança social democrata [...] coligação centrada em três ou quatro grupos que
empurram as políticas educativas e sociais para concepção e abordagens conservadoras[: os neoliberais, os neoconservadores, os populistas autoritários e a nova
classe média profissional e administrativa]. (APPLE, 2001, p. 6).

Enquanto os neoliberais controlam o mercado de trabalho e concebem uma educação
mercantilizada, os neoconservadores defendem um currículo oficial centralizado em um
conhecimento oficial e no status do professor, que agora é visto como “a” autoridade na sala
de aula em termos dos conhecimentos conteudistas. Alinhados à ideia de resgate e reforço
da autoridade docente sobre os estudantes, os populistas autoritários, que representam o
fundamentalismo cristão, defendem ferrenhamente a tradição representada pela família
(em oposição ao multiculturalismo, diversidade de expressões familiares e diversidade de
gênero) e uma escola autoritária centrada no adulto, ou seja, um espaço educacional não
democrático. Para além desses três grupos, o quarto grupo da aliança hegemônica ainda
se encontra em processo de crescimento, fortalecimento e reconhecimento na esfera do
poder: é o grupo constituído pela nova classe média profissional e administrativa que é bastante influente no estabelecimento da agenda política educativa, porque opera dentro da
máquina estatal, embora não esteja necessariamente alinhado às concepções dos grupos
anteriores e eles próprios
não se [vejam] como tendo uma agenda ideológica, [uma vez que são] frequentemente, empregados pelo estado dado o seu conhecimento técnico nos domínios
da avaliação, testes, eficiência, gestão, análises custo-lucro e ainda das destrezas
técnicas e procedimentais, [que são] seu capital cultural. [...] A sua agenda é a administrativa e, habitualmente, são as suas necessidades que se encontram plasmadas
nas políticas impostas pelo estado, ‘pilotadas à distância’ não só através dos testes
a nível nacional e estadual e de controle mais rigoroso, como também através da
utilização de modelos industriais, análises custo-lucro, etc. (APPLE, 2001, p. 8).
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Essa aliança político-ideológica e educacional é liderada pelo grupo neoliberal –
os modernizadores econômicos –, cujos objetivos alinham-se às agendas do Fórum de
Davos. Portanto, esse grupo concebe as escolas como um setor que deve estar à serviço
do mercado capitalista global e dos processos e necessidades desse mercado, ou seja,
querem uma política educativa centrada em torno da economia. A relação próxima
entre a escolarização, de natureza mais competitiva, e trabalho assalariado diretamente
remete ao conceito de “diversidade”, como veremos a seguir, porque são os membros
dos grupos subalternos que serão esses assalariados (APPLE, 2001).
Então, como pode ser constatado, longe de ser uma política pública social comprometida com uma educação básica que conduz à emancipação e assegura os direitos
humanos de grupos vulneráveis, a emergência e consolidação do termo diversidade
na educação está diretamente relacionada às relações de poder, interesses das classes
dominantes e, principalmente, de manutenção de privilégios sociais dessas classes em
detrimento das classes subalternas. Com o background das relações de poder entre grupos privilegiados e sem privilégios, passo agora ao exercício da definição do conceito
de diversidade.

O que é diversidade? Em busca de alguns consensos
Nesse contexto histórico de circuitos relacionais complexos e desordenados, repleto
de incertezas, metamorfoses e transformações (MORIN, 2007) que marcam e excluem
seres humanos com base em características individuais, problematizar e definir o conceito
de diversidade na esfera da educação implica admitir a complexidade que está implícita
nesse desafio porque, de acordo com Buch (2008, p. 1),
in recent years, the term diversity has grown in use. The term regularly appears in the
popular media, professional magazines, trade books, and scholarly literature. Nevertheless, there is no single, agreed upon definition of diversity. To some it means tolerance,
acceptance, or perhaps an attitude. To others, diversity may mean inclusion, numbers,
or racial and gender differences. Still others see diversity as a code word for affirmative
action or laws designed to ensure representation of minority groups.7

Essa citação permite a identificação de três elementos que precisam ser cuidadosamente considerados em uma proposta de construção teórica da definição do conceito
de diversidade e que, portanto, devem ser considerados quando se trata de refletir sobre
as implicações de um currículo comum para uma nação tão diversa como é o continente
brasileiro. Esses elementos são:
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1. A emergência e o rápido crescimento no uso do termo diversidade
A política de inclusão social e educacional do governo do partido dos trabalhadores, por meio de programas como o Fome Zero e o Programa Educação Inclusiva: direito à
diversidade (SOARES, 2010), provocou a incorporação de inúmeros termos que (retoricamente) representam um compromisso político com os grupos vulneráveis no Brasil.
Entre estes, o termo diversidade, que gradualmente foi incorporado ao discurso dos educadores e projetos pedagógicos das escolas, passa a fazer parte do cotidiano escolar
expandindo seu uso nas redes de ensino.
2. O termo diversidade, esvaziado em seu significado, tornou-se jargão e retórica
O uso indiscriminado do termo diversidade não foi, paralelamente, acompanhado
pela sua problematização ou aprofundamento teórico. Enquanto as diretrizes internacionais ou políticas nacionais identificam em seus textos os grupos em desvantagem social
(mulheres, negros, analfabetos, pessoas com deficiência etc.) que deveriam ser foco de
atenção, hoje o crescimento desses grupos e de suas demandas específicas já não permite
a mesma clareza de foco. Por exemplo, quem, de fato, está incluído na “diversidade”
definida pelas políticas públicas brasileiras? Há grupos cujas demandas são mais prementes? Há grupos que ainda não foram contemplados suficientemente pela política?
Quais são os grupos que, por sua organização civil avançada, já conseguem assegurar
alguns direitos ou até mesmo privilégios?
Com certeza há e haverá sempre “alguém de fora”, excluído ou ainda de uma posição socioeconômica ou culturalmente mais vulnerável, como, por exemplo, o grupo de
mulheres-mães de pessoas com deficiência, cujas demandas não são ainda visíveis ou
contempladas. O levantamento de trabalhos científicos sobre as experiências vividas por
mulheres-mães de pessoas com deficiência mostra que as pesquisas nessa área ainda são
escassas e, portanto, necessárias, particularmente, porque se trata de uma população
com alto risco de vulnerabilidade pela família e por profissionais que atuam nas áreas
de saúde, educação e reabilitação, entre outras. A invisibilidade das demandas específicas desse grupo resulta das frequentemente urgentes demandas sociais, educacionais
e de tratamento (médico e terapêutico) relativas8 aos seus filhos e filhas com deficiência (OLIVEIRA et al., 2015).
3. Sintonia conceitual entre diversidade e outros conceitos
Há inúmeros outros conceitos relevantes, tais como os citados acima: tolerância,
aceitação, atitude, inclusão, gênero e raça, que estão associados ao termo diversidade
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porque esse termo sempre “insinua” o reconhecimento da diferença, o direito de ser
diferente e enseja o respeito à diferença. Embora haja sintonia conceitual entre esses termos/conceitos, isso per se não assegura a definição do termo diversidade, o que contribui
para manter aqueles que são chamados de “diferentes” em um vácuo teórico-conceitual e, consequentemente, social.
Em um país de dimensões continentais e intensas diferenças culturais regionais,
a ausência de problematização e teorização acerca do conceito de diversidade e seu uso
contínuo como retórica apenas gera especulações em torno das especificidades das
demandas dos grupos aos quais esse termo se refere, assentando, dessa forma, um solo
para disputas:
»» qual das diversidades humanas está mais ou menos representada?
»» como assegurar equidade na distribuição, por exemplo, dos recursos financeiros,
materiais e humanos para garantir o direito de todos?
»» quais são os outros conceitos/termos que se vinculam a cada grupo social de forma
significativa porque representa suas demandas?

A “diversidade humana” em terra brasilis...
A abrangência do conceito de diversidade ganha proporção no contexto do Brasil por ser esse país um território continental, caracterizado pela diversidade humana
em suas cinco regiões, nas quais é possível encontrar diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais. Mais importante ainda, a cultura em cada uma das cinco regiões
brasileiras traz a marca da colonização europeia (portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, entre outros), da herança indígena e dos escravos africanos.
Para além do período colonial, em períodos distintos, a história brasileira está
recheada de (i)migrações, grupos humanos que vieram do além mar e se assentaram
em diferentes regiões, tais como, italianos e alemães no Sul, japoneses e árabes na região
Sudeste, e holandeses e ingleses cuja presença é visível nas regiões Norte e Nordeste.
Como consequência, a multicultura brasileira reflete a rica pluralidade que se manifesta
na miscigenação de seu povo, na cor da pele, nos costumes, na culinária, vestimentas,
folclore, comportamento etc. Todavia (e infelizmente) se reflete também nas relações
de poder e nas desigualdades entre os privilegiados e os “outros” – as denominadas de
forma depreciativa “minorias”.
Para além da cultura e da imagem “acolhedora, alegre, festiva e não racista” do brasileiro, o Brasil é reconhecido mundialmente pela desigualdade entre grupos sociais e
pela corrupção dos governantes, que historicamente mantêm o país no descompasso
político e econômico, condições que estão na base dos fortes movimentos sociais cujas
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bandeiras estão centradas na promoção e defesa de direitos humanos e melhores condições de vida. Cada grupo possui suas características culturais, lutas por direitos distintos
e demandas específicas, entre os quais o movimento dos negros e comunidades quilombolas, dos indígenas, das pessoas com deficiência, das pessoas com orientação sexual
diferente da heterossexualidade, das meninas, moças e mulheres que querem proteção
contra a violência que as afeta diretamente, dos jovens egressos de sistemas criminais
avassaladores das chances na vida, os (ainda!) analfabetos, aqueles que vivem nas favelas, nas zonas rurais nas zonas remotas como as comunidades ribeirinhas, as pessoas
pobres, entre tantos outros...
Aplicado ao currículo nacional, o conceito de diversidade não pode ser apenas um
jargão, porque incorporar esse conceito sem fundamentá-lo teoricamente, ou apenas
como um conteúdo curricular ou tema transversal, significa esvaziá-lo e reduzi-lo à
retórica política, que desconsidera e negligencia questões sociais, econômicas e culturais prementes existentes no cerne desse conceito, porque refletem a luta em promoção
de direitos e chances igualitárias para todos os membros da sociedade, independentemente de sua origem, raça, gênero, posição social, renda, orientação sexual, papel social,
condição física, cognitiva ou intelectiva, motora, neurológica, sensorial etc.
Conhecedor da relevância das lutas sociais, políticas e por direitos humanos
inerentes ao conceito de diversidade, o governo federal já ensaiou uma abordagem aparentemente menos retórica quando decidiu dar um lugar especial9 a esse conceito na
Coleção Indagações Curriculares – (v. 4) Diversidade e Currículo, como trato na próxima seção,
quando resgato brevemente os documentos oficiais já produzidos para serem orientadores nacionais de um currículo comum, ou seja, não há nada de novo nessa proposição
governamental. Por isso, meu argumento de que uma “nova” base nacional curricular
comum não é necessária e nem será a “salvadora” da qualidade da educação básica.
Problematizo algumas questões dentro das quais o termo diversidade está circunscrito como contribuição ao atual debate sobre a base curricular nacional e identifico, a
seguir, algumas das dimensões inerentes a esse vocábulo que podem ser traduzidas
como a aproximação de uma definição futuramente mais delineada:
»» Quando se refere aos seres humanos, o conceito de diversidade diz respeito à
igualdade inerente à nossa humanidade e à diferença que nos caracteriza como
seres históricos, sociais e determinados pela cultura dentro da qual somos inseridos ao nascer e vivemos.
»» O conceito de diversidade (portanto) sempre se refere a pessoas ou grupos sociais
que são considerados “diferentes” do que aquilo que a classe dominante define
como “padrão”, uma referência “certa” que passa a ser naturalizada nas relações sociais. Quem não se encaixa nessa referência padrão ganha uma marca
identitária (SILVA, 2000), carregada durante a vida; a menos que as condições
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socioeconômicas e culturais mudem, essa marca é perpetuada como um rótulo
depreciativo.
»» Como conceito, a diversidade se insere, necessariamente, na paisagem das relações desiguais de poder entre indivíduos e grupos sociais porque sempre diz
respeito àquelas pessoas que se tornam vulneráveis à experiência de exclusão,
caracterizada pela ausência de oportunidades e chances na vida, na escola e no
mercado de trabalho, entre outras, como resultado das condições socioeconômicas e culturais dentro das quais nascem e tendem a viver: um “ciclo de pobreza”
(OXFAM, 1999).
»» A luta social e política está na base do conceito de diversidade. Se no passado
havia uma clara divisão entre os grupos sociais privilegiados e aqueles sem privilégios, hoje essa divisão encontra-se cada vez mais tênue, porque os indivíduos
que se identificam – em suas diferenças – com seus pares, reconhecem experiências
semelhantes, organizam-se enquanto grupo social e lutam pelo reconhecimento
de seus direitos. O popular passa a ser referência cultural (HALL, 1997).
»» O conceito de diversidade humana está intrinsecamente ligado ao conceito de
inclusão – social, econômica, educacional e outras –, porque ambos são conceitos comprometidos com os direitos humanos daquelas pessoas que, por razões
distintas, vivem em constante risco de exclusão e de serem mantidas no contínuo ciclo de pobreza, que se caracteriza como um aprisionamento de suas vidas
e possibilidades de desenvolvimento humano.
Por isso, não é mais possível pensar a escola e a formação escolar, da educação
básica à educação superior, sem incluir a concepção de desenvolvimento humano, porque, segundo a ONU (2012), o desenvolvimento humano, cujos pilares são renda, saúde
e educação, é um processo
de ampliação das escolhas das pessoas. [...] Diferentemente da perspectiva do
crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou rendas que ela pode gerar, a abordagem do desenvolvimento humano
procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades.
A renda é importante, mas como um dos meios do desenvolvimento e não como
seu fim. (ONU, 2012, p. 1).

A mudança de ótica a respeito do desenvolvimento humano corrobora a relevância
do conceito de diversidade, porque esse conceito transcende a perspectiva do privilégio
econômico (do que a pessoa ou grupo possui tais recursos financeiros, bens, credenciais
etc.), retira seu valor como um “valor humano” e coloca a ênfase no ser – na pessoa e
na qualidade de sua vida, considerando-se as características sociais, culturais e políticas que influenciam tal qualidade (ONU, 2012).

308

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 299-319, jul./dez. 2015. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

O conceito de diversidade no BNCC: relações de poder e interesses ocultos

Assim, para além das dimensões humanas e culturais abordadas na problematização e incipiente teorização sobre o conceito de diversidade, é inevitável sua inserção na
esfera do desenvolvimento humano e dos direitos humanos, uma vez que as bandeiras de luta dos grupos vulneráveis necessariamente dizem respeito a essas duas outras
dimensões.
Nesse sentido, o conceito de diversidade fundamenta-se na luta pelo reconhecimento dos direitos humanos em condições de igualdade com qualquer outro membro/
grupo da/na sociedade, independentemente do grupo ao qual a pessoa pertence, como
consequência (a) implica ruptura com a desigualdade de oportunidades socioeconômicas e culturais, (b) significa um movimento em defesa e promoção do reconhecimento e
respeito às diferenças individuais, sejam elas de qualquer natureza, e (c) envolve participação, empoderamento e engajamento político dos membros do grupo.
Nas cinco dimensões acima é possível constatar, intrinsecamente, relações de poder,
pois, ao avaliarmos negativamente um objeto, costume, comportamento, situação, pessoa,
grupo, comunidade ou lugar porque são diferentes da nossa referência individual-coletiva, estamos potencialmente aptos a ter uma atitude preconceituosa ou uma ação
discriminatória. A resposta que nós manifestamos ao que nos parece “diferente”, portanto, não é explicada meramente pelo gostar ou não gostar e, decididamente, não é
nunca inocente (SILVA, 2000, uma vez que tanto o preconceito (ideias depreciativas
preconcebidas sobre alguém ou alguma coisa) quanto a discriminação (ato de manifestar uma atitude ou resposta diferenciada com base em uma característica particular de
uma pessoa, pode ser proibitivo ou limitante) são construídos a partir de negociações
entre a identidade e a estigmatização. Isso ocorre porque identidade e diferença, marcadas, são inseparáveis nas relações desiguais de poder que geram inclusão/exclusão
(estes pertencem e aqueles não pertencem); demarcação de fronteiras (nós contra eles);
classificação (bons e maus ou superiores e inferiores); e normatização (normais e anormais ou adequados e inadequados) (ONU, 2012).
Considerando-se assim a complexidade social, política, econômica e cultural que
atravessa a definição do conceito diversidade, passo a refletir sobre o sentido de um “novo
currículo nacional de base comum” em um país como o Brasil, cuja história é caracterizada por uma diversidade humana, marcada por relações historicamente desiguais,
entre colonizadores e colonizados.

Faz sentido um “novo” currículo de base comum no Brasil?
Para mim, NÃO, não faz sentido político, social e muito menos educacional o propósito de “criar um novo currículo” de base comum para o Brasil, porque já existem
inúmeros documentos oficiais brasileiros que tinham/têm o mesmo propósito e, pela falta
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de uma política de formação, implantação e monitoramento do imenso sistema educacional. Esses documentos viraram apenas papel impresso! Não acredito que dessa vez
será diferente... Mas, vamos aos fatos.
O artigo 210 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) estabelece que o Estado deve
fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental para garantir o que chamam de
formação básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Em consonância com o texto da constituição, o artigo 9º da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN) (Título IV – da Organização da Educação Nacional)
declara que o Estado incumbir-se-á de
(IV) estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental
e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de
modo a assegurar formação básica comum. (BRASIL, 1996, grifo meu).

Ambos os documentos são orientadores das publicações oficiais referentes ao currículo para as escolas brasileiras, quais sejam, os (a) Referenciais Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (BRASIL 1995), os (b) Parâmetros Curriculares Nacionais para
o Ensino Fundamental (1997), os (c) Referenciais Curriculares para o Ensino Médio
(1998) e as (d) Diretrizes Curriculares da Educação Básica aprovadas pelo Conselho
Nacional de Educação (2011)10. Todos esses documentos oficiais ordenaram a base curricular comum para que ela fosse implementada por estados e municípios no território
nacional. Todavia, isso não aconteceu de forma sistemática no território nacional, seja
porque os referenciais e diretrizes não são documentos oficiais mandatórios, seja porque não houve por parte do governo federal ações de apoio, monitoramento e avaliação
dos desdobramentos dos conteúdos mínimos.
Dez anos após o lançamento das diretrizes curriculares, em 2007, o governo federal
(no segundo mandato do Partido dos Trabalhadores) iniciou o resgate do debate sobre
o currículo comum com a publicação da Coleção Indagações Curriculares, conjunto de
cinco publicações que introduzem no debate temas relacionando o currículo escolar ao (I)
desenvolvimento humano; aos (II) educandos e educadores e seus direitos; ao (III) conhecimento e cultura; à (IV) diversidade; e à (V) avaliação. O objetivo desses documentos
era o de refletir sobre os “eixos organizativos do currículo[:] para quem, o que, por que
e como ensinar e aprender, reconhecendo interesses, diversidades, diferenças sociais e,
ainda, a história cultural e pedagógica de nossas escolas.” (LIMA, 2007, p. 8, grifo meu).
O volume 4, que trata de diversidade e currículo, define diversidade desde as perspectivas biológica e cultural. No documento, enquanto a diversidade biológica, no caso dos
seres humanos, caracteriza-se pela igualdade em nossa condição de gênero humano que
possui diferenças, a diversidade cultural está representada exatamente nessas diferenças que são modeladas no “processo histórico e cultural e no contexto das relações de
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poder [ e que] recebem leituras estereotipadas e preconceituosas, passando a ser tratadas desigualmente e de forma discriminatória.” (GOMES, 2007, p. 8). Assim, gênero,
raça e etnia, idades, culturas, experiências, habilidades/impedimentos e barreiras, nível
socioeconômico, entre outros, estão na base do desafio social para aprender a conviver
com as diferenças humanas, sem categorizar em hierarquias de melhor ou pior, de mais
ou menos direitos, qualquer ser humano.
Como argumento em outro artigo, diversidade e diferença são conceitos intrinsecamente entrelaçados e indissociáveis; quando aplicados à vida real – ao contexto da
escola – nos ajudam a compreender os riscos de negligenciar todos os elementos que
tornam uma “criança [um jovem ou adulto] um ser humano integral com habilidades,
potencialidades, competências e emoções, como qualquer outra pessoa [...] manifesta
socialmente e desenvolve ao longo da vida.” (FERREIRA, 2014, p. 81). Em contraste
com essa concepção cultural, a diferença individual, ainda com muita frequência, se
transforma em uma marca identitária (SILVA et al., 2000, 2009), que gera experiências
corrosivas (FARIAS, 2011).
Por isso, ao tratar dos conceitos de diversidade e diferença há que se considerar
a subjetividade e a intersubjetividade que constitui nossa relação com o outro/a
porque a diversidade e a diferença que nos caracterizam como iguais não estão
‘lá fora’, desligadas de quem somos, mas estão aqui, presente no nosso agora
existencial. Entender esta premissa é chave quando o foco de atenção está colocado sobre grupos vulneráveis uma vez que o enfrentamento de problemas,
tais como, exclusão, violência e discriminação implica em assumir que o ‘problema’ que as afeta (o/a outro/a que acreditamos ser diferente de nós por suas
marcas identitárias) ‘não está lá’, mas em cada um que perpetra a violência ou se
cala diante da violação de seus direitos garantidos por meio de legislação vigente.
(FERREIRA, 2014, p. 82, grifo meu).

Considerações finais
O crescimento e esvaziamento do uso do termo diversidade ao longo das duas últimas décadas em favor da retórica (principalmente política), ao invés da teorização acerca
de seu significado, implicações (legais, políticas, sociais, educacionais, econômicas e
humanas, entre outras) e tensões inerentes à sua definição, gera um vácuo no debate
sobre a base curricular nacional. Sobretudo, gera um sério risco quando se trata de –
mais uma vez – incorporar esse termo a um documento oficial sem a devida explicitação
teórico-metodológica indispensável no presente cenário da educação brasileira.
Uma vez compreendido que o “currículo escolar” constitui um campo de interesses entre forças econômicas, políticas, internacionais e nacionais, cujo cerne sempre
está nas relações de poder, não podemos deixar de enfatizar que no mundo o “novo
bloco hegemônico” (APPLE, 2001) assume como tarefa prioritária empurrar políticas
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educativas em direção a práticas conservadoras fundamentadas na centralização do
poder docente. Isso significa que essas forças poderosas concebem a educação e a escola
a partir de pressupostos distintos daqueles (aparentemente) ora em curso no Brasil e
que se fundamentam na Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) e na LDBEN (BRASIL,
1996), documentos inspirados nos princípios de liberdade, e nos ideais de solidariedade
com vistas ao desenvolvimento do estudante e preparo para o exercício da cidadania.
Para além desses princípios, a LDBEN fundamenta a educação brasileira nos princípios da (I) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (II) liberdade
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; (III)
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; (IV) respeito à liberdade e apreço à
tolerância; e (VIII) gestão democrática do ensino público. Não é difícil depreender que
há um claro descompasso entre a agenda dos grupos dominantes (que querem resgatar
a educação do passado, conservadora e centralizadora) e o texto legal da educação brasileira, que adota princípios comprometidos com a emancipação e o futuro.
Deve pairar sobre nós, contudo, o questionamento sobre como esse novo currículo
comum de base nacional pode responder à agenda dos poderosos, ao mesmo tempo
que responde às demandas de grupos vulneráveis distintos. Quais são as alianças que
o governo deve(rá) estabelecer para manter o apoio das elites? Qual é/será a resposta
das massas “em expectativa”?
Para mim, o maior desafio está em tornar a base curricular nacional já existente –
de fato – acessível a todos os educadores brasileiros, não importa onde estejam atuando.
Essa base tem que ser compatibilizada a cada realidade escolar com suas características locais e, sobretudo, orientar e estimular uma prática pedagógica em sintonia com os
estudantes, empoderadora e emancipadora. Esse argumento, necessariamente, implica
uma abordagem curricular inclusiva que transcende puramente o âmbito dos conteúdos disciplinares, como a proposta em curso faz. Implica também necessariamente o
reconhecimento da diversidade humana presente no sistema de ensino brasileiro. O
texto da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994, p. 21; 26) ajuda a compreender a
complexidade dentro da qual o currículo escolar está imerso – e que não pode ser negligenciada ou reduzida(!):
o desenvolvimento de escolas inclusivas que atendem um número elevado
de alunos [como é o caso da rede de ensino brasileira], tanto nas áreas rurais
como urbanas pressupõe: a articulação de uma política forte e precisa no referente à inclusão, com uma dotação financeira adequada; uma campanha eficaz
de informação do público destinada a combater os preconceitos negativos e a
promover atitudes informadas e positivas [sobre a ‘diferença do outro’, valorizando-a como um atributo importante à aprendizagem e convivência pacífica e
amistosa]; um programa extensivo de orientação e formação de pessoal [professores, gestores, funcionários, famílias]; e a disponibilização dos serviços de apoio
necessários [para os que desse apoio necessitarem e não somente aqueles definidos como público-alvo da educação especial]. Para contribuir para o êxito das
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escolas inclusivas são precisas mudanças, além de em muitos outros, nos seguintes sectores educativos: currículo, instalações, organização escolar, pedagogia,
avaliação, pessoal, ética escolar e atividades extra-escolares.

Nesse sentido e concebendo o currículo como um espaço-tempo escolar, em contínua construção, onde fatores históricos, culturais, pedagógicos, sociais, econômicos,
identitários e subjetivos, entre outros, entrecruzam-se e se entrelaçam, a prática docente e
a relação professor-estudante sofrem forte influência desses fatores, ou seja, não acontecem no vácuo e não se restringem (ou reduzem) a conteúdos formais a serem ensinados
e aprendidos. De acordo com Sacristán (1999, p. 61), “o currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à educação; entre o conhecimento e cultura herdados
e a aprendizagem dos alunos; entre a teoria (ideias, suposições e aspirações) e a prática possível, dadas determinadas condições”, as quais em geral são pobres de recursos
materiais e cheias de metodologias tradicionais.
Ao longo de minha atividade acadêmica tenho tido a oportunidade de visitar escolas
nas várias regiões do País. Além da pobreza de ambiente e recursos didáticos e tecnológicos (os quais quando existem estão restritos a espaços controlados, por exemplo,
laboratório de informática ou sala de atendimento educacional especializado), sistematicamente tenho observado salas de aula com metodologias de ensino extremamente
pobres e ineficientes para promoverem a aprendizagem de cada estudante. Com frequência, as aulas são improvisadas (não planejadas) e ainda se usa – na maioria das escolas
– o quadro de giz e aula expositiva. Ou seja, são aulas não atraentes para os estudantes
do século XXI, que têm na rede virtual um universo de possibilidades de aprendizagens dinâmicas e interessantes. Aqui cabe resgatar a impressão (já registrada em outro
artigo) de um acadêmico inglês que visitou algumas escolas em São Paulo (capital), em
2001. Em seu relatório de visita ele diz:
A situação das classes nas escolas regulares, em geral, é bastante sem graça, sem
atrativos. Com poucas exceções, as classes possuem paredes limpas, sem trabalhos dos aluno(a)s à mostra, os móveis são de qualidade pobre, com filas de
carteiras individuais alinhadas e voltadas para o quadro. As lições parecem consistir de cópias de textos do quadro e há pouca evidência de um envolvimento
construtivo entre professores e suas turmas. Minhas impressões eram de que os
professores possuíam somente uma abordagem para ensinar e que as aulas não
têm propósito, direção ou forma. Nas escolas secundárias muitos estudantes
foram observados papeando enquanto ignoravam seus professores nas classes.
Eu também conversei com alguns estudantes que se sentiam desmotivados com
as faltas frequentes de seus professore(a)s. (FERREIRA, 2005, p. 45-46).

Essas impressões, seguramente, refletem o cenário atual das escolas brasileiras,
com raras exceções... Assim, se considerado que o conceito de currículo abrange a prática pedagógica do docente, fica evidente que é urgente incluir no debate sobre um
currículo de base nacional a desatualização e desmotivação causada pela pedagogia
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tradicional ainda vigente em nossas escolas: aprender a planejar aulas mais dinâmicas,
interessantes e participativas, a meu ver, é mais urgente do que o lançamento de um
suposto “novo” currículo.
Com certeza, a qualidade do ensino e da aprendizagem melhora na proporção que
o conhecimento formal e as oportunidades de desenvolvimento humano se tornem
acessíveis a todos os estudantes, se tiverem acesso a estratégias de ensino participativas e inovadoras que possibilitem à criança, ao jovem e ao adulto aprender a aprender
autônoma e colaborativamente. Um currículo para o século XXI não pode prescindir
de versatilidade, isto é, não pode deixar de responder às diferenças individuais (e não
o contrário); o que se aprende deve ser abordado de forma dinâmica, instigante e estar
relacionado à vida real do estudante de forma que faça sentido para sua experiência
humana; os processos avaliativos devem ter o objetivo de manter informados professor
e estudante sobre os progressos e demandas de cada um (necessidade, reforço, revisão,
aprofundamento, expansão etc.); a avaliação deve funcionar como um indicador para
reflexão e mudanças na prática (e não para marcar um estudante ou retê-lo); e todo e qualquer estudante que está defasado em relação à sua turma ou que precisa de mais apoio
deve ter acesso a eles o mais rápido possível. Não se trata de mudar o currículo, mas de
mudar o modo de ensinar, de tornar o currículo acessível para todos (UNESCO, 1994).
Para as crianças com necessidades educativas especiais devem garantir-se diferentes formas de apoio, desde uma ajuda mínima na classe regular até a programas
de compensação educativa no âmbito da escola, estendendo-se, sempre que necessário, ao apoio prestado por professores especializados e por pessoal externo, [...]
e devem utilizar-se os recursos técnicos adequados que forem acessíveis, sempre
que se justificar o seu uso para pro m over o sucesso educativo, no contexto do
currículo escolar, e para ajudar a comunicação, a mobilidade e a aprendizagem.
(UNESCO, 1994, p. 22; 32-33).

No atual debate sobre o currículo escolar no Brasil, considero que é mais necessária e urgente uma reflexão qualificada sobre a política de multiplicação adotada como
modelo para a formação docente (e de outros educadores) em serviço (SOARES, 2010) do
que um “novo currículo comum”. Esse modelo envolve o deslocamento de um número
reduzido de professores – às vezes apenas um por escola! – para ambientes artificiais
(ex.: sala de aula em uma universidade ou um auditório em um requintado hotel). Nesse
espaço, longe da sala de aula real, algum “especialista ou acadêmico” convidado, com
um programa pronto, “ensina” o que se acredita que os professores precisam aprender
para melhorar a qualidade da educação. Com a autoridade do conhecimento reconhecido como valioso, esse profissional que faz a formação “fala, fala e fala sobre teorias”,
não ouve os docentes e suas demandas porque tem um programa a cumprir que passa
ao largo do dia a dia da sala de aula real.
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A história já evidenciou que a política de multiplicação não promove mudança
em práticas pedagógico-curricular, simplesmente não funciona! Há décadas, são gastos milhões em programas e projetos governamentais nas três esferas do poder público,
federal, estadual e municipal, na formação de professores, mas a baixa qualidade da educação se perpetua. Custos altíssimos e benefícios baixíssimos! Então, é hora de inaugurar
um debate sobre o que está por trás da perpetuação de tal política e parar de culpabilizar os docentes pelo fracasso do sistema educacional.
Finalmente, mas não menos importante nesse debate, é o fato de que o discurso
oficial argumenta que esse “novo” currículo comum vai “melhorar a qualidade da educação” e tal resultado positivo será comprovado com as avaliações de larga escala. Nilma
Fontanive, coordenadora do Centro de Avaliação da Fundação Cesgranrio, afirma que
há mais de 20 anos o Brasil tem avaliação de acompanhamento diagnóstica do
sistema escolar [...] o que vemos nestes 20 anos de avaliação do Saeb, que permite
acompanhar a evolução do desempenho dos alunos brasileiros graças a tecnologia de avaliação que ele incorporou [...] Nós não temos, com as mesmas provas,
com a mesma métrica de medição, nós estamos agora vendo, depois de 20 anos,
uma pequena mudança de qualidade da educação no 1ª seguimento que vai até
o 5º ano. Nenhum impacto na melhoria da qualidade da educação do 2º. segmento do Ensino Fundamental, que vai até o 9º ano e NADA no ensino médio.
Eu, hoje, sou descrente da influência e do papel que as avaliações nacionais têm
podido ter na educação básica brasileira. (CANAL FUTURA, 2014).

Tal depoimento é inquestionável porque é baseado em expertise de duas décadas
na área de avaliação de larga escala e, portanto, não pode mais ser ignorado. Números
e estatísticas – todos nós sabemos – não garantem melhoria da qualidade educacional,
a não ser que sejam usados de forma maquiada e “mostrem” uma realidade que não se
compatibiliza com a realidade no chão da escola. Essas avaliações apenas e tão somente
oferecem uma radiografia do sistema educacional brasileiro que serve para mapear a
realidade e evidenciar questões relevantes e áreas prioritárias a serem atacadas para
resolver questões prementes do sistema educacional como um todo.

Recebido em dezembro de 2015 e aprovado em fevereiro de 2016

Notas
1

Em 1971, o alemão professor Klaus Schwab, da Universidade de Genebra, reuniu pela primeira vez líderes
empresários europeus em Davos, na Suíça, para discutirem práticas globais de administração empresarial.
A ideia era reunir pessoas-chave do mundo dos negócios, da academia, das artes e da política para discutirem os principais assuntos da época. A partir da primeira Conferência de Davos, foi criado o Fórum de
Administração Europeu que tinha como foco central discutir como as empresas europeias poderiam se
desenvolver para se aproximarem das práticas administrativas adotadas nos EUA.

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 299-319, jul./dez. 2015. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

315

Windyz Brazão Ferreira

2

Lula participou três vezes do encontro de Davos, em 2003, 2005 e 2007, e cancelou uma ida em 2010 por
motivo de saúde.

3

Professor de Relações Internacionais da USP.

4

Professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Programa de Pós-Graduação em Educação.

5

Ao realizar uma consulta no Diretório de Grupos de Pesquisa – Plataforma Lattes, usando como palavra-chave o termo diversidade, encontrei 483 grupos.

6

Professor do Departamento de Ensino e Currículo e do Departamento de Estudos e Políticas Educacionais
da University of Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. Educador, pesquisador e ativista no campo do
currículo.

7

“Em anos recentes, o termo diversidade cresceu em uso. O termo regularmente aparece na mídia popular,
periódicos profissionais, livros e literatura acadêmica. Entretanto, não há uma única concordância sobre a
definição de diversidade. Para alguns, significa tolerância, aceitação ou talvez atitude. Para outros, diversidade pode significar inclusão, números ou diferenças raciais e de gênero. Outros ainda veem diversidade
como uma palavra-chave para ações afirmativas ou leis desenhadas para assegurar a representação de
grupos minoritários.”

8

O Projeto de Extensão Aprendizagens e Empoderamento das Mães de Crianças com Deficiência (batizado no decorrer do projeto de Pro-mães) foi lançado para ser campo da pesquisa de doutorado intitulada Empoderamento e Experiências Formativas de Mães de Pessoas com Deficiência: do isolamento à participação social, ainda em
andamento. Os resultados preliminares evidenciam que os encontros sistemáticos com as mulheres-mães
são fundamentais para romper o ciclo de isolamento e desempoderamento no qual estão continuamente imersas; a aprendizagem sobre as relações desiguais de poder e de gênero as ajuda a compreender
que estão condicionadas por fatores até então desconhecidos para elas; os encontros regulares as fazem
sentirem-se acolhidas e fortalecidas porque compartilham experiências comuns; a convivência em grupo
está na base da construção da identidade como mulheres e mães, a partir da qual se tornam mais resilientes; identifica-se o empoderamento como base para solucionar questões emergentes em seu dia a dia e a
atuação organizada nos espaços políticos e sociais (ex. Conferência da Mulher), que se constitui em etapa
fundamental para o reconhecimento enquanto grupo social.

9

As elites privilegiadas e os políticos têm o poder de tomar decisões que convêm aos encaminhamentos de
seus interesses.

10 Revistas em 2013.
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The concept of diversity in CNBC (the Common National
Base Curriculum)
Power relations and vested interests
ABSTRACT: The essay focuses on the design of a common national curriculum for Brazilian education
with the objective of contributing to the reflection on the concept of diversity. A new official document on
the Common National Base Curriculum (CNBC) is not necessary because Brazil already has a number
of official documents whose function is to guide schools within the educational network.
Keywords: Human diversity. Common national base curriculum. Public policy.

Le concept de diversité dans la Base Nationale Commune
de Programme Scolaire (BNCC)
Relations de pouvoir et intérêts cachés
RÉSUMÉ: L'essai se concentre sur l'élaboration du programme national commun de l'éducation brésilienne, avec comme objectif de contribuer à la réflexion sur le concept de diversité. Un nouveau document
officiel sur le programme scolaire (BNCC) n'est pas nécessaire, car le Brésil posséde déjà de nombreux
documents offciles dont la fonction est de guider les écoles des réseaux de l'enseignement.
Mots-clés: Diversité humaine. Base Nationale Commune de Programme Scolaire (BNCC). Politique
Publique.

El concepto de diversidad en la BNCC
Relaciones de poder e intereses ocultos
RESUMEN: El ensayo centra el foco en la concepción del currículo nacional común de la educación
brasileña, con el objetivo de contribuir para la reflexión acerca del concepto de diversidad. Un nuevo documento oficial sobre currículo (BNCC) no es necesario, porque Brasil ya cuenta con varios documentos
oficiales que tienen la función de orientar a las escuelas de las redes de enseñanza.
Palabras clave: Diversidad Humana. Base Nacional Común Curricular. Política Pública.
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Contribuições da neurociência
para a concepção de currículo
Elvira Souza Lima*

RESUMO: Para definir o currículo é importante considerar
como o cérebro aprende os conhecimentos formais, resultado da evolução cultural da espécie. A neurociência revela
que para promover a aprendizagem, o currículo, que norteia a ação do professor e direciona a relação do aluno com
o conhecimento, deve incluir as atividades que formam a
base para a aquisição dos conhecimentos escolares.
Palavras-chave: Desenvolvimento humano. Neurociência.
Aprendizagem. Currículo.

Introdução

A

escola é um espaço de cultura criado há cerca de 5.000 anos e organizado
desde então para que as novas gerações se apropriem dos conhecimentos formais e métodos. Pela capacidade da espécie de constituir cultura e ensiná-la
às novas gerações, a humanidade produziu ciências e artes. Incluem-se aí a capacidade
de organizar os conhecimentos em sistemas e a capacidade de ter consciência dos métodos utilizados, além da possibilidade de criar estratégias para ensiná-los a qualquer ser
humano.
A invenção da escola foi consequência da crescente complexidade das produções
simbólicas, dentre as quais se destacaram a escrita ideográfica, a escrita matemática, a
geometria plana e espacial, a escrita alfabética, a escrita musical e os sistemas de medida.

*

Doutora em Ciências da Educação. Pesquisadora em Desenvolvimento Humano com formação em neurociência, psicologia, antropologia e música. São Paulo/SP - Brasil. E-mail: <elvirasouzalima@gmail.com>.
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A escola passou a ser a guardiã e transmissora do conhecimento formal. Porém, ao
mesmo tempo, ela se estabeleceu como o espaço de controle do acesso ao conhecimento.
Com o processo histórico de democratização do espaço escolar, verificado desde o início do século XX, colocou-se com maior ênfase a questão da seleção dos conhecimentos
que deveriam ou devem ser oferecidos aos alunos, em outras palavras, a elaboração do
currículo.
Neste meio tempo, da metade do século XX para cá, paralelamente à grande expansão mundial dos sistemas de ensino, estruturou-se e se desenvolveu com grande rapidez
uma nova área de conhecimento, a neurociência, que reúne pesquisas e estudos sobre
a fisiologia do cérebro humano, seu funcionamento, sua plasticidade e sua capacidade
de reorganização.
Com o avanço tecnológico, principalmente a partir da década de 1980, ampliaram-se,
de forma extraordinária, as possibilidades de estudo do cérebro vivo em funcionamento
em qualquer idade e até mesmo na vida intrauterina. Produziu-se, assim, um corpo de
conhecimentos que traz contribuições importantes para a pedagogia e seu campo de
ação, a educação escolar.
As contribuições da neurociência estendem-se dos processos de desenvolvimento
da espécie aos processos necessários para se apropriar dos conhecimentos formais, da
vida intrauterina à velhice, do ser humano individual à vida em grupo. Para a educação, interessam não somente os caminhos pelos quais os cérebros da criança e do jovem
aprendem, mas como o cérebro funciona, incluindo estas idades e as idades da vida
adulta, englobando, portanto, os professores.
Todos estes conhecimentos trazem, sem dúvida, uma contribuição para a reflexão
e o desenho dos currículos escolares.

A neurociência na concepção e estruturação do currículo
Seguem abaixo algumas das contribuições mais importantes da neurociência para
a docência e para a aprendizagem em âmbito escolar. Elas são apresentadas de forma
sucinta, em tópicos, para facilitar a comunicação, adequando-se ao escopo de um artigo.
1. Embora as aprendizagens dos conhecimentos formais se apoiem em capacidades humanas dadas pela genética da espécie, como a função simbólica (capacidade de simbolizar) e a formação de memórias de longa duração, não há
genética para as aprendizagens dos conhecimentos formais, elas são todas do
domínio da cultura. Isto é, conteúdos e métodos precisam ser ensinados e dependem de estudo para serem aprendidos.

322

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 321-335, jul./dez. 2015. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

Contribuições da neurociência para a concepção de currículo

2. A aprendizagem dos conhecimentos formais depende da apropriação e
prática de atividades específicas as quais, também, precisam ser ensinadas.
São elas as atividades de estudo e de pesquisa.
3. A aprendizagem dos conhecimentos formais depende da formação de novas
memórias de longa duração e de ampliação de memórias já existentes. Sem
memória, não há aprendizagem. Para formar memórias de longa duração é
preciso estudar o conteúdo, utilizando constantemente as atividades de estudo.
4. As memórias do conhecimento formal incluem os conteúdos, os métodos
científicos e os valores atribuídos a este conhecimento.
5. Os valores éticos na utilização do conhecimento são inerentes ao próprio processo de ensino. Para tanto, ao ensinar um conteúdo, é importante o professor já sinalizar que tal conhecimento tem implicações quer para o desenvolvimento da ciência, quer para a melhoria da qualidade de vida e/ou para a
preservação do planeta, quer para a vida cotidiana. Muitos conhecimentos se
destacam por incluírem dados e informações que podem ser disponibilizados à comunidade (ou seja, resultados de pesquisas científicas podem ter um
alcance, muitas vezes, para a vida cotidiana). Outros conhecimentos podem
ser alvo de socialização e cooperação dentro da própria escola, entre alunos
de diferentes anos de escolarização. Por exemplo: alunos fundamental 1 com
alunos de educação infantil ou alunos de fundamental 2 em interação com
alunos de fundamental 1 e educação infantil.
6. Os conhecimentos formais se classificam em aqueles que podem ser aplicados diretamente à vida cotidiana, por exemplo conhecimentos sobre plantas,
insetos, doenças transmissíveis, e aqueles que não têm aplicabilidade direta,
mas que causam modificações no funcionamento do cérebro e modificam os
processos de pensamento. Por exemplo, a álgebra, sem aplicação direta na
vida cotidiana, que forma redes neuronais muito importantes (que constituem o pensamento lógico) e podem ser utilizadas na elaboração do pensamento crítico.
7. Alguns componentes do currículo precisam se transformar em instrumentos
do pensamento, ou seja, eles precisam ser tão bem aprendidos de forma que
sua utilização passe a ser praticamente automática. A tabuada e a base dez na
matemática, a sintaxe da língua escrita, a regência verbal, o conhecimento amplo da subordinação na escrita e na leitura, a transformação dos componentes
da natureza nas ciências são alguns exemplos.
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8. O conteúdo é essencial para a formação de conceito, e o avanço do pensamento está ligado à exploração de múltiplas possibilidades de aplicação do
conceito. Em outras palavras, não se forma conceito sem conhecer e estudar
os conteúdos de cada área do conhecimento.
9. A pesquisa e a formação de comportamento investigativo são eixos estruturadores da docência, uma vez que o cérebro aprende pela experimentação,
observação e análise de processo e resultados, sucedidos pela reflexão e pela
proposição de novas perguntas.
10. A educação infantil tem uma grande relevância, pois é neste período de desenvolvimento humano que acontecem a formação e ampliação dos acervos
de memória que fornecem as bases para as aprendizagens escolares do ensino
fundamental e ensino médio. As estruturas cerebrais formadas neste período
impactam por décadas a apropriação e utilização de sistemas simbólicos e os
processos de pensamento.
11. Aprender a ler e a apropriação da escrita acontecem como fatos culturais, ou
seja, não há área no cérebro geneticamente determinada para ler e para escrever, como há para a fala. Desta forma, é preciso formar no cérebro uma nova
estrutura que envolve inúmeras áreas cerebrais.
12. Ler e escrever, embora relacionadas, são aprendizagens distintas. Uma pessoa pode ler bem uma língua e não saber escrevê-la. Isto significa que no currículo devem constar oralidade, leitura e escrita como aquisições específicas
a serem feitas e na docência são necessários planejamentos distintos para leitura e para escrita. Outra revelação da neurociência é que escrever não é uma
transcrição da fala, o cérebro utiliza várias áreas além das áreas da fala para
formar a estrutura que o capacita a ler com compreensão e a dominar a estrutura do sistema formal da escrita de qualquer língua.
13. Aprender envolve o sistema emocional, portanto as emoções são parte integrante da motivação (envolvimento com o conhecimento e disponibilidade
para aprender) e da formação de memórias, uma vez que está comprovado
que a memória é modulada pela emoção.
14. Saber conviver
15. Saber conviver inclui enfrentar conflitos, resolver situações de conflito e formar comportamentos de tolerância. Para tanto, é preciso aprender a escutar,
que é algo que se aprende na vida em coletivo, em processos de interação social. Trabalhar em equipe, brincar em grupo, atuar com respeito ao outro nos
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jogos de ação, cantar em coral, atuar em peças de teatro, realizar experimentos
científicos são algumas das situações pedagógicas cuja realização promove o
saber conviver na escola. Além disso, estas atividades promovem a confiança
em si e nos outros.
16. Comportamentos de responsabilidade e de esforço e persistência são componentes importantes na vida adulta e eles se formam em situações concretas na
infância e adolescência. A escola tem um papel importante neste aspecto da
formação dos alunos, pois a proposta pedagógica da escola é que favorecerá
tais comportamentos.
17. Vivência com a natureza. A experiência real imediata com a natureza tem um
impacto importante no desenvolvimento do cérebro e na compreensão do fenômeno científico.
18. Não há separação entre arte e ciência no cérebro, assim como entre emoção
e cognição. Antes de produzir ciência formalmente, o ser humano produziu
arte. Os estudos do cérebro revelam a importância que a arte tem no desenvolvimento da pessoa e como a arte provoca mudanças no cérebro, tanto fisiológicas, como de funcionamento. A Arte modifica áreas do cérebro e as modificações são, várias delas, permanentes. Por exemplo, quem aprende a tocar
um instrumento tem áreas aumentadas pelas redes neuronais que se formam
pela prática musical e estas redes se mantêm mesmo que a pessoa deixe de
tocar o instrumento. Crianças que iniciam treino formal de música logo cedo
apresentam, invariavelmente, melhores resultados acadêmicos.

Currículo para o desenvolvimento humano e as aprendizagens escolares
Considerando o desenvolvimento biológico e cultural da espécie humana, o currículo deve incluir dois campos que, naturalmente, se superpõem: componente curricular
para o desenvolvimento humano e componente curricular para as aprendizagens
escolares.
As aprendizagens escolares dependem e/ou são baseadas no desenvolvimento
humano. Na educação infantil e no início do fundamental 1 (primeiro e segundo anos)
a carga horária dos componentes curriculares para o desenvolvimento humano demanda
um tempo maior do que nos anos subsequentes. A carga curricular para o desenvolvimento humano será tão maior quanto menor forem as crianças. Por exemplo, na
educação infantil há que se desenvolver a percepção auditiva, visual, tátil e olfativa.
Igualmente, neste período, é que se dá o grande desenvolvimento da função simbólica,
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da memória e da imaginação que, na criança, ocorre pelo brincar, pela música, pelo desenho, pelas várias formas de narrativa. Atividades que promovem o desenvolvimento
humano são de grande importância.
À medida que a criança cresce e se desenvolve, acontece a introdução gradativa de
conteúdos escolares.
Na dimensão das aprendizagens escolares, neste período, alguns dos componentes
integrantes do currículo são a formação, na memória, das letras, algarismos, sinais de
pontuação e sinais da matemática pela manipulação do alfabeto e do numerário móvel;
o desenvolvimento do conceito de quantidade, do pensamento espacial e geométrico e
a experimentação com os fenômenos das ciências.
Fenômenos científicos e a experimentação com elementos da natureza são possibilidades para a introdução ao universo das ciências, com observação e registro pelo
desenho na educação infantil e pelo desenho e escrita no ensino fundamental 1. No
ensino fundamental 2 e no ensino médio, devido às mudanças que ocorrem durante o
processo de maturação do cérebro, requer-se, também, que se mantenham no currículo
os componentes que educam a atenção e favorecem a aprendizagem como a música,
o desenho e a prática constante da pesquisa científica com os comportamentos de
observação e registro.

As aprendizagens escolares, na vida cotidiana e o currículo
O ser humano tem uma capacidade extraordinária para aprender e criar memórias
que permanecem por toda uma vida. Enquanto algumas aprendizagens são possíveis
pela vida de cultura, pela imitação e por outros mecanismos, as aprendizagens escolares têm uma especificidade, uma vez que os conhecimentos formais só são aprendidos
se forem ensinados, assim como dependem de estudo para que se formem conceitos e se
formem memórias de longa duração. Os conteúdos ensinados não tem que, necessariamente, ter uma aplicação direta na vida cotidiana. Muitos deles impactam os processos
mentais internos e, em muitos casos, a apropriação de conhecimentos leva à formação
de instrumentos e meios para o pensamento.
Na realidade, vários conhecimentos precisam se transformar em instrumento do
pensamento, ou seja, devem passar a auxiliar a reflexão e a aquisição de outros conhecimentos e a formação de novos conceitos. Por exemplo, a tabuada é um conteúdo da
matemática, uma vez aprendido o princípio multiplicativo que é o elemento estruturador da tabuada, o aluno é capaz de realizar outras aprendizagens e lidar com outros
conhecimentos que envolvam este princípio, não só na matemática como em outras
áreas do conhecimento.
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Aprendemos porque temos a capacidade de simbolizar e de criar memórias. O
conhecimento surge da vida em sociedade, é socializado através das muitas formas de
comunicação entre os seres humanos, mas sua efetivação é individual. Isso quer dizer
que o que uma pessoa aprende fica “guardado em seu corpo, principalmente em seu
cérebro”. O que cada um de nós sabe, acaba quando morremos. Só permanece aquilo
que ficou registrado através de sistemas existentes nas artes, nas ciências e nas linguagens ou aquilo que é passado de geração a geração pelas tradições orais.
Aprendemos porque temos a capacidade de elaborar processos complexos e
transmiti-los. Aprendemos por imitação ou pelo ensino. A aprendizagem transforma
as possibilidades de desenvolvimento, tanto do que se observa como comportamento
(externo) quanto dos processos internos. É exatamente essa capacidade de transformação interna, à qual não tínhamos acesso para estudo direto, que hoje se mostra como
um fator novo importante para a pedagogia.
De fato, o acesso aos processos biológicos do cérebro que acompanham a ação e o
pensamento no ser humano, tem nos revelado que há uma coreografia muito próxima
entre o que chega ao cérebro pelos cinco sentidos e as redes que se formam internamente. Revela, também, que temos uma dimensão de sentidos internos que funcionam,
se relacionam e integram elementos internos (fala interna, imagética visual, sonhos e
consciência). Uma das descobertas mais importantes da neurociência é a de que o cérebro apresenta grande plasticidade. Ele se organiza e pode reformular uma organização,
isto é, se reorganizar funcionalmente para atender a alguma adaptação necessária. Um
dos exemplos mais marcantes é o que acontece para que uma pessoa se alfabetize. Ler e
escrever requerem adaptações no funcionamento cerebral, uma vez que não há, na genética da espécie, áreas designadas para e leitura e para a escrita. Segundo as pesquisas, já
foram identificadas 17 áreas necessárias para que uma pessoa possa ler, isto é, a reorganização do cérebro requer a formação de redes neuronais envolvendo 17 diferentes áreas
do cérebro para que uma pessoa leia com compreensão (Wolf, 2007) e para ler e escrever a pessoa precisa formar uma estrutura neuronal, denominada por Dehaene (2007 )
de boîte aux lettres (tradução livre: caixa de letras), ou seja, uma formação cerebral nova
para poder ler com compreensão e ser capaz de escrever textos com sintaxe e semântica.
A escrita é um conhecimento formal, ou seja, é um sistema que precisa ser apropriado pelo aluno e, para tanto, ele depende da docência, que encaminhe as formações
neuronais específicas para que ele possa escrever.
A criação da escola coincide com a invenção da escrita. Depois da criação da
escrita, o desenvolvimento cultural da humanidade se acelerou, chegando à invenção
da imprensa no século XV. A partir daí, houve uma aceleração ainda mais acentuada no
desenvolvimento das ciências e das técnicas artísticas, na invenção de equipamentos, na
produção literária e no desenvolvimento tecnológico. A aceleração foi tal que, hoje, testemunhamos em uma mesma geração mudanças marcantes nas formas de comunicação
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humana, no fluxo de informação entre países e na inovação instrumental e tecnológica.
Isso se reflete na escola: educar uma criança, atualmente, exige dos professores a compreensão do desenvolvimento humano em contextos culturais distintos, como as redes
sociais, a convivência diária e contínua com novos equipamentos tecnológicos de comunicação, assim como grande rapidez nos avanços científicos.
A escola continua sendo, no entanto, um contexto cultural no qual a vivência simbólica constitui o eixo da relação entre docentes e alunos entre si e com o conhecimento
formal.
Quanto à educação escolar, temos a considerar duas premissas: primeiramente que
a escola é um dos contextos de desenvolvimento da espécie humana, contexto no qual
a dimensão cultural está fortemente presente. A escola é uma invenção da cultura (criação cultural), assim como os conhecimentos que ela deve universalizar para as novas
gerações são, todos, produtos da cultura. A segunda premissa é que, como o desenvolvimento do ser humano é biológico e cultural (conforme as pesquisas sobre o cérebro
já demonstraram), a escola passa a ser um componente inegável do desenvolvimento e
formação do cérebro de cada pessoa.
Considerando estas premissas, o currículo assume uma dimensão formadora e para
ser desenvolvido ele depende da memória de cada professor em sala de aula. Não são
apenas os projetos político-pedagógicos ou o material didático adotado e, nem mesmo,
a tecnologia que definirão per se a qualidade da educação formal. A pessoa de cada professor com seus acervos de memória, constitui o ponto de partida para a proposição da
didática que levará o aluno ao conhecimento.
A neurociência propõe como um dos eixos fundamentais da escolarização a formação e compartilhamento de memórias. Ela desloca uma visão centrada ou no professor
ou no aluno para propor uma visão que integra os acervos de conhecimento que o professor possui em sua memória aos processos de memória que o aluno necessitará realizar
para que aprenda.
Assim, a partir da neurociência pode-se sugerir a integração dos conhecimentos formais e métodos, traduzindo-se em uma concepção pedagógica de docência que inclui,
em suas linhas orientadoras, como o cérebro aprende (aluno) e como o cérebro pode e
deve se organizar para ensinar (professor).
O desenvolvimento do cérebro é função da cultura e dos objetos culturais existentes
em um determinado período histórico. O currículo é uma criação cultural, portanto,
é inerente a ele o fato de que as mudanças geracionais precisam ser consideradas
pela pedagogia.
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O cérebro: permanências e mudanças
Testemunhamos, nas últimas duas décadas, mudanças extraordinárias no desenvolvimento cultural da espécie humana. Como resultado, os processos de desenvolvimento
das novas gerações apresentam peculiaridades novas, mesmo para professores jovens.
O cérebro, no entanto, mantém seu processo de desenvolvimento, conforme traçado pela genética da espécie. Continuamos a ter genética para falar, para cantar, para
engatinhar e para ficar ereto e caminhar com os dois pés. Cinco mil anos de existência
da escrita ainda não modificaram o cérebro de forma que cheguemos a ler e a escrever
sem sermos ensinados e sem estudar e praticar muito. Ou seja, ler e escrever continuam
sendo aprendizagens culturais.
O mesmo se dá com todos os componentes curriculares. Portanto, a docência dos
conteúdos mantém-se necessária, porém com o diferencial de que as formas humanas
de ensinar os conhecimentos formais se diversificaram,..
A aprendizagem dos conhecimentos do currículo continua dependendo das funções
como percepção atenção, memória e imaginação, e continuam a fazer parte do currículo
as atividades humanas que levam a desenvolver estas funções. Dentre elas destacamos
as atividades artísticas, principalmente a música, o desenho e o drama e as atividades
próprias do comportamento investigativo e de pesquisa.

Currículo e formação de conceitos
O ser humano constitui e amplia os conceitos, continuamente, mas essa ampliação
depende tanto de elementos internos quanto externos à pessoa. Para a constituição de
um conceito, a construção de significado não é suficiente. É preciso que haja, também, o
estabelecimento e a compreensão das relações múltiplas possíveis entre os vários significados. Em outras palavras, não basta, por exemplo, construir o significado da palavra
“ímã” como um objeto ferroso que gruda em outro; é necessário compreender como e
por que isso ocorre, compreender qual é a relação entre as cargas, compreender o que é
campo magnético e relacionar estes fatos com fenômenos da natureza, como a queda do
raio, por exemplo. Ao compreender a rede de relações do conhecimento, o ser humano
constitui categorias de pensamento que vão permitir, por sua vez, a compreensão de
redes de relações cada vez mais complexas.
A informação faz parte, mas não dá conta da abrangência de todo o processo de formação do conceito. Há um movimento necessário de realimentação situada no tempo: a
formação de conceitos depende de experiências, informações e dados que sejam capazes
de transformar o conhecimento já constituído e que sejam disponibilizados aos educandos ao longo de um ano letivo ou de um ciclo de formação.
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O conceito se constitui ao longo de um tempo e de forma organizada, e caminha no
sentido da complexidade crescente. À medida que novos elementos e novas informações são oferecidos ao aluno, os conceitos desenvolvidos se ampliam e se tornam mais
abrangentes. O tempo para aprender, geralmente, não é um tempo curto, pois a construção e o desenvolvimento dos conceitos são feitos progressivamente e dependem de
sucessivas retomadas de um mesmo conteúdo.
Se há, portanto, um processo, o professor precisa identificar o nível de desenvolvimento dos educandos para intervir de modo a não repetir o que o aluno já fez ou já
sabe, mas também não dar saltos muito grandes, que impossibilitem ao aluno estabelecer ligações, criar significados, estabelecer relações e, consequentemente, aprender.
Isso implica o confronto entre os conceitos mais fragmentados que a criança constitui no cotidiano e o conhecimento organizado. Mas esse confronto não é, meramente, de
conteúdo. Ele é, também, de processos de construção de significado, ou seja, a construção do conhecimento formal é diferente da construção do conhecimento do cotidiano no
que se refere às categorias de pensamento que os organizam e os elaboram. Em outras
palavras, a própria possibilidade de se apropriar do conhecimento formal dependerá
da existência de categorias de análise e de processos de pensamento, que só são constituídos quando a pessoa entra em relação com o conhecimento formal.
Não se trata, portanto, de desenhar um currículo que, simplesmente, dê
continuidade à experiência do cotidiano que o aluno traz, mas de transformá-la
à luz do próprio conhecimento.
Destacamos a seguir, alguns tópicos importantes para os componentes curriculares com base no desenvolvimento humano.

O currículo e os processos de percepção e atenção
As aprendizagens escolares acontecem como suporte do desenvolvimento da espécie, como já colocado anteriormente.
A percepção realizada pelos sentidos abre caminho para que cheguem ao cérebro
todo tipo de informação vindo dos contextos de vida da pessoa. A primeira condição
para aprender é que haja processamento no cérebro. Para perceber, são necessários os
estados progressivos de atenção: alerta, foco e concentração e atenção executiva.
Para que sejam percorridos estes estados progressivos da atenção é necessário educá-la: a educação da atenção é um componente essencial para a educação
contemporânea.
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O excesso na utilização de equipamentos eletrônicos e a diminuição nas atividades
coletivas da vida de cultura (brincadeiras, atividades lúdicas e celebrações) e atividades da cultura da infância, assim como alguns equívocos a respeito do desenvolvimento
infantil têm levado as crianças a constituírem comportamentos dispersivos em sala de
aula. Atualmente, a escola defronta-se com um novo desafio, que é desenvolver nas
crianças comportamentos básicos de atenção.
PERCEPÇÃO E ATENÇÃO
Percepção e atenção são funções das quais dependem as aprendizagens de modo
geral e, em particular, as aprendizagens dos conhecimentos escolares. Sem atenção, não há processos adequados de percepção, principalmente, visual e auditiva.
Por exemplo, o aluno não ouve o que o professor fala ou esquece rapidamente.
Sem isto não chegam ao cérebro os conteúdos a serem aprendidos e as informações a serem processadas.
Sem a atenção executiva não há aprendizagem dos conhecimentos escolares, pois
não se formam memórias, nem o aluno traz à sua consciência o conteúdo ensinado.
Sem atenção executiva e sem consciência, não se têm as condições necessárias para
as atividades de pensamento como reflexão, análise, comparação, síntese. Além
disso, não acontece a formação de redes neuronais de relações entre os conceitos,
conhecimentos e informações entre duas ou mais áreas do conhecimento.

Currículo, pensamento e argumentação
O corpo de conhecimentos que ensinamos deve levar à argumentação e ser utilizado
para tal. Para argumentar é necessário o conhecimento, o desenvolvimento da oralidade que, por sua vez, está diretamente condicionada ao conhecimento da sintaxe e da
semântica, ao léxico da fala interna e à consciência do conhecimento. Para argumentar,
é necessário refletir, e a reflexão é construída através da formação de memórias possibilitada pelo próprio conhecimento formal. Ao ser ensinado um novo conteúdo, se este
for situado no contexto histórico de sua criação ou elaboração, o aluno poderá formar
memória com redes neuronais mais densas, ou seja, mais neurônios disponíveis para a
realização de um número maior de sinapses. Por exemplo: a revolução industrial geralmente é introduzida como uma mudança na produção, na acumulação de capital e nas
formas de trabalho. Porém, a revolução industrial impactou a vida do ser humano nas
dimensões da alimentação, do sono e na quebra do ritmo biológico. Afetou o funcionamento das áreas de recompensa no cérebro, afastando o ser humano de certas práticas
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culturais e da vida cotidiana que causavam recompensa imediata. A interdisciplinaridade está nas relações que se podem estabelecer a partir do fenômeno histórico, no caso
a revolução industrial com outros domínios do conhecimento.
Ao se ensinar um conteúdo é necessário trazer à consciência do aluno o método, ou
seja, como o conteúdo foi produzido. Como foi que o historiador elaborou o conteúdo:
ele pode ter utilizado fontes primárias e/ou fontes secundárias, daí como se faz a pesquisa em fontes secundárias, quais são estas fontes e assim por diante.
A formação do pensamento argumentativo se faz a partir de propostas curriculares,
tais como a prática de diálogos. A prática contínua de diálogo promove a ampliação do
acervo léxico, desenvolve os processos de pensamento e forma redes neuronais que dão
suporte à argumentação. Os diálogos no currículo podem incluir interação com artistas,
cientistas, organizações sociais, grupos de etnias que compõem a população brasileira,
profissionais de funções públicas e privadas, entre outros.
Outra possibilidade curricular é propor fóruns para debates intraescolares, como
um período de 60 minutos semanais na própria turma, mensal com as várias turmas da
escola e assim por diante.
A socialização de conhecimentos também promove o desenvolvimento do pensamento, fortalece os conceitos e cria situações positivas de interação dentro da escola.
A interação entre turmas de um mesmo ano, entre as turmas de um segmento e entre
segmentos deve figurar como parte da socialização de conhecimentos e valorização das
experiências pedagógicas realizadas na escola.
Estes momentos são definidos no currículo e fazem parte do planejamento pedagógico e do mapa de uso do tempo da escola.

Currículo, tempo e espaço
A antropologia da educação traz contribuições importantes para a reflexão sobre
currículo. Hoje confirmados e valorizados pela neurociência, temas importantes da antropologia se colocam como essenciais na formulação do currículo. Destacamos o tempo
e o espaço. Não basta estabelecer conteúdos apenas (embora os conteúdos sejam, sim,
necessários) ou projetos educativos. Há que se definir em que espaços e com que alocação
de tempo serão conduzidas a docência e as propostas para aprendizagem, realizadas as
atividades de ensino, de estudo e de pesquisa.
TEMPO
Um dos desafios na organização do currículo é a alocação dos tempos para as aulas,
estudos, projetos e avaliação. Em princípio, se o tempo curricular não for adequado aos
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tempos de aprendizagem da espécie humana em seus diferentes períodos de desenvolvimento, o aluno não aprenderá.
A antropologia elege o tempo como uma das grandes categorias para orientar a
formulação do currículo, portanto ele deve ser integrado à grade curricular, no que é
fortemente sustentado pela neurociência. O tempo é categoria determinante para que
o aluno aprenda ou não.
Primeiramente há que se considerar que há um tempo biológico: há um processo
químico que ocorre no cérebro que aprende e sem o qual não se efetua aprendizagem
alguma. Este intervalo de tempo para a realização das sinapses entre neurônios é estabelecido pela genética da espécie e a pedagogia precisa se adequar a ele. Em suma,
ninguém aprende nada de uma hora para outra. Há necessidade de estudo, sistematização e evocação para a formação de memórias de longa duração.
ESPAÇO
Os espaços para aprendizagem precisam ser definidos na elaboração do currículo.
Como espaços, temos hoje os espaços reais e os espaços virtuais. Entre os espaços reais de
ocupação e deslocamentos concretos temos sala de aula, outras dependências da escola,
espaços do entorno da escola, espaços públicos abertos (praças, ruas, parques, áreas semirrurais e rurais) e espaços públicos fechados (bibliotecas, museus, órgãos públicos, centros
comunitários), espaços privados abertos à participação escolar (empresas, organizações
civis, centros de cultura de gestão privada).
Os espaços virtuais são aqueles propiciados pela tecnologia, com e sem interatividade,
acessados e utilizados através da internet. Por ser recente, o espaço virtual é um grande desafio para as escolas hoje. Incluir no currículo demanda uma compreensão que particulariza
o que é tecnologia e o que é participação em espaços virtuais de conhecimento. O trânsito
no espaço virtual é algo a ser formado nos alunos. Pesquisar na internet, beneficiar de um
acervo considerável de conhecimentos disponível na internet não é algo que se adquira de
per se. O domínio técnico é uma coisa, a exploração da informação pertinente à formação
de conceitos e apropriação de conhecimentos formais é outra bem diferente. Desta forma
hoje se coloca, como parte do currículo, aprender a se mover nos acervos de conhecimentos
formais da internet, pesquisar e utilizar os inúmeros recursos para a realização de aprendizagens, com novas formações de memórias.
Assim, novos instrumentos culturais levam a novas possibilidades pedagógicas. O
computador é um bom exemplo; com a internet, ele modificou as formas de lidar com informações, impactando os processos da memória.
Como o cérebro está em processo de maturação durante todo o período da educação
infantil até o final do ensino médio, a vivência na escola faz parte da pessoa não somente
com os conhecimentos formais, mas com a formação da pessoa humana e de sua integração
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na sociedade. Como consequência, temos que o educar deve incluir também o conhecimento dos espaços públicos e a utilização deles como direito de cidadania (ruas, praças,
museus, bibliotecas).
A ocupação do espaço com os conhecimentos aprendidos na escola também é uma
aprendizagem importante. Produção de livros feitos pelos alunos disponibilizados na comunidade, apresentações de trabalhos científicos, compartilhamento de fazeres das várias
formas de arte, divulgação virtual de produtos dos conhecimentos formais estudados,
varais de poesia, leituras para grupos da comunidade são algumas das muitas possibilidades curriculares.
Sempre haverá na escola a formação de valores, intencionalmente ou não. Cada aluno
formará comportamentos e assumirá valores a partir das vivências intergeracionais na
escola. Temos um cérebro aparelhado para isto com neurônios especializados em espelhar
o outro e imitar, estejam os adultos na escola conscientes ou não deste fato. A formação de
valores como responsabilidade, esforço, trabalho em equipe, tolerância, respeito mútuo,
confiança serão incorporados da mesma forma que violência, intolerância, desrespeito,
insensibilidade. Isto acontece na escola muito ligado às questões de disciplina e de avaliação. Porém, a fonte primeira para se cuidar da dimensão humana é incluir componentes
curriculares voltados para a formação humana.
Desta forma, o currículo que se ocupa do desenvolvimento humano e do ensino dos
conhecimentos formais é o currículo que mais se aproxima da realidade biológica e cultural do
desenvolvimento e maturação do cérebro, assim como da formação integral do ser humano.

Recebido em outubro de 2015 e aprovado em dezembro de 2015
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The contributions of neuroscience
for curriculum design
ABSTRACT: It is important to consider how the brain learns to assimilate formal knowledge when designing a curriculum. This is a consequence of the cultural evolution of the species. Neuroscience shows
that in order to promote learning the curriculum should include the activities that form the basis for the
acquisition of school knowledge, as this guides the actions of the teacher and provides a context for the
student´s relationship with learning.
Keywords: Human development. Neuroscience. Learning. Curriculum.

Contributions des neurosciences
pour l'élaboration du programme scolaire
RÉSUMÉ: Pour définir le programme scolaire, il est important de prendre en considération la façon
dont le cerveau assimile les connaissances formelles, résultat de l'évolution culturelle de l'espéce. Les
neurosciences revélent que, pour stimuler l'apprentissage, le programme scolaire, qui oriente l'action
du professeur et détermine la relation de l'éléve avec la connaissance, doit comporter les activités qui
forment la base indispensable à l'acquisition des connaissances scolaires.
Mots-clés: Développement humain. Neurosciences. Apprentissage. Programme scolaire.

Contribuciones de la neurociencia
para la concepción del currículo
RESUMEN: Para definir el currículo es importante considerar como el cerebro aprende los conocimientos formales, resultado de la evolución cultural de la especie. La neurociencia revela que para promover
el aprendizaje, el currículo, que guía la acción del profesor y la relación del aluno con el conocimiento,
debe incluir las actividades que constituyen la base para adquirir los conocimientos escolares.
Palabras clave: Desarrollo humano. Neurociencia. Aprendizaje. Currículo.
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O público e o privado na educação
Projetos em disputa?
Vera Maria Vidal Peroni*
Maria Raquel Caetano**

RESUMO: Este artigo enfoca as relações entre o público e
o privado, neste período particular do capitalismo, em que
ocorrem redefinições do papel do Estado, trazendo consequências para a educação. Buscamos mapear quem são
os sujeitos envolvidos no processo de elaboração da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e suas relações com
instituições públicas e privadas. Analisamos como o privado
interfere no público, por meio da direção e da execução das
políticas educacionais, com implicações para a democratização da educação.
Palavras-chave: Público-privado. Parcerias. Democratização da
educação. Base Nacional Comum Curricular.

Introdução

E

ste texto procura debater as mudanças ocorridas nas relações entre o público
e o privado, neste período particular do capitalismo, de redefinições do papel
do Estado1, bem como suas consequências para o conteúdo da educação. Nesse
contexto de mudanças, pretendemos apresentar elementos para debater se as bases
nacionais curriculares em discussão podem contribuir para o processo de construção
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de uma educação mais pública e democrática ou, ao contrário, são um elemento a mais
para o processo de privatização da educação pública.2
Ao analisarmos a relação entre o público e o privado na educação, surge a questão
da produção e da apropriação do conhecimento. Perguntamos então: qual conhecimento?
Quem decide o que ensinar e como ensinar? Em nossas pesquisas, principalmente as que
analisam as parcerias entre instituições privadas e escolas públicas, verificamos que o
privado define o conteúdo do público, tanto nos aspectos de gestão quanto nos aspectos
pedagógicos. Nesse sentido, temos uma definição maior acerca de um currículo nacional
que pode significar um avanço no processo democrático, se for definido coletivamente
e respeitar as diversidades culturais. No entanto, pode também significar uma maior
prescrição e diminuição da autonomia docente. O privado, pela grande influência que
tem no atual processo de correlação de forças, pode influenciar muito na definição do
currículo nacional, o que trará consequências ainda maiores para a democratização no
País, com o aumento do processo de mercadificação já em curso.

Mudanças no papel do Estado: relação público-privado
A relação entre o público e o privado na política educacional é parte constitutiva das
mudanças sociais e econômicas; não é uma questão de determinação, mas de relação e
processo3. Desse modo, tanto o Estado quanto a sociedade civil são partes constitutivas
do movimento de correlação de forças4 de sujeitos5 situados em um contexto histórico e
geográfico6, perpassados por projetos societários distintos. Não se trata de uma contraposição entre Estado e sociedade civil, pois vivemos em uma sociedade de classes em que
sociedade civil e Estado são perpassados por interesses mercantis. Afinal, como aponta
Wood (2014,p.28), “o poder econômico do capital não pode existir sem o apoio da força
extra-econômica; e a força extra-econômica é hoje, tal como antes, oferecida primariamente pelo Estado”. Tendo como base essa concepção, enfocamos em nossas pesquisas a
sociedade civil mercantil, em que o privado está vinculado ao mercado (PERONI, 2015).
É importante, ainda, ressaltar que a relação entre o público e o privado não inicia
neste período particular do capitalismo; historicamente, foram muito tênues as linhas
divisórias entre o público e o privado. Assim, a democratização da educação pública
ainda é um longo caminho e questionamos as implicações da mercantilização do público
nesse processo. A democracia é entendida como a materialização de direitos em políticas coletivamente construídas na autocrítica da prática social (PERONI, 2013).
Entendemos que a mercadificação da educação pública não é uma abstração, mas
ocorre via sujeitos e processos. Trata-se de sujeitos individuais e coletivos que estão cada
vez mais organizados, em redes do local ao global, com diferentes graus de influência
e que falam de diferentes lugares: setor financeiro, organismos internacionais e setor
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governamental. Algumas instituições têm fins lucrativos e outras não, ou não claramente,
mas é importante destacar que entendemos as redes como sujeitos (individuais e coletivos) em relação, com projeto de classe (PERONI, 2015). No caso deste artigo, buscamos
mapear quem são os sujeitos envolvidos no processo de elaboração da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).
Entendemos as redefinições no papel do Estado como parte de mudanças sociais
e econômicas deste período particular7 de crise estrutural do capital, em que as contradições estão mais acirradas. Outro pressuposto teórico da análise do processo de
redefinição do papel do Estado foi o de que a crise fiscal é parte de um movimento maior
de crise do capital, e não a causadora da crise, como foi diagnosticado pelo neoliberalismo e partilhado pela Terceira Via.
Entendemos que a perspectiva salvacionista, de que o privado mercantil deve garantir a qualidade da educação pública, está inserida em uma lógica que naturaliza essa
participação, pois parte do pressuposto neoliberal de que não é o capitalismo que está
em crise, mas o Estado. A estratégia, para essa concepção, é reformar o Estado ou diminuir sua atuação para superar a crise. O mercado é que deverá superar as falhas do
Estado, portanto a lógica do mercado deve prevalecer, inclusive no Estado, para que
ele possa ser mais eficiente e produtivo. Verificamos que essa prescrição tem-se materializado na educação de diversas formas, por meio da influência externa, o que Ball
e Junemann (2012) denominam privatização exógena, e da privatização endógena, no
interior do setor público.
Nossas pesquisas demonstram que, no Brasil, o processo de privatização do público
ocorre de várias formas, tanto por meio da direção8 quanto da execução das políticas
educativas, como é o caso Movimento Todos pela Educação, em que os empresários acabam influenciando o governo federal, tanto na agenda educacional quanto na venda de
produtos educativos9. Isso também acontece por meio da execução, que ocorre, principalmente, para as pessoas mais vulneráveis, na educação de jovens e qdultos, creches10,
educação especial e educação profissional11. Mas também ocorre ao mesmo tempo na
execução e direção, como verificamos nos estudos sobre as parcerias em que instituições
privadas definem o conteúdo da educação e também executam sua proposta por meio
da formação, da avaliação do monitoramento, premiação e sanções que permitem um
controle de que seu produto será executado.
A oferta educacional se ampliou para quem historicamente não teve acesso, e essa
ampliação ocorreu na escola pública no ensino fundamental e médio. A oferta permanece pública, com 84,26% das matrículas no ensino fundamental (EF) e 86,75% no
ensino médio (EM), e em instituições privadas há apenas 15,73% no EF e 13,25% no EM.
A oferta permanece sendo majoritariamente pública, sendo que a privatização ocorreu
no que chamamos de “conteúdo da proposta”, com a lógica mercantil influenciando no
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processo pedagógico e na organização da escola pública. Nesse caso, o privado assume
a direção das políticas educativas e define a produção e apropriação do conhecimento.
Destacamos o Instituto Ayrton Senna12 e o Unibanco/PJF13 que fazem parcerias
com escolas públicas de ensino fundamental e médio. Essas instituições se utilizam de
programas padronizados e replicáveis para os diferentes estados do País, com um forte
controle e monitoramento dos resultados.
Assim sendo, concordamos em parte com Alferes e Mainardes (2014) sobre a importância de um currículo nacional, pois a sua ausência propicia que o setor privado tome
as decisões acerca do conteúdo da educação, como verificamos com os exemplos citados. No entanto, apontamos para a forte presença do setor privado se organizando para
definir a direção da BNCC, como veremos no próximo item. Os autores afirmam que
o silêncio do poder público, no que se refere à definição de um currículo comum
definido nacional ou localmente (para uma rede de ensino), tem facilitado a atuação de organismos privados, por meio de assessorias para a adoção de material
didático, apostilas ou métodos de alfabetização. (ALFERES; MAINARDES, 2014,
p. 253).

O tema é polêmico e tem gerado muito debate em nível nacional, no que se refere
à questão por nós pesquisada, sobre a presença cada vez maior do setor privado mercantil na escola pública. Ter um currículo nacional, democraticamente debatido, poderia
contribuir para que o currículo deixasse de ser definido apenas por avaliações nacionais, livros didáticos e empresas privadas que fazem parcerias com escolas públicas.
Nesse sentido, Sacristán (1998) destaca a importância de uma discussão pública
acerca do currículo de um país em um processo democrático:
Eu considero que, na democracia, a intervenção publicamente discutida e pactuada do estado sobre o currículo para estabelecer algumas regras do jogo a serviço
dos interesses gerais pode ser preferível a que o currículo seja determinado por
empresas industriais multinacionais, como já está começando a acontecer em
outros contextos, ou pela publicação de empresas privadas de livros didáticos.

Consideramos importante a advertência de Sacristán (1998) sobre a necessidade de
definir democraticamente o currículo e destacamos que o conceito de democracia está em
disputa. Entendemos que a presença de sujeitos vinculados ao mercado definindo questões curriculares não ocorre por acaso, mas como parte de um pressuposto, defendido
pela Public Choice de que a democracia e as regulações sobre o Estado são prejudiciais
ao livre andamento do mercado, por isso é preciso estabelecer limites constitucionais
contra as instituições democráticas vigentes: eliminando o voto, o que é mais difícil, ou
restringindo o impacto do voto por meio da privatização e desregulamentação, provocando o desmantelamento do Estado (BUCHANAN; MCCORMIC; TOLLISON, 1984).
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Enfim, destacamos que há correlação de forças que envolvem a definição do conteúdo da educação ou o currículo de um país, uma vez que
o currículo nunca é uma simples coleção neutra de saberes, que se manifesta de
alguma maneira nos textos e aulas de uma nação. Forma parte sempre de uma
tradição seletiva, da seleção de parte de alguém, da visão que um grupo tem do
saber legítimo. Se produz a partir de conflitos e tensões e compromissos culturais, políticos e econômicos que organizam e desorganizam um povo. (APPLE,
1995, p. 153).

A Base Nacional Comum como campo de disputas entre o público e o privado
As discussões sobre as bases nacionais comuns não são novas no Brasil. Na década
de 1990, os Parâmetros Curriculares Nacionais já sinalizavam para um currículo comum
orientado pelas reformas da educação no governo FHC, com forte viés centralizador. Já
nos anos 2000, tivemos a definição das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
em todos os níveis, culminando em 2010 com a aprovação pelo Conselho Nacional de
Educação das Diretrizes da Educação Básica. Esse documento legisla sobre os diferentes níveis e modalidades da educação infantil ao ensino médio.
O Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado em 2014 confirma a necessidade da
base e define que a União, estados e municípios devem implantar os direitos e objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a BNCC do ensino fundamental
(BRASIL, 2014, meta 2). No PNE, a BNCC é relacionada às metas que dizem respeito à
universalização do ensino fundamental (metas 2 e 3); à avaliação e ao Ideb (meta 7); e à
formação de professores (meta 15) (BRASIL, 2014).
A BNCC tornou-se um campo de disputas na educação brasileira em que diferentes sujeitos individuais e/ou coletivos vêm se articulando para buscar espaço em uma
área fundamental da educação e da escola: o currículo. A disputa pelo currículo torna-se
importante, pois nele pode ser impresso o conteúdo e a direção a ser dada à educação
e à escola. Com esse objetivo, sujeitos individuais e coletivos organizados em instituições públicas e privadas vêm se articulando por meio de seminários, debates e relatos
de experiências internacionais.
O debate sobre a BNCC ganhou força em 2014 quando o Ministério da Educação
(MEC) retomou o debate para a construção dos direitos de aprendizagem para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Esse processo foi conduzido pela
Secretaria de Educação Básica (Seb) do MEC e a proposta final deverá ser encaminhada
ao Conselho Nacional de Educação até junho de 2016.
A BNCC pode ser vista como uma parte do currículo nacional em que se estabelece
o conjunto de conhecimentos e habilidades que cada estudante brasileiro deve aprender nas diferentes etapas da educação básica. Ela, como campo de disputa política e
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pedagógica, pública e privada, já trazia na sua concepção divergências entre a Secretaria
de Assuntos Estratégicos (Sae) e o MEC, por meio de propostas divergentes no interior
do governo. Essa questão ficou mais clara em matéria divulgada em jornal de circulação nacional:
O ministro Unger14 defende que o currículo brasileiro seja mais ‘ambicioso’ e
dessa concepção é que surgem, segundo ele, os pontos que podem divergir ao
trabalho dentro do MEC. Ele defende que o currículo tenha um repertório de
protocolos que indicariam aos professores maneiras concretas de ensinar cada
disciplina – não mandatório, mas exemplificativo. Embora Unger não identifique essa ideia como ponto polêmico, o secretário de Educação Básica do MEC,
Manuel Palácios, já indicou que sequências didáticas não deverão fazer parte do
projeto. (SALDAÑA, 2015, p. 1, grifo do autor).

Manuel Palácios, secretário de educação básica do MEC, tem apresentado que,
para os professores, “ela servirá como um norte, um guia para suas aulas. Ela irá, ainda,
reorganizar todo o sistema educacional, materiais didáticos, formação de professores,
avaliações que terão a Base como referência” (PALÁCIOS, 2015).
No entendimento de Palácios, o novo currículo vai se alinhar com avaliações nacionais, como a Prova Brasil e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “A Base Nacional
Comum Curricular vai funcionar como uma cartilha para determinar o que todos os
estudantes brasileiros têm direito e devem aprender durante o ensino público” (PALÁCIOS, 2015), o que é preocupante, pois padroniza o currículo nacional em um país tão
diverso quanto o Brasil.
Maria Margarida Machado, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisas em Educação (ANPEd), discorda da concepção e da metodologia de trabalho
definida para a temática pelo secretário da Seb, tendo em vista que reduz a concepção de
currículo à lista de objetivos e não considera as discussões que há dois anos já vinham
sendo feitas sob coordenação do MEC, quando estava em pauta a concretização das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e que ainda não foram consolidadas (VEIGA, 2015).
Já para a Anpae (2015), a BNCC é uma parte importante da construção do currículo escolar da educação básica brasileira, mas também se apresenta como campo de
disputas profundas entre projetos distintos de sociedade e de educação. Reitera que o
centro da discussão é o projeto de nação atual, assim como estão no centro da discussão as questões atuais relativas ao desenvolvimento e inclusão social.
Inês Barbosa, presidente da Associação Brasileira de Currículo (ABdC), em
recente documento divulgado pela ANPEd, apresenta que
a necessidade de definição de uma base nacional comum curricular, sustentada
pelo fato de esta ser uma exigência do Plano Nacional de Educação, entra em
choque com o fato de que no Brasil já existem diretrizes curriculares para os
diferentes níveis e modalidades de ensino, democraticamente formulada e em
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consonância com a política de respeito à diversidade nacional e à pluralidade de
possibilidades de se educar e ensinar populações diferentes em espaços-tempos
diferentes. (apud VEIGA, 2015).

Para a autora, a BNCC
compromete a autonomia docente, o direito à diferença e o respeito aos saberes e culturas locais por meio dos padrões impostos e do controle externo dos
processos pedagógicos. Os currículos nacionais unificados têm sido úteis para
a imposição de conteúdos mínimos baseados no pensamento e no modelo econômico hegemônicos, servindo-se das avaliações em larga escala para coibir o
trabalho autônomo, criativo e respeitoso da riqueza das diferenças sociais, culturais e de aprendizagem que caracterizam os cotidianos das escolas e aquilo que
neles se passa. (BARBOSA apud VEIGA, 2015).

Entre outras questões apontadas pelas entidades, está a forma de construção, ou
seja, com pouco envolvimento e discussões nas instituições formadoras de professores,
sem o envolvimento da comunidade escolar e sem ou quase nenhuma participação de
professores das escolas de educação básica. Em outras palavras, definir uma política
tão importante para o País com pouca participação dos principais envolvidos, os professores e formadores, pode ser um risco caro à educação brasileira. Ou, como afirma
Sandra Escovedo Selles (apud VEIGA, 2015), “[...] preocupo-me com a posição subalterna historicamente dispensada aos professores da educação básica nos processos de
produção curricular e de políticas educacionais”. A construção de um currículo nacional deve “expressar as múltiplas vozes dos professores, pesquisadores em educação e
educadores desse País”, conclui a pesquisadora.
Em relação à direção da política de construção do currículo e quanto ao conteúdo
da proposta de BNCC, ela se apresenta “como campo de disputas profundas entre projetos distintos de sociedade e de educação, e também está no centro da discussão sobre
o projeto de nação atual” (VEIGA, 2015). Na correlação de forças entre o público e o
privado, o último vem se articulando para dar direção ao processo de construção da
base, bem como interferir no seu conteúdo, o que chamamos de privatização por dentro da política pública, o que implica a democratização da educação como bem público.

O privado se articula para a construção e direção da política educacional
O Movimento pela Base Nacional Comum (MBNC) se apresenta como um grupo
não governamental de profissionais e pesquisadores da educação que atua, desde 2013,
para facilitar a construção de uma base de qualidade. “O Movimento promove debates,
produz estudos e pesquisas, investiga casos de sucesso em vários países e entrevista
alunos e professores”, segundo o site.
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Esse movimento iniciou em abril de 2013, durante um seminário internacional que
reuniu algumas instituições brasileiras do setor educacional organizado pelo Conselho
Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed) e Fundação Lemann. Participaram a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Conselho
Nacional de Educação (CNE), o Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP), a
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e o Movimento Todos pela Educação.
Na ocasião, para os participantes, ficou claro que adotar uma Base Nacional Comum
era um passo fundamental para promover a equidade educacional e o alinhamento do
sistema educacional brasileiro. Ou seja, a criação de uma base serviria como “espinha
dorsal” para os direitos de aprendizagem de cada aluno, a formação dos professores,
os recursos didáticos e as avaliações externas. A partir dessa constatação, segundo o
movimento,
formou-se um grupo, que, desde então, busca facilitar e acelerar o processo de
construção da Base, apoiando e disseminando pesquisas e insumos técnicos que
alimentem o debate e mobilizando atores como gestores, acadêmicos, pesquisadores, professores, líderes da sociedade civil organizada em torno da causa.
(MBNC, 2015).

Basicamente, esse grupo é composto de grandes instituições privadas que têm-se
articulado com instituições educacionais globais, visando promover mudanças na educação dos países, especialmente no currículo e avaliação e, consequentemente, na formação
docente, entre outros. São mudanças baseadas nas reformas ocorridas nos Estados Unidos, Austrália, Chile e Reino Unido que construíram e implementaram, recentemente,
padrões curriculares nacionais e que são questionados atualmente por um conjunto de
pesquisadores da área sobre as melhorias e ou prejuízos à qualidade da educação. No
caso dos Estados Unidos, as reformas curriculares, incluindo a avaliação, “foram utilizadas à exaustão e nem por isso houve melhoria no cenário educacional americano”
(FREITAS, 2012). Pesquisas têm mostrado que países que vêm adotando esse tipo de
medida caminham para o retrocesso educacional com políticas privatistas (RAVITCH,
2011). É o que questionamos também com o processo desencadeado de construção da
Base Nacional Comum Curricular no Brasil.

Os sujeitos do Movimento pela Base Nacional Comum
Em relação aos sujeitos, faz-se necessário considerá-los como sujeitos individuais e/
ou como sujeitos coletivos na perspectiva de Thompson (1981), situados em um contexto
histórico e geográfico (HARVEY, 2005). O grupo que compõe o MBNC é formado por
sujeitos que atuam na área de educação e fora dela. São instituições que criam, conforme
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Ball e Olmedo (2013, p. 41), “redes dentro de redes [...]. Esses são canais para a promoção de políticas e as idéias delineadas [...] se formam e são colocadas em prática”.
É importante destacar que, ao mapear os sujeitos desse movimento, encontramos
praticamente os mesmos, como, por exemplo, Consed e Undime e ainda a Fundação
Lemann, que vem influenciando e articulando especialmente eventos sobre currículo e
a Base Nacional Comum com os secretários estaduais de educação (Consed) e secretários municipais de educação (Undime).
A Fundação Lemann possui uma página nas redes sociais de apoio ao Movimento
pela Base. O Movimento Todos pela Educação também aparece como parceiro em diversos eventos com a Fundação Lemann, Consed e Undime, que se tornam, em diferentes
momentos, porta de entrada para que essas instituições atuem com seu projeto hegemônico de sociedade e de educação.
Figura 1 – Sujeitos do Movimento pela Base Nacional Comum.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

A figura apresentada mostra como esses sujeitos que integram o Movimento pela
Base se articulam por meio de instituições públicas e privadas e como sujeitos individuais e/ou coletivos. Na figura, procuramos destacar, nas elipses, os agentes privados
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e, nos retângulos, os agentes ligados, de alguma forma, às instituições públicas, como é
o caso de Magda Soares da UFMG; Carmen Neves, diretora de formação de professores da educação básica da Capes; Francisco Córdão, do CNE; Dorinha Seabra Rezende
como deputada federal da Comissão de Educação; Eduardo Deschamps, secretário de
estado da educação de Santa Catarina e presidente do Consed; e Cleusa Repulho que,
por muitos anos, atuou como presidente da Undime.
Especialmente no caso desse movimento, destacamos algumas instituições privadas ou fundações e institutos aos quais os integrantes representam, como a Fundação
Lemann, principal apoiadora e articuladora da reforma curricular, Cenpec, Instituto
Natura, Instituto Ayrton Senna, Instituto Unibanco, Fundação SM, Insper e Instituto
Fernando Henrique Cardoso15. Além disso, é importante frisar que alguns sujeitos que
hoje se apresentam como diretores e/ou coordenadores de instituições privadas já estiveram em função de direção no setor público, especialmente em órgãos governamentais
nos últimos anos.
A Fundação Lemann, no Relatório Anual 2014, informa que houve a intensificação na interlocução e parcerias com Undime, Inep, Capes, MEC, e secretarias estaduais
e municipais. Em relação à Base Nacional Comum, o mesmo relatório apresenta que a
Fundação Lemann participou ativamente da construção de um grupo plural que se mobilizou pela criação de uma Base Nacional Comum da Educação para o Brasil. Prossegue
dizendo ainda que “produzimos estudos que contribuíram com o esforço do governo
brasileiro de construir uma base comum para os currículos de todas as escolas do país.
O tema entrou definitivamente na agenda pública nacional” (p. 9). Compreendemos
que a Fundação Lemann atuou fortemente para dar direção ao processo de construção
da base e integra o Movimento pela Base.
No apoio institucional ao Movimento pela Base, estão as instituições Cenpec,
Comunidade Educativa-Cedac, Instituto Inspirare, Instituto Natura, Fundação Lemann,
Instituto Unibanco, Fundação Roberto Marinho e Instituto Ayrton Senna. Essas instituições também fazem parte do Movimento Todos pela Educação.
O Movimento Todos pela Educação se articula com as instituições apoiadoras do
Movimento pela Base e vários de seus membros têm assento no Fórum Nacional de
Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.407/2010. Esse movimento é um dos parceiros
de diferentes organizações e eventos relacionados ao tema, tendo seus representantes
como membros do Movimento pela Base. Novamente, Consed e Undime estão lado a
lado do Todos pela Educação. Esse movimento visa fortalecer, no meio empresarial,
a importância de um organismo com capacidade para defender interesses de classe e
intervir na definição de políticas educacionais do Estado (MARTINS, 2009). Além disso,
integra a Rede Latino-Americana de Organizações da Sociedade Civil para a Educação (Reduca), formada por organizações sociais de 14 países latino-americanos, tendo a
União Europeia como parceira e cofinanciadora. Destacamos que, em diversos países,
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a coordenação da rede é de empresários visando definir a agenda educacional latino-americana. Freitas (2012) contribui com o debate quando afirma que
não é possível estarmos ‘todos juntos pela educação’, quando os interesses hegemônicos dos empresários reduzem a educação a produzir o trabalhador que está
sendo esperado na porta das empresas. A educação de qualidade tem que ser
mais que isso. (p. 387).

No contexto apresentado neste artigo, percebemos que a indústria de especialistas é parte do novo setor de serviços de educação que inclui um número crescente de
consultores que operam globalmente organizações de gestão de educação, bem como
fundações de ensino e filantropos engajados na concepção da prática e da política educacional. Nesse contexto, delega-se ao mercado o poder de decisão na esfera pública.
Dessa forma, a privatização do público influencia procedimentos, conteúdos e relações
de poder que passam a funcionar sob o dogma do mercado. “Os parceiros, liderando
uma coalizão em rede ou uma aliança, irão construir efetivamente as bases para o desenvolvimento de uma confiança mútua” (KISSLER; HEIDEMANN, 2006, p. 496).
No contexto do capitalismo, os empresários participam das mais diferentes organizações da sociedade civil, elencadas aqui como institutos e fundações. Além disso, “[...]
a importância outorgada pelas lideranças empresariais à educação decorre do fato dela
ser considerada essencial para o aumento da competitividade econômica nacional e
para a melhoria das condições de inserção do país na nova ordem mundial” (BEGHIN,
2005, p. 56).
Portanto, por razões econômicas e pelo fato de carregar uma forte aceitação da
população como uma ação que produz melhoria na vida das pessoas, a educação tem
sido a área eleita pela maioria dos dirigentes de empresas para direcionar suas ações
de responsabilidade social. As ações empresariais, no campo da educação, desenvolvem práticas que promovem a síntese entre o interesse individual e o interesse geral.
Elas não interferem nos interesses econômicos, nem se opõem ao Estado, pelo contrário, atuam através e com o Estado, modificando a cultura organizacional, visando que o
Estado aprenda com as qualidades do setor privado a flexibilidade, a inovação, a eficiência e a eficácia – ou seja, os valores do mercado. Percebemos essas questões presentes
na disputa pela Base Nacional Comum.

Considerações finais
Neste texto, apresentamos alguns elementos para o debate sobre como as redefinições no papel do Estado reorganizam as fronteiras entre o público e privado e
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materializam-se das mais diferentes formas na educação básica pública, destacando,
também, suas implicações para o processo de democratização da educação. Enfatizamos que, no período atual, a garantia do acesso à educação pública foi ampliada, o que
consideramos um avanço nesse processo. No entanto, também verificamos a presença
cada vez maior do setor privado mercantil definindo a educação pública. O Estado
continua o responsável pelo acesso e, inclusive, amplia as vagas públicas, mas o “conteúdo” pedagógico e de gestão da escola é cada vez mais determinado por instituições
que introduzem a lógica mercantil, com a justificativa de que, assim, estão contribuindo
para a qualidade da escola pública.
Em nossas pesquisas, analisamos as várias formas de relação entre o público e o
privado da educação básica. Aqui, buscamos analisar, mais especificamente, como o privado interfere no público por meio da BNCC.
É interessante destacar, ainda, que os institutos e fundações trabalham definindo
políticas, com a concepção, acompanhamento e avaliação da educação e forte apoio da
mídia. Na justificativa de sua atuação, apresentam problemas na qualidade de ensino
e assumem o que seriam tarefas do setor público para com as políticas de educação.
O setor privado está cada vez mais organizado para dar direção às políticas públicas. No entanto, entendemos que o setor privado mercantil, organizado ou não em redes,
não é uma abstração. Ele é formado e operado por sujeitos individuais e coletivos em
um projeto de classe, sendo parte de uma ofensiva histórica do capital e com especificidades neste período particular do capitalismo.
Enfatizamos que a BNCC pode ser um instrumento de maior democratização do
conhecimento ou, ao contrário, um engessamento, com propostas vinculadas ao mercado, dependendo dos sujeitos e das correlações de forças envolvidos no processo.

Recebido em outubro de 2015 e aprovado em dezembro de 2015

Notas
1

Estado é aqui entendido como Estado histórico, concreto, de classe e, nesse sentido, Estado máximo para
o capital, já que, no processo de correlação de forças em curso, é o capital que detém a hegemonia.

2

O artigo está baseado em uma trajetória de pesquisas sobre o tema das redefinições do papel do Estado
e as mudanças nas relações entre o público e o privado na educação, mais especificamente na última
pesquisa Implicações da relação público-privada para a democratização da educação.

3

Relação em processo na perspectiva de Thompson (1981).

4

Correlação de forças na concepção de Gramsci (1982).

5

Sujeitos individuais ou coletivos na concepção de Thompson (1981).
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6

Contexto histórico e geográfico na concepção de Harvey (2005).

7

Particular na concepção de Lukács (1978, p. 112): “O movimento do singular ao universal e vice-versa
é sempre mediatizado pelo particular; ele é um membro intermediário real, tanto na realidade objetiva
quanto no pensamento que a reflete de um modo aproximadamente adequado.”

8

Sobre o privado, assumindo a direção e execução de políticas públicas, ver Rhodes (1996).

9

Sobre a relação do Movimento Todos pela Educação e a venda de produtos via Guia de Tecnologias, ver
Bernardi, Uczak e Rossi (2015).

10 Sobre creches conveniadas, ver Susin e Montano (2015).
11 Sobre educação profissional, ver Rodrigues e Santos (2015).
12 Pesquisa nacional envolvendo 10 grupos de pesquisa em diferentes estados no Brasil. Análise das consequências de parcerias firmadas entre municípios brasileiros e a Fundação Ayrton Senna para a oferta educacional
(Ciências Humanas/CNPq) (ADRIÃO; PERONI, 2010).
13 Sobre a parceria do Instituto Unibanco com escolas de ensino médio, ver Caetano e Peroni (2015).
14 Atualmente, Mangabeira Unger não integra mais a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República.
15 Fundado por Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, em dois mandatos pelo PSDB. Foi
na gestão de FHC que se criaram os Parâmetros Curriculares Nacionais. Integraram o governo de FHC
Beatriz Cardoso e Guiomar Namo de Mello, esta, hoje, integra o Movimento pela Base e aquela também
integra o IFHC e Cedac – Escola que Vale.
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Public and Private education
Competing projects?
ABSTRACT: This article focuses on the relationship between public and private, in this particular period of capitalism, during which the State´s role is being redefined, and which bringsconsequences
for education. We seek to map out who the subjects involved in the drafting of the National Common
Base Curriculum process (NCBC) are and its relation to public and private institutions. We analyze
how the private interferes with the public, through the direction and implementation of educational
policies, with implications for the democratization of education.
Keywords: Public-private. Partnerships. Democratization of education. National Common Base Curriculum.

Le public et le privé dans l’éducation
Projets conflictuels?
RÉSUMÉ: Cet article se concentre sur les relations entre le public et le privé, dans cette période particulière du capitalisme, où le rôle de l’ Etat est redéfini, ce qui a des conséquences pour l’Education.
Nous cherchons à démarquer quels sont les sujets impliqués dans le processus d’élaboration de la Base
Nationale Commune de Programme scolaire ( BNCC) et leurs relations avec les institutions publiques
et privées. Nous analysons comment le privé interfére avec le public, à travers la direction et la mise
en oeuvre des politiques éducatives, ce qui a des conséquences sur la démocratisation de l’éducation.
Mots-clés: Public-Privé. Partenariats. Démocratisation de l’éducation. Base Nationale Commune de
Programme scolaire.

Lo público y lo privado en la educación
¿Proyectos en disputa?
RESUMEN: Este artículo trata de las relaciones entre lo público y lo privado en este período particular
del capitalismo, en el que surgen nuevas definiciones del papel del Estado, con consecuencias en la educación. Buscamos definir quiénes son los sujetos involucrados en el proceso de elaboración de la Base
Nacional Común Curricular (BNCC) y sus relaciones con instituciones públicas y privadas. Analizamos
cómo lo privado interfiere en lo público mediante la dirección y la ejecución de las políticas educativas,
con implicaciones en la democratización de la educación.
Palabras clave: Público/privado. Colaboraciones. Democratización de la educación. Base Nacional Común
Curricular.
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BNC e educação infantil
Quais as possibilidades?
Rosânia Campos*
Maria Carmen Silveira Barbosa**

RESUMO: O artigo tem por objetivo tecer algumas considerações sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e
suas implicações para a educação infantil (EF), procurando,
a partir da própria trajetória da constituição da EF como
direito público subjetivo, discutir os desafios e possibilidades que a definição de uma BNCC apresenta para a área.
Palavras-chave: Política para EF. Educação infantil. BNCC.

Introdução

O

lançamento do documento de referência da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) gerou inúmeras discussões, debates e configurou novos desafios para
a educação nacional, tanto em seus aspectos legais quanto em seus aspectos
teórico-metodológicos e ideológicos. No caso específico da educação infantil, tendo em
vista sua própria trajetória na Constituição como direito público subjetivo, esse debate
evidencia antigos desafios e coloca em pauta insistentes “fantasmas” que há muito rondam a área; ao mesmo tempo que indica algumas ratificações de conceitos e perspectiva
curricular considerados fundamentais por professores e pesquisadores. A partir dessas
considerações, o presente artigo é organizado em três seções, sendo que no primeiro
momento procuramos discutir a trajetória da educação infantil no seu reconhecimento
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como política pública educativa. Na sequência, o objetivo é discutir o contexto de formulação da BNCC em relação à educação infantil, e, no terceiro momento, realizar algumas
análises reflexivas sobre os limites e as possibilidades da BNCC para a educação infantil.
Essas reflexões finais, entretanto, não pretendem ser indicativas de finalizar os muitos
diálogos que essa proposta incita, pelo contrário, o objetivo é de socializar novos elementos para subsidiar esses debates.

As histórias que compuseram essa trajetória
Histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas
para expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser usadas para
capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas
histórias também podem reparar essa dignidade perdida. (ADICHIE, 2009).

A educação infantil como direito social, como política pública educativa, resultou
de um intenso e longo processo de lutas, no qual os movimentos sociais, sobretudo os
feministas, foram grandes protagonistas. De modo diferente do ensino fundamental,
a educação infantil teve um percurso peculiar, o qual para ser compreendido deve ser
discutido não apenas sob a perspectiva de uma “história única1”, isto é, como um processo que foi de uma ação assistencialista para uma política educativa. Pelo contrário,
discutir a educação infantil como direito de crianças e suas famílias é considerar todas
as lutas, tanto na dimensão ideológica quanto na dimensão econômica e social. É trazer para o debate as disputas e discussões referentes ao papel da mulher e da família, a
divisão sexual do trabalho, a igualdade de direitos entre homens e mulheres e o direito
das crianças (SCHIFINO, 2015).
Em outras palavras, a discussão referente à consolidação do direito das crianças
pequenas à educação em instituições específicas para esse fim vai além das discussões
educativas. Nesse sentido, é fundamental destacar, ao pensar o percurso da educação
infantil no País, a importância de se considerar tanto o campo de práticas e conhecimentos quanto o campo dos movimentos sociais. No campo dos movimentos sociais, a luta
pelo direito às creches é bandeira das mães trabalhadoras de fábricas, que colocaram o
atendimento às crianças pequenas no campo dos direitos trabalhistas, e das feministas
que defendiam ser fundamental desnaturalizar a maternidade e a concepção de que o
destino para as mulheres é de serem cuidadoras de família (TELES, 2015).
Assim, ao polemizarem a divisão sexual do trabalho e as discriminações históricas que as mulheres sofriam (sofrem), os movimentos feministas reforçaram a luta pelo
direito à creche2, e essa reinvindicação uniu o próprio movimento feminista e o aproximou de outros movimentos, como o movimento das mulheres de periferia. De acordo
com Telles (2015, p. 27),
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a creche conseguiu unificar o próprio movimento feminista em suas diversas correntes político-ideológicas. E assim levou o feminismo para o campo popular.
Talvez tenha sido um dos momentos em que as feministas saíram dos lugares
centrais para a periferia. Com o trabalho popular junto às mulheres, o feminismo
adquiriu certa legitimidade e reconhecimento.

Todo esse processo repercutiu na construção e/ou adaptação de equipamentos
públicos para atender a essa reivindicação. No entanto, o fato gerou novas polêmicas,
de modo especial o questionamento da qualidade do atendimento, o que coloca essa
luta no campo da prática e do conhecimento. Dessa forma, iniciaram-se outras disputas
e discussões referentes à exigência de que os equipamentos não fossem apenas locais
de guarda, antes passaram a ser defendidos como um direito também das crianças. A
nova pauta de reivindicação agregou outros grupos, como profissionais, em especial da
educação, sindicalistas e militantes políticos. Além disso, colocou a educação infantil na
arena das políticas públicas, compreendida como uma questão social e não individual.
Isto é, a compreensão de que a luta pelo direito das crianças à educação era uma dívida
histórica do Estado brasileiro,e, assim, a efetivação da educação como direito social
não poderia ser reduzida a mera demanda e dimensão individual (DOURADO, 2008).
Esse processo de reconhecimento do direito teve sua grande conquista na Constituição Federal de 1988, a primeira da história nacional a definir a educação infantil como
direito das famílias e das crianças. Entretanto, o avanço no campo jurídico normativo,
num país como o nosso, marcado “pela histórica natureza patrimonial da sociedade e
do Estado stricto sensu” (DOURADO, 2008, p. 9), não repercutiu diretamente na concretização desse direito às famílias. Pelo contrário, ainda conforme Dourado (2008), esses
direitos sociais, mesmo reconhecidos no campo jurídico, acabaram sofrendo “metamorfoses” cotidianamente. No caso específico da educação infantil, que teve sua luta marcada
pela interpenetração das esferas públicas e privadas – haja vista que na ausência de equipamentos públicos as famílias tiveram que construir outros modos de atender às suas
necessidades, como a construção de espaços comunitários, domiciliares e/ou privados
–, o embate entre a esfera pública e privada teve contornos singulares3.
Assim, a educação infantil, como direito reconhecido na Constituição, trouxe outros
atores para o debate ou seria mais indicado dizer que “legitimou” outros atores e evidenciou novas combinações entre as esferas públicas e privadas, como comunitário,
público não estatal, terceiro setor, privado, porém público, que repercutiram diretamente
no tipo de atendimento destinado às crianças pequenas. De modo especial, nos diferentes tipos de atendimento que acabaram sendo institucionalizados no País, orientados,
mormente, pela classe econômica das famílias e crianças. O que gerou novas polêmicas
sobre a natureza dos programas e políticas em ação e sobre a lógica de maior atendimento com o menor custo, o que redundou, de acordo com Franco (1989), em “lidar
pobremente com a pobreza”.
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Novas polêmicas, novas denúncias, novas reivindicações e mais um avanço jurídico: reconhecimento da educação infantil como primeira etapa da educação básica na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394, de 1996). O reconhecimento da educação infantil como primeira etapa da educação básica, ratificando uma
política pública e colocando holofotes sobre a práxis pedagógica, que deveria romper
com a perspectiva assistencialista e ser pautada numa concepção de educação infantil
que levasse em consideração a complexidade dos sujeitos e da própria infância.
No bojo dessas discussões, a formação docente também se torna objeto de pesquisas
e reivindicações, tendo início um intenso processo de produção teórica com documentos,
textos e indicações, procurando definir o que seria uma educação infantil pública com
qualidade para as crianças menores de seis anos no Brasil. Há nesse contexto a configuração de um novo movimento social, o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do
Brasil (Mieib), que, entre suas bandeiras de luta, defendia (defende) a educação infantil
como pública, gratuita, laica e de qualidade para todas as crianças de zero a seis anos.
Entre as produções documentais desse período, é possível destacar o memorável
documento Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais
das crianças4, escrito por Maria Malta Campos e Fúlvia Rosemberg, o qual indicava tanto
aspectos que deveriam ser respeitados na construção de políticas públicas para esse
segmento quanto sistematizava as principais diretrizes para definir um currículo para
a educação infantil. Nesse momento, as históricas dicotomias5 entre creche/pré-escola,
atendimento integral/parcial e cuidar/educar eram recolocadas em discussão sob novos
aspectos, no que diz respeito aos direitos e em suas indicações teórico-metodológicas.
Entretanto, o processo foi abruptamente surpreendido pelos novos encaminhamentos em âmbito federal, signatário da Conferência Mundial de Educação para Todos de
Jomtien (1990) que teve, entre outras repercussões, a focalização no ensino fundamental e a tentativa de descaracterizar a educação infantil como política pública educativa.
Seguindo essa perspectiva, o presidente da época, Fernando Henrique Cardoso,
propôs a Emenda Constitucional (PEC) n° 2336, a qual definia que a educação para as
crianças de zero a três anos, por não ser prioridade de sua gestão, deveria ser ofertada
a partir de iniciativas da sociedade civil em parceria com o Estado. Além disso, o texto
original propunha ainda a exclusão do direito das crianças pequenas à educação, sendo
esse direito limitado às crianças pobres. Novamente, os movimentos sociais tiveram
papel preponderante, pressionando congressistas e, com isso, evitando a aprovação da
ementa nessas condições (ARELARO, 2008).
Esse processo evidencia como a área da educação infantil se constituiu e continua
sendo constituída em um campo de disputas, o qual atualmente é configurado ainda pela
luta da efetivação de um direito7 definido há mais de 27 anos e pelas discussões na consolidação de um currículo pautado no respeito e reconhecimento da criança como sujeito
de direitos8. Somam-se a essas lutas as recentes modificações na LDB, que ampliaram o
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ensino fundamental para nove anos, com matrícula obrigatória aos seis anos de idade
(Lei nº 11.274, de 2006), e a obrigatoriedade da educação básica, com matrícula aos quatro anos de idade (Lei nº 12.796, de 2013); e pela nova redação dada à Lei nº 12.796, de
2013, em seu artigo 26, que passa a definir que
Os currículos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, devem
ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino
e estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.
(grifos nossos).

Essas modificações legais repercutiram na área e reconfiguraram a discussão sobre
currículo iniciada nas décadas passadas. Assim, entendemos que para discutir as BNCC
na educação infantil é importante considerar toda a trajetória sintetizada anteriormente,
bem como as definições legais indicadas e sintetizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010). Entendemos ainda que a própria definição
de um texto base para definir uma base comum nacional é um grande desafio, como
procuraremos discutir a seguir, mas uma tarefa necessária na consolidação dos direitos das crianças brasileiras.

BNCC – o lugar da educação infantil
Conforme procuramos discutir anteriormente, o campo da educação infantil possui
singularidades que o distinguem das demais etapas educativas. Nas últimas décadas,
foi notória a emergência das discussões que versam sobre as crianças e seus direitos,
sendo inclusive tema de diferentes conferências e reuniões internacionais e regionais.
Seguindo essa perspectiva, o direito à educação infantil ganhou novas proporções, compondo a agenda de diversos governos locais, estimulando o questionamento de alguns
aspectos, tais como: o que configurou essa centralidade na criança e na infância? Por
que a educação infantil se tornou objeto de intervenção? Por que diferentes organismos
internacionais concentraram vários estudos e indicações aos países em relação a esse
nível educativo? (CAMPOS, 2013).
Compreender essas questões exige considerar vários condicionantes, como o processo de reforma do Estado e da reforma educacional posto em ação a partir da década
de 1990 na América Latina. Processo que, na década de 2000, parece ter tornado a educação infantil como uma
‘nova questão social’, seja porque a pobreza atinge em escala mais significativa
as criança, seja por que se acredita que os investimentos em sua educação possam garantir retornos duradouros em termos de sucesso escolar e inserção social
futura. Tanto numa perspectiva como noutra, não é a compreensão do direito das
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crianças à educação que baliza estas análises, ainda que este discurso apareça
como um mecanismo de legitimação para metas e compromissos nem sempre
atinentes com as necessidades reais de milhares de crianças que habitam nossa
região. (CAMPOS, 2010, p. 5).

Novamente observamos a educação infantil ser retirada da arena da política e ser
rediscutida como estratégia social para os governos. Nesse contexto, as lutas para garantir
a compreensão e a educação infantil como direito persistiram e “andaram na contramão” dos processos deflagrados a partir da lógica neoliberal, sendo inclusive em 2010
consolidadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, forjadas a
partir da compreensão de que as instituições de educação infantil devem ser organizadas, observando que
educar a infância na contemporaneidade é o grande desafio, pois diz respeito
a algo muito difícil de alcançar quando se está submetido à lógica escolar de
ensino: aprender a enfrentar a imprevisibilidade das mudanças nos modos de
agir e interagir com outros no mundo porque implica também estar disponível
para lidar com os sonhos, em lidar, simultaneamente, com o cotidiano visível e
com a ordem do invisível. (BARBOSA; RICHTER, 2013, p. 1).

Em outras palavras, a educação das crianças em instituições precisa ser organizada
não para o individualismo, conformismo e submissão; pelo contrário, necessitamos superar a “dupla alienação” da infância e garantir os direitos das crianças de serem crianças,
ao descobrir e conhecer o mundo por meio das brincadeiras, atividades, trocas, enfim,
por meio das mais variadas relações com os adultos, objetos e demais crianças (FARIA;
PALHARES, 2000).
No entanto, ainda que pesem os avanços observados tanto no nível teórico quanto
na própria organização das instituições de educação infantil, os desafios são muitos,
sobretudo, no campo da prática. Dessa forma, as discussões sobre currículo e orientações pautaram as agendas acadêmicas e do próprio governo federal, no início do século
XXI. Entretanto, as pesquisas continuam a indicar que as práticas cotidianas ainda são
sistematizadas muita mais numa concepção próxima do ensino escolarizante do que na
lógica indicada nas diretrizes curriculares. Esse fato reverberou em novas discussões,
pesquisas e orientações que acabaram também justificando a necessidade de uma Base
Nacional Comum.
A defesa de uma Base Nacional Comum se pautou na lógica da defesa de um projeto
societário mais justo, sendo definida como meta no atual Plano Nacional de Educação
(PNE): "Fomentar a qualidade da Educação Básica, do fluxo escolar e da aprendizagem”
(meta 7) e definida em sua estratégia 7.1:
Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos
e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as) para cada
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ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local (BRASIL, 2014).

A defesa da necessidade de uma Base Nacional Comum também foi ratificada
em decorrência de que, atualmente no País, o que pauta a base curricular da educação
básica são as avaliações externas, e de modo similar o trabalho do professor é direcionado pelo mercado editorial, via a adoção dos livros didáticos contendo os conteúdos
para as provas.
No campo da educação infantil, conforme foi procurado evidenciar acima, a defesa
residiu, sobretudo, na necessidade de operacionalizar as diretrizes curriculares, isto é,
construir uma orientação a partir da qual os professores pudessem desenvolver suas
práticas, respeitando as diversas dimensões da infância e dos direitos das crianças.
Não obstante, esse debate assumiu novas configurações, tendo em vista o momento
econômico-político do País, bem como as opções no interior do próprio Ministério de Educação, que acabou concebendo a Base não como uma proposta curricular
político-pedagógica, conforme indica Freitas (2015), mas como um rol de competências
que os alunos devem atingir. Ainda de acordo com o autor, a formulação da Base foi
executada a partir de uma concepção equivocada, o que a torna um instrumento técnico
que ficará a serviço da padronização de avaliações, formação de professores e produção
de material didático. Logo, segundo Freitas (2015), a atual Base não conseguirá avançar
no sentido de uma estruturação curricular para a constituição de uma sociedade mais
justa; posto que o próprio diretor da Secretaria de Educação Básica do MEC definiu a
Base não como um “currículo nacional”, mas como uma definição de “ensino”. Decorre
daí a estruturação da Base como uma sistematização de objetivos e a secundarização da
histórica tensão das relações entre currículos e conhecimentos. Outras observações são
realizadas em relação ao documento da BNCC, todavia, neste artigo, faremos a opção
de não centrar nossas discussões no processo de definição e estruturação da base, mas
de discutir o que esse documento indica para a área de educação infantil.
Em que pesem todas as considerações até aqui realizadas em relação às limitações
e distorções que a atual proposta de BNCC suscitou, a proposta definida pela educação
infantil acabou fazendo um caminho inverso, mantendo-se fiel à lógica da construção
de uma BNCC tendo como norte as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, e a proposta de garantir uma educação com qualidade para todas as crianças;
indicando desde o início que a atual proposta é pautada no rompimento
com dois modos de atendimento fortemente marcados na história da Educação
Infantil: o assistencialista, que desconsidera a especificidade educativa das crianças dessa faixa etária, e também o escolarizante, que se orienta, equivocadamente,
por práticas do Ensino Fundamental. (BRASIL, 2015, p. 18).
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Assim, a BNCC para a educação infantil indica os princípios éticos, políticos e estéticos na configuração dos projetos político-pedagógicos das instituições e compreende
que são seis os grandes direitos de aprendizagem que devem ser garantidos a todas
as crianças brasileiras, quais sejam: conviver, brincar, participar, explorar, comunicar
e conhecer-se. Para tanto, o documento não é organizado conforme a estrutura das
demais etapas educativas. No lugar de definir essa BNCC tendo como suporte as áreas
de conhecimento, o documento da educação infantil é sistematizado a partir da concepção de “campos de experiências de aprendizagens”. De acordo com o documento,
os campos de experiências
colocam, no centro do projeto educativo, as interações, as brincadeiras, de onde emergem as observações, os questionamentos, as
investigações e outras ações das crianças articuladas com as proposições trazidas pelos/as professores/as. Cada um deles oferece às
crianças a oportunidade de interagir com pessoas, com objetos, com
situações, atribuindo-lhes um sentido pessoal. Os conhecimentos aí
elaborados, reconhecidos pelo/a professor/a como fruto das experiências das crianças, são por ele/a mediados para qualificar e para
aprofundar as aprendizagens feitas. (BRASIL, 2015, p. 21).
Estas, entre outras indicações presentes na Base, ratificam a luta de que a defesa da
educação pública e com qualidade para as crianças pequenas não passa somente pela
democratização do acesso e da gestão, mas também implica a apropriação, “incorporação, produção e domínio, no próprio ato de transmissão” (CURY, 1992, p. 42).
Seguindo essa perspectiva, o documento da BNCC para a educação infantil procura ainda apresentar as indicações e definições observando as crianças de zero a cinco
anos e não dividindo suas orientações entre creche e pré-escola, nem hierarquizando as
áreas de conhecimento, ressaltando que os conhecimentos da linguagem, da matemática,
das ciências humanas e da natureza se anunciam em todos os campos de experiências
da educação infantil. Seguindo essa concepção, o documento da BNCC para a educação infantil é mais do que uma lista de atividades e/ou objetivos a serem cumpridos,
antes é um documento que apresenta a defesa de uma determinada concepção de educação, de uma função da educação infantil e de qual deve ser o currículo privilegiado.
É fato que o documento em análise entra em cena em um momento em que a área
enfrenta o desafio de
ampliar as políticas para a educação das crianças de zero a seis anos e onze
meses, de refletir sobre as diferentes infâncias – indígenas, quilombolas, ribeirinhas, urbanas, do campo, da floresta – de definir as bases curriculares nacionais,
de constituir pedagogias específicas para essa etapa da educação básica e de afirmar a importância do trabalho docente ser realizado em creches e pré-escolas
por professores com formação específica. (BARBOSA, 2009).
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Tarefa certamente árdua, mas necessária de ser enfrentada, lembrando que a definição de uma BNCC não exclui o diálogo com outras áreas do serviço público, nem retira
a necessidade de que as políticas para a educação infantil sejam pensadas de forma integrada com as políticas das secretarias de saúde, de justiça, de meio ambiente, direitos
humanos, entre outras (BARBOSA, 2009). Desse modo, novamente a área encontra-se
em terreno de grande disputa, a partir da qual serão definidas mais do que as indicações
teórico-metodológicas, pois essa disputa repercutirá, entre outros aspectos, no papel do
Estado no provimento desse direito. Nesse sentido, é possível pensar algumas possibilidades e também limites da presente base, conforme procuraremos discutir na sequência.

Limites e possibilidades da BNCC na educação infantil
Após as reflexões apresentadas, definir quais são os limites e as possibilidades que
a Base Comum terá na área de educação infantil é um grande desafio. De modo especial, porque, conforme procuramos destacar, as discussões expressas até aqui em relação
à Base estão localizadas no cenário mais amplo, a partir das discussões, especialmente,
da atuação da iniciativa privada, a partir da qual, segundo Cury (1992, p. 42),
um grupo restrito de empresários do ensino, exatamente pela posse de um novo
conteúdo econômico (posse do know-how) torna-se ‘irradiador de prestígio’, na
expressão de Gramsci (1978) e, por isso, postula um novo conteúdo político (direção cultural), acoimando o Estado como incapaz de trilhar ‘novos caminhos,
novos fins’ para educação brasileira.

Assim, ao se considerar esse contexto, como podemos analisar a Base Comum para
a educação infantil? Como discutir o documento da educação infantil, quando o documento da Base, para as demais etapas, não evidencia claramente qual é a proposta de
educação para as crianças e jovens brasileiros, nem identifica qual é o projeto de sociedade que se deseja construir? Podemos ainda questionar como discutir a definição de
uma BNCC para a educação infantil, num momento em que a ampliação da obrigatoriedade a partir dos quatro anos tem se efetivado via parcialização dos atendimentos,
recrudescimento de vagas e atendimento em espaços de ensino fundamental? Estas são
algumas discussões que podem evidenciar o limite da presente proposta para a educação nacional.
De modo especial, ao confrontarmos o documento da educação infantil com esse
cenário, percebemos os riscos que a área corre, uma vez que esse documento poderá ser
um indicador de formas de avaliação na educação infantil, bem como um “caminho”
para os sistemas de ensino que, pautados na lógica de conter os conteúdos que serão
posteriormente cobrados na avaliação, surgem como grandes “faróis” no cotidiano educativo. Soma-se a isso o fato de que, no cenário nacional, temos ainda muitas prefeituras
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que não possuem uma equipe pedagógica especificamente para educação infantil, situação que também facilita a entrada dos sistemas de ensino. Para além desses aspectos,
importante ainda destacar a grande rede de instituições conveniadas, que nem sempre
contam com apoio técnico das secretarias municipais, o que leva as creches comunitárias a buscarem alternativas para subsidiar suas atividades diárias.
De modo similar, o documento da BNCC para a educação infantil em particular,
observamos que, por se manter fiel a uma concepção de educação infantil como espaço
coletivo de direito de todas as crianças e por ter a BNCC como orientadora para o desenvolvimento do cotidiano que garanta esse direito, acaba não conseguindo fazer, nesse
primeiro momento, uma efetiva articulação com os anos inicias do ensino fundamental,
uma vez que a estruturação da Base para o ensino fundamental foi pautada em outra
lógica. Além desse aspecto, as definições presentes em alguns momentos do documento
da BNCC para os anos iniciais do ensino fundamental parecem considerar a criança
como uma tábula rasa ao entrar na escola9.
Mas, se por um lado temos todos esses riscos, por outro, o documento demonstra
à sociedade brasileira que conseguiu ratificar o currículo das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil e definir de modo mais propositivo a organização
das atividades cotidianas a partir dele. Conseguiu ainda ressaltar e evidenciar a importância de se reconhecer a criança como “alguém com um modo próprio de agir, sentir
e de pensar na interação com outras crianças e adultos” (BRASIL, 2015, p. 22). Além de
que, ao se defender uma BNCC para a educação infantil, é possível ampliar as discussões
junto às diferentes instituições de educação infantil, de modo que, ao mesmo tempo em
que a Base pode ser instrumentalizada por grupos corporativos, também pode ser discutida e apropriada como “currículo base” nos diferentes espaços dessa etapa educacional.
Os desafios são grandes e implicam grandes tensionamentos e disputas e podem
resultar, para a educação infantil, na superação da “escolarização pragmática e utilitarista voltada para resultados imediatos” (BARBOSA; RICHTER, 2013, p. 1). Pode-se
ainda aliá-los à defesa da educação infantil como lócus da poesia, da ficção, da imaginação, constituído a partir de outras referências que ultrapassem as indicações endógenas
à educação e às teorias e indicações que se pautam na perspectiva do mercado, da competição e da preparação para o futuro (BARBOSA; RICHTER, 2013).
Assim, nessa arena de disputa, a defesa da educação infantil a partir dos princípios
elencados, tanto nas diretrizes quanto no documento da BNCC para a educação infantil,
parece ser o “mapa” para não se perder no processo. De igual modo, defender e acreditar na possibilidade de desenvolver uma educação infantil que supere as concepções
economicistas e não aceitá-la como política compensatória são alguns dos aportes a partir dos quais poderemos continuar lutando pelo direito das crianças e de suas famílias.
Em uma área que historicamente foi sendo constituída no embate, conforme procuramos discutir na primeira seção deste artigo, as batalhas não são novidade e, se
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ainda temos muito a conquistar, muito já foi conquistado. Para não perder a candura,
tão necessária nas árduas lutas diárias, encerramos essas reflexões com as palavras de
Ivan Lins e de Vitor Martins, as quais nos parecem propícias para ilustrar esse momento:
Aprendemos muito nesses anos
Afinal de contas não tem cabimento
Entregar o jogo no primeiro tempo
Nada de correr da raia
Nada de morrer na praia
Nada! Nada! Nada de esquecer
No balanço de perdas e danos
Já tivemos muitos desenganos
Já tivemos muito que chorar
Mas agora, acho que chegou a hora
De fazer Valer o dito popular
Desesperar jamais.

Recebido em outubro de 2015 e aprovado em janeiro de 2016

Notas
1

Chamamos a atenção para esse fato a partir das observações de Adichie (2009), que destaca os perigos e
uma história única, pois para a escritora é impossível falar de uma história única sem falar de poder, além
de que para ela a “única história cria estereótipos”. O problema com estereótipos não é que eles sejam
mentiras, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história.

2

Até a definição escrita na Lei 9.294, de 96 de creche como atendimento às crianças de 0 a 3 anos, creche
era denominação do atendimento das crianças de 0 a 6 anos em período integral. Essa caraterização gerou
vários estereótipos, posto que era uma necessidade, sobretudo, das mulheres trabalhadoras.

3

Não é objetivo deste artigo fazer a discussão da relação entre público e privado e a efetivação do direito das
famílias e crianças à educação infantil, no entanto consideramos pertinente fazer referência a essa questão,
uma vez que ela repercutiu também na qualidade dos atendimentos e na formulação das políticas governamentais.

4

Esse documento compunha uma série de cinco cadernos, lançados pela Coordenação de Educação Infantil
entre os anos de 1994 e 1995, como resultado de vários debates com pesquisadores e movimentos sociais
da época.

5

De modo muito sintético, é possível dizer que ainda persistia a concepção de creche como voltada para o
cuidado, e a pré-escola como preparatória para o ensino fundamental, fato que reforça a ideia de educar
em contraposição ao cuidado e da concepção de atendimento integral como exclusiva para as crianças
pobres. Essas dicotomias ao serem problematizadas geraram várias definições orientadoras do trabalho
nas instituições de educação infantil, como, por exemplo, a adoção do binômio educar/cuidar como organizador de toda a educação infantil, a nomenclatura creche e pré-escola para diferentes grupos etários e a
crítica severa à perspectiva antecipatória da pré-escola.

6

Essa emenda posteriormente gerou a Emenda Constitucional (PEC) n° 14, aprovada em setembro de 1996,
que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
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Magistério (Fundef) e municipalizou o ensino fundamental. Lembramos que o Fundef não incluía a educação infantil.
7

Tendo em vista os limites de páginas que compõem um artigo, não é possível discutir as taxas de matrículas na educação infantil, fato que evidencia a distância entre o direito proclamado e o direito efetivado. No
entanto, é importante destacar que não se atingiram as metas definidas no Plano Nacional de Educação
(Lei n° 10.172, de 2001), e os índices de atendimento entre creche e pré-escola são muito diferentes, sendo
o primeiro muito inferior ao segundo segmento.

8

Interessante observar que a defesa dessa perspectiva curricular foi tensionada, de modo especial, no início
da década de 2000, quando os organismos internacionais, como Unesco, Unisef, OEI, definiram suas agendas para a América Latina focalizando a educação para as crianças pequenas como estratégia privilegiada
para combater a pobreza. Para aprofundar essa discussão indicamos a leitura de Campos (2008).

9

Como não é objetivo deste artigo analisar o documento da BNCC em sua íntegra, não iremos avançar nessa
discussão, nem apresentar detalhamento dessa observação, no entanto, para exemplificar a escrita acima,
é possível destacar que em seu texto o documento afirma que: “Nos anos iniciais, as crianças desenvolvem
o processo de percepção, de entendimento e de representação, base importante para compreender a natureza do sistema alfabético-ortográfico de escrita e de outros sistemas de registro, como os signos matemáticos, os registros artísticos, cartográficos e científicos, dentre outros.” (BRASIL, 2015, p. 31, grifos nossos).
Ainda que no parágrafo acima ao texto mencione a necessidade em se dar continuidade ao construído na
educação infantil, parece que a afirmação acima destacada evidencia uma perspectiva que ignora a educação infantil como etapa constitutiva dos processos de aprendizagem das crianças.
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Common National Base Curriculum and early childhood
education
What are the challenges? What are the possibilities?
ABSTRACT: This article aims to make a few remarks on the Common National Base Curriculum (CNBC) and its implications for early childhood education. To do so, it starts with the demands of
the constitution on early childhood education as a subjective public right and discusses the challenges and possibilities that the definition of the CNBCpresents for this area.
Keywords: Policy for early childhood education. Childhood education. Common National Base Curriculum.

Base Nationale Commune de Programme scolaire et
Education infantile
Quels sont les défis? Quelles sont les possibilités?
RÉSUMÉ: L’ article vise à faire quelques remarques sur la Base Nationale Commune de Programme
scolaire et ses implications pour l’éducation infantile. Pour ce faire, il cherche à discuter, à partir de la
propre trajectoire de constitution de l’éducation infantile comme droit public subjectif, les défis et les
possibilités que la définition d’une Base Nationale Communce de Programme scolaire présente pour ce
domaine.
Mots-clés: Politique pour l’éducation infantile. Base Nationale Commune de Programme scolaire.

Base Nacional Común Curricular y educación infantil
¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las posibilidades?
RESUMEN: El artículo tiene el objetivo de analizar algunas consideraciones sobre la Base Nacional
Común Curricular (BNCC) y sus implicaciones en la educación infantil. Para ello, teniendo en cuenta la
propia trayectoria de constitución de la educación infantil como derecho público subjetivo, busca discutir los desafíos y posibilidades que la definición de una BNCC ofrece en esta área.
Palabras clave: Política para educación infantil. Educación infantil. Base Nacional Común Curricular.
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Currículo, ensino médio e BNCC
Um cenário de disputas
Monica Ribeiro da Silva*

Pergunte sempre a cada ideia: a quem serves?
(BRECHT)

RESUMO: Este texto problematiza as relações entre políticas curriculares, ensino médio e BNCC, a partir da discussão
de caráter conceitual sobre educação, formação humana e
currículo, analisando as políticas para a última etapa da
educação básica, desde o imediato pós-LDB de 1996 até o
presente. Ao final, indaga os sentidos da formulação de uma
base nacional comum curricular.
Palavras-chave: Ensino médio. Base nacional comum. Políticas curriculares.

Introdução

A

s redes de ensino de todo o País estão sendo instadas a se mobilizar em torno
do documento intitulado Base Nacional Comum Curricular proposto pelo
Ministério da Educação (BRASIL, 2015). Antes mesmo de se perguntarem
se faz sentido uma base comum nacional ou um currículo mínimo nacional, educadores dos mais diferentes lugares, formações e campos de atuação estão se debruçando
sobre as listagens de objetivos elaboradas por especialistas a pedido do MEC e que em
muitos aspectos remetem à taxionomia de objetivos que marcaram a política curricular
nacional em tempos de ditadura civil-militar. As justificativas para tal empreendimento
estariam, conforme consta do documento, ancoradas no Plano Nacional de Educação
2014-2024 (BRASIL, 2014).
*
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Neste texto, indagamos sobre os sentidos que pode adquirir a proposição dessa
Base Nacional Comum Curricular, tendo como escopo específico os cenários de disputa
em torno do ensino médio. Entendemos que a essa problematização precede, necessariamente, uma discussão conceitual sobre educação, formação humana, currículo e
políticas curriculares. Esses elementos conceituais são fundamentais para sustentarmos
nossas análises e argumentos. Isso por entendermos que o debate e as decisões sobre
currículo não se esgotam na definição de determinados conteúdos ou numa ordem
previamente estabelecida para que sejam abordados nas escolas. Com isso, queremos
enfatizar, já de início, que o documento produzido pelo MEC não possui suficiência no
que se propõe, haja vista ter negligenciado justamente essa discussão e recaído na mais
pragmática formulação: a definição de listagens de conteúdos travestidos de “direitos
e objetivos de aprendizagem”.
Situamos a análise específica sobre políticas curriculares para o ensino médio no
pós-LDB (Lei nº 9.394, de 1996) e consideramos a partir dela três momentos que evidenciam um cenário de disputas em torno dos sentidos e finalidades da última etapa
da educação básica: as proposições das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio de 1998 (Parecer CNE/CEB nº 15, de 1998 e Resolução CNE/CEB nº 03, de 1998); as
proposições das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Parecer
CNE/CEB nº 05, de 2011 e Resolução CNE/CEB nº 02, de 2012); e por fim as proposições
de mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que constam do Projeto
de Lei (PL) de nº 6.894, de 2013 em tramitação na Câmara dos Deputados.
Para concluir e com base na análise precedente, levantamos uma série de indagações a respeito da determinação de uma Base Nacional Comum Curricular.

Os pressupostos para discutir “base nacional comum”
Com vistas a problematizar os sentidos da definição de uma base nacional curricular comum, consideramos necessário adotar como ponto de partida uma breve discussão
sobre as relações entre currículo, educação, formação humana e políticas curriculares.
Entendemos a formação humana como sendo socialmente mediada por concordarmos com T. W. Adorno e M. Horkheimer, para quem o homem é fundamentalmente
social, tornando-se indivíduo:
Mesmo antes de ser indivíduo o homem é um dos seus semelhantes, relaciona-se com os outros antes de se referir explicitamente ao eu; é um momento das
relações em que vive, antes de poder chegar, finalmente, à autodeterminação.
(ADORNO; HORKHEIMER, 1978, p. 47).
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A experiência formativa que poderia conduzir a essa autodeterminação, ainda
segundo os autores citados, precisaria ultrapassar o exercício de fixação de conceitos,
ou mesmo o treino com vistas à aplicação prática. Ressaltamos a crítica de T. W. Adorno,
especialmente a formulada em Teoria da Semicultura (1996) sobre a educação que se
limita a formar para a resolução de tarefas cotidianas e impõe à formação um caráter
pragmático. O autor assevera que, nessa condição, a educação se volta para atender prioritariamente, quando não exclusivamente, às necessidades do trabalho, da indústria, do
mercado, e impõe ênfase à instrumentalização que conduz à adaptação dos indivíduos
ao que chama de “sociedade administrada”.
Uma experiência formativa genuína seria possível ao se tomar a experiência como
mediação necessária, como um processo de autorreflexão, “em que a relação com o objeto
forma a mediação pela qual se forma o sujeito em sua ‘objetividade’.” (MAAR, 1995, p.
24). No entanto, o sentido comumente atribuído à experiência formativa, sobretudo a
escolar, quando se restringe ao exercício da repetição e da memorização de conceitos e
ideias definidos a priori se torna uma formação de indivíduos sem indivíduo, uma semiformação (ADORNO, 1996), uma formação administrada, que aprisiona a consciência no
limite do existente e dificulta a possibilidade de se ultrapassar a compreensão do mais
imediato e superficial.
A experiência formativa na tradição curricular tomada como sinônimo de experimentação ou de treinamento não permite o exercício da reflexão e da crítica, pois
prescinde “da substância real da experiência sem jamais voltar a ela depois de atingir a abstração do nível conceitual.” (MARCUSE, 1982, p. 166-167). Segundo Marcuse,
O pensamento positivista e behaviorista dominante, serve muito frequentemente
para cortar a raiz da autodeterminação no espírito do homem – uma autodeterminação que significa hoje (como no passado) a desvinculação crítica do universo
dado da experiência. Sem essa crítica da experiência o estudante é privado do
método e dos instrumentos intelectuais que o habilitam a compreender sua sociedade e a cultura desta como um todo na continuidade histórica, na qual realiza
esta sociedade, que desfigura ou nega suas próprias possibilidades e promessas. Ao invés disso, o estudante é mais e mais adestrado para compreender e
avaliar relações e possibilidades estabelecidas somente em referência às relações
e possibilidades estabelecidas: seus pensamentos, suas ideias, seus objetivos são
metódica e cientificamente estreitados – não pela lógica, pela experiência nem
pelos fatos, senão por uma lógica depurada, por uma experiência mutilada, por
fatos incompletos. (1982, p. 166, grifos meus).

Essa limitação da experiência formativa é alvo de muitas das práticas vivenciadas
por meio dos currículos escolares, e tem sido responsável pela limitação da própria formação, por seu confinamento à condição de semiformação (ADORNO, 1996). Isso porque,
sob o anúncio de uma pretensa democratização, “promove a heteronomia sob a máscara da autonomia, impede o desenvolvimento das necessidades e limita o pensamento
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e a experiência sob o pretexto de ampliá-los e estendê-los ao longe por toda a parte. ”
(MARCUSE, 1982, p. 163-164).
Essa breve argumentação tem por finalidade trazer uma primeira indagação a
respeito do sentido da definição de uma base nacional comum curricular para
o País. Em que medida em tal proposição não estaria incorporada a perspectiva
pragmática de um currículo cuja racionalidade explicita ainda uma lógica instrumental e portadora da possibilidade de que se instituam mecanismos de controle
sobre as possibilidades formativas de crianças e jovens? Aqui ajustamos um sentido específico à epígrafe do início do texto: a que e a quem serve a ideia de um
currículo mínimo nacional?

Entendemos que currículo ultrapassa a dimensão prescritiva dos textos de propostas que indicam quando muito objetivos, conteúdos e formas. Para além dessa dimensão
prescritiva, é preciso reconhecer que por meio da palavra currículo se expressam também
o fazer propriamente dito, as ações por meio das quais se realiza o processo formativo
no tempo-espaço da escola, processo este nem sempre circunscrito ao que está prescrito.
Há ainda um outro aspecto a considerar em se tratando das relações entre currículo e políticas curriculares. A esse respeito vale lembrar Bernstein (1996), para quem
o processo de transferência do texto curricular de um contexto para outro se manifesta
como um movimento de recontextualização por meio do qual se geram procedimentos
de seleção e de deslocamento de significados. Verifica-se, portanto, um distanciamento
entre o que é produzido como discurso curricular oficial e o que é incorporado pelas
escolas, haja vista que estas reinterpretam, reelaboram e redimensionam o que é proposto. A análise de políticas curriculares impõe que se considere, assim, que o que é
praticado pelas escolas não é o mero espelhamento desta ou daquela política curricular.

Cenários do debate sobre BNCC e ensino médio
A atual LDB traz como preceito que o ensino médio é educação básica. Isso tem
como decorrência primeira o reconhecimento de um direito, ainda que esse direito tenha
sido fragilizado por não ter se tornado obrigatório. Mais recentemente, pela Emenda
Constitucional nº 59, de 2009, tornou-se obrigatória a faixa etária dos 15 aos 17 anos, o
que corresponderia ao ensino médio não fossem as desigualdades de acesso à escola, os
itinerários descontínuos e as distorções no âmbito do sistema educacional.
A meta 3 do Plano Nacional de Educação aprovado em 2014 estabelece: “universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete)
anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas
no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).” (BRASIL, 2014). Como uma das
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estratégias, está a definição de “direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
[...] com vistas a garantir a formação básica comum.” (Estratégia 3.2).
Esse cenário traz para o centro das discussões qual escola estaremos oferecendo
para os jovens que frequentam e ainda irão adentrar a última etapa da educação básica,
o que torna relevante que nos ocupemos dos projetos de reformulação que têm sido
aventados por diversos atores, dos poderes Executivo e Legislativo às propostas protagonizadas por vozes do empresariado nacional.
As tentativas de reformulação do currículo do ensino médio não são recentes. Já no
período imediatamente após ter sido sancionada a LDB, em atendimento ao que determina seu artigo 26, o Conselho nacional de Educação (CNE) dá início à produção das
Diretrizes Curriculares Nacionais para as etapas e modalidades da educação básica.
Desde então, são várias as iniciativas de reformulação curricular do ensino médio.
Nesta seção, consideraremos três momentos em que se evidenciam disputas em
torno dos sentidos e finalidades do ensino médio. O primeiro se situa no imediato
pós-LDB quando das primeiras Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNEM); o segundo
se inicia em 2003 quando da mudança de governo que anunciava novos rumos para a
educação e culmina com a produção de novas DCNEM, em substituição às anteriores.
Por fim, trazemos um terceiro momento, em que se vê exacerbada a disputa em torno
dos projetos para o ensino médio, explicitada na iniciativa da Câmara dos Deputados
com vistas a alterar a LDB por meio do PL nº 6.840, de 2013.
Do que afirma a LDB para o currículo do ensino médio, destacamos do art. 36:
O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste capítulo e as
seguintes diretrizes:
I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e
da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao
conhecimento e exercício da cidadania;
II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa
dos estudantes;
I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção
moderna;
§ 2º - O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo
para o exercício de profissões técnicas.
§ 4º - A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação
profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de
ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação
profissional. (BRASIL, 1996).

Em seu art. 26, a LDB de 1996 determina, em seu Título V, Capítulo II, que tanto os
currículos do ensino fundamental quanto do ensino médio devem ter uma base comum
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nacional, a ser complementada por uma parte diversificada, a critério do sistema ou estabelecimento de ensino1. Em vista do cumprimento dessa prescrição, o CNE produziu,
entre 1997 e 1999, um conjunto de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para as etapas e modalidades da educação básica.
Para o ensino médio, as DCN de 1998 (Parecer CNE/CEB nº 15, de 1998 e Resolução
CNE/CEB nº 03, de 1998) trazem como proposta de organização o currículo centrado
na formação de competências e habilidades. As justificativas de reformulação curricular estavam ancoradas principalmente nas transformações tecnológicas e/ou em outras
mudanças ocorridas no mundo do trabalho, o que explica o mote da empregabilidade
e a ideologia da formação de competências para o mercado de trabalho. As finalidades
do ensino médio são vinculadas à adequação (e subordinação) da escola às mudanças
nas formas de organização do trabalho produtivo e justificadas com base na “globalização econômica e na revolução tecnológica”. O alcance da anunciada finalidade levaria ao
encontro da noção de competências que, aliada aos princípios da estética da sensibilidade,
da política da igualdade e da ética da identidade (BRASIL, 1998a), produziriam a racionalidade capaz de atender às ditas demandas da produção pós-industrial:
Essa racionalidade supõe que, num mundo em que a tecnologia revoluciona
todos os âmbitos de vida, e, ao disseminar informação amplia as possibilidades
de escolha mas também a incerteza, a identidade autônoma se constitui a partir
da ética, da estética e da política, mas precisa estar ancorada em conhecimentos
e competências intelectuais que deem acesso a significados verdadeiros sobre
o mundo físico e social. Esses conhecimentos e competências é que dão sustentação à análise, à prospecção e à solução de problemas, à capacidade de tomar
decisões, à adaptabilidade a situações novas, à arte de dar sentido a um mundo
em mutação. (BRASIL, 1998a).

As relações entre transformações tecnológicas e necessidade de mudanças na educação escolar caracterizam uma percepção linear e determinista das relações entre escola
e sociedade. Além disso, “a centralidade da noção de competências no currículo, especialmente porque justificada e proposta pela via unidimensional do mercado, produz
uma formação administrada, ao reforçar a possibilidade de uma educação de caráter instrumental e sujeita ao controle. ” (SILVA, 2009, p. 449).
No período subsequente, identificamos como marco inicial dos itinerários de reformulação do ensino médio o evento realizado em Brasília em junho de 2003 – o Seminário
Nacional de Ensino Médio, organizado pela Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico
(Semtec). Já nesse momento são enunciadas as ideias centrais que darão sustentação
conceitual, epistemológica e metodológica às trajetórias que assumirão as iniciativas de
reformulação do ensino médio: trabalho, ciência e cultura como conceitos estruturantes, base da formação humana e da organização pedagógico-curricular e, aliado a essas
proposições, o reconhecimento dos sujeitos, sobretudo dos jovens, como basilar na configuração das finalidades da última etapa da educação básica2.
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Essas orientações e concepções são materializadas, nove anos depois, na Resolução CNE/CEB nº 02, de 2012, dando origem a novas Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (DCNEM):
Art. 5o O Ensino Médio em todas as suas formas de oferta e organização, baseia-se em:
[...]
VIII - integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular.
(BRASIL, 2012, p. 2).

As proposições dessas DCNEM3 se justificam nos textos normativos pela intenção
de conduzir a uma formação integral que leve à reflexão crítica sobre
os padrões culturais que se constituem normas de conduta de um grupo social,
assim como a apropriação de referências e tendências que se manifestam em
tempos e espaços históricos, os quais expressam concepções, problemas, crises
e potenciais de uma sociedade, que se vê traduzida e/ou questionada nas suas
manifestações. (BRASIL, 2011, p. 20).

Em que pese a definição recente das novas diretrizes para a organização curricular do ensino médio, avizinha-se outro cenário da disputa por um projeto hegemônico.
A resolução que dá origem às atuais DCNEM foi homologada pelo ministro da educação Fernando Haddad em 30 de janeiro de 2012. Nesse mesmo ano, no dia 15 de março,
foi criada a Comissão Especial destinada a promover Estudos e Proposições para a
Reformulação do Ensino Médio (CEENSI), por iniciativa do deputado Reginaldo Lopes
(PT-MG), que assumiu a presidência. Como relator foi designado o deputado Wilson
Filho (PTB-PB). A comissão trabalhou por aproximadamente 19 meses e, após 22 audiências públicas, quatro seminários estaduais e um seminário nacional, produziu o Relatório
da Comissão, a partir do qual teve origem o PL nº 6.840, de 20134.
O PL 6840, de 2013 traz especialmente duas propostas em se tratando do currículo
do ensino médio: a organização curricular por meio de “opções formativas” e a inclusão de “temas transversais”. A análise a seguir foi feita pelos integrantes do Movimento
Nacional em Defesa do Ensino Médio:
Do ponto de vista da organização curricular, a proposição de opções formativas em ênfases de escolha dos estudantes reforça a fragmentação e hierarquia
do conhecimento escolar que as DCNEM lograram enfrentar. O PL nº 6.840/2013
retoma o modelo curricular dos tempos da ditadura militar, de viés eficienticista
e mercadológico. A organização com ênfases de escolha para uma ou outra área
contraria tanto a Constituição Federal quanto a LDB que asseguram o desenvolvimento pleno do educando e a formação comum como direito. (2015).
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E ainda:
A proposta do PL nº 6.840 de organização curricular com base em temas transversais às disciplinas retoma o formato experimentado em período recente da
educação brasileira a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais anteriores às
que estão em vigência, e que se mostrou inócuo. As atuais Diretrizes preconizam que haja uma estreita relação entre o conhecimento tratado na escola e sua
relação com a sociedade que o produz. Desse modo, não cabe falar em “temas
transversais”, posto que todo conhecimento, ao estar vinculado ao contexto social
que o produziu adquire sentido e expressão na construção da autonomia intelectual e moral dos educandos. (MOVIMENTO NACIONAL EM DEFESA DO
ENSINO MÉDIO, 2015).

O PL nº 6.840, de 2013 contradiz o que propõem as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio em vários aspectos, como visto. A análise do relatório da CEENSI
evidencia que, ainda que tenham sido realizadas 22 audiências públicas, prevaleceram
vozes que expressam os interesses de grupos ligados ao empresariado nacional (SILVA;
COLONTONIO, 2014).
Esse cenário de disputas se encontra também quando nos deparamos com as várias
formas de organização curricular do ensino médio pelo País. Uma rápida busca no site5
criado pelo MEC e lançado no dia 30 de julho de 2015 sobre a Base Nacional Comum
Curricular, na seção Propostas Curriculares pelo Brasil, em que estão disponibilizadas as
informações das Secretarias de Estado da Educação, é possível constatar que estamos
diante de configurações muito diversas em se tratando de currículo para o ensino médio,
o que nos leva a pensar em “ensinos médios” ou em “ensino médio no plural”. Destas propostas, apenas duas delas se sustentam nas atuais DCNEM (Mato Grosso e Rio
Grande do Sul). Outras fazem referência e/ou estão organizadas com base na estrutura
curricular assentada na prescrição de competências, conforme preconizavam as diretrizes anteriores, como é o caso do estado de São Paulo. Outras possuem propostas com
configurações híbridas, que assumem ao mesmo tempo o eixo ciência, cultura e trabalho e a prescrição de competências, como é o caso do Espírito Santo.
As mudanças (ou tentativas de) em tão curto espaço de tempo evidenciadas na proposição de Diretrizes Curriculares pelo Conselho Nacional de Educação e no PL que
tramita na Câmara dos Deputados, bem como os vários “ensinos médios” pelo País,
levam-nos a levantar uma série de questionamentos acerca da pertinência da prescrição
de uma Base Nacional Comum Curricular. Nos ocuparemos disso a seguir.

Faz sentido uma base nacional curricular comum?
A primeira indagação que julgamos pertinente diz respeito à “natureza” de uma
política curricular nacional: mais prescritiva ou menos prescritiva? A argumentação
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do início do texto faz uma crítica à dimensão do controle por parte do Estado sobre as
escolas e, em consequência, sobre a formação dos indivíduos. Uma listagem de objetivos sequenciados temporalmente, como está no Documento da Base Nacional Comum
Curricular, é expressão dessa dimensão regulatória e restritiva, e reforça a ideia de que
se trata de algo que conduz a uma formação administrada, que é justamente o oposto do
que está anunciado nos textos das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais, isto é, a possibilidade que a escola vá ao encontro de uma formação crítica e emancipatória.
É possível falar em um “currículo nacional” sem recair na ideia de uma determinação que desconsidera a realidade que insiste em ser não linear e desigual? Diante de
todos os cuidados em se tomar a diferença como elemento central nas proposições sobre
currículo, respeitando a multiplicidade de formas de se viver a infância e a juventude,
a proposta de Base Nacional Comum Curricular vai justamente em sentido oposto ao
entendimento de que enfrentar as desigualdades passa por respeitar e atentar para a
diferença e diversidade de todos os tipos, desde a condição social até as diferenças étnico-raciais, de gênero, sexo etc. A padronização é contrária ao exercício da liberdade e da
autonomia, seja das escolas, seja dos educadores, seja dos estudantes em definirem juntos o projeto formativo que alicerça a proposta curricular da escola. Nesse sentido, as
Diretrizes Curriculares Nacionais exaradas pelo Conselho Nacional de Educação, dado
seu caráter norteador e menos prescritivo, já não seriam suficientemente definidoras e
capazes de respeitar as diferenças regionais, culturais etc.?
Outro questionamento diz respeito à pertinência de um “currículo nacional” em face
das avaliações nacionais (Enem, Prova Brasil e assemelhados). Certamente está no horizonte que a Base Nacional Comum Curricular se instituirá como estratégia de controle
também por meio das avaliações e, uma vez mais, não apenas irá reiterar as desigualdades como também poderá reforçá-las. Os exames atualmente incidem diretamente sobre
as escolhas em termos de currículo. Agora, a Base Nacional Comum Curricular passaria
a determinar os conteúdos dos exames. Esta é uma das justificativas para sua existência:
garantir maior fidedignidade às avaliações. Isso nos leva a uma lógica paradoxal a partir da qual nos vemos como que andando em círculo: dos exames para o currículo e do
currículo para os exames. Esse o sentido dessa visão limitada e restritiva de currículo
implícita na ideia de uma base nacional comum como listagens de objetivos. Portanto,
resta a pergunta: qual o sentido da educação e da escola? Preparar para exames? O que
fazer com a perspectiva de formação humana que não se encerra nesse círculo concêntrico e visa a propiciar uma genuína experiência formativa?
Por fim, o que esperar dos tensionamentos entre a base curricular existente pela
tradição e a determinação oficial de um currículo mínimo nacional? Seria este capaz de
fazer frente à base curricular múltipla e diversa? Como as escolas irão reagir diante da
imposição do Ministério da Educação quando diz: – É isto que vocês devem ser!
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Recebido em novembro de 2015 e aprovado em janeiro de 2016

Notas
1

A determinação quanto à composição curricular entre base comum e parte diversificada não se constitui
propriamente em uma inovação. A intenção de se instituir mínimos curriculares nacionais, salvaguardando características locais, já estava presente nas instruções legais que antecedem à legislação atual. Essas determinações constavam da Lei nº 5.692, de 1971, que, em seu art. 4º, previa a organização dos currículos das
escolas de 1º e 2º graus composta por um núcleo comum obrigatório e por uma parte diversificada, com o fim de
atender às peculiaridades regionais, como também às características individuais dos alunos. A explicitação
dessa composição curricular verificou-se no Parecer nº 853/1971, anexo à Resolução nº 8, de 1971 do Conselho Federal de Educação, sob relatoria do conselheiro Valnir Chagas. Nesse parecer, o relator ressalvava
que competia ao conselho formular apenas um mínimo curricular obrigatório, a par de uma concepção de
currículo que considerasse as etapas de desenvolvimento do aluno. Se, naquele contexto, as prescrições
curriculares ocuparam-se de um enunciado amplo acerca da composição curricular, na presente reforma,
assiste-se à implementação de um conjunto de ações no sentido de consolidar essa base nacional comum e
submeter os sistemas de ensino à avaliação e controle quanto à sua implementação (SILVA, 2003).

2

A síntese das discussões está publicada no livro Ensino médio: ciência, cultura e trabalho, organizado por
Gaudêncio Frigotto e Maria Ciavatta, em 2004.

3

Uma análise mais detalhada dessas diretrizes se encontra em Silva e Colontonio (2014).

4

As principais propostas desse PL são: “O ensino médio diurno em jornada de 7 horas (meta de universalização ao tempo integral em até 20 anos e no final do décimo ano, com 50% das matrículas em 50% das
escolas); limitação do acesso ao ensino noturno para menores de 18 anos, em até três anos; Ensino Médio
Noturno com duração de 4.200 horas e jornada diária mínima de três horas com o mesmo conteúdo curricular do ensino diurno; além disso, podendo o noturno serem integralizadas até 1.000 horas a critério
do sistema de ensino; organização curricular em quatro áreas de conhecimento: linguagem, matemática,
ciências da natureza e humanas com prioridade para Língua Portuguesa e Matemática sendo que, no
terceiro ano, os estudantes escolheriam uma dessas áreas/ênfases ou ainda uma habilitação profissional;
obrigatoriedade de inclusão de temas transversais ao currículo: empreendedorismo, prevenção ao uso de
drogas, educação ambiental, sexual, de trânsito, cultura da paz, código do consumidor, e noções sobre a
Constituição Federal; Incentivo, no último ano do Ensino Médio, da escolha da carreira profissional com
base no currículo normal, tecnológico ou profissionalizante; que as avaliações e processos seletivos que
dão acesso ao ensino superior sejam feitas com base na opção formativa do aluno (ciências da natureza,
ciências humanas, linguagens, matemática ou formação profissional).” (MOVIMENTO NACIONAL EM
DEFESA DO ENSINO MÉDIO, 2015).

5

www.basenacionalcomum.mec.br
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Curriculum, high school and CNBC
Disputed scenarios
ABSTRACT: This paper discusses the relationship between curriculum policies, high school
and the Common National Base Curriculum (CNBC), from a conceptual nature of a discussion about education,human development and curriculum. It analyses policies for the last stage of basic education from the immediate post-LDB (the basic legal guidelines) in 1996 until now. Finally it
enquires about the direction to take in formulating a common national base curriculum.
Keywords: High school. National Common Base. Curriculum policies.

Programme scolaire, enseignement secondaire et BNCC
Un scénario de conflits
RÉSUMÉ: Ce texte problématise les relations entre les politiques de programmes scolaires, l’enseignement secondaire et la Base Nationale Commune de Programme scolaire (BNCC), en analysant les politiques relativement à la dernière étape de l’enseignement primaire, depuis l’immédiate post-LDB ( Loi
sur les Directives et les Bases de l’éducation) de 1996 jusqu’à l’actuelle. En fin de compte, il interroge les
sens de la formulation d’une base nationale commune de programme scolaire.
Mots-clés: Enseignement secondaire. Base nationale commune. Politiques de programmes scolaires.

Currículo, enseñanza media y BNCC
Un escenario de disputas
RESUMEN: Este texto analiza las relaciones entre políticas curriculares, enseñanza media e BNCC, a
partir de la discusión desde la perspectiva conceptual sobre educación, formación humana y currículo,
analizando las políticas para la última etapa de la educación básica, desde el período posterior a la LDB
de 1996 hasta el presente. Al final, indaga los sentidos de la formulación de una base nacional común
curricular.
Palabras clave: Enseñanza media. Base nacional común. Políticas curriculares.
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Que a palavra parede não seja símbolo
de obstáculos à liberdade
nem de desejos reprimidos
nem de proibições na infância,
etc. (essas coisas que acham os
reveladores de arcanos mentais)
Não.
Parede que me seduz é de tijolo, adobe
preposto ao abdômen de uma casa.
Eu tenho um gosto rasteiro de
ir por reentrâncias
baixar em rachaduras de paredes
por frinchas, por gretas – com lascívia de hera.
Sobre no tijolo ser um lábio cego.
Tal um verme que iluminasse.
(BARROS, 1989).

RESUMO: O artigo rememora a elaboração dos parâmetros curriculares, criticando os pressupostos da BNCC no
ensino da língua portuguesa, e a imposição, há 25 anos, da
visão mercadológica e da avaliação padronizada, que fogem
à experiência do chão da escola, à realidade do professor e
às necessidades do estudante brasileiro.
Palavras-chave: Plano curricular. Base Nacional Comum
Curricular. Ensino da língua portuguesa.
Avaliação padronizada.
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Introdução

D

esde meados dos anos 1990, o sistema educacional brasileiro vem sofrendo
as consequências de uma vontade de mudança que não mais se expressa,
como no período imediatamente anterior (mais ou menos dos anos 1980 à
eleição de FHC, ou seja, desde o começo da redemocratização até a elevação do modelo
neoliberal a carro-chefe das políticas públicas), pela convocação à participação na reflexão sobre as práticas pedagógicas de todos os segmentos escolares, mas pelos inúmeros
documentos oficiais que pretendem implantar novas perspectivas para essas práticas,
independentemente das possibilidades reais que as escolas e os professores têm para
concretizar tais mudanças.
O lento e gradual processo de redemocratização tem seu marco inicial mais explícito
na eleição de governadores de 1982, cujos resultados levaram aos executivos estaduais
grande número de governadores procedentes do campo democrático. Com eles, foram
para as secretarias de educação intelectuais universitários comprometidos com uma
educação pública de qualidade e que já militavam junto às escolas buscando construir
alternativas em inúmeros processos de formação continuada de professores.
O período foi de efervescência política. Depois de um longo período de abstinência,
a participação tornou-se mais do que um desejo: ela aumentava e até mesmo assustava,
com eventos que reuniam grande número de professores1. Nesse contexto, começam a
vir à luz inúmeras experiências realizadas em sala de aula, às vezes, às escondidas, em
silêncio. E também se expressam vontades de encontrar outros caminhos para a ação
em sala de aula. Professores, insatisfeitos e inquietos com os resultados de seu trabalho,
queriam propostas, respostas a suas indagações. Um diálogo frutífero estava em andamento e quando secretarias começam a elaborar suas propostas curriculares fazem-no
contando com a participação não só de assessores universitários, mas, sobretudo, com
a presença de professores que procediam do chão da escola como representantes de
seus colegas. As elaborações, salvo exceções, se faziam num vai e vem entre a secretaria
e as escolas que liam as primeiras versões e apresentavam sugestões e exigiam alterações. Práticas e perspectivas teóricas dialogavam tentando elaborar propostas que, não
ficando na rotina da escola, apontavam caminhos possíveis para o ensino das diferentes disciplinas do currículo escolar.
Esse modus operandi não se restringiu apenas à elaboração dos planos curriculares.
Foi assim, por exemplo, a grande discussão da proposta da nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, elaborada com a participação de inúmeras entidades da sociedade civil,
depois engavetada e substituída pelo então ministro Paulo Renato Souza por uma proposta de gabinete aparentemente elaborada por Darcy Ribeiro e enviada como projeto
de lei como se fosse uma homenagem a esse educador brasileiro.

382

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 381-396, jul./dez. 2015. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

O ensino de língua portuguesa e a Base Nacional Comum Curricular

A nossa pouca experiência democrática associada à urgência dos problemas a serem
resolvidos e à pretensão de condensar o processo histórico de mudança social em passos de curta duração (como passes de mágica ou como milagres de magos) encerram
esse tempo vivido sob o signo da participação popular, reemergindo no cenário brasileiro um novo conjunto de políticos “competentes, eficientes, capazes e sábios” que
poderiam concretizar as mudanças com a rapidez com que tinham tido sucesso no plano
econômico (com a implantação da nova moeda, o real, “esquecendo” por completo que
a estabilização da moeda que ocorre então em vários países era uma necessidade do
processo galopante da globalização). Encerra-se o período da participação, que exige
“desperdício de tempo” e, por isso, não é eficiente. Os técnicos, os especialistas, os consultores competentes trazem as respostas: basta agrupá-los. E, em lugar da participação,
poderia haver a consulta àqueles especialistas que não estavam no grupo de assessores2.
O mundo se torna neoliberal, e no neoliberalismo tudo é medido segundo os lucros
que produz. E para saber qual a produtividade da escola, o projeto político neoliberal na
educação é a implantação de sistemas de avaliação de larga escala. Os resultados poderiam apontar aos empregadores onde se formavam os melhores (não por acaso essas
avaliações começaram com os concluintes de cursos superiores). As avaliações nos níveis
fundamental e médio apontariam não só as melhores escolas, mas os “desperdícios”
do dinheiro público com uma educação de baixa qualidade. Posteriormente, mudado o
governo, também serviram de indicativo de onde se deveria aplicar mais recursos para
melhorar a qualidade da escola. Foi por necessidade de parâmetros para elaborar as
provas que surgiram os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).
Inicia-se o tempo da inundação das escolas por documentos oficiais definindo metas,
objetivos, modos de gestão, índices desejados etc. Inicia-se a implantação verticalizada
do novo como exigência e não como opção abraçada pelos verdadeiros agentes educativos. As avaliações de larga escala, obrigatórias e já agora com consequências até mesmo
na renda de professores e gestores,3 tornam o que poderia ser indicações de ações possíveis em obrigações para a atividade de sala de aula. E o acervo das provas aplicadas
torna-se, de fato, o orientador do que se ensina e de como se ensina, principalmente adequando os alunos para responderem a testes. Treinar para responder eleva os índices,
que dão aparente sucesso às inúmeras consultorias prestadas aos diferentes sistemas de
ensino. Surgem as empresas de consultoria, mas também os centros e grupos universitários que se caracterizam como pesquisadores-consultores. No entanto, a manutenção
desses índices de sucesso e seu crescimento não se mantêm no longo prazo, o que exige
novas consultorias num círculo vicioso (de consultores bem remunerados)4.
Com muito boa vontade, professores universitários participam dos comitês, a partir do princípio ideológico de que, estando lá, poderão fazer com que as coisas saiam
melhor do que sairiam se estivessem ausentes. Mas, desse modo, acabam por referendar o modelo de implantação vertical. Tive oportunidade recente de um diálogo franco
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com um participante do grande comitê que está definindo a matriz de referências para
a elaboração dos concursos nacionais para o magistério. A perspectiva que leva ao engajamento de professores universitários nesses processos tem sua base no fato de que tais
referenciais acabarão por mostrar o perfil de professor que se deseja para o País e por
isso influenciarão tanto na sua formação quanto nas práticas dos futuros docentes. Independentemente da validade desse perfil, de estar de acordo com ele, o que resulta da
implantação vertical (e muito pouco democrática, porque executada por meio de provas) é uma resistência contrária dos verdadeiros agentes das redes de educação (que
infelizmente tomamos como sinônimo de sistemas de ensino).
É nesse ambiente que surge a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), também ela produto de consultorias universitárias, de comitês de especialistas, de técnicos
competentes. Seguindo o mesmo diapasão: implantação vertical, referência para os sistemas de avaliação. Imposição, enfim. Como ocorrera com os PCN, assim que aprovada
a BNCC, surgirão os programas “BNCC em ação” para tentar chegar ao chão da escola,
copiando o programa “PCN em ação”. Provavelmente os assessores e consultores, dos
centros universitários e das Organizações Não Governamentais (ONG) e Organizações
Sociais (OS), já estão com os projetos elaborados para apresentar assim que saírem os
novos editais, sugeridos por eles mesmos.

Os princípios fundamentais assumidos
Na área de linguagens, a BNCC mantém coerência com os PCN, de que é uma extensão. Desde a publicação desses parâmetros, assumimos oficialmente uma concepção
de linguagem: uma forma de ação e interação no mundo. Essa concepção é tributária
dos estudos procedentes do que se convencionou chamar de Linguística da Enunciação (atravessada por algumas posições teóricas procedentes da Análise do Discurso).
Sobretudo, o pensador que subjaz a essas concepções enunciativas é Mikhail Bakhtin,
de quem também serão extraídos para os documentos oficiais suas concepções sobre
gênero discursivo.
Coerentemente com o ponto de vista assumido sobre a linguagem, outra concepção aparece claramente expressa na BNCC (BRASIL, 2015): uma concepção de sujeito
como constituído pelas práticas de linguagem:
A área da linguagem trata dos conhecimentos relativos à atuação dos sujeitos em
práticas de linguagem, em variadas esferas da comunicação humana, das mais
cotidianas às mais formais e elaboradas. Esses conhecimentos permitem mobilizar e ampliar recursos expressivos, para construir sentidos com o outro em
diferentes campos de atuação. Propiciam, ainda, compreender como o ser humano
se constitui como sujeito e como age no mundo social em interações mediadas por
palavras, imagens, sons, gestos e movimentos. (p. 29) (grifo em itálico meu).5
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Isso significa que no contexto das interações verbais que praticamos no mundo, e
a elas concomitantes, se dá uma ação da linguagem sobre o sujeito, constituindo sua
consciência como um conjunto de signos internalizados nesses processos (nos termos
de BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1982; VOLOCHÍNOV, 2013). Admitida essa ação da linguagem, podemos dizer que a atuação do sujeito em suas práticas de linguagem se dará
por meio de ações com a linguagem e sobre a linguagem e que estas são marcadas pela
ação da linguagem que o constitui e que continuará o constituindo no curso das interações com outro de que participa (GERALDI, 1991).
Há um segundo princípio assumido, este não mais relativo às concepções fundantes, mas ao objeto e à forma de trabalho escolar com a linguagem: trata-se de elevar
as práticas de linguagem à posição de objeto e ao mesmo tempo de forma pela qual a
aprendizagem de recursos expressivos a serem mobilizados se dará. Isso significa um
grande avanço, já apontado nos PCN, nessa área: em lugar de aprender a descrição de
uma variedade qualquer da língua (as disponíveis são aquelas supostamente sobre a
variedade culta escrita) apostando que desse conhecimento, da gramaticalização, resultaria mais do que um conhecimento sobre a língua, mas também e miraculosamente
sobre os usos da língua, quer na modalidade oral, quer na modalidade escrita (e sempre
na variedade de que se estudou a descrição!), aponta-se (junto com inúmeras propostas
de ensino elaboradas na década de 1980) para as práticas linguísticas como o caminho
mais efetivo para aprender a mobilizar recursos expressivos na produção de compreensões de textos, na elaboração de textos e na própria reflexão sobre esses fazeres. Daí
o princípio metodológico USO-REFLEXÃO-USO que orienta toda a proposta curricular de língua portuguesa:
A abordagem de categorias gramaticais (fonéticas/fonológicas, morfológicas,
sintáticas, morfossintáticas) e de convenções da escrita (concordância, regência,
ortografia, pontuação, acentuação etc.) deve vir a serviço da compreensão oral
e escrita e da produção oral e escrita, e não o contrário. Dessa forma, os aspectos linguísticos abordados em atividades de leitura, escrita e oralidade podem
ampliar os conhecimentos dos/as estudantes em relação a variedades que eles/
as não dominam ainda, sem desqualificar as variedades de origem. Conforme
o avanço na escolaridade, é esperado um aumento gradativo do nível de sistematização e de utilização de categorias gramaticais, sempre na perspectiva do
USO-REFLEXÃO-USO, e não, vale repetir, da acumulação de um rol de conteúdos
desconectados das práticas sociodiscursivas da linguagem. (BRASIL, 2015, p. 41).

As formulações metodológicas: atividades e campos de atuação
A partir desses princípios, a base curricular em língua portuguesa não poderia se
expressar na forma de uma listagem de conteúdos relativos a conhecimentos explícitos sobre a língua (como foi num passado longínquo, quando se adotavam “conteúdos
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mínimos”). Daí a escolha por cinco eixos dentro dos quais toda e qualquer atividade
de ensino/aprendizagem na área se dará: “apropriação do sistema de escrita alfabético/
ortográfico e de tecnologias da escrita, oralidade, leitura, escrita e análise linguística”
(p. 38), sendo que esta última se dá no interior das anteriores. Na terminologia de hoje,
seria um “eixo transversal”.
Esses eixos cobrem todas as práticas de linguagem verbal. E serão estas que organizarão as atividades escolares. Elas são apresentadas na BNCC de forma explícita com
explicações prévias e, posteriormente, aparecerão ano a ano quando da definição das
práticas a serem realizadas dentro dos campos de atuação previstos. São elas: 1) práticas
da vida cotidiana; 2) práticas artístico-culturais; 3) práticas político-cidadãs; 4) práticas
investigativas; 5) práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação; e 6)
práticas do mundo do trabalho (exclusivamente no ensino médio).
Todas essas práticas se dão no interior de diferentes esferas da comunicação social,
aqui traduzidas na expressão “campos de atuação”. Concretamente, a atuação dos sujeitos se dará pela leitura, escuta e produção (oral e escrita) de textos, mas seguramente
também pela reflexão sobre os recursos mobilizados nesses textos, para poder incluir o
eixo da análise linguística. Os textos são unidades concretas dos gêneros praticados em
cada um destes campos: os gêneros do dia a dia (recados, bilhetes, diálogos, conversas,
leituras de receitas, instruções etc.); a produção artístico-literária em sua babélica diversidade de gêneros; os discursos das esferas públicas: jornalísticos, publicitários, políticos,
jurídicos, reivindicatórios etc.; os gêneros próprios da comunicação acadêmica, em geral
a distância, tais como relatórios, ensaios, projetos etc.; e, por fim, a variada gama de
gêneros discursivos que circulam no mundo do trabalho e que variam segundo o tipo
de trabalho e o lugar que se ocupa neste trabalho.
Uma leitura dos objetivos de aprendizagem, apresentados na forma de quadros,
ano a ano do ensino básico (inicial, fundamental e médio) mostrará que, no interior de
cada uma das práticas anteriormente referidas, foram selecionadas diferentes ações a
serem executadas tendo por material concreto diferentes gêneros dos respectivos campos
de atuação. A progressão se dará tanto no aprofundamento das formas de mobilização
dos diferentes recursos no interior de cada um dos gêneros quanto na ampliação desses
gêneros, indo daqueles mais próximos às faixas etárias dos alunos àqueles mais distantes na medida em que vão galgando os graus de escolaridade, objetivando ampliar os
campos de atuação de que participariam.
Num mesmo patamar incluem-se gêneros efetivamente praticados pelos professores e alunos segundo suas faixas etárias e de escolaridade e suas necessidades, bem
como gêneros distantes de seus mundos, longe de seus usos como aqueles próprios do
mundo do trabalho ou da produção artística, particularmente quando se prevê a produção de vídeos nas práticas culturais de tecnologias de informação e comunicação, já que
realisticamente falando as escolas não dispõem tanto dos recursos necessários quanto
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de pessoal especializado. Os professores de língua portuguesa se produzem vídeos,
produzem-nos como amadores. Está longe de sua formação desenvolver capacidades
exigidas para a produção efetiva de vídeos além daqueles que encontramos nas redes
sociais e que estão sendo feitos sem que qualquer ensino sobre como fazê-los tenha se
dado no sistema escolar.
Uma leitura mais vertical dos gêneros referidos em cada ano mostrará o quanto é
pretensiosa a gama de textos que se pretende sejam trabalhados dentro dos cinco eixos
previstos. Por exemplo: no 1º ano são citados 20 gêneros, no 6º ano são citados 26 e no 3º
ano do ensino médio são citados 15. Considerando que as referências feitas num ano e
não repetidas no ano seguinte não significa que elas não devam estar aí presentes, já que
a progressão prevista se dá também no aprofundamento da reflexão sobre os recursos
expressivos mobilizados além dos gêneros mais complexos que vão aparecendo no suceder dos anos de escolaridade, a proposta curricular parece não querer deixar nada de lado.
Uma leitura mais horizontal, no sentido de tomar um mesmo gênero explicitamente citado ao longo de diferentes anos de escolaridade, mostra que se pretende esse
aprofundamento vertical. Por exemplo, a atividade de relatar (que supõe um relato?)
vai das experiências vividas, passa por fatos de que se tomou conhecimento, depois
chega a notícias, finalizando, no 8º ano, com o relato oral de reportagens selecionando
informações principais e secundárias. O relato desaparece como gênero ou atividade
explícita no ensino médio, embora obviamente ele estará presente nas práticas cotidianas
dos alunos e professores desse nível de ensino e, por isso, estará aí presente de qualquer forma. Outro exemplo: o gênero “poemas” (que são inúmeros!), como atividade
artístico-literária, o aprofundamento aparece na forma do que se espera que os estudantes façam: escutar e recitar, declamar (recitar usando recursos expressivos e o corpo),
observar aspectos rítmicos e sonoros, produzir parafraseando, recitar de memória planejando saraus e recitais, criar poemas em formas composicionais variadas, chegando
à compreensão da especificidade da linguagem literária e da análise e interpretação das
dimensões imagéticas dos poemas, compreendendo os deslocamentos de sentido como
parte fundamental da linguagem literária (obviamente, os deslocamentos de sentido já
aparecem desde o primeiro ano quando do primeiro contato com os poemas, afinal eles
pertencem à linguagem literária, logo contêm deslocamentos de sentidos que precisam
ser compreendidos desde o início...).

Críticas: pecar pelo excesso e bloquear projetos diferenciados
Pelos eixos previstos, pelas práticas previstas, pelos campos de atuação previstos,
pelos gêneros listados, todo o mundo da escrita passa a ser obrigatoriamente ensinado e
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deve ser aprendido na escola (a BNCC tem caráter obrigatório e será usada como matriz
do sistema de avaliação: não esqueçamos, esta é que define a necessidade daquela).
Os princípios fundamentais incorporados pela BNCC e sua opção metodológica
pelas práticas de linguagem, seguindo o princípio de que o processo todo segue o caminho do uso-reflexão-uso e que conhecimentos de descrições da língua somente fazem
sentido se necessários a essa reflexão, e se permitem um salto nas capacidades de mobilizar recursos expressivos, mostram o grande avanço na área dos estudos da linguagem
na escola. Essas opções não são novidades: estavam presentes em propostas de ensino
desde meados dos anos 1980, como se pode ver no primeiro plano curricular escrito
pós-redemocratização da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, de 1985. Era
o começo da oficialização de novas perspectivas e já se fundavam e aprofundavam propostas anteriores expressas por pesquisadores universitários que se debruçaram sobre as
questões de ensino da língua portuguesa, como Geraldi (1984), Ilari (1985), entre outros.
O problema da introdução de novos gêneros discursivos alheios à realidade do
estudante merece enfrentamento, pois a escola é um espaço de trabalho e como tal de
ampliação dos horizontes de todos os estudantes. Assim, a fórmula uso-reflexão-uso
não pode supor que somente os gêneros discursivos já conhecidos (usados) poderiam
ser motivo de reflexão para o novo uso ser ampliado. Mas essa fórmula define um caminho metodológico de que um novo gênero, ao entrar em sala de aula, deva se basear
em gêneros já conhecidos, já usados (por exemplo, de um relato de experiência vivida
na rotina de um dia, na fórmula clássica da narrativa em sequência temporal, pode-se
passar para um relatório de atividades agrupadas por critérios mais gerais dentro dos
quais entram as atividades rotineiras relatadas, e daí passar para a leitura de um relatório). Esta me parece ser a pretensão, ainda que não explicitada dessa forma, do princípio
metodológico do uso-reflexão-uso.
Relativamente aos gêneros com que pretende a BNCC inundar as salas de aula, há
outras questões que me parecem bem mais sérias. Precisamente porque escolhe adequadamente trabalhar com práticas de linguagem, há uma ausência de focalização nos
gêneros quase cotidianos e específicos do trabalho do estudante enquanto estudante.
Refiro-me ao desenvolvimento de práticas presentes no estudo: a organização de sinopses de textos; a elaboração de resumos de textos científicos que não podem ser feitos com
base na distinção assuntos principais e assuntos secundários (que pode servir para a leitura de uma reportagem, mas não para a leitura de um ensaio, o que demanda extrair a
tese ou ponto de vista defendido, os argumentos usados, os contra-argumentos citados
e refutados e a elaboração própria de possíveis outras teses com base em outros argumentos que derrubariam à proposta lida); aprendizagem de um gênero fundamental
da atividade estudantil (e de todos nós): as anotações durante uma leitura, durante um
debate, durante uma palestra, durante uma entrevista (mesmo que esta esteja sendo
gravada, porque os gestos e as circunstâncias também significam).
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Sobre o estudar, que implica uma atividade constante de leitura, há uma passagem
da BNCC (BRASIL, 2015) que merece destaque:
As práticas de compreensão e de produção de texto são constitutivas da experiência de aprender e, portanto, presentes em todas as áreas. Por isso, cabe à área
de Linguagens assegurar o direito à formação de sujeitos leitores e produtores de
textos que transitem com confiança pelas formas de registro dos diversos componentes curriculares, salvaguardando suas singularidades, e pelas práticas de
linguagem que se dão no espaço escolar, tais como: participar em um debate sobre
transgênicos, opinar criticamente sobre um documentário ou uma pintura, interagir com hipertextos da Web, buscar soluções para um problema ambiental no
seu entorno, dentre outras e inúmeras possibilidades. (p. 30).

Há aqui o reconhecimento explícito de que a leitura está presente em todos os componentes curriculares. Mas não cabe ao ensino de língua portuguesa trabalhar com a leitura
e interpretação de um problema de matemática, ou de química, ou seja lá qual for o outro
componente curricular. Esses são textos específicos dessas áreas. Se um aluno não consegue resolver um problema de matemática porque não consegue ler o problema, isso deve
ser enfrentado pelo professor de matemática e não pelo professor de língua portuguesa!
Cabe sim ao professor de língua portuguesa, trabalhando com os gêneros e temas que
lhes são próprios, desenvolver com os estudantes os inúmeros gêneros que a prática de
estudar e aprender foram criando: sinopses, resumos, anotações, mapeamento de teses e
argumentos etc. Saber o que dizer num debate sobre transgênicos, para não ficar no senso
comum, demanda agrupar informações de diferentes áreas do conhecimento (que são as
responsáveis por essas informações): biologia, sociologia, economia, medicina, química.
Não se pode esperar que o professor de língua portuguesa seja onisciente!
Por fim, em matéria de linguagem não se pode ter a pretensão que tudo deve ser
aprendido na escola. Antes de mais, há que compreender que nossos alunos já chegam à
escola sabendo falar, escutar e compreender o que ouvem, dominando inúmeros gêneros
de discurso. E pela vida afora aprenderão outros no mundo do trabalho, nas suas atividades profissionais, no cotidiano (por exemplo, é ridículo ensinar na escola a ler uma conta
de luz, como já vi em livro didático, em que a conta de luz aparece como do gênero “nota
fiscal”! Isso se aprende na vida!). Nesse sentido, o excesso de carga exigido ano a ano
na proposta da BNCC impede que professores elaborem projetos de continuidade e de
profundidade num mesmo gênero, por exemplo, as experiências tão conhecidas de produção de livros (novelas de aventura, coletânea de narrativas, coletâneas de descrições
de brincadeiras etc.). Esses projetos demandam tempo na escola, mas esse tempo estará
ocupado pela passagem pelos inúmeros gêneros ainda que de forma mais ou menos superficial para dar conta do currículo previsto pela base comum. Afinal, o acesso ao mundo
da escrita não é algo que termina com a escolaridade. Sempre estaremos aprendendo a
ler novos textos, novas mensagens e acumulando nossa experiência de leitores e de autores. E certamente morreremos sem dominar alguns gêneros que são distantes de nossa
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área profissional. Podemos ler com tranquilidade um texto de filosofia da física, mas dificilmente trabalhando em ciências humanas escreveremos textos de física! Nem por isso
deixamos de ser letrados.
Ora, as coisas poderiam ser bem mais simples e mais adequadas. Antes de tudo, não
se pode imaginar que em matéria de linguagem somente se aprende na escola. Não há
razão alguma para ensinar na escola todos os gêneros de textos existentes! Nem exigir que
todos os alunos sejam capazes de escrever em todos os gêneros estudados. Aprende-se
mais na vida de leitor do que na escola. Assim,
1. Não se pode exigir que um leitor seja também autor em todos os tipos de texto que é capaz de ler. É ridículo exigir de alunos que escrevam contos ou outros
gêneros literários como se eles necessariamente estivessem se preparando para
serem escritores. Ler diferentes gêneros, incluindo a poesia, não implica que necessariamente todos devam produzir poesias. Obviamente, alguns produzirão e
deverão ser incentivados a fazê-lo, mas a escola tem que ser apta a aceitar as diferentes vocações de seus alunos.
2. Produzir um texto é estabelecer uma comunicação escrita, e essa demanda leitores. Não se pode produzir textos para ninguém! E muito menos textos para
quem já sabe tudo aquilo que se tem para dizer, particularmente quando esse leitor já ouviu isso porque já lhe disse, como acontece frequentemente em sala de
aula. Assim, recontar uma história pode ser um bom exercício de memória, mas
não é um bom exercício de escrita! Se a criança quer registrar uma história, pode
fazê-lo. O problema é exigir que o faça. A propósito, uma digressão. A professora de minha filha Joana pede a todos os alunos que escrevam um resumo de um
livro que leram. Ela me pergunta para que escrever esse resumo. Tento dar alguma motivação para essa tarefa, e digo-lhe que a professora pode não ter lido o
livro e lendo o resumo que ela faria poderia ficar interessada ou não em ler todo
o livro. Recebi como resposta: – Mas que professora mais indecisa! Precisa ler 25
resumos para saber se quer ler o livro?
3. Nem autores experientes escrevem sem revisar, sem refazer, sem tirar ou acrescentar coisas em sua leitura. O primeiro leitor de um texto é seu autor. Por isso
na escola é preciso pensar a escrita de textos como um projeto, como um trabalho que não se encerra na primeira versão. Sempre é possível reescrever um texto.
Ajudar a fazer isso é o papel do professor como leitor privilegiado de seus alunos,
mas que jamais pode ser o leitor único do produto final. O projeto de escrita de
textos deve levar a tornar, de alguma forma, público o que cada um escreveu. E
do que se publica o professor é na prática um coautor.
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4. Atividades de escritas diversificadas num mesmo momento da aula: não há qualquer razão para todos os alunos estarem escrevendo sobre o mesmo tema, no
mesmo gênero e ao mesmo tempo. Deixar surgirem grupos com atividades distintas. Lembrar que é também escrita fazer um esquema de um texto lido: essa é
a melhor forma de estudar.
O importante é que desde o começo nos construamos como autores de textos. Pode
parecer utópico e irreal imaginar cada aluno como autor. Mas é possível e muito gratificante quando um projeto conjunto entre professores e alunos levam a um produto
final como um jornal de notícias de uma turma, a organização de um varal de textos,
a publicação artesanal de um livro ilustrado etc. Trabalhar aprendendo a fazer é construir produtos desse trabalho, visíveis, palpáveis, apresentáveis. Todo trabalho e toda
prática têm um produto. Definir com alunos o produto e elaborar com eles um projeto, em cuja caminhada se dá o ensino e a aprendizagem, é fundamental mesmo que
o número de gêneros estudados não seja a gama enorme prevista pela BNCC. Prever
trabalhar com todos os gêneros, simulando situações em que os alunos-autores devem
vestir máscaras e se colocarem num lugar imaginário para escreverem um texto (para
mostrar que dominam um gênero) é destruir o modo de funcionamento das práticas
de linguagem e, sobretudo, resulta de uma ideologia de onipotência da escola: só se
aprende se for na escola, como se a vida nada pudesse ensinar.
Por fim, no que concerne ao trabalho conjunto de professores e alunos debruçados sobre seus textos – a análise linguística – não é um estudo da descrição gramatical
tradicional. Os conhecimentos tradicionais podem ser manipulados segundo necessidades, mas não podem ser o foco desse eixo de trabalho, pois as gramáticas descritivas
de que dispomos não trabalharam com textos/discursos. No máximo chegaram a frases
e ainda assim não para analisá-las, mas para classificá-las, que erroneamente chamamos de “análise sintática”.
As análises que partem da concepção dialógica da linguagem, e que a tomam
como uma atividade constitutiva das línguas em seu sentido sociolinguístico e das
consciências dos sujeitos falantes (“a palavra concebe o seu objeto”), devem levar a
uma compreensão mais ampla dos recursos linguísticos mobilizados na construção
de qualquer enunciado, de modo que se pode, assim, “revisar as formas da língua em
sua compreensão linguística comum” mesmo que essas compreensões sejam feitas de
forma inicialmente intuitiva.
Bakhtin (2013), nas indicações metodológicas para o ensino do período composto
por subordinação sem conjunção, apresenta análises estilísticas partindo da intuição
de seus alunos sobre o uso de uma ou outra forma disponível no sistema, defendendo
o ponto de vista de que
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no estudo das formas sintáticas paralelas e comutativas, isto é, quando o falante
ou o escrito tem a possibilidade de escolher entre duas ou mais formas sintáticas
igualmente corretas do ponto de vista gramatical. Nesses casos, a escolha é determinada não pela gramática, mas por considerações puramente estilísticas, isto é,
pela eficácia representacional e expressiva dessas formas. (BAKHTIN, 2013, p. 25).

Essas análises, para não se tornarem também elas rotinas de sala de aula, sem
qualquer vínculo que não a transmissão de informações, precisam estar articuladas a
processos de ensino/aprendizagem que entendam o processo educativo como muito
mais profundo do que a simples transmissão de informações. Retorna-se, assim, aos
fundamentos que orientam as análises – no caso a concepção de linguagem – e aos fundamentos que orientam o processo de ensino – no caso, as práticas de linguagem, que
não podem ser simulações.
Construir na escola “inéditos viáveis”, que permitam aos alunos proferirem as suas
palavras para serem escutadas e aporem suas assinaturas em seus textos, demanda pensar as produções de textos não como um exercício do escrever, mas como o exercício
da escrita, entendido este como construção de autorias, de trabalho entre sujeitos e não
apenas entre posições (como ocorre nas simulações e nos sistemas de avaliação de larga
escala, em que os papéis de avaliado e avaliador se sobrepõem à relação de interação).
Nessas últimas condições, há um exercício de escrever não para dizer sua palavra ou
para influenciar o outro, mas para mostrar a alguém, que se coloca numa posição de
não ouvinte, que se sabe escrever.
Reproduzir em sala de aula essas condições quando se ensina um gênero discursivo qualquer, apontando até mesmo para as condições de seu uso real, e depois
pedindo que o aluno escreva um texto nesse gênero, paradoxalmente, uma escrita que
não atende sequer às condições de emprego do gênero recém-estudadas com os alunos,
é um contrassenso, particularmente considerando os fundamentos assumidos na BNCC.

Retomando o fio da meada
Numa avaliação geral da BNCC na área de Língua Portuguesa, podemos dizer
que temos uma manutenção das concepções de linguagem e de subjetividade já assumidas em meados da década de 1990 pelos PCN. Aqui, há um avanço na especificação
das diferentes práticas de linguagem em diferentes campos de atuação, o que tornará
mais palatáveis e compreensíveis os PCN. Peca-se, no entanto, pela exigência que faz
de um trabalho com uma enormidade de gêneros e de uma forma em que as condições efetivas de emprego desses gêneros passam a ser um simulacro em sala de aula,
anulando, desse modo, o ponto de partida teórico da interação que define o próprio
fenômeno da linguagem.
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Acrescente-se ainda que a razão de ser da BNCC é a uniformização do ensino num
país que se caracteriza por sua diversidade (linguística, cultural, econômica e social).
E a uniformização do ensino, ainda que ideologicamente justificada para parecer que
vivemos numa sociedade sem desigualdade social e regional, de fato atende a necessidades do projeto neoliberal de educação que orienta todos os seus horizontes pelas
avaliações de larga escala. Ora, impor boas ideais é destruí-las, é buscar a resistência, é
assumir uma posição dialógica para conceber a linguagem e não dialogar com os professores impondo-lhes o que fazer e cobrando resultados de seu trabalho (e avaliando-os)
com base em provas de retenção de conhecimentos que apenas revelam um momento
do aprendiz.
Aliás, é sempre instrutivo, para os que defendem esse caminho dos testes, das
avaliações, das imposições, lembrar o que nos disse, resumindo suas posições em uma
entrevista, Diane Ravitch, ex-secretária-adjunta de Educação dos EUA no governo
George Bush, mas desde o governo Bill Clinton diretora do National Assessment Governing Board, instituto responsável pelos testes federais daquele país. E eis a novidade6:
Eu apoiei as avaliações, o sistema de accountability (responsabilização de professores e gestores pelo desempenho dos estudantes) e o programa de escolha por
muitos anos, mas as evidências acumuladas nesse período sobre os efeitos de
todas essas políticas me fizeram repensar. Não podia mais continuar apoiando
essas abordagens. O ensino não melhorou e identificamos apenas muitas fraudes no processo.
Avaliações padronizadas dão uma fotografia instantânea do desempenho. Elas
são úteis como informação, mas não devem ser usadas para recompensas e punições, porque, quando as metas são altas, educadores vão encontrar um jeito de
aumentar artificialmente as pontuações. Muitos vão passar horas preparando
seus alunos para responderem a esses testes, e os alunos não vão aprender os
conteúdos exigidos nas disciplinas, eles vão apenas aprender a fazer essas avaliações. Testes devem ser usados com sabedoria, apenas para dar um retrato da
educação, para dar uma informação. Qualquer medição fica corrompida quando
se envolve (sic) outras coisas num teste.
A lição mais importante que podemos tirar do que foi feito nos Estados Unidos é que o foco deve ser sempre em melhorar a educação e não simplesmente
aumentar as pontuações nas provas de avaliação. Ficou claro para nós que elas
não são necessariamente a mesma coisa. Precisamos de jovens que estudaram
história, ciência, geografia, matemática, leitura, mas o que estamos formando é
uma geração que aprendeu a responder testes de múltipla escolha. Para ter uma
boa educação, precisamos saber o que é uma boa educação. E é muito mais que
saber fazer uma prova. Precisamos nos preocupar com as necessidades dos estudantes, para que eles aproveitem a educação. (RAVITCH, 2010).

Para aqueles que estão do outro lado, defendendo que a melhoria da qualidade da
educação depende crucialmente de um trabalho de longo prazo na formação continuada
de professores, com acompanhamento mais próximo das escolas e com melhoria nas condições concretas do exercício profissional (incluindo a existência de salas de professores
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em tempo integral em suas escolas), valorizando a autonomia relativa do professor, é
sempre salutar saber que as concepções da “matriz” estão mudando, e foram elas que
orientaram as avaliações que vimos sofrendo desde os anos 1990, portanto há 25 anos.
Já não seria um tempo de termos melhores resultados? Ninguém imagina que talvez
os procedimentos da mudança não sejam a formulação de documentos atrás de documentos oficiais? Quem os formula não aprende nada em 25 anos a propósito do modo
de caminhar para melhorar a qualidade da educação?
Por fim, deixemos a palavra com o narrador Ítalo Calvino:
Todo rito de passagem significa uma mudança de atitude em nossas mentes:
ao ler, preciso entender rapidamente cada frase, pelo menos seu sentido literal, e só depois de entendê-la sinto-me pronto para pronunciar um julgamento:
o que li é verdadeiro ou falso, certo ou errado, agradável ou desagradável. Na
minha vida cotidiana, ao contrário, são inúmeras as circunstâncias que escapam
à minha compreensão, desde as mais gerais às mais simples e triviais: vejo-me
frequentemente diante de situações sobre as quais não posso dar opinião, e prefiro não emitir julgamento.
Enquanto espero que o mundo não-escrito se torne mais claro, sempre há uma
página escrita aberta diante de mim, onde posso voltar a mergulhar: faço-o sem
demora e com a maior satisfação, porque ali, pelo menos, mesmo que só compreenda uma pequena parte do todo, posso alimentar a ilusão de que mantenho
tudo sob controle.
[...]
... o que ocorre ao meu redor me surpreende a cada vez, me assusta, me deixa
perplexo. Já presenciei muitas mudanças em minha vida, no mundo exterior,
na sociedade que me rodeia, muitas mudanças até mesmo em meu interior, e
ainda assim nada posso prever: para mim, para as pessoas que conheço, e muito
menos para o futuro da humanidade. Não posso prever as relações futuras entre
os sexos, entre as gerações; os desenvolvimentos futuros da sociedade, das cidades, dos países; que tipo de paz haverá, ou que tipo de guerra; que importância
terá o dinheiro; que objetos do dia-a-dia desaparecerão, e os novos que surgirão;
que tipo de veículos e motores existirão; qual será o futuro do mar, dos rios, dos
animais, das plantas. Sei que compartilho minha ignorância com aqueles que,
ao contrário, fingem saber: economistas, sociólogos e políticos; mas o fato de não
estar sozinho não me anima. (CALVINO, 2005, p. 141).

Produzir documentos oficiais, em lugar do convívio real com a escola para fazer
uma mudança emergir de baixo para cima, é arvorar-se em profetas do que será o mundo
futuro. E cobrar para que esse mundo futuro seja aquele que preveem, como fazem não
raramente alguns economistas cuja ideologia orientou a política neoliberal em educação no Brasil nos últimos 25 anos.

Recebido em setembro de 2015 e aprovado em dezembro de 2015
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Notas
1

Pessoalmente, participei de eventos com mais de 4.000 participantes, em Belo Horizonte (promovido
pela UTE), em São Paulo (promovido pela Secretaria Estadual de Educação), em Porto Alegre (promovido pela Secretaria Municipal de Educação). Eventos, cursos, conferências (de que as Conferências Brasileiras de Educação – CBE são exemplares), simpósios eram frequentes e os espaços ficavam lotados.

2

Foi o que aconteceu, por exemplo, com os Parâmetros Curriculares Nacionais, cuja versão praticamente
definitiva foi encaminhada a muitos professores universitários para que emitissem pareceres e sugestões. Obviamente estes jamais saberiam o que se faria com essas sugestões, que seriam compulsadas
pelos técnicos e os assessores especializados.

3

A mudança terminológica não é inocente, como sabe qualquer analista de discurso. Introduz-se no sistema escolar toda uma terminologia procedente das formas de organização das empresas. E pensa-se a
escola como uma unidade de produção que deve ser gerida com eficiência para apresentar os resultados
requeridos (os lucros e dividendos na forma de índices numéricos obtidos nos processos avaliativos).

4

A propósito do assunto, acompanhar as análises do professor Luiz Carlos Freitas é bastante salutar. Cf.
Avaliação Educacional – o blog do Freitas.

5

Obviamente, todas as citações da BNCC serão feitas seguindo a versão disponível para consulta pública.

6

Posteriormente, saiu no Brasil a tradução de seu livro hoje largamente conhecido: Vida e morte do grande
sistema escolar americano: como os testes padronizados e o modelo de mercado ameaçam a educação.
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Portuguese language teaching
and the Common National Base Curriculum (CNBC)
ABSTRACT: This article recounts the development of the curriculum guidelines, criticizes the
CNBC assumptions with regard to the Portuguese language and the imposition of a market based vision and standardized assessments 25 years ago. These radically digress from the normal school experience, the reality facing teachers and the needs of the Brazilian student.
Keywords: Curriculum plan. Common National Base Curriculum. Teaching the Portuguese language. Standardized assessment.

L’enseignement de la langue portugaise
et la Base Nationale Commune de Programme Scolaire ( BNCC)
RÉSUMÉ: L’article retrace l’élaboration des lignes directrices des programmes scolaires, en critiquant
les présupposés de la BNCC relativement à l’enseignement de la langue portugaise, et l’imposition, il y a
25 ans, d’une vision de marché et de l’évaluation standardisée, sans rapport avec l’expérience de terrain
de l’école, la réalité du professeur et les besoins de l’élève brésilien.
Mots-clés: Plan de Programme scolaire. Base Nationale Commune de Programme scolaire. Enseignement de la langue portugaise. Evaluation standardisée.

La enseñanza de la lengua portuguesa
y la Base Nacional Común Curricular
RESUMEN: El artículo recuerda la elaboración de los parámetros curriculares, criticando los postulados
de la BNCC en cuanto a la enseñanza de la lengua portuguesa, y la imposición, hace 25 años, de la visión
mercadológica y de la evaluación estandarizada, que se alejan de la experiencia de la actuación en la
escuela, de la realidad del profesor y de las necesidades de los estudiantes brasileños.
Palabras clave: Plan curricular. Base Nacional Común Curricular. Enseñanza de la lengua portuguesa.
Evaluación estandarizada.
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Avaliação, currículo e suas implicações
Projetos de sociedade em disputa
Claudia de Oliveira Fernandes*

RESUMO: Avaliação, papel social da educação, currículo e
projeto de sociedade são questões balizadoras do texto, que
alerta para a redução dos currículos devido à ênfase a testes de larga escala e à concepção de conhecimento passível
de medição. O artigo estabelece a relação entre a BNCC e
esses testes, de acordo com os resultados de pesquisas no
cotidiano das escolas.
Palavras-chave: Exames de larga escala. Currículo. Cotidiano
escolar.

Introdução
Pesquisar é um processo de criação e não de mera constatação. A originalidade da pesquisa
está na originalidade do olhar. Os objetos não se encontram no mundo à espera de
alguém que venha estudá-los. Para um objeto ser pesquisado é preciso que uma
mente inquiridora, munida de um aparato teórico fecundo, problematize algo de
forma a constituí-lo em objeto de investigação. O olhar inventa o objeto e possibilita as interrogações sobre ele. Assim, parece que não existem velhos objetos,
mas sim, olhares exauridos. (COSTA, 2002, p. 143).

I

nicio o texto com esta epígrafe, pois há algum tempo me pergunto o que a pesquisa
tem produzido sobre as implicações dos exames de larga escala para a escola, para
as práticas curriculares e avaliativas, para os docentes e estudantes desde uma
perspectiva crítica? Parece-me que algumas questões já foram ditas inúmeras vezes, a
partir dos vários apontamentos das pesquisas. Poucas mudanças têm ocorrido na prática. Considerando que não somente uma, mas muitas são as razões para que as práticas
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não se modifiquem – e não estou aqui generalizando ou dizendo que não há práticas
diferenciadas/novas/criativas, pois há inúmeras – argumento que, desde o ponto de vista
da pesquisa e sua relação com sua função social, talvez seja necessário, neste momento,
instaurar novos olhares para a mesma temática.
Este texto pretende apresentar questões da avaliação educacional que se relacionam
fortemente com o currículo, quais sejam: suas finalidades e concepções e a necessária
relação entre ambas. As duas questões nos parecem essenciais, pelo menos por duas
razões: a primeira diz respeito ao fato de a avaliação estar profundamente implicada com
a função social da educação, ou seja, com o projeto de sociedade que se quer; a segunda
relaciona-se especificamente ao próprio contexto no qual as práticas avaliativas e curriculares se desenvolvem. Essas questões parecem-me oportunas, devido ao momento
que estamos vivenciando na política educacional, de tomada de decisões e disputas de
territórios, com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a força que têm tido os
testes de larga escala no País.
Quero demarcar inicialmente que julgamento e decisão são aspectos constitutivos
do ato de avaliar. No âmbito educacional e mais especificamente o escolar, a simples
constatação de que a avaliação envolve esses dois aspectos faz com que a reflexão acerca
do seu papel educativo, social e pedagógico seja mais do que desejada, e sim necessária.
Pois, se avaliar implica uma ação que envolve julgamento com vistas a uma tomada de
decisão, essa ação deve estar balizada por princípios, sobretudo éticos, uma vez que as
decisões decorrentes da avaliação da aprendizagem implicam encaminhamentos na vida
escolar dos estudantes, tais como reorientações de percurso ao longo do ano (recuperações, aulas de apoio etc.), reagrupamentos de classes (turmas de apoio, de progressão,
classes especiais etc.) e, até mesmo, e não pouco comum, a decisão acerca da reprovação escolar e suas implicações.
A reflexão acerca das questões destacadas anteriormente deveria ser balizada por
alguns princípios relacionados com: (i) o compromisso e a responsabilidade social de
ser professor(a), principalmente em um país com tantos desafios a serem superados do
ponto de vista social e econômico como o Brasil; (ii) o bom senso e capacidade de contextualização que todo avaliador deve ter; (iii) a diversidade social e cultural inerente
aos grupos humanos; (iv) as diferenças entendidas como potencialidades; (v) a heterogeneidade dos processos, dos tempos, espaços; e (vi) a complexidade dos cotidianos.
Essas questões também são relativas ao campo do currículo. Currículo e avaliação têm relações estreitas não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto das
práticas. Estão implicados com uma visão que se tem do papel social da escola e, em
última instância, com o projeto de sociedade que se intenta a partir das políticas e práticas educacionais.
Diferentes abordagens em avaliação e currículo fundamentam-se em princípios filosóficos, epistemológicos e políticos, por vezes, muito distintos. Tais abordagens, embora
398

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 397-408, jul./dez. 2015. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

Avaliação, currículo e suas implicações: projetos de sociedade em disputa

possam identificar-se mais ou menos com posturas teóricas de uma determinada época:
ditaduras ou democracias, épocas de revoluções comportamentais, como os anos 1960
do século XX ou até mesmo revoluções tecnológicas, como a era da informática nos anos
finais do século XX, perpassam tais linearidades temporais, posto que o tempo histórico
também não se constitui de forma linear. Portanto, assumindo a complexidade das ações
educativas e humanas, acredito que várias das abordagens sobre avaliação e currículo
convivem lado a lado não só nos discursos sobre, como também nas práticas presentes
nas escolas, nas salas de aula, entre docentes e alunos cotidianamente.
Antes de começar a tecer minhas considerações sobre a temática a qual me propus
neste texto, entendo-a por demais complexa e qualquer tentativa de discuti-la, em um
texto de poucas páginas, deve considerar que alguns reducionismos ou aligeiramentos podem ocorrer. Entretanto, isso não pode se constituir em um impeditivo para não
proceder ao intento.
Focarei nas questões relativas à avaliação e para tal será necessário inicialmente
demarcar alguns posicionamentos acerca da avaliação educacional. A opção por
apresentar as concepções a partir de duas grandes e clássicas vertentes epistemológicas
fez-se pelas razões já expostas e por uma opção didática, mas a leitura não deve ser feita
de maneira dicotômica.
Podemos tomar a avaliação educacional e a compreensão que temos sobre o que
é conhecimento e como este deve ser avaliado, desde uma perspectiva de fundamentos positivistas, empírico-racionalistas. Tais fundamentos, que são fortemente marcados
pelo pensamento de Descartes, trazem a verdade como algo inquestionável, uma vez
que a realidade é única e explicada de forma científica. Essa perspectiva epistemológica vai influenciar nossa forma de pensamento, de ver o mundo, bem como nossas
ações. Sendo a avaliação educacional uma ação, ela é perpassada por esse pensamento
hegemônico que prima por uma racionalidade técnica, pela linearidade nas maneiras
de se conceber o conhecimento, pela perseguição incessante de uma pretensa homogeneidade e pela busca de um padrão. Em avaliação, podemos dizer que há um primado
da técnica, no qual as fórmulas com os resultados numéricos das aprendizagens dos
alunos(as) tornam-se centrais no cenário avaliativo. Dessa perspectiva, entende-se a
avaliação como não afeita às subjetividades dos sujeitos, cuja análise das aprendizagens deve ser objetiva e, portanto, única, posto que a verdade é também única. Por essa
via, a avaliação é compreendida como produto, revelada ao final de uma verificação,
tomada como medida de precisão e objetividade. As práticas dessa perspectiva se traduzem nas escolas pela primazia que os instrumentos de avaliação ganham, tal como as
provas, os testes, cujos pontos em seu somatório conferem uma pretensa legitimidade/
cientificidade, quase inquestionável, àquela análise realizada. O produto das verificações é expresso em forma de notas, conceitos ou índices que serão comunicados nos
boletins e históricos dos estudantes.
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Considerando que o pensamento racionalista cartesiano faz parte do nosso complexo cotidiano contemporâneo, a abordagem, cujas bases epistemológicas se assentam
em um pensamento crítico, interpretativo, distingue-se do positivismo, mas com ele coexiste, constituindo aquilo que ouso denominar de pensamento pedagógico da virada
do século XX, uma vez que a escola do século XXI, ao abrigar duas lógicas antagônicas,
torna-se inquieta, em constante movimento, espaço de conflitos e tensões, e, por isso
também, lugar de novas possibilidades (FERNANDES, 2009).
O pensamento crítico e interpretativo traz em seu bojo o princípio de que as verdades são construções provisórias, assim como a ideia do conhecimento como um
caleidoscópio, e de que os fatos não ocorrem numa progressão linear, mas que há uma
circularidade inevitável, num constante vai e vem, cujo princípio, meio e fim se interpenetram. Dessa forma, a heterogeneidade e os inúmeros padrões possíveis ou até mesmo
a inexistência deles tomam lugar. A partir desses pressupostos, a avaliação educacional, então, constitui-se como mais um elemento dos processos de ensinar e aprender e
não mais como um elemento à parte. É possível compreender, partindo dessa perspectiva, que a subjetividade do ato de avaliar deve ser assumida e não rejeitada, pois em
nada compromete a legitimidade das práticas avaliativas. Santos (2003, p. 43), citando
Heisenberg e Bohr, afirma que “não é possível observar ou medir um objeto sem interferir nele, sem o alterar, a tal ponto que o objeto que sai de um processo de medição
não é o mesmo que lá entrou.” E complementa com uma afirmação que parece central
na argumentação que intento: “a ideia de que não conhecemos do real senão o que nele
introduzimos, ou seja, que não conhecemos do real senão a nossa intervenção nele, bem
expressa no princípio da incerteza de Heisenberg.” (SANTOS, 2003, p. 44).
A perspectiva crítica ajuda-nos a projetar um cenário na escola, cuja avaliação da
aprendizagem concorra para que as aprendizagens se tornem centrais no processo e
não as verificações ou medições. No cotidiano da sala de aula, podemos traduzir essa
perspectiva como práticas de autoavaliação, estreitamente relacionadas à construção da
autonomia, aos processos de acompanhamento dos estudantes em suas múltiplas possibilidades, ao respeito aos diferentes ritmos e tempos de aprendizagem dos sujeitos.
As concepções, dimensões e finalidades da avaliação se relacionam e são interdependentes. Deveriam ser coerentes com a perspectiva teórica assumida pelos professores(as)
em suas práticas pedagógicas, pelas escolas em seus projetos político-pedagógicos, pelas
redes em seus projetos educativos. Entretanto, sabemos que, na prática, a complexidade
dos processos cotidianos engendra infinitas possibilidades de combinações. Tão importante quanto a coerência teórico-epistemológica em avaliação e currículo é a coerência
assumida a partir da visão de mundo que pauta nossas decisões, aquilo que nos compromete enquanto sujeitos e, portanto, enquanto professores(as). Se for assim, o debate
acerca da BNC e das políticas de avaliação em larga escala se faz urgente.
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Os projetos em disputa
Os anos 1980 trouxeram novos ventos para a educação brasileira. Com a abertura
política, a (re)instauração da democracia nas instituições sociais e o retorno de alguns
importantes estudiosos para o Brasil, como Paulo Freire, Darcy Ribeiro, entre outros, fez
com que o cenário educacional no País se fortalecesse com ideias e experiências promissoras de uma educação digna e democrática para todos. Entre as diversas experiências
que seriam promissoras de uma educação mais emancipadora, tive a oportunidade de
pesquisar e estudar as diferentes implementações dos ciclos em diversas redes municipais e estaduais (FERNANDES, 2000, 2004, 2005, 2009, 2012a, 2015a). Muito distinto
do sinônimo atribuído à escola organizada em ciclos como a escola da promoção automática, na qual todos os alunos são aprovados indiscriminadamente e sem passar por
quaisquer processos avaliativos, muitas experiências ousaram pensar em outra possibilidade de escola, tentando alterar marcas quanto à organização do conhecimento, do
tempo e espaços, da avaliação classificatória, das relações pedagógicas tão fortes e identitárias da cultura de uma escola seletiva e excludente como a nossa escola brasileira.
Entretanto, se para algumas administrações e redes de ensino o que estava em disputa
era um projeto de sociedade mais democrática e de uma escola pública mais emancipadora para as classes populares, para outras o que estava em jogo era a melhoria do fluxo
escolar e dos índices de aprovação. Entretanto, os dados das pesquisas demonstram que
nada é tão simples ou linear assim como apresento nesta introdução. Há disputas dentro das próprias Secretarias de Educação e do próprio Ministério da Educação (MEC).
Já no final dos anos 1980 e vigorosamente nos anos 1990, o cenário educacional
passa a ter uma novidade que marcará definitivamente as políticas vindouras no País.
Estou referindo-me ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Com um início ainda tímido, com avaliações amostrais, o Saeb teve o importante intuito de mapear
e nos deixar conhecer aspectos importantes das redes de ensino para a implementação
de políticas públicas que visassem à melhoria da educação. Digo início tímido porque,
ao final dos anos 1990 e nos 2000, temos cada vez mais um requinte na configuração
e implementação dos testes de larga escala no qual o sistema se baseia. Com o fim da
base amostral e a introdução da base censitária, passamos a ter algumas possibilidades que antes não tínhamos: se, por um lado, era possível chegar mais próximo das
escolas, por outro, a possibilidade de rankeamento, de responsabilização de seus profissionais e alunos com os prêmios e castigos, aproximou nossas escolas de uma política
mais competitiva, de bônus e de accountability (BALL, 2005; SOUZA; OLIVEIRA, 2003;
FREITAS, 2012; FERNANDES, 2012b). Nossas escolas passaram a ser exigidas, pelas
políticas implementadas, a trabalhar a partir de uma lógica empresarial, cujo resultado
passa a ser o mais importante. Podemos dizer que chegamos à educação do treino e do produto. Todos os meios justificariam os fins: obter um alto Índice de Desenvolvimento da
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Educação Básica (Ideb). A promessa é de que isso nos colocará no topo e conquistaremos
uma educação de qualidade. Mas à qual qualidade nos referimos? Termo polissêmico
e escorregadio. Para as políticas que se baseiam nos exames de larga escala, os processos importam muito pouco. A avaliação é vista como possibilidade de medição de um
conhecimento que, por sua vez, pode ser medido, destituído de qualquer complexidade e subjetividade. Importa um currículo enxuto, um bom treinamento, um professor
tarefeiro e um aluno marca X. Ousaria dizer que a constituição das políticas educacionais que vivemos atualmente é: uma Base Nacional Comum Curricular, um sistema de
avaliação com testes de larga escala para estudantes de todas as idades e professores,
premiações para os sujeitos e para as escolas; e, se há prêmios, há punições e castigos.
Essa é a ideia da meritocracia, aliada à performatividade e ao gerencialismo (BALL 2005,
2006), numa sociedade marcada por desigualdades profundas e cuja base econômica
de caráter liberal ou neoliberal, como alguns autores preferem denominar, que permeia
uma dada visão de sociedade que tem-se tornado muito forte nos nossos tempos contemporâneos. Há um grande projeto em disputa. A disputa tem suas bases nacionais
e internacionais. Sabemos que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) tem feito acordos e investimentos com os governos e órgãos não
governamentais de países sul-americanos intensificando as políticas de avaliação em
larga escala e curriculares (RODRIGUES, 2015).
Entretanto, há muitas experiências que demonstram resistências importantes por
parte dos professores e de alguns gestores. As pesquisas com o cotidiano das escolas
têm sido fundamentais para desvelar as mazelas que a política provoca, assim como as
táticas e estratégias dos sujeitos para lidar com os ordenamentos das políticas. As pesquisas também têm sido importantes para revelar o que temos chamado de fraudes e
despistamentos na política. Que pistas os não ditos e não feitos nas escolas nos revelam?
Aquilo que é dito e que é feito abertamente?
Apresento, a seguir, dados de pesquisas realizadas no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação e Currículo (Gepac) do PPGEdu/Unirio que discutem as
influências dos exames de larga escala no cotidiano das escolas no que tange às práticas
de avaliação da aprendizagem, práticas curriculares e relações entre os sujeitos na escola.
Inicialmente, as análises indicam que boa parte dos professores se ressente com a política dos testes, como muitos denominam, e denunciam a incoerência entre a avaliação
de desempenho proposta pela política de avaliação externa e a concepção de avaliação
formativa da aprendizagem presente em boa parte dos projetos político-pedagógicos
das escolas e das redes. Tal dualidade traz implicações para o trabalho docente e para a
relação professor/aluno: de um lado, um sistema de avaliação externa balizado por uma
avaliação quantitativa e, de outro, um sistema de avaliação da aprendizagem que privilegia uma concepção qualitativa, formativa (FERNANDES, D., 2009), muitas vezes sem
a reprovação ao final de cada ano da escolaridade, como é o caso de muitas redes que
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adotam os sistemas de ciclos, especialmente nos três primeiros anos do ensino fundamental. Em pesquisas mais recentes, temos visto o predomínio da aplicação de testes e o
treinamento em detrimento de uma avaliação processual e para as aprendizagens (FETZNER, 2014; OLIVEIRA, 2015; FERNANDES, 2015). Vemos as tensões geradas pela política
amenizadas a partir da adoção de testes no cotidiano das classes, por parte dos docentes, para fins de treinamento dos estudantes para a realização das provas. Verifica-se
a avaliação como mecanismo de controle (AFONSO, 2000) das práticas pedagógicas,
envolvendo a dimensão curricular. Também é assinalado um estreitamento curricular
em função de tal treinamento. Concordamos que essas práticas vêm sendo intensificadas em função da política de meritocracia ou accountability (APPLE; 2005; BALL, 2005,
2006) implantadas pelas Secretarias de Educação.

O que dizem as pesquisas?
O presente trabalho traz um recorte de investigação iniciada em 20141 e apresenta
resultados parciais dessa investigação, bem como resultados de pesquisas anteriores e
trabalhos coletivos com estudantes bolsistas de iniciação científica e mestrado, realizados no âmbito do Gepac/Unirio/CNPq).
As pesquisas preocupam-se em produzir conhecimento sobre os efeitos que os testes de larga escala trazem para a escola e seus sujeitos. As investigações giram em torno
de duas questões específicas: que influências as políticas de avaliação implementadas
trazem para as práticas: (i) de avaliação da aprendizagem nas escolas? (ii) docentes
nas escolas? (iii) curriculares da escola? Que relações podem ser estabelecidas entre as
práticas de avaliação do ciclo de alfabetização, que não pressupõe a reprovação, e as
avaliações de desempenho, meritocráticas, que apresentam um viés de performatividade de escolas e professores?
Tomando como base a argumentação de Santos (2009), de que “há muitos modos
de conhecer o mundo” e que ouvir a voz daqueles que vivem a experiência é uma forma
importante de conhecer, as pesquisam buscam trazer as vozes dos professores, alunos,
gestores escolares, administradores que vivem as políticas de avaliação externa em seu
dia a dia.
Para as pesquisas, além da análise de documentos das Secretarias de Educação
e de uma revisão constante da bibliografia referente ao tema, em especial, teses e dissertações, o trabalho de campo se desenvolve a partir de entrevistas/conversas com os
professores, coordenadores pedagógicos, orientadores e gestores. As observações acontecem nas aulas, nas reuniões de planejamento, nos grupos de estudo e nos conselhos
de classe. As entrevistas e as anotações das observações são transcritas e debatidas no
grupo para fins de análise.
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No Brasil, e em especial no Rio de Janeiro, tem sido grande o contexto de influência
das políticas inspiradas na lógica das empresas e do mercado, cujo papel da avaliação
externa tem sido essencial para sua implantação. Tal lógica encontra ressonância na educação, cujos defensores atuam no contexto de influência das políticas educacionais, por
atuarem em posições importantes, especialmente em agências multilaterais. A cultura
neoliberal, se assim podemos chamá-la, uma vez que possui capacidade de se inserir
no senso comum, transformando as formas de ver o mundo e de inserir-se nele, utiliza
valores que são caros às sociedades, como uma educação de qualidade para as crianças e jovens, por exemplo.
As políticas educacionais de cunho conservador e neoliberal que têm-se mostrado
hegemônicas nas redes públicas de educação, nessa segunda década do século XXI,
no Brasil, parecem ser adotadas mais por uma imposição política e econômica, do que
por evidências empíricas de que elas resolveriam os problemas educacionais brasileiros (FREITAS, 2012). As pesquisas em andamento problematizam as possíveis relações
entre uma proposta de avaliação em larga escala e a melhoria da qualidade da educação escolar oferecida.
A “educação de qualidade”, identificada com valores como competitividade,
empreendedorismo, performance e eficiência, é hegemônica nas mídias de massa, no
senso comum. Na pesquisa, tomamos o conceito de “qualidade negociada” (FREITAS,
2005) para fins de análise e como uma alternativa mais coerente com as discussões científicas contemporâneas no campo da educação, e principalmente na avaliação educacional.
Nos resultados das pesquisas, encontramos indícios dessa forte tendência de identificação da “qualidade” com o desempenho em grandes exames.
Algumas conclusões já podem ser tiradas a partir das pesquisas. No caso da rede
pública municipal de educação do Rio de Janeiro, foi instaurada uma cultura de auditoria, uma vez que mecanismos de responsabilização e meritocracia foram incorporados à
política educacional do município. A política de avaliação externa tem favorecido o controle, a competição e a meritocracia a partir de mecanismos estratégicos para tal, como
a exibição pública da nota do Ideb nas escolas; provas bimestrais elaboradas no âmbito
central da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ), descontextualizadas das culturas locais das escolas e dos cotidianos das salas de aula; envio dos
descritores das provas bimestrais que serão norteadores dos planejamentos docentes;
padronização do material didático (Cadernos Pedagógicos) que podem ter a função de
monitorar o conteúdo ensinado e o tempo destinado a cada um; a realização da Prova
Rio2 que gera o Índice de Desenvolvimento da Educação do Rio de Janeiro (Ide-Rio)
servindo de base para a premiação anual de professores e funcionários das escolas. Às
ações implementadas pela gestão municipal, incorporam-se, ao sistema educacional do
município do Rio de Janeiro, programas e projetos (Se Liga, Acelera, Fórmula da Vitória,
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Projeto Alfa e Beto, entre outros) elaborados e aplicados por instituições privadas e institutos e Organizações Não Governamentais (ONG).
Temos observado que o sistema de prêmios e responsabilização tem acirrado muito
mais a competitividade e a exclusão nessas escolas. Os resultados apontam que há incoerências entre a proposição de uma avaliação mais formativa e de processo e de um
currículo que considere as diferenças e a diversidade cultural e a proposição das avaliações externas não só na concepção, mas também na operacionalização. Os resultados
demonstram que o conceito de qualidade, polissêmico e construído sócio-historicamente,
é utilizado de forma indiscriminada nos documentos analisados e que a avaliação externa
aparece como redentora dos males da educação. Apontamos também que a concepção
de avaliação, expressa pela política educacional, a partir de suas portarias, resoluções e
normatizações, é coerente com uma perspectiva seletiva e classificatória e de bonificação
no que tange à avaliação externa de desempenho na rede. Entretanto, documentos oficiais, como a proposta pedagógica e curricular da rede, concebem uma perspectiva de
avaliação da aprendizagem de caráter formativo, processual, dialógico, investigativo e
transformador. Nesse sentido, os professores convivem, em seu cotidiano de trabalho,
seja na sala de aula, seja na escola, com a ambivalência que a introdução do modelo de
avaliação externa causa, uma vez que se defrontam com as propostas metodológicas
que ensejam práticas avaliativas de caráter mais formativo.
O cotidiano das escolas vem sendo marcado por uma rotina de treinamento e aplicação de testes. As práticas são alteradas em seu cotidiano, especialmente quando os
exames vêm acompanhados de uma política de meritocracia. As questões dos testes
vêm sendo utilizadas como exercícios de aula para treinamento; os descritores das provas estão sendo utilizados para orientar os planejamentos, muitas vezes, avalizados por
orientações emanadas da própria Secretaria de Educação.
Considerando a complexidade e as diferenças existentes no cotidiano das escolas, temos observado que uma boa parte dos professores entende que aplicar um teste,
uma prova, é uma forma fidedigna de avaliar seu aluno, tomando o exame como um
instrumento capaz de avaliar a aprendizagem. Apesar de os professores afirmarem que
compreendem a avaliação como um processo que envolve diferentes etapas e momentos, boa parte se satisfaz com a aplicação dos testes para orientar seu trabalho e para
designar uma nota ou conceito aos seus alunos. Da mesma forma que no nível macro,
entendem que aplicar uma prova e gerar um índice basta para avaliar o sistema educacional. Boa parte dos professores acredita ser esta uma avaliação legítima e que, com
ela, consegue-se fidedignidade dos resultados da aprendizagem. Portanto, há um grupo
que ainda entende avaliação como medida, embora, em seu discurso, não mais apareça
dessa forma, uma vez que a perspectiva da avaliação formativa tem-se tornado hegemônica, de um modo geral. Há outro grupo de professores que acredita ser impossível
medir aprendizagem; que entende os testes como propiciadores de algumas informações/
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dados para a formulação de políticas, mas não para acompanhar a aprendizagem de
seus alunos e para orientar seus planejamentos.
A escola contemporânea apresenta conflitos epistemológicos (que, aliás, sempre
existiram) muito latentes no cotidiano de suas práticas educativas, seja nas salas de aula,
seja na gestão. Essas diferenças podem e deveriam desafiar-nos a pensar que escola
queremos. Entretanto, as pesquisas têm mostrado que as escolas vêm alterando suas
relações pedagógicas, mexendo na organização dos seus tempos, nos seus espaços, nos
seus currículos, para trabalhar a partir dos exames que chegam, sejam os da Secretaria,
sejam os do governo federal.
Essas questões são importantes e fundamentais do ponto de vista do projeto de
escola que queremos e, em última instância, de um projeto de sociedade. Estamos em
disputa.

Recebido em outubro de 2015 e aprovado em dezembro de 2015

Notas
1

Projeto intitulado Um estudo das influências da política de avaliações em larga escala da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro para a escola do ensino fundamental nos anos iniciais – Ciclo de Alfabetização, realizado com
apoio do CNPq (Universal 14/2013).

2

Nome dado ao exame de avaliação externa da rede do município do Rio de Janeiro, que, entre outros objetivos, gera o Ide-Rio, índice regulador das ações da SME/RJ.
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Assessment, curriculum and its implications
Societal projects in dispute
ABSTRACT: Evaluation, the social role of education, curriculum and social projects are major highlighted issues of the text, and warns of  reductions in the curriculum because of theemphasis on largescale testing and knowledge measuring instruments. The article establishes the relationship between
the CNBC (Common National Base Curriculum) and these tests, using the results of research in primary
education schools.
Keywords: Large-scale tests. Curriculum. Everyday school.

L’évaluation, le Programme scolaire et leurs implications,
Projets de société en conflit
RÉSUMÉ: évaluation , rôle social de l’éducation, programme scolaire et projet de société sont les questions qui balisent ce texte, lequel alerte sur la réduction des programmes scolaires, du fait de l’accent mis
sur les tests à grande échelle et sur une conception de la connaissance comme pouvant être mesurée.
L’article établit la relation entre le BNCC et ces tests, conformément aux résultats de recherches sur le
quotidien des écoles.
Mots-clés: Examens de grande échelle. Programme scolaire. Quotidien scolaire.

Evaluación, currículo y sus implicaciones
Proyectos de sociedad en disputa
RESUMEN: Evaluación, papel social de la educación, currículo y proyecto de sociedad son las cuestiones centrales del texto, que alerta sobre la reducción de los currículos debido al énfasis en los exámenes
en gran escala y a la idea de conocimiento pasible de medición. El artículo establece la relación entre la
BNCC y esos exámenes, de acuerdo con los resultados de encuestas realizadas en la práctica diaria de
las escuelas.
Palabras clave: Exámenes en gran escala. Currículo. Rutina escolar.
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DOCUMENTO

Considerações da CNTE sobre o Projeto de
Base Nacional Comum Curricular, elaborado
preliminarmente pelo MEC

O

Ministério da Educação (MEC) apresentou, no dia 16 de setembro, o texto
com a proposta preliminar para discussão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O texto foi elaborado por 116 especialistas de 35 universidades
e dois institutos federais de educação, ciência e tecnologia, sob coordenação do MEC.
O documento está sob consulta pública no site da BNCC (http://basenacionalcomum.mec.gov.br). Na etapa seguinte, será submetido à análise do Conselho Nacional
de Educação (CNE).

Posição histórica da CNTE sobre a base curricular
A CNTE entende que o currículo seja o principal catalisador do processo de construção da qualidade socialmente referenciada da educação, na medida em que passa a
vincular a função social da escola aos anseios de sua comunidade e a valorizar a construção coletiva dos espaços, tempos e gestão escolar – elementos indispensáveis para a
implementação eficiente do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola.
Contudo, há um pressuposto elementar a ser tratado no debate curricular, que diz
respeito às condições efetivas da sociedade em que vivemos – socialmente injusta e economicamente desigual –, uma vez que essas características se manifestam na realidade
educacional.
Indicadores do IBGE (2012) dão conta de que a taxa de frequência por nível/etapa
de ensino entre os 20% mais pobres e os 20% mais ricos é diversa. Regionalmente, esses
dados se agravam quando comparamos o Norte e o Nordeste com as demais regiões do
País. É preciso intervir nessa realidade para impedir que as desigualdades se reproduzam.
Assim, um dos desafios para a organização curricular é a necessidade de superação
dos condicionantes socioeconômicos em que se verifica uma direta relação entre distribuição de renda e acesso e permanência dos estudantes nas redes de ensino. A BNCC, em
diálogo com o PNE e o SNE, deve expressar sua compreensão sobre a realidade social do
Brasil, buscando equalizar os currículos e “tratando os iguais na medida de suas igualdades e os desiguais na medida de suas desigualdades”. Isto é um anseio da comunidade
escolar que deve servir como elemento indispensável para a BNCC e para a formulação
e implementação dos PPP das escolas.
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Do ponto de vista epistemológico, o acúmulo da CNTE sobre currículo escolar,
expresso mais detalhadamente em seu Caderno de Educação nº 5, de 1997, intitulado
Currículo Nacional, aproxima-se da tese da “pedagogia do conflito”, de Boaventura Sousa
Santos, a qual propõe uma “educação para o inconformismo” sob três ordens de “conflitos de conhecimento”, que, a seu juízo, devem presidir o projeto educativo: i) conflito
entre a aplicação técnica e edificante da ciência; ii) conflito entre o conhecimento-como-regulamentação e o conhecimento-como-emancipação; e iii) conflito entre o imperialismo
cultural e o multiculturalismo.
A expressão política da “base curricular”, por sua vez, conforme destaca Vieira
(1997), encontra resistência histórica nos sistemas de educação federal, estaduais e municipais, que “aceitam como premissa a existência (ou a necessidade) de um conhecimento
que possa ser apropriado pela escola na sua função precípua de promover a aprendizagem”. E conclui a autora: “essa redução conceitual acontece por duas razões básicas,
ambas de caráter ideológico: a primeira é o afastamento do professor (e muito mais do
aluno, do funcionário e dos pais) do exercício político-pedagógico de “pensar” o projeto
educacional; a segunda é a ideia – ainda remanescente da pedagogia tradicional – da
existência de um conhecimento exterior e prévio à escola que deve ser “apreendido” e
“aprendido” por ela”.
Não obstante as barreiras históricas impostas ao currículo escolar, vale destacar
que significativas contribuições para a base curricular das escolas brasileiras (públicas
e privadas) já constam de pareceres do CNE, que privilegiam a indissociabilidade da
formação humana, científica, cultural e profissional e observam parte significativa das
deliberações das conferências nacionais de educação (Conae), espaço este de ampla participação plural e democrática.
Contudo, no que se refere à formulação de uma base nacional comum, a principal
preocupação dos trabalhadores em educação reside na predisposição desse referencial
a se transformar em verdadeiro currículo único e mínimo, abdicando do processo de
conhecimento criativo, pautado na autonomia escolar e no respeito à diversidade do
povo brasileiro. O currículo mínimo, a pretexto de servir de mecanismo para se atingir
melhor padrão de qualidade, enseja um ensino pasteurizado, conteudista, antiplural e
antidemocrático na medida em que retira a autonomia dos sistemas de ensino, das escolas e dos profissionais da educação.
Não obstante essa preocupação, um projeto de escola com padrão de qualidade
nacional, pretendido pela sociedade e objetivo maior do Plano Nacional de Educação,
requer, além de insumos financeiros e pedagógicos compatíveis com a equalização
das oportunidades regionais e sociais, também um referencial curricular que garanta a
aprendizagem de determinados conteúdos (de base nacional) por todos os estudantes
matriculados nos diferentes anos/séries do nível básico.
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Como bem observou o professor Miguel Arroyo, em seminário promovido pela
CNTE, em 1996, sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais, embora seja papel do
Estado coordenar a construção de linhas básicas para o currículo e a organização educacional, essa construção deve observar ao menos três pressupostos: i) a base curricular
precisa ser construída à luz de um projeto de sociedade, levando-se em consideração
os embates políticos e culturais; ii) embora a autonomia escolar seja relativa diante do
compromisso de se garantir o direito universal à educação de qualidade em todas as
escolas do País, é fundamental que se agregue à base nacional as experiências exitosas
de várias escolas, construídas no cotidiano pelos educadores; e iii) é imprescindível o
processo democrático para a formulação de uma base curricular nacional, o qual precisa envolver todos os atores escolares (gestores, trabalhadores, academia, estudantes,
pais e uma infinidade de movimentos sociais).
No que tange à organização curricular, propriamente, uma questão positiva quando
se tem base comum curricular bem elaborada consiste em romper com as barreiras rígidas entre as disciplinas. Isso significa, sem desconhecer o lugar e a importância das
disciplinas curriculares, buscar as articulações possíveis entre os campos disciplinares
e desses com os problemas presentes na vida social. Uma abordagem que articule os
campos disciplinares, especialmente dos que se comunicam em áreas mais amplas de
conhecimento, é essencial para se passar de um saber fragmentado e setorizado para uma
compreensão mais articulada e dinâmica. Para tanto, é necessário estimular o pensar,
propiciando aos estudantes a capacidade de realizar pesquisas, de estabelecer articulações entre os conhecimentos de distintas naturezas e deles com a vida social – indo além
de uma escola que se preocupa apenas com a transmissão enciclopédica de conteúdos.
Mais do que um extenso cardápio de conteúdos, o currículo deve constituir a principal referência para atrair a juventude para a escola – sobretudo os 20% de jovens entre
15 e 17 anos que não estudam nem trabalham e os mais de 60 milhões de adultos que
não concluíram o ensino médio e que encontram dificuldades para se estabelecer em
empregos de qualidade. Essas pessoas precisam enxergar na escola um espaço social
de oportunidade efetiva para melhorar suas condições de vida, e a escola pública, que
concentra mais de 80% das matrículas no nível básico, deve ser o principal alvo de investimento das políticas de Estado.
Seguindo na trajetória de mais investimentos para as escolas públicas, fato é que
para se atingir os pressupostos curriculares, ora propostos, outras políticas precisam
caminhar pari passu com a base nacional curricular, de forma sistêmica, entre elas, a que
garanta o acesso e a permanência de todas as crianças e jovens nas escolas, bem como o
financiamento necessário para assegurar, em todos os 5.570 municípios, independente
da rede de ensino, escolas limpas, bem equipadas e seguras, com profissionais capacitados, remunerados dignamente e com plenas condições para desenvolver projetos
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pedagógicos à luz dos princípios da autonomia escolar e da transmissão dos saberes –
e sempre conectadas com os anseios sociais de suas comunidades.
Sobre a autonomia do trabalho pedagógico dos/as educadores/as, é imprescindível que a proposta de base nacional não tolha a liberdade de organização curricular das
escolas, sobretudo através da implementação da gestão democrática e de construção dos
PPP; tampouco pretenda engessar a atuação profissional de professores e funcionários,
que precisam ter na “base” um referencial para o trabalho e nunca uma prisão de conteúdos com formas de desenvolvimento para cada fase dos estudantes.
Ressalte-se, quanto a esse ponto, a impropriedade da proposta preliminar de base
nacional curricular de delimitar em excesso os conteúdos a serem desenvolvidos em
cada ano do ensino básico, assim como os inúmeros projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional que visam criar mordaça para professores, criminalizando o debate
de conteúdos problematizadores numa sociedade plural, multi-étnica-racial-religiosa e
com inúmeras demandas de inclusão do ponto de vista social, da individualidade das
pessoas e das culturas regionais.
Dito isso, e considerando a perspectiva de duas décadas no Brasil em que o currículo passou a ser “ditado” pelo sistema de avaliação estandardizada – perspectiva esta
contraproducente para o trabalho escolar voltado à formação integral dos estudantes
–, é essencial que a proposta de base nacional não tome todo o espaço dos conteúdos a
serem trabalhados pelas escolas (e cobrado nos testes nacionais), pois assim ela corre sério
risco de tornar-se a “totalidade” ou o “objetivo central” do processo de aprendizagem
escolar, o que seria inadmissível diante das diferenças étnicas, raciais e socioculturais
que predominam num país com extensão continental como a do Brasil.

Pressupostos legais e pedagógicos da BNCC
A Base Nacional Comum Curricular é uma exigência do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Federal nº 13.005. Dentre as 20 metas do PNE, quatro delas tratam da
BNCC, com destaque para as seguintes estratégias:
2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da
instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base
nacional comum curricular do ensino fundamental;
3.2) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes federados e ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, elaborará
e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2o (segundo)
ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento para os (as) alunos (as) de ensino médio, a serem atingidos
nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir
formação básica comum;
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3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da
instância permanente de que trata o § 5o do art. 7o desta Lei, a implantação dos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base
nacional comum curricular do ensino médio;
7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuacão interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as)
para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local.

A Constituição Federal (CF) de 1988 já previa, em seu artigo 210, a questão de uma
formação básica comum: “Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores
culturais e artísticos, nacionais e regionais”.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) vai além do conceito de “conteúdos mínimos” da CF, e, além do ensino fundamental, regulamenta uma base nacional
comum também para a educação infantil e o ensino médio. A LDB articula de maneira
mais detalhada a necessidade de uma parte diversificada do currículo; estabelece que
a base comum deve compreender o estudo da língua portuguesa e da matemática, o
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente
do Brasil, o ensino da arte, educação física, língua estrangeira moderna, música e educação ambiental; inclui temas transversais, tais como conteúdos relativos aos direitos
humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente
e, através das Leis nº 10.639 e 11.645, torna obrigatório o estudo da história e cultura
afro-brasileira e indígena.
Verifica-se que o documento preliminar do MEC não ignorou o arcabouço legal e
teórico que trata do tema – a Constituição Federal, a LDB, o PNE, as Diretrizes Curriculares emanadas pelo CNE para as etapas e modalidades da educação básica e para
a formação dos profissionais da educação, além dos documentos das Conae –, embora
tímido no tratamento dos conteúdos transversais e limitado nas abordagens das disciplinas tradicionais, a exemplo da história, da geografia e do português, requer amplo
diálogo com os setores da sociedade organizada.
Por outro lado, ao abrir consulta pública sobre o documento referência, diferente
do que ocorreu com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, em 1996, o Ministério cumpre dispositivos do PNE que orientam o amplo debate
com as agências formadoras de profissionais, academia, esferas de governo, entidades
sociais e os próprios trabalhadores em educação.
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Considerações da CNTE acerca do documento preliminar
A Base Nacional Comum Curricular apresenta os conteúdos comuns a serem vistos
em sala de aula para as áreas de linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas em cada etapa escolar do estudante. Segundo o documento preliminar, o
currículo terá 60% de conteúdos comuns para a educação básica obrigatórios às redes
pública e privada. Os 40% restantes serão determinados regionalmente, considerando
as escolhas de cada sistema educacional.
Nos princípios orientadores da BNCC, há de se observar que os Direitos de Aprendizagem destacados devem ser assegurados como direito à educação para o estudante.
E preocupam duas questões: a primeira é o viés um tanto individual e descritivo do
documento em forma de receituário, numa lógica pouco permeável a adaptações pelos
projetos pedagógicos das escolas. Os conteúdos também não destacam a contento a realidade da sociedade capitalista, que impõe limites e obstáculos à atuação da escola, e
são vagos nas questões relativas à inclusão das diferenças étnicas, sociais, de gênero e
de orientação sexual num projeto de nação humanitário e igualitário.
A segunda preocupação refere-se à sutil ausência de equilíbrio entre os protagonistas encarregados em fazer com que os objetivos sociais da escola sejam atingidos,
devendo, do nosso ponto de vista, ser dada maior ênfase ao papel do Estado e das políticas públicas para a consecução da qualidade socialmente referenciada da educação,
ao lado dos compromissos atinentes à comunidade escolar.
A CNTE considera positivo que a proposta preliminar BNCC tenha como referencial as diretrizes curriculares que foram lançadas entre 2009 e 2012 – entre as quais se
destacam as que regem a Educação no Campo, a Educação Indígena e Quilombola, a
Educação Especial, a Educação de Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a Educação de Jovens e Adultos,
a Educação Ambiental, a Educação em Direitos Humanos, a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Porém
é preciso aprofundar mais a inserção dessas diretrizes na BNCC.
Reiterando: a diversidade e a pluralidade humanas, embora sejam tratadas no
documento, devem merecer mais atenção, tal como propõe o documento referência da
CONAE, conferindo ao tema centralidade emancipadora para o papel da Educação de
Qualidade Social, no sentido de superar a naturalização da exclusão, da opressão e da
violência. Tal como propõe Lázaro (2013),
o termo ‘diversidade’ tem o sentido de afirmar, positivamente, diferenças.
Quando o termo é utilizado em educação, já não se trata de quaisquer diferenças ou de diferenças em geral. Diversidade em educação quer afirmar a presença
de sujeitos de direitos para os quais e com os quais é preciso desenvolver estratégias que levem em conta a natureza dessas diferenças e desigualdades que, por
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processos históricos, políticos, sociais e culturais, foram impostas aos grupos que
agora se reconhecem como diversos. (p. 265).

Ademais, é preciso ter clareza de que a BNCC apenas será incorporada de fato nas
escolas se for construída de maneira participativa pelos trabalhadores em educação,
universidades, demais setores da comunidade educacional e da sociedade brasileira comprometidos com a educação de qualidade para todos/as. E um passo importante nessa
direção pode ser dado se o MEC incorporar entidades da sociedade civil na comissão que
irá sistematizar as sugestões recebidas durante o período em que o documento preliminar da Base estiver aberto para consulta pública.
Acentuamos essa reivindicação, pois não basta elaborar um currículo. É preciso
torná-lo vivo. Currículo como curso de vida! Nesse sentido, o grande desafio está em
articular as ações e políticas públicas educacionais que perpassem pelas diretrizes curriculares, pelo conteúdo dos livros didáticos e pelas práticas pedagógicas, promovendo
uma educação que reconheça e dê visibilidade às diferenças, no combate à desigualdade.
Sobre a política de avaliação, a implementação da BNCC não deve representar tão
somente a inversão do atual processo, em que a avaliação determina o currículo, num
outro em que apenas a parte comum da base nacional será considerada relevante para
efeitos de avaliação – até porque almejamos 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, seguindo as orientações
das estratégias 7.3 e 7.21 do PNE.
Dessa forma, entendemos que a BNCC é uma oportunidade ímpar para discutimos
as necessárias mudanças em um modelo de avaliação que tenta, a todo custo, tirar o foco
das condições de aprendizagem dos estudantes e de trabalho dos educadores, para induzir o senso comum a acreditar apenas no mérito espontâneo e individual dos sujeitos. A
opção de levar em conta a avaliação para subsidiar as políticas educacionais não é equivocada, desde que essa política seja capaz de fornecer bons diagnósticos para a qualidade
da educação, valorizando a democratização e a emancipação da escola e reconhecendo as
diversidades e as adversidades que marcam os sujeitos que frequentam a escola pública.
Ainda sobre o modelo de avaliação é importante reiterar o nível de detalhamento
dos objetivos de aprendizagem que pode engessar o trabalho pedagógico do professor/a
e facilitar o uso de provas estandardizadas para avaliação na perspectiva meritocrática.
Destaca-se, também, que a BNCC não pode se transformar em pretexto para uma política de reprovação em massa de estudantes que ao fim de cada etapa não tenham ainda
assimilado os conteúdos – é fundamental respeitar o tempo de aprendizagem de cada
estudante e dar autonomia às escolas para determinar processos internos de avaliação e
de recuperação estudantil, bem como é recomendável incluir novos educadores/as das
áreas afins para aprofundar o debate sobre essa questão no documento referência do MEC.
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O MEC defende em sua proposta preliminar que a BNCC deva se articular com
outras políticas, tais como a formação de professores, a avaliação e a produção de material didático. Nesse ponto, é fundamental destacar que se é fato que a base nacional
comum deva ser observada na formulação dos projetos de formação inicial e continuada
de professores, isso não pode significar, de forma alguma, a construção de um modelo
em que a formação de professores seja transformada em mero processo de treinamento
para a aplicação dos conteúdos da BNCC. A formação teórica e prática dos professores
deve ser capaz de formar profissionais que incentivem o senso crítico dos estudantes e
que, muito mais do que reprodutores dos conteúdos comuns da BNCC, sejam sujeitos
ativos na construção do conhecimento e das partes comum e diversificada dos currículos, as quais devem ser articuladas no processo de elaboração dos PPP das escolas.
Daí a necessidade de se reforçar nos cursos de formação dos profissionais da
educação a importância da formulação do PPP e sua articulação com os diferentes
espaços, conteúdos e relações sociais que compreendem a escola. Por consequência,
é preciso que as gestões dos sistemas e das escolas sejam efetivamente democratizadas, concedendo-lhes a autonomia que necessitam para romper as barreiras que as
colocam, não raro, em situação vexatória de “adestradoras” de pessoas sem expressão
político-social. Trata-se de fortalecer a política inicial de formação de professores (e de
funcionários), atacando fenômenos como o crescimento de cursos de pedagogia de educação a distância e a multiplicação de universidades privadas sem compromisso com a
qualidade do ensino, que apenas contribuem para a discrepância entre o que o educador aprende na faculdade e a realidade que enfrenta na sala de aula.

Articulando a BNCC ao SNE e ao Regime de Cooperação Federativa
A discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular está diretamente relacionada à redução das desigualdades e à qualidade da educação. A Conferência Nacional
de Educação elegeu a construção do Sistema Nacional de Educação (SNE) como eixo
mobilizador para o debate social sobre a educação – o PNE prevê em seu art. 13 que o
poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 (dois) anos da publicação
desta Lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas
de ensino, em regime de colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e estratégias
do Plano Nacional de Educação.
As diferenças regionais, ou entre estados de uma mesma região, ou ainda entre
municípios do mesmo estado, não podem continuar condenando milhões de pessoas
que nasceram em localidades menos desenvolvidas economicamente ou que não contam
com gestores públicos comprometidos com a qualidade da educação. Nesse sentido, um
dos objetivos do SNE consiste em prover a equidade no atendimento escolar, conciliando
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a capacidade contributiva dos entes federados à demanda social por escola de cada um
deles. Dessa relação deve-se prover a cooperação federativa necessária para equacionar
o financiamento público, com vistas a garantir o investimento per capita com referência
no Custo Aluno Qualidade (CAQi e CAQ).
É fundamental entender que a BNCC não será suficiente para, sozinha, promover o
necessário salto de qualidade da educação pública brasileira. De toda forma, a Base faz
parte do extenso rol de políticas necessárias para que esse salto seja possível – é necessário, entre outros pontos, financiamento adequado, condições de trabalho, formação
continuada, valorização salarial e profissional dos trabalhadores da educação. Apenas
dessa forma as escolas serão capazes de cumprir seu papel social, assegurando inclusão e qualidade do ensino a todos os estudantes.
Portanto, a concepção da CNTE se pauta em não dissociar o debate curricular das
condições efetivas das escolas, pois dessas depende a eficiência das políticas pedagógicas e de currículo. E essa visão sistêmica deve priorizar ações intencionadas com vistas,
por exemplo, a democratizar a escola, fazendo com que o projeto político-pedagógico
– construído coletivamente – seja a referência máxima de uma gestão composta de conselho deliberativo e de diretores/as eleitos/as pela comunidade, com a responsabilidade
de reger as políticas pedagógicas e de dar respostas sobre o desempenho (social) da
escola à sua comunidade.
Em suma, nenhuma teoria educacional, por mais inovadora, democrática e engajada no processo de construção social do conhecimento conseguirá ser processada nas
atuais estruturas de nossas escolas. Isso porque o “sucesso escolar” exige conhecimento
profundo dos atores escolares (por exemplo, conciliando parte significativa do ensino
médio e da EJA à educação profissional para atender parcela expressiva de jovens e
adultos que evadiram da escola) e garantia de insumos indispensáveis à qualidade da
educação, que vão da infraestrutura e dos suportes pedagógicos à valorização dos profissionais, que por sua vez necessitam de formação e condições de trabalho adequadas
para implementar a proposta curricular. Sem políticas articuladas em torno de todas essas
questões, a BNCC corre o risco de se transformar em mero currículo mínimo, abrindo
caminho para que esse mínimo acabe se tornando o máximo de conteúdo oferecido à
imensa maioria dos estudantes brasileiros, e pior ainda, descolado da verdadeira função social da escola expressa no art. 205 da CF: “A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
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RESUMO: O artigo analisa a relação entre a frequência escolar do Programa Bolsa Família e o desempenho dos alunos
beneficiários na ótica dos professores da rede municipal de
ensino, para compreender a influência dessa contrapartida
na vida escolar dos alunos através de entrevistas com professores de escolas municipais da cidade do Recife, à luz da
análise do discurso.
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Introdução

C

onceituar a pobreza tem sido um exercício bastante desafiador entre os estudiosos da área de políticas públicas. Em virtude das diferentes concepções
teórico-metodológicas que disputam a área, assim como da diversidade dos
campos de pesquisa que tomam a pobreza como objeto de estudo, não é possível chegar a um conceito consensual sobre o tema. No entanto, considerando a diversidade
de abordagens teóricas, a pobreza pode ser compreendida como um fenômeno complexo associado diretamente à insatisfação das necessidades materiais e sociais humanas
(DEMO, 1994), caracterizada pela limitação de acesso aos bens essências à vida. Para a
compreensão social do tema, é fundamental que a pobreza não seja reduzida tão somente
à carência de recursos materiais, embora na maioria das vezes se materialize a partir dela.
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Associada a outras políticas públicas, entre elas, à política educacional, a transferência monetária tem sido utilizada em vários países capitalistas como alternativa de
combate à pobreza e ao mesmo tempo como política de construção da cidadania. Tais
políticas apresentam como público pessoas em situação de vulnerabilidade social e
econômica e, em geral, determinam o cumprimento de condicionalidades para o recebimento do benefício (PAIVA, 2010).
A transferência de renda com condicionalidade no âmbito educacional vem sendo
implementada no Brasil desde a década de 1990. As primeiras experiências de repasse
monetário associado ao cumprimento da frequência escolar se deram nas cidades de
Campinas e Ribeirão Preto (no estado de São Paulo), através do Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima, e, em Brasília, por meio do Bolsa Escola e do Poupança
Escola (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2008). Mais tarde, as iniciativas municipais foram
incorporadas pelo governo federal, impulsionando a criação de vários programas, com
destaque para o Bolsa Escola, criado em 2001, que introduziu a condicionalidade de frequência escolar como requisito para o repasse do benefício (BRASIL, 2001).
Em 2003, o governo Lula unificou todos os programas que haviam sido criados no
governo anterior (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão-Alimentação, Auxílio-Gás e o
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) para criar o maior programa de transferência de renda direta do país, o Programa Bolsa Família (PBF)1. O PBF passou a integrar
a rede de proteção social brasileira, objetivando atuar como mecanismo de combate à
fome, à pobreza e às desigualdades sociais, através da promoção do acesso intersetorial às políticas públicas de educação, saúde, assistência social e segurança alimentar.
Os programas de transferência de renda até então implantados no Brasil, embora
indicassem como princípio norteador a intersetorialidade, tiveram na educação o fio condutor para o combate às desigualdades sociais e à pobreza, colocando-a como condição
essencial para a inclusão social. Dessa forma, a Portaria Interministerial MEC/MDS nº
3.789/2004 destaca que, além da educação ser percebida como elemento fundamental à
concretização da cidadania, é vista como um espaço primordial de construção de conhecimento e de formação humana. Segundo o Ministério da Educação (MEC) (BRASIL,
2010), o objetivo da contrapartida educacional no PBF é possibilitar a “emancipação” das
famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, oferecendo meios para que as crianças e adolescentes beneficiários tenham condições de obter bons resultados escolares e,
consequentemente, garantir o direito ao acesso e à permanência no sistema educacional.
Nesse sentido, frente à proposta educacional estabelecida pelo PBF, no que concerne à permanência das crianças e adolescentes na escola através da contrapartida da
frequência escolar, o presente artigo objetiva analisar a relação entre a obrigatoriedade
da frequência escolar do PBF e o desempenho dos alunos beneficiários na ótica dos
professores da rede municipal de ensino, visando compreender a influência dessa contrapartida no processo de aprendizagem e na vida escolar dos alunos. Para tanto, foram
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escolhidas como campo de estudo três escolas municipais da Região Político Administrativa (RPA) 5 da cidade do Recife, em virtude dos níveis de vulnerabilidade social dos
bairros situados nessa regional.
A opção pela RPA 5 como campo de estudo deu-se principalmente pela vivência
profissional no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) nesse território, do
conhecimento da área geográfica, da maior facilidade de acesso aos dados, aos beneficiários do PBF e, principalmente, às escolas e aos professores. Quanto às escolas, o critério
de escolha utilizado foi o quantitativo de alunos beneficiários pelo PBF. O número de
alunos beneficiários pelo programa nos revela não só a condição socioeconômica dos
alunos, mas também o nível de vulnerabilidade social dos bairros onde as escolas estão
localizadas.
A RPA 5 localiza-se no centro-oeste da cidade do Recife, é composta por 16 bairros
agrupados em três microrregiões (5.1, 5.2 e 5.3), com percentual de pobreza e desigualdades que variam conforme as suas composições socioeconômicas. Formada pelos bairros
de Afogados, Mangueira, Mustardinha, San Martin, Bongi, Areias, Estância, Caçote,
Jiquiá, Jardim São Paulo, Curado, Sancho, Tejipió, Coqueiral, Totó e Barro, a RPA 5 apresenta áreas de vulnerabilidade social bastante acentuadas.
Dessa forma, entre as 31 escolas municipais da RPA 5, foram selecionadas as três
com o maior número de alunos na condição de beneficiário. Com base nesse critério,
as três escolas que se enquadraram no objetivo de estudo foram: a Empaba, com 527
alunos beneficiários, a Emaff, com 443 alunos beneficiários, e a Empja, com 442 alunos
beneficiários.
No que se refere às características gerais das escolas, é importante destacar que a
Empaba e a Emaff atendem às séries do ensino fundamental I e II (anos iniciais e finais) e
a Empja atende apenas ao ensino fundamental I (anos iniciais). Além do ensino regular,
as três escolas ofertam a Educação para Jovens e Adultos (EJA) e executam os projetos
“Acelera” e “Se Liga” para correção da distorção série/idade dos alunos. Por pertencerem a uma rede de ensino única, as três escolas possuem a mesma estrutura de gestão,
formada por diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico.
Optou-se, neste estudo, trabalhar com os professores da rede municipal de
ensino da RPA 5 em virtude de serem eles os principais responsáveis pelo processo de
ensino-aprendizagem e de reunirem condições de avaliar a aprendizagem dos alunos
por acompanharem cotidianamente a dinâmica escolar e de sala de aula.
Para tanto, foram entrevistados 30 professores, 10 por escola, de um total de 96 (31
da Empaba, 37 da Emaff e 28 da Empja), de ambos os sexos e com média de idade que
variou de 20 a 65 anos. Foram entrevistados nove professores e 21 professoras, sem distinção de disciplina, recém-contratados e professores de carreira, com pouca experiência
e com muita experiência em sala de aula. O nível de escolaridade dos professores entrevistados variou entre formação em nível superior e formação em magistério. Alguns

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 425-446, jul./dez. 2015. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

427

Cinthya Cristiane Galvão dos Santos e Alfredo Macedo Gomes

possuíam o nível de pós-graduação lato sensu. Todos os entrevistados assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.
Nesse sentido, com o intuito de aprofundar o conhecimento acerca da temática e
situá-lo melhor nos contextos macro e micro, foram utilizados documentos normativos,
da legislação pertinente e dos relatórios referentes ao PBF e à condicionalidade da frequência escolar, assim como dos dados disponíveis nos sítios eletrônicos dos Ministérios
de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Parte dos dados qualitativos já se encontrava materializada nesses documentos. A
outra foi obtida a partir da realização de entrevistas semiestruturadas com os professores da rede municipal de ensino do Recife e por meio da observação não estruturada,
realizada através da participação nos plantões pedagógicos das escolas. As entrevistas
semiestruturadas nos permitiram maior homogeneidade e especificidade nas respostas dos sujeitos, oferecendo meios para o aprofundamento de aspectos e dimensões
do estudo. Em linhas gerais, o eixo norteador das entrevistas buscou compreender
a percepção dos professores acerca do PBF e da sua contrapartida educacional, mas
sobretudo analisar a influência dessa contrapartida no desempenho dos alunos, identificando fatores (internos e externos ao ambiente escolar) que interferem no processo
de ensino-aprendizagem.
A análise dos documentos e das entrevistas foi realizada à luz da análise de discurso
(MINAYO, 2000), a partir do referencial da teoria social do discurso desenvolvida por
Fairclough (2008), na qual a prática social é compreendida como produção e reprodução dos e pelos sujeitos, significada a partir das identidades e relações sociais, crenças e
valores, ao mesmo tempo que contribui para a sua transformação.
Os sujeitos dão significado e são “ressignificados” pela prática discursiva. Assim,
é imprescindível que seja considerado o contexto no qual o sujeito está inserido, os processos que o estruturam e os acontecimentos políticos, sociais e ideológicos que estão
por trás do discurso. Segundo Fairclough (2008, p. 91),
o discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social
que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias normas e
convenções, como também relações, identidades e instituições que lhe são subjacentes. O discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas
de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significados.

O modelo teórico desenvolvido por Fairclough (2008) compreende, pois, a relação
dialética entre a estrutura social e o discurso, que é resultante da contraposição entre os
aspectos determinantes do discurso e a sua construção a partir da prática social. Segundo
Fairclough, o discurso apresenta uma perspectiva tridimensional, caracterizado como
texto (análise textual), como prática discursiva (análise da produção, distribuição e consumo textual) e como prática social (análise das relações sociais de poder, ideologia e
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dominação). A análise textual contempla as dimensões organizacionais do texto, ou seja, a
estrutura gramatical, a coesão e o vocabulário; a prática discursiva abarca a análise intertextual e as relações dialógicas entre o texto e outros textos, e a prática social envolve os
aspectos ideológicos e hegemônicos contidos no texto (FAIRCLOUGH, 2008). A construção discursiva dos sujeitos nasce, portanto, de uma prática social mediatizada pelas
estruturas sociais e orientadas para elas. Nesse sentido, a análise da prática social através
do texto permite a compreensão tanto dos aspectos ideológicos quanto das estruturas
de dominação e poder presentes nas relações sociais. Desse modo, além de identificar
o contexto da prática mediatizado pela linguagem através dos discursos dos sujeitos
entrevistados, analisou-se ainda os conteúdos implícitos no conjunto das informações
coletadas, de modo a compreender o objeto mais profundamente.

A emergência dos programas de transferência de renda no Brasil
A proteção social no Brasil passou por transformações importantes ao longo da história social, política e econômica da nossa sociedade. Considerada inicialmente como
uma resposta emergencial e isolada aos efeitos da pobreza, a proteção social consistia
em mecanismo utilizado pelo Estado para manter a exploração da força de trabalho de
modo que prevalecessem os interesses e valores das classes dominantes. Sua institucionalização se deu em decorrência da reordenação das funções do Estado a partir de 1930,
com o início da provisão ainda incipiente de políticas públicas de educação, previdência, saúde, assistência social, transporte, alimentação, saneamento e habitação (SILVA;
YAZBEK; GIOVANNI, 2008). Segundo Behring e Boschetti (2009), essa década pode ser
considerada como o marco inicial das políticas sociais no Brasil, uma vez que foi nesse
período que se iniciaram as primeiras medidas protetivas no âmbito do Estado.
Contudo, a proteção social ampliou-se e tendeu a se consolidar a partir da década de
1980. Nessa década, houve um avanço em relação à busca pela efetivação da cidadania
por meio da implantação do sistema de Seguridade Social estabelecido pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), que inclui a assistência social, a previdência e a saúde em
sua estrutura organizacional. A ampliação dos direitos sociais trazidos por esse sistema
encontrou fortes barreiras a partir de meados de 1990, quando o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) passou a impor o projeto de desenvolvimento econômico de corte
neoliberal, para aprofundar a inserção do Brasil na nova ordem econômica global (SILVA;
YAZBEK; GIOVANNI, 2008). Em 1995, ao encaminhar o Projeto de Emenda Constitucional (EC) nº 173/1995 ao Congresso Nacional2, o então presidente eleito iniciou o mandato
anunciando um pacote de reformas do aparelho estatal a fim de “solucionar” a crise na
economia brasileira e inserir o país no contexto da globalização mundial (SILVA, 2003).
Daí resultou a criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado (Mare) e a
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elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995) para
introduzir as transformações requeridas pelas políticas neoliberais.
As decisões do governo FHC ultrapassaram o prisma econômico, foram, antes de
tudo, decisões políticas de defesa da pauta de mudanças e orientações das organizações
multilaterais. O Plano Diretor da Reforma defendia a criação de um “Estado Gerencial”,
cujos pressupostos eram estimular o desenvolvimento da economia, através da abertura do e para o mercado, promover a governabilidade, a eficácia e a eficiência, o que,
evidentemente, colocou fortes limites à consolidação de uma rede estatal de proteção
social. Conforme destacado abaixo, a administração pública gerencial baseava-se em:
Conceitos atuais de administração e eficiência, voltada ao controle dos resultados
e descentralizada para poder chegar ao cidadão, que, numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às instituições e que, portanto, se torna ‘cliente
privilegiado’ dos serviços prestados pelo Estado. (BRASIL, 1995, p. 7).

Ainda conforme a promessa contida no documento, seriam estabelecidos os “setores
que o Governo deveria priorizar em prol da construção de um país mais justo” (BRASIL, 1995). Silva (2003) acrescenta que a proposta do “Estado Social-Liberal” era uma
estratégia política para promover as condições de reprodução das relações capitalistas,
por meio da qual o “social” viria para encobrir as ações do “Estado mínimo”. A prática
discursiva revelou que a ideologia utilizada estrategicamente para justificar a reforma
prometia que tais medidas de ajuste possibilitariam a universalização do acesso aos serviços sociais, o que foi (e é) peremptoriamente negado pela análise crítica da realidade
social. Silva (2003) acrescenta que
Nota-se, é claro, que se redefiniram as estratégias e os instrumentos para se manter intactas as condições de reprodução das relações sociais capitalistas, enquanto
se avançou no controle sobre as classes populares. Manteve-se o discurso ideológico do ‘social’ para encobrir o agressivo processo de desmantelamento do
‘mínimo’ sistema de proteção social e ofuscar o avanço do setor privado em áreas
reconhecidamente de responsabilidade estatal, como a saúde. (p. 78).

Nesse contexto, a autora se refere ao processo de “corrosão da cidadania” em função das mudanças ocorridas no campo político, econômico e ideológico, que colocam em
risco os interesses da população. É possível, pois, visualizar que os compromissos assumidos pelo Estado com o capital transnacional limitaram a implementação de políticas
públicas universais, uma vez que, ao priorizar medidas de quase-mercado, os serviços
públicos oferecidos se desvinculam do estatuto de direitos sociais para assumir a forma
de mercadoria (SILVA, 2003).
Nessa perspectiva, as mudanças trazidas pelo novo “projeto da modernidade capitalista” (AFONSO, 2003), além de reordenar as funções do Estado, impactaram fortemente
na formulação, implementação e execução das políticas públicas em vários setores.
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Em 1993, foi regulamentada a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas). Embora
reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado, a assistência social não ganhou
visibilidade enquanto política pública no período do governo FHC, o que só veio a ocorrer nos anos de 2000 com a regulamentação da Política Nacional de Assistência Social
(Pnas), pela Resolução nº 145, de 2004. A Pnas inaugurou um novo conceito para a proteção social no Brasil e apontou as diretrizes organizacionais da política através do
Sistema Único de Assistência Social (Suas), que, embora regulamentada pela Loas, não
foi implementada enquanto tal.
Conforme a Pnas (BRASIL, 2004c), a proteção social, além de garantir a segurança de
acolhida e a segurança de convívio familiar, deve garantir a segurança de sobrevivência,
por meio do acesso a uma forma monetária que ajude a sobrevivência dos desprovidos
das condições sociais básicas. No Brasil, um dos canais de acesso a essa forma monetária
é os programas de transferência de renda, com destaque para o Programa Bolsa Família
(PBF), reconhecido internacionalmente como modelo de combate à pobreza (BRASIL
247, 2013)3. É importante destacar que, embora o PBF seja parte integrante do sistema
de Proteção Social do Estado brasileiro, o debate sobre os programas de transferência
de renda no País iniciou-se muito antes da sua implementação.
Silva e Lima (2010) destacam que foi a partir da década de 1980 que os programas de
transferência de renda passaram a ser vistos como possibilidades reais de enfrentamento
ao desemprego e à pobreza. Na década de 1990, o debate se ampliou, culminando na
apreciação do Projeto de Lei (PL) nº 80, de 1991, de autoria do senador Eduardo Suplicy,
e, posteriormente, na implantação das primeiras experiências de programas de transferência de renda condicionada à frequência escolar em Brasília (DF) e em Campinas (SP).
O PL nº 80/1991, bem como as primeiras experiências implantadas, viam no repasse
monetário um caminho para a resolução das necessidades sociais das famílias pobres, ao
mesmo tempo que visavam à garantia de direitos sociais. Todavia, a proposta elaborada
pelo senador Suplicy era diferente das primeiras experiências implantadas. Enquanto o
primeiro focava o combate à pobreza e às desigualdades sociais, os programas implantados em Brasília e em Campinas avançavam ao condicionar o repasse do benefício à
frequência escolar dos filhos das famílias beneficiadas. A partir da implantação desses
programas, a questão da escolaridade passou a ser vista como mecanismo “real” de
combate às desigualdades sociais, cujo acesso possibilitaria a melhoria na qualidade de
vida das famílias beneficiadas.
Em 2001, vários programas foram criados e outros ampliados pelo governo federal
em parceria com os governos estaduais e municipais. Entre eles, o único que apresentava
a frequência escolar como condicionalidade era o Bolsa Escola. Segundo Nascimento
(2009), a proposta central do Bolsa Escola era fornecer alternativas que aumentassem o
estímulo das crianças e adolescentes atendidos a permanecerem na escola.
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Desde então a política de educação passou a ser integrada a outras políticas públicas, percebida pelo Estado como instrumento fundamental na construção da cidadania
e como estratégia eficaz de combate à desigualdade social.
Nesse contexto, em face de uma sociedade capitalista, cuja divisão social e distribuição desigual dos bens produzidos são estruturais, o governo Lula (2003-2010)
estabeleceu um conjunto de ações, de modo a combater a fome e consolidar o sistema
de proteção social brasileiro através da implantação de políticas públicas intersetoriais,
dando centralidade aos programas de transferência de renda com contrapartida como
alternativa ao enfrentamento da pobreza. O PBF trouxe novos rumos para o sistema de
Proteção Social brasileiro ao proporcionar mudanças significativas na condição de vida
de milhões de brasileiros, sobretudo no que se refere ao acesso à alimentação. Embora
o valor transferido seja pequeno frente às necessidades básicas da população, não se
pode deixar de ressaltar a importância que o PBF tem na vida das famílias consideradas
pobres. Ele é destinado a famílias em situação de pobreza, com renda per capita mensal
entre R$ 70,01 e R$ 140,004, com crianças e/ou adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos,
nutrizes ou gestantes na residência e a famílias em condição de extrema pobreza com
renda per capita de até R$ 70,00. Dessa forma, a composição do benefício e o valor recebido variam conforme o perfil familiar registrado no Cadastro Único do PBF.
O recebimento da renda pelas famílias está vinculado ao cumprimento de compromissos com as agendas da assistência social, segurança alimentar, saúde e educação. Ao
ser beneficiária, a família assume a responsabilidade de cumprir as contrapartidas estabelecidas pelo programa, de modo a garantir o recebimento mensal do benefício. Entre
as contrapartidas estabelecidas para o repasse mensal do benefício, destaca-se a condicionalidade da frequência escolar como sendo a de maior visibilidade na estrutura do
PBF. Conforme suas diretrizes estabelecidas na Lei nº 10.836, de 2004, a condicionalidade
associada à transferência de renda tem a finalidade precípua de garantir que toda criança
e adolescente em idade escolar tenha acesso ao sistema educacional público e tenha
oportunidade futura de ingressar no mercado de trabalho. Essa contrapartida objetiva
também reduzir os níveis de evasão escolar e melhorar as condições sociais das famílias.
Considerando o número de alunos beneficiários, o Boletim nº 363 do MDS (BRASIL, 2011) informa que, no último bimestre (entre os meses de junho e julho) do ano de
2011, 14,3 milhões de alunos beneficiados pelo PBF estavam frequentando a escola. A
magnitude do PBF é inegável: considerando o total de 50,9 milhões de matrículas5 na
educação básica em 2011, 14,3 milhões equivale a 28% da população estudantil da educação básica. Em relação aos dados de 2012, nos quais se registravam 18,1 milhões de
beneficiários do PBF e 50,5 milhões de matrículas, o percentual de participação sobe para
35,8%, ou seja, mais de um terço das matrículas da educação básica está coberto pelo PBF.
Além disso, no ano de 2011, observou-se um alto grau de cumprimento da contrapartida de educação pelas famílias, já que “96% do público de 6 a 15 anos acompanhado
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frequentaram pelo menos 85% das aulas no bimestre e 95% dos adolescentes de 16 e
17 anos, com informação registrada, atingiram o mínimo de 75% de presença escolar” (www.ebc.com.br). No mesmo período, foram cancelados 20,3 mil benefícios, dos
quais 15 mil foram referentes ao descumprimento da frequência escolar (BRASIL, 2011).
Segundo informações do Portal Brasil (2012), entre os meses de junho e julho de 2012,
o equivalente a 18,1 milhões de crianças e adolescentes contemplados pelo PBF (95%)
superou o mínimo da frequência escolar exigida. Os dados revelam que na faixa etária
de 6 a 15 anos a frequência foi de 89,2%; e na faixa etária 16 a 17 anos a frequência foi
de 95,5%. Informou também que o Nordeste apareceu entre as três regiões que apresentaram um dos melhores percentuais de alunos acompanhados na faixa etária de 6 a 17
anos. Em 2013, o registro da frequência dos alunos beneficiários do PBF contabilizado
entre os meses de outubro e novembro, marcou 95,9%. (BRASIL, 2013a).
Segundo a presidenta Dilma Rousseff (CHAGAS, 2014), a frequência é superior à
média registrada pelos alunos da rede pública que não são atendidos pelo PBF. Conclui
então que “os pais beneficiários do programa compreendem que a educação é o caminho mais curto para garantir um futuro melhor para seus filhos”.
Em relação ao monitoramento da frequência escolar exigida pelo PBF no mês de
novembro de 2014, os dados disponibilizados no Portal MDS (BRASIL, 2015) revelam
que 93,6% de alunos na faixa etária de 6 a 15 anos estavam frequentando regularmente
a escola e, na faixa etária de 16 a 17 anos, o percentual de acompanhamento da frequência exigida foi de 83,7%.
Em Pernambuco, no mesmo período, foi registrado um percentual de 92,6% de alunos na faixa etária de 6 a 15 anos com a frequência exigida monitorada, o que equivale
a 933.153 alunos acompanhados e, na faixa etária de 16 a 17 anos, o percentual foi de
83,8%, o equivalente a 213.482 alunos. Considerando que o número de matrículas registadas em Pernambuco em 2014, na educação básica, foi de 135.087, conforme dados do
Censo da Educação Básica, e o número de alunos acompanhados pela contrapartida da
frequência escolar do PBF foi de 114.663.5, pode-se verificar que 80% dos alunos beneficiários estão inseridos na escola.
Todavia, observa-se que mesmo diante do aumento no número de crianças e adolescentes frequentando a escola, as informações do MDS acerca do monitoramento da
condicionalidade de frequência escolar do PBF não são suficientes para mensurar as
condições de permanência na sala de aula, a qualidade da educação e o desempenho
dos alunos.
Tendo em vista o princípio da intersetorialidade, que compreende a política educacional com as demais políticas públicas, sobretudo a política de transferência de renda,
este trabalho se propõe a analisar a relação entre a frequência escolar obrigatória e o
desempenho escolar dos alunos beneficiários, procurando problematizar o impacto que a
contrapartida exerce em relação ao processo de aprendizagem dos alunos em sala de aula.
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Condicionalidade da frequência escolar do PBF na perspectiva dos docentes
Na análise dos dados, foi considerado importante compreender de início o discurso
dos professores sobre o PBF, a fim de identificar com mais propriedade não só o entendimento em relação à estrutura do PBF, mas, sobretudo, sobre seus objetivos e diretrizes.
Analisando os discursos dos entrevistados, percebe-se que a maioria descreveu o
PBF como um “programa assistencialista”, que oferece “uma ajuda” financeira às famílias de baixa renda, mediante incentivo à permanência da criança no universo escolar.
Considerando os pressupostos da análise de discurso, identifica-se na fala dos professores determinados aspectos das relações de poder que permeiam a implementação e
execução das políticas públicas de transferência de renda no Brasil. No campo político-ideológico, a política de transferência de renda, nesse caso o PBF, aparece como alternativa
para lidar com a pobreza e a desigualdade social, todavia foi enunciada como “assistencialista”, “compensatória” e “paliativa”, em um quadro de fragmentação das ações das
políticas de proteção social.
Observa-se que, embora os professores tenham destacado a importância da dimensão educacional do PBF, enfatizaram que a “frequência escolar obrigatória não deveria ser
utilizada como critério para recebimento do benefício” e “sim o desempenho do aluno em sala de
aula”. Nesse primeiro achado, sem dúvida importante, há uma clara divergência sobre
o PBF ser condicionado à frequência escolar: aquele que procura garantir a frequência
escolar, mediante contrapartida educacional ou, na visão dos professores, o desempenho dos alunos em sala de aula. Em sendo predominante o segundo caso, trata-se de
um discurso meritocrático, onde estudantes com elevado desempenho responderiam
às condições, mediante esforço e capacidade individual, para recebimento da bolsa. Tal
leitura se distancia da perspectiva da garantia do direito à educação, base atual do PBF.
Por outro lado, ressalta-se o fato de que os discursos dos professores parecem
secundarizar o objetivo central do PBF, uma vez que, ao lhe conferirem uma dimensão assistencialista, se contrapõem ao pressuposto do direito à educação, estabelecido
pela Lei nº 10.836, de 2004, que o regulamenta, para criar condições à permanência dos
alunos nas escolas, porque garante o “mínimo” para a subsistência das famílias vinculadas ao PBF. Abaixo, são apresentados depoimentos dos professores sobre essa questão:
O programa em si ele tem uma função social né... que é ajudar a família a manter a criança
na escola. Eu acho que essa ideia seria ótima se não fosse levada para o lado de a criança
tá na escola por causa dele [benefício], e não é por isso. A criança vem aprender, ela vem
com intuito de crescer profissionalmente, mas o que a gente vê não é isso, as mães jogam
os filhos na escola porque se tiver falta, ela [mãe] é cortada do Bolsa Família. (Professora 6 da EMPJA).
Veja, ele é mal estruturado, ele poderia ter sido feito de uma forma atrelada a uma questão
de desempenho e ele é deixado solto, deixa muito claro que o que interessa é quantificação,
não a qualidade do aluno, se o aluno tá aprendendo ou não, não interessa, o que interessa
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é que o aluno esteja dentro da sala de aula e vai influenciar nos índices, quantas crianças
estão na escola? Quantos por centos: 80%, 90%, mas a formação do aluno é deixada de
lado. (Professor 9 da EMAFF).

Observa-se a partir dos discursos que a perspectiva assistencial se faz presente na
significação dessa política pública brasileira. O entendimento do PBF como uma “ajuda”
revela que o direito a uma renda mínima ainda é percebido como uma ação de benevolência por parte do poder público, no atendimento das necessidades sociais básicas da
população. Conforme Sposati et al. (2010), a presença do assistencial nas políticas sociais
acaba configurando-as como mecanismos de compensação de carências e esse entendimento leva o poder público a selecionar os graus dessas necessidades para incluí-las ou
não nos serviços ofertados pelos programas sociais.
Em relação à contribuição do programa para a escolarização das crianças e jovens,
a maioria dos professores mencionou que o PBF não contribuía para a construção da
aprendizagem, uma vez que, a partir do momento que o aluno era “obrigado a frequentar”
as aulas, a motivação e o interesse em aprender se reduziam. Para eles, uma contribuição efetiva que o PBF trazia em relação à educação era a garantia da permanência na
escola mediante a frequência escolar obrigatória. Assim,
Da forma que ele é hoje não, porque o aluno só vem pra escola, pra ganhar o Bolsa Família,
porque se ele tiver faltas em matemática e português, o auxílio é cortado. Então a maioria
dos alunos só vem por causa do Bolsa Família. (Professor 8 da EMAFF).
Que contribui, não contribui muito não, mas assim, ajuda porque é assim, é uma forma
de fazer com que as crianças venham mais para a escola. (Professor 2 da EMPABA).

Sem considerar os demais fatores do processo de ensino-aprendizagem, a maioria dos professores entrevistados associou o baixo desempenho dos alunos beneficiados à
obrigatoriedade da frequência escolar. Quando afirmaram que o aluno era obrigado a frequentar as aulas e apresentava motivação e interesse reduzidos em aprender, acabaram
de certa forma secundarizando determinadas dimensões das suas tarefas pedagógicas,
que é promover o estímulo e despertar a motivação e a aprendizagem em sala de aula.
Parece estranho, mas a maioria não se colocou como capaz de transformar a sua
prática e dentro das suas possibilidades fazer com que os alunos aprendam. O problema
maior, na perspectiva aqui analisada, não é o fato de o PBF ser tomado como “assistencialista”, mas o fato objetivo de ser uma política que possibilita o acesso ao sistema de
educação, garantindo com isso elevados níveis de frequência escolar. Assim fazendo,
coloca concretamente o problema para a escola, ou seja, para a gestão escolar, professores e coordenadores: como levar a efeito a garantia da aprendizagem por parte dos
alunos que apresentam níveis consideráveis de frequência escolar?
A Portaria Interministerial MEC/MDS nº 3.789, de 2004 (BRASIL, 2004b), que dispõe sobre a contrapartida educacional do PBF, reza, em seu artigo primeiro, que cabe ao
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poder público ofertar os serviços educacionais e acompanhar a frequência escolar dos
alunos, e que cabe à família zelar pela frequência escolar dos filhos junto aos estabelecimentos de ensino. Esse processo, mediado por várias práticas sociais e educacionais,
tem-se materializado, restando o enorme desafio da consecução da aprendizagem, que
pode repercutir na elevação da qualidade da educação.
A proposta da contrapartida educacional do PBF é manter as crianças nas escolas
com a finalidade precípua de garantir o direito ao acesso e à permanência na educação
e reduzir, consequentemente, os índices de evasão ainda elevados nos sistemas municipais e estaduais de educação. Dessa forma, observa-se, através das representações das
práticas sociais refletidas nos discursos (FAIRCLOUGH, 2008) e dos dados estatísticos
mencionados, que o objetivo proposto pelo PBF, por meio da contrapartida educacional, vem sendo cumprido, porém a escola precisa ser problematizada no que concerne
ao processo de ensino-aprendizagem, à gestão escolar e em relação à qualidade do
ensino ofertado.
Aprofundando a questão, procurou-se conhecer como os professores entendiam
a chamada contrapartida educacional do PBF. O discurso dominante entre os professores convergiu no sentido de que tal “contrapartida” não confere nenhum estímulo à
aprendizagem do aluno. Acrescentaram que a obrigatoriedade da frequência às aulas
causava resistência ao processo de aprendizado e acabava interferindo negativamente
no desempenho em sala de aula. Segundo atestaram, o “aluno deveria ir para a escola por
prazer”, “por vontade própria para aprender” e “não ser obrigado”. Reconheceram ser visível
o aumento da quantidade de alunos em sala de aula, mas isso não significou melhora
na qualidade da educação. Os trechos abaixo exemplificam essa perspectiva:
O prejudicial disso é que às vezes o aluno vem por obrigação, ele não quer estar aqui, mas
o pai obriga por causa do Bolsa Família e isso acaba causando uma resistência no aluno,
às vezes até na aprendizagem, porque ele está aqui obrigado ou forçado, não são todos os
casos, mas acontece. (Professor 5 da EMAFF).
Tudo que é obrigado, tudo o que é imposto tem um efeito muito negativo. Porque
o aprendizado não pode ser forçado, a criança tem que gostar de aprender, tem
que gostar de ir pra escola porque quer aprender... Além disso, é importante que a família fizesse um acompanhamento na aprendizagem, observasse as tarefas, que a criança
em casa tivesse um horário de estudo e isso não acontece. (Professor 10 da EMPJA).

Pode-se dizer que o discurso pedagógico acima proferido pela maioria dos entrevistados parece ancorar-se numa perspectiva romântica ou idealista de educação, segundo
a qual o aprendizado vem com o “prazer”, o “gostar de estudar”. No contexto brasileiro,
tal perspectiva se aplica a um número reduzidíssimo de crianças, porque tanto o processo
de socialização quanto a aquisição de hábitos, costumes e práticas de estudos, no geral,
são construídos pela imposição e a vigilância permanentes dos pais e da escola. Atribuir
à criança, ao prazer e ao gostar de estudar a responsabilidade da aprendizagem pode
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indicar uma lacuna na compreensão do processo de ensino-aprendizagem, assim como
talvez remeta à carência de entendimento dos fundamentos sociais e pedagógicos básicos da educação.
Em relação à frequência e permanência na escola, cabe ressaltar que a Constituição Federal (BRASIL, 1988), no seu artigo 205, determina que a educação é um direito de
todos, dever do Estado e da família, que deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, objetivando o desenvolvimento pleno da pessoa, o seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, pode-se dizer
que o Estado, por meio da contrapartida educacional do PBF, procura assegurar a permanência para um contingente expressivo da população escolar cujas condições sociais
e econômicas não são suficientes para garantir a permanência na escola. É importante
relembrar que em 2012 havia 18,1 milhões de beneficiários do PBF em face de 50 milhões
de matrículas na educação básica, o que equivalia a mais de um terço das matrículas da
educação básica coberto pelo PBF.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, BRASIL, 1990), em seu artigo 54,
reforça o compromisso do poder público com a oferta do ensino público e, no artigo 55,
ressalta o compromisso dos pais e/ou responsáveis em matricular os filhos na rede regular de ensino. Dessa forma, ao condicionar a frequência escolar obrigatória como requisito
para recebimento do benefício, o poder público está ofertando a educação, conforme preconizado na Constituição Federal de 1988.
Quando os professores relataram que a obrigatoriedade da frequência escolar apresentava efeito negativo no aprendizado, eles acabaram desconsiderando que a obrigatoriedade
de oferta, acesso e permanência na escola é algo anterior ao PBF. O que este vem fazendo
é tentar garantir as condições para que a obrigatoriedade, pelas vias aqui indicadas, se
materialize. Ao construir uma visão negativa da condicionalidade, os professores de certa
forma afastaram a responsabilidade da obrigatoriedade da oferta pelo poder público e
minimizaram a responsabilidade dos pais em matricular e garantir a frequência escolar.
Talvez também seja possível afirmar, em vista da perspectiva negativa que constroem sobre
o PBF, que os professores não perceberam a função “estratégica” desempenhada por ele.
Questionados sobre os fatores que interferem no desempenho dos alunos, a maior
parte dos entrevistados respondeu que a falta de apoio familiar é o principal fator de influência na aprendizagem dos alunos. Conforme os discursos, a falta de acompanhamento
dos responsáveis na orientação e na formação dos filhos rebate diretamente no desempenho dos alunos, bem como outros aspectos como a pobreza, fatores econômicos e culturais,
o meio social e a condição social em que as famílias vivem. Em suma:
A omissão da família, a obrigatoriedade de ir pra escola pra não perder o Bolsa Família
[...], o que mais atrapalha é a falta de preocupação dos pais com o desempenho do aluno,
como ele está se desempenhando no seu papel como aluno. Essa omissão dos pais prejudica demais. (Professora 4 da EMPJA).
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O ponto central aqui é a relação entre a escolaridade dos filhos e a escolaridade dos
pais. Em outros termos, relaciona-se com o que Bourdieu (2011) denomina de “capital
cultural”. Por isso chamou a nossa atenção durante a análise encontrar no discurso dos
professores a relação do desempenho escolar com a escolaridade dos pais. Tais relatos
consideraram os níveis de escolarização dos pais como fator determinante para a falta
de apoio aos filhos no acompanhamento das atividades escolares. Relataram que, pelo
fato de a grande maioria dos pais não ser alfabetizada ou possuir baixa escolaridade, há
correspondentemente mais dificuldade para ajudar os filhos nas atividades escolares,
o que é um fato concreto. Tal dificuldade, além de rebater no desempenho da criança,
interfere também na falta de reconhecimento de alguns pais sobre a importância da
escolarização para a vida futura dos filhos.
Em relação à influência da obrigatoriedade da frequência escolar no desempenho
dos alunos, os professores foram perguntados se eles percebiam alguma influência,
positiva ou negativa. Afinal, a obrigatoriedade da frequência escolar impacta no desempenho escolar dos alunos? Essa questão é tratada à luz do testemunho dos professores.
A maior parte dos entrevistados respondeu que a obrigatoriedade não influenciava no
processo de aprendizagem, como já notado. Ressaltaram a importância de o aluno frequentar a escola, mas alegaram que a “frequência obrigada” não era boa, era negativa e,
por isso, não significava que os “alunos do PBF” teriam um desempenho diferenciado.
Complementarmente, na ótica dos professores, a frequência teria que estar relacionada
à “vontade de aprender”, porque quando se sentiam “obrigados”, eles não se sentiam estimulados, porque sentiam- se obrigados a estar na escola por uma “coisa extra-sala de
aula”. Os três relatos, a seguir, simbolizam esse entendimento:
Não é porque ele é do Bolsa Família que ele vai conseguir um desempenho diferenciado.
Ele tem o mesmo rendimento dos outros alunos. A única coisa que vai influenciar é o fato
dele ir pra escola, de estar na escola, mas em relação à busca pelo aprendizado, o Bolsa
Família não influencia. (Professor 5 da EMAFF).
A influência é negativa! Quando eles se sentem obrigados, eles não gostam, eles não querem, eles não têm estímulo, eles não procuram. Você pode fazer a melhor aula, mas se eles
se sentem obrigados a vir por conta de uma coisa extra-sala de aula, eles não fazem, não
adianta. (Professora 5 da EMPABA).
Tudo que é obrigado, tudo o que é imposto tem um efeito muito negativo, porque o aprendizado não pode ser forçado, a criança tem que gostar de aprender, tem que gostar de ir
pra escola porque quer aprender. [...] Além disso, é importante que a família fizesse um
acompanhamento na aprendizagem, observasse as tarefas, que a criança em casa tivesse
um horário de estudo e isso não acontece. (Professor 10 da EMPJA).

Talvez seja necessário redizer, no que se refere à educação, que o objetivo precípuo
da contrapartida educacional do PBF é colocar as crianças na escola, portanto promover
certas condições para garantir a frequência e permanência, que são dimensões constituintes do direito à educação. Uma condição fundamental para o bom desempenho dos
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alunos – “o acompanhamento em casa pelos pais” –, como reportaram nossos sujeitos,
não ocorre. Esse fator “extra-sala de aula”, ou “extra-escolar”, sem sombra de dúvida
fundamental, demanda outras condições sociais e determinado capital cultural dos pais,
os quais condicionam e limitam o modus operandi das escolas.
Mas talvez possamos nos perguntar, embora não tenhamos a resposta da questão que colocamos: será que os alunos que não são incluídos no PBF e que frequentam
regularmente a escola são movidos pela “vontade de aprender”? Nas escolas privadas
não assistimos o mesmo fenômeno, segundo o qual a “vontade de aprender” não
responde às necessidades de aprendizagem? Na realidade, parte considerável das
crianças matriculadas em determinadas escolas privadas encontra no suporte escolar
e na vigilância da aprendizagem pelos pais ingredientes fundamentais ao processo de
ensino-aprendizagem.
Embora a maioria tenha proferido um discurso “negativo” acerca dessa questão, ressalta-se que, dos 30 entrevistados, quatro entenderam ter a obrigatoriedade um impacto
positivo. De acordo com os discursos desses professores, havia aluno que realmente ia
à escola para estudar, apresentava interesse em aprender. Mas, a partir do momento
que o aluno vivenciava diariamente a rotina da escola e o cotidiano da sala de aula, o
processo de aprendizagem e o desempenho do aluno tendiam a melhorar. Só pelo fato
de frequentar a escola, de forma regular e cotidiana, se engajava nos processos e etapas do processo de ensino-aprendizagem, que tendia a ser mais expressivo, afirmaram
esses professores:
Influencia! A partir do momento que ele está diariamente naquela rotina da escola ajuda
no desempenho porque, querendo ou não, a gente [professor] de uma certa forma [e entre
aspas], se esforça, esforça não, obriga ele [aluno] a participar das atividades e, querendo
ou não, eles acabam criando esse vínculo de relacionamento com os outros, que quando
ele não vem pra escola ele não tem esse vínculo de se relacionar com os outros colegas.
(Professora 3 da EMAFF).

O processo de aprendizagem parece compreender uma cadeia na qual a criação de
vínculo com a escola e de relação com os pares são componentes importantes do processo escolar e da aprendizagem. Assim, não resta dúvida que o PBF contribui fortemente
para esses processos.
Em relação à participação das famílias beneficiárias nas atividades escolares, a maioria dos discursos revelou que a participação da família foi bastante inexpressiva. Essa
realidade esteve presente entre os discursos dos professores das três escolas pesquisadas.
Conforme os relatos analisados, a família só aparecia na escola se tivesse algum problema com o benefício ou se fosse para participar de alguma reunião relacionada ao PBF.
Embora exista algumas exceções, o testemunho dominante foi o de que a maioria
das famílias só estava preocupada com a questão da frequência escolar. Para saber do
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desempenho do filho, ou do seu desenvolvimento em sala de aula, a família não comparecia ao chamamento da escola. Raros eram os pais que acompanhavam as atividades
escolares dos filhos, conforme pode esclarecer o depoimento abaixo.
Pra te falar a verdade é pouca! Ainda é pouca! Eu acho que a família deixa a desejar. Ainda
faltam incentivos por parte da família para que os alunos possam desenvolver habilidades,
faltam incentivos para que a família esteja mais presente na escola [...] existe essa barreira de não estarem diretamente direcionados a seus filhos na sala de aula, deixa como
se fosse só responsabilidade dos professores e da escola em si, e eles não entendem que a
escola também é a comunidade e a comunidade e a escola são uma coisa só, é um trabalho
contínuo. (Professor 1 da EMPABA).

Conforme foi descrito, para ingressar no PBF, as famílias devem estar enquadradas
na condição de pobreza ou de extrema pobreza, o que pressupõe que as famílias se encontram em condição de vulnerabilidade social. Sabe-se que a relação renda-escolaridade é
um fator determinante para a educação, em especial para o processo de aprendizagem.
No caso em estudo, não se pode deixar de reconhecer que a situação de sobrevivência permeada pela insuficiência da renda influencia no percurso escolar regular
dos alunos. Outro fator que pode justificar a baixa participação familiar nas atividades
escolares dos filhos é o fato de os pais estarem trabalhando ou desenvolvendo alguma
atividade geradora de renda, necessária para prover as necessidades sociais básicas da
família, particularmente a alimentação.
Diante da discussão sob a participação da família no processo escolar e da frequência com que essa premissa apareceu nos discursos analisados, buscou-se aprofundar,
durante a realização das entrevistas, a relação entre o nível de escolaridade dos pais e o
desempenho escolar dos filhos. Dos 30 professores entrevistados, 22 informaram que a
escolaridade dos pais interferia muito na vida escolar do aluno.
Conforme os relatos, muitos pais não eram alfabetizados e isso contribuía, por várias
razões, para não ajudar os filhos nas atividades da escola em casa. Esse apoio é extremamente necessário. Se a criança não tem ninguém para orientá-la ou acompanhá-la,
o desempenho não será o mesmo de uma criança que tem essa estrutura em casa, uma
vez que o contexto familiar no qual a criança vive influencia diretamente no desempenho e na qualidade do aprendizado.
Contrariando essa premissa, o outro grupo de professores, ainda que em número
reduzido (um total de oito), afirmou que a influência da escolaridade dos pais era relativa. Existiam casos de pais que não eram alfabetizados e os seus filhos apresentavam
um excelente desempenho na escola. Esses pais almejavam que os filhos tivessem uma
condição de vida melhor do que a que eles tiveram e, mesmo que não conseguissem
ajudar os filhos nas atividades escolares, acompanhavam de perto o desenvolvimento
escolar dos filhos. O discurso abaixo confirma a postura assinalada nesse estudo de que,
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embora não constituindo fator determinante no desempenho dos alunos, o contexto
social tem um peso significativo na vida educacional e na formação humana da criança:
Eu tinha um aluno que vivia assombrando os outros dizendo: ‘olhe se você me perturbar vou chamar meu pai que é matador! Aí eu disse: Você vai chamar seu pai hoje, você
só sai daqui com seu pai. Mas eu sabia quem era o pai dele, pois o pai veio, eu disse na
cara dele: olhe não estou dizendo que o senhor é matador, eu nem lhe conheço, eu sei que
é um homem de bem, agora o seu filho fica o tempo todo dizendo que o senhor é matador
e ameaçando os meninos na sala. Aí ele disse assim: olhe professora o que eu faço, não
diz respeito a ninguém, mas eu não quero nunca isso pro meu filho, porque se eu o coloquei numa escola eu quero que ele seja um cidadão do bem, o que eu fiz não quero que ele
queira. (Professora 10 da EMPJA).

Diante do exposto, pôde-se observar através dos discursos que a compreensão em
relação ao desempenho escolar é bastante complexa. O objetivo deste estudo foi analisar a
relação entre a obrigatoriedade da frequência escolar do PBF e o desempenho dos alunos
beneficiários na ótica dos professores da rede municipal de ensino, visando compreender a influência dessa contrapartida no processo de aprendizagem e na vida escolar dos
alunos. A partir dos discursos dos professores, pôde-se perceber que a condicionalidade
de frequência escolar do PBF apresenta pontos positivos e negativos em relação à educação. O primeiro aspecto está relacionado à contribuição dessa contrapartida no acesso e
permanência do aluno no sistema educacional. Sabe-se que a educação é direito de todo
cidadão, que deve ser provida pelo Estado em parceria com a família e a sociedade.
Por meio da condicionalidade de frequência escolar do PBF, o Estado cumpre o seu
papel na oferta da educação e a família cumpre o seu papel em matricular e garantir a permanência dos filhos no sistema educacional, ainda que seja em troca do recebimento do
benefício. Observa-se, contudo, que a frequência obrigatória do PBF vem garantindo a permanência regular do aluno e a redução dos níveis de evasão. Todavia, não há elementos
suficientes para mensurar a qualidade dessa educação ofertada. Nota-se também que, em
se tratando da redução dos índices de evasão, a frequência obrigatória estabelecida pelo
PBF tem contribuído significativamente, contudo também não fornece elementos para
avaliar a qualidade do aprendizado e da educação ofertada.

Considerações finais
O artigo analisou o PBF, especialmente a sua contrapartida educacional, buscando
compreender a relação entre a frequência escolar obrigatória e o desempenho dos alunos
a partir da perspectiva dos professores. Assim, inicialmente, foi contextualizado o tema,
a política de transferência de renda e sua vinculação com a política educacional em face
do sistema de Proteção Social Brasileiro, indicando como as duas políticas públicas atuam
conjuntamente no combate à pobreza e às desigualdades sociais no País. Posteriormente,
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discutiu-se sobre a conjuntura política, social e econômica que deu origem ao maior
programa de transferência de renda do país. Apresentou-se a sua estrutura, o perfil da
população atendida, a composição dos benefícios e a questão da contrapartida educacional, foco deste estudo.
Ao analisar a contrapartida, observou-se que a educação, além de se apresentar como
um dos eixos estruturantes do programa, apresenta-se concretamente como alternativa
eficaz não só de combate à pobreza e às desigualdades sociais, mas também como estratégia de inclusão socioeducativa. É visível o impacto social do PBF na vida das famílias
consideradas pobres e extremamente pobres, especialmente por ter possibilitado a melhoria no acesso à alimentação. Ficou demonstrado, portanto, que o desempenho escolar
pode ser incrementado e elevado com a frequência obrigatória, muito embora a maioria
dos professores não tenha considerado que o PBF tenha tido tal impacto na vida escolar
dos seus alunos. No entanto, para além desse discurso, compreende-se que o desempenho é fruto de fatores internos e externos à escola, no que se inclui a própria experiência
subjetiva do aluno.
Entre os fatores externos, foi identificada a família, a condição socioeconômica, o local
de moradia e o contexto comunitário no qual os alunos se inserem. Observou-se que a
insuficiência de renda, associada à baixa escolaridade da maioria dos pais, é um fator que
influencia no processo de aprendizagem. Todavia, não se pode desconsiderar os relatos
dos professores que afirmam que existem famílias que contrariam essa premissa.
Em relação à participação familiar nas atividades escolares dos filhos, observou-se
que a contrapartida educacional do PBF pouco tem contribuído nesse sentido. Em relação aos fatores que influenciam no desempenho escolar, notou-se um indicador bastante
interessante nos discursos dos professores: a maioria dos entrevistados afirmou que a obrigatoriedade influencia negativamente no processo de aprendizagem. Defenderam a ideia
de que o aluno que vai obrigado para a escola não possui interesse em aprender, além de
não participar das atividades realizadas em sala de aula. Os professores associaram o baixo
desempenho e a falta de motivação dos alunos à obrigatoriedade da frequência escolar do
PBF. Curiosamente, os professores não situaram o papel que eles mesmos desempenham
no processo de ensino-aprendizagem.
Por fim, em relação ao impacto da condicionalidade da frequência escolar no desempenho dos alunos, a análise das entrevistas possibilitou a percepção de que essa contrapartida
pouco tem contribuído no processo de aprendizagem dos alunos. Todavia, é visível a contribuição que ela tem exercido na redução das taxas de evasão, portanto, na ampliação e
permanência no sistema educacional. Conclui-se afirmando que, por meio do PBF, o poder
público tem garantido não só a permanência na educação básica para os alunos em idade
escolar, mas tem-se constituído como proteção ao direito à educação.
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Notas
1

Criado pela Lei nº 10.836 de 9 de janeiro de 2004, regulamentado pelo Decreto nº 5.209 de 17 de setembro
de 2004, e alterado pelo Decreto nº 7.758 de 15 de junho de 2012.

2

O projeto de Emenda Constitucional nº 173 foi encaminhado em 1995 com a proposta de aperfeiçoar e
atualizar os dispositivos constitucionais sobre a administração pública, abordando as diretrizes para a sua
reforma. Entre outros aspectos, estabelece a introdução de uma administração pública gerencial, revisão
das regras da estabilidade do servidor público, permissão da pluralidade de regimes jurídicos de admissão
de servidores e a regulamentação mais rigorosa para a fixação dos tetos de remuneração (BRASIL, 1995).

3

Em 2013, o Programa Bolsa Família recebeu o Award for Outstanding Achievement in Social Security, concedido pela Associação Internacional de Seguridade Social (ISSA), devido à sua experiência pioneira no
combate à pobreza (BRASIL 247, 2013).

4

Os valores mencionados referem-se ao ano de 2014. Em 2015, houve alterações em relação à renda per capita
das famílias, passando de R$ 70,01 para R$ 77,00 e de R$ 140,00 para R$ 154,00 (para mais informações,
consultar www.mds.gov.br/bolsafamilia).

5

Dados extraídos do Censo da Educação Básica dos anos 2011 e 2012 (INEP, 2011, 2012).
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The otherside of the Family Payment Program (Bolsa Família)
from the teachers perspective
ABSTRACT: This article examines the relationship between school attendance within the Family Payment Program (Bolsa Familia) and the performance of the beneficiary students, from the viewpoint
of municipal school teachers, to understand the influence of these payments in the school life of the
students. It was completed through interviews and discourse analysis with local school teachers in the
city of Recife.
Keywords: Educational policy. Family grant program. School performance. Income transfer.

Contrepartie de la bourse famille
du point de vue des professeurs
RÉSUMÉ: L’article analyse la relation entre l’assiduité scolaire et la perfomance des bénéficiaires du
Programme Bourse Famille selon le point de vue des professeurs du réseau municipale d’éducation, afin
de comprendre l’influence de cette contrepartie dans la vie scolaire des éléves, à travers des entrevues
avec des professeurs d’écoles municipales de la ville de Récif,et ce à la lumière de l’analyse du discours.
Mots-clés: Politique éducative. Programme Bourse Famille. Performance scolaire. Transfert de revenu.

Contrapartida del programa Bolsa Familia
desde la perspectiva de los profesores
RESUMEN: El artículo analiza la relación entre la frecuencia escolar del Programa Bolsa Familia y el
rendimiento de los alumnos beneficiarios desde la perspectiva de los profesores de la red municipal
de enseñanza, para comprender la influencia de esa contrapartida en la vida escolar de los alumnos
mediante entrevistas con profesores de escuelas municipales de la ciudad de Recife, a la luz del análisis
del discurso.
Palabras clave: Política educativa. Programa Bolsa Familia. Rendimiento escolar. Transferencia de renta.
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na formulação e execução das políticas
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Alda Maria Duarte Araújo Castro**

RESUMO: O artigo discute as relações intergovernamentais
(RIG) no federalismo brasileiro, evidenciando a articulação
entre os entes federados para a formulação e execução de
políticas, discute sua concepção e relações, e a necessidade
de redefinir as competências das unidades subnacionais.
Remete à análise da presença municipal na estrutura federativa brasileira, sua interação com os demais entes e ao
problema do regime de colaboração, frente às dificuldades
dos processos de descentralização.
Palavras-chave: Relações intergovernamentais. Colaboração.
Políticas educacionais. Entes federados.

Introdução

E

ste artigo discute as relações intergovernamentais (RIG) em regimes federalistas, com ênfase no papel do município nas políticas de educação, colocando
em destaque a discussão de sua tarefa nesse campo. Põe em evidência o lugar
conferido ao município pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que
ampliou o conceito de federação atribuindo-lhe a condição de ente federado.
De acordo com Cury (2006), até então, as políticas educacionais no Brasil, de modo
geral, vinham sendo analisadas sempre sob a predominância da esfera federal. Essa forma
centralizada de tratamento, segundo o autor, deixava de abordar de modo procedente
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políticas educacionais que estão sob a responsabilidade de entes subnacionais, como os
municípios. Considerar a função do município e sua ação particular no tratamento dessas políticas é um aspecto importante, principalmente por se considerar a complexidade
social de um país como o Brasil, com extremas desigualdades e variações regionais.
Este texto, em particular, trata das RIGs e dos mecanismos cooperativos como temas
necessários à formulação e execução de políticas. O exame apresenta o assunto em três
seções: a primeira discute as relações intergovernamentais, as origens e o desenvolvimento dessa noção, a sua manifestação prática, particularmente no Brasil, com a inclusão
do município como terceiro ente federado; a segunda discute a necessidade de redefinir a coordenação federativa e as competências dos entes federados na implementação
de políticas educacionais; a terceira discute a efetivação do regime de colaboração, os
caminhos da cooperação e as complexidades para a atuação dos municípios.

Condição para formulação e execução de políticas educacionais
No campo da política educacional, a discussão das relações intergovernamentais e da tarefa municipal não se apresenta como uma temática recorrente. Ainda que,
segundo Cury (2012), o bom desempenho da interação entre os entes federados brasileiros seja condição sine qua non para dar conta da sonhada atribuição coletiva de gerir
um Sistema Nacional de Educação amplo e democrático. Nessa perspectiva, as relações
intergovernamentais são, assim, assunto estimado para a análise do papel do município
na formulação, na execução e avaliação das políticas educacionais. Essa seção se apresenta com o fim de fazer menção à necessidade dessa discussão, tomando como mote
inicial a clareza da dependência conceitual e prática das RIGs com o tema mais abrangente do federalismo.
O Estado federativo moderno, conforme Abrucio (2001), constitui-se como uma
engenharia política moldada por pais fundadores norte-americanos – John Jay, Alexander Hamilton e James Madison, autores cuja obra Os federalistas se apresenta como
ratificadora da instalação desse regime –, tendo como princípio basilar a soberania
compartilhada, garantida por uma Constituição, no sentido de tornar a União um ente
político, sem causar a eliminação das unidades subnacionais. Nesses termos, o federalismo supõe dupla soberania, a dos governos subnacionais com poder de autogoverno
e a do poder nacional, o governo federal, representando o País.
A diversidade de arranjos federativos ocasionados pelos modos distintos com que
cada federação vivencia os princípios políticos do federalismo determina a variação
de graus de autonomia das unidades entre si e a variação de mecanismos relacionais,
existentes entre as unidades constitutivas desse arranjo (COSTA, 2010). Mesmo considerando essa variedade, Abrucio (2010) estabelece cinco aspectos comuns, que integram
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o universo federativo: a) a existência de heterogeneidades que dificultam a governabilidade; b) a adoção de um discurso e de uma prática defensora da unidade na diversidade;
c) a gênese estabelecida por meio de um pacto entre unidades territoriais – consubstanciado numa Constituição – para a criação de um novo ente, o governo federal; d) a
combinação entre autonomia republicana e interdependência; e, por fim, e) a dinâmica
das RIGs expressa em práticas de cooperação e competição, estabelecendo as funções
das unidades. Tais aspectos, no entanto, não ensejam um modelo único de federalismo,
mas diferentes análises e abordagens.
Em análise das diferentes abordagens, Franzese (2010) evidencia sua opção pelo
federalismo como um pacto, originário de uma espécie de acordo de confiança estabelecido entre os entes federativos com base no mútuo reconhecimento, tolerância e respeito
entre as partes. Nesse modelo teórico, a produção de arranjos institucionais não é baseada em um único centro, mas enseja uma estrutura com múltiplos centros de poder,
onde se combinam disposições constitucionais, normas infraconstitucionais e relações
intergovernamentais de forma dinâmica. Na compreensão da autora, essa teoria serve
de fundamento para exames cuja atenção esteja na interação de unidades federativas,
ou seja, nas relações intergovernamentais.
A utilização do universo conceitual do federalismo como pacto somente se justifica
na medida em que se busca compreender os arranjos que esse formato de organização
tem no Brasil, tendo em conta duas especificidades: uma que, no País, o federalismo foi
adotado e efetivado na forma de um pacto. O pacto no Brasil surge como resultado de
uma necessidade política do regime republicano de 1889. Para Ferreira (2001), de modo
diferente ao federalismo implantado nos Estados Unidos e em outras nações, o caso
brasileiro de adoção do regime se caracteriza muito mais por uma decisão política que
pela cessão de soberania por parte das unidades subnacionais em função da sobrevivência da Nação. Outra que, pelo seu teor cooperativo, essa opção incide em estabelecer
relações entre os entes, as relações intergovernamentais (FRANZESE, 2010). Inclui, por
isso, entender os traços que a adoção desse regime, na experiência brasileira, traz para
as conexões dos entes como diferentes centros de poder nas atividades de formulação e
execução de políticas educacionais e, claro, para a atuação autônoma municipal quanto
à elaboração e oferta de políticas locais de educação. Desse modo, a compreensão das
relações intergovernamentais se evidencia como necessária.
A noção de relações intergovernamentais no âmbito da análise das políticas públicas é tratada sob a explicitação conceitual de Wright (1997). Segundo esse autor, o termo
originou-se nos Estados Unidos por volta da década de 1930, com a chegada do New
Deal, e o esforço geral do governo americano para combater o caos econômico e social
que a Grande Depressão havia causado. Para Wright (1997), o sentido da noção de relações intergovernamentais pode ser entendido como uma ação na qual se evidenciam
alguns aspectos básicos: 1) a ação de variados sujeitos, entre eles: diversos atores da

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 447-460, jul./dez. 2015. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

449

Clotenir Damasceno Rabelo e Alda Maria Duarte Araújo Castro

administração e gestão, os cidadãos como um todo e as entidades governamentais de
todos os tipos, tamanhos e orientações; 2) a presença dessa ação em toda parte nos sistemas políticos, fermentando todo o plano governamental; e 3) sua atualidade, porque
enfoca problemas críticos das políticas públicas, ao mesmo tempo que tem raízes profundas no passado, podendo trazer consequências importantes sobre como enfrentaremos
no futuro os problemas das políticas sociais. Numa definição, pode ser compreendida
como “um importante corpo de atividades ou de interações que ocorrem entre as unidades governamentais de todos os tipos dentro do sistema federal.” (WRIGHT, 1997, p. 68).
As relações intergovernamentais como base conceitual de exame, “como novo par
de lentes” (WRIGHT, 1997), apresenta-se neste estudo na perspectiva de compreender
os movimentos relacionais entres as unidades governamentais, a atuação dos atores
e os processos de financiamento, fatores de análise necessários ao entendimento das
RIGs, como defende Sano (2008). As unidades governamentais como faces institucionais
diversificadas dessas relações, os atores como representação do poder interventor do
elemento humano em tais arenas de ação e o financiamento como condição para a concretização eficiente da atuação das unidades governamentais em determinada política.
No que se refere à tarefa municipal na formulação e execução das políticas educacionais, tais fatores colocam-se como peças da imbrincada interpenetração e regulação
advindas da prática federalista, comumente marcada pelas relações de cooperação ou
não entre os entes federados.
A discussão das relações intergovernamentais neste ensaio assenta-se, por essa
razão, sob a transição histórica desse modelo a partir da redemocratização brasileira
no limiar dos anos 1980, quando o padrão de RIGs vem se metamorfoseando. Especialmente por volta de meados dos anos 1995, com a primeira gestão de Fernando Henrique
Cardoso, é que nitidamente ocorre uma quebra no padrão das RIGs no Brasil, fortemente afetadas pelo sucesso do Plano Real e a legitimidade alcançada por essa via e
pelas tentativas de reenquadramento dos estados pelo poder central, em nome da busca
de solução dos desequilíbrios fiscais (COSTA, 2003; KUGELMAS; SOLA, 1999; SANO,
2008), resultantes das práticas predatórias vivenciadas nas fases inerentes ao padrão de
“federalismo estadualista”, como intitula Abrucio (1998), próprio dos anos pós-eleição
de 1982 no período da Nova República.
As fases históricas do federalismo brasileiro e o padrão de relações intergovernamentais anteriores, demonstrados ainda que brevemente por Abrucio (2010) e Franzese
(2010), para citar análises mais atuais, servem como lastros sobre os quais se acamam
e se projetam as fases posteriores. Esses autores acentuam as características e as oscilações tidas pelo regime federalista brasileiro em especial desde 1889, que em diferentes
contextos políticos apresentaram-se com relações intergovernamentais ora centralizadas
na União, ora nos estados, e quase nunca no ente municipal. São, desse modo, partes de
uma prática histórico-social determinada e determinante, necessária de ser considerada,
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em especial considerando que “[...] ao longo do século XX, o federalismo brasileiro e suas
relações intergovernamentais foram marcados pela oscilação entre regimes autoritários
centralizadores e regimes liberais descentralizados.” (COSTA, 2003, p. 78).
A experiência da construção de relações intergovernamentais no Brasil, desde a fase
de redemocratização, está para o modelo de federalismo, aferido nos dispositivos constitucionais de 1988 como cooperativo, modelo em que se busca um equilíbrio de poderes
entre a União e os estados-membros, estabelecendo laços de colaboração na distribuição das múltiplas competências por meio de atividades planejadas e articuladas entre
si, objetivando fins comuns (CURY, 2006, 2008; ARAÚJO 2010). Esse federalismo é também de cunho tridimensional, assim chamado por ser um sistema de três níveis (triplo
federalismo) frente à incorporação dos municípios, junto com os estados, como integrantes da federação, refletindo uma longa tradição de autonomia municipal e escasso
controle dos estados sobre as questões locais (SOUZA, 2005).

Os elementos das relações intergovernamentais
As relações intergovernamentais no Brasil, desse modo, não podem prescindir do
esclarecimento teórico e prático das noções de cooperação (colaboração), competição e
de coordenação federativa, tomadas muitas vezes como sinônimas nas ações do governo
federal e dos governos subnacionais. Tais variáveis se integram na análise da tarefa dos
municípios, em especial naquilo que se refere ao seu papel como provedor de políticas,
oportunizando o debate como assunto mais próprio das relações intergovernamentais e
da descentralização do que da teoria do sistema federativo como assevera Souza (2005).
Conforme Franzese (2010), considerando a matriz do federalismo como pacto, e
decorrente dela a noção de federalismo cooperativo, evidencia-se, nesse caso, a compreensão do adjetivo cooperativo como portador de uma relação não muito tranquila
e amigável entre as esferas de governo, ao contrário do que supõe o nome. Na prática
desse modelo, cooperação relaciona-se, a princípio, a uma obrigatoriedade de que os
governos trabalhem juntos, não por opção, mas por força dos dispositivos constitucionais e pela dinâmica do desenho federativo em que se incluem. É nesse sentido que a
autora atesta a possibilidade de se evidenciar uma cooperação coercitiva, não baseada
em relações pactuantes, ou uma cooperação antagônica, nas quais os governos trabalham juntos, porém, muitas vezes, perseguindo diferentes objetivos. Com essa feição, o
perfil de cooperação apontado acaba deixando transparecer que tais relações se assentam em constantes exercícios de negociação, reconhecendo-se na prática a existência de
momentos de antagonismo e competição.
Abrucio (2001) defende a cooperação e a competição como as mais importantes
manifestações das RIGs. Para ele, a cooperação não significa a imposição unilateral de

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 447-460, jul./dez. 2015. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

451

Clotenir Damasceno Rabelo e Alda Maria Duarte Araújo Castro

ações conjuntas, evidenciando mais subordinação que parceria. A cooperação é necessária dada a sua capacidade de fortalecer os laços constitutivos da federação e pela
natureza compartilhada das políticas públicas em estados sob esse regime. Por esse
entendimento, as práticas de cooperação alicerçadas permitem otimizar a utilização dos
recursos comuns, auxiliar os governos menos capacitados ou mais pobres na realização
de algumas tarefas, além de permitir o ataque a comportamentos financeiros predatórios e de possibilitar acesso a informações sobre experiências exitosas no âmbito da
administração. O modelo cooperativo contribui também para aumentar a esperança na
efetivação de maior simetria entre os entes territoriais, vista como fator determinante
no equilíbrio da federação (ABRUCIO, 2005).
Ainda segundo o autor acima, a competição, por sua vez, não se apresenta como
uma luta sem limites entre as unidades nacionais e subnacionais. Por vezes, a competição estabelece a criação de mecanismos de controle mútuo entre os entes, especialmente
sob os riscos de perdas unilaterais de alguns dos atores governamentais nos processos
de negociação e decisões compartilhadas, de enrijecimento das relações intergovernamentais, de redução das possibilidades de inovação por parte dos governos locais e de
enfraquecimento do controle entres os governos, quando dos movimentos de cooperação. Desse modo, “as federações requerem determinadas formas de competição entre
os níveis de governo” (ABRUCIO, 2005, p. 45), no sentido de assim evitar excessos nos
movimentos cooperativos, bem como práticas de paternalismos ou parasitismos de uns
entes com outros. A adequação entre essas tendências, competitivas e cooperativas,
parece ser o melhor caminho.
Para a solidificação dessa prática, o esforço federal para coordenar tais processos é
condição democrática fundamental. A coordenação federativa é tida por Abrucio (2005)
como um vetor analítico pouco utilizado no âmbito do federalismo brasileiro. Segundo
o autor, tratar da questão da coordenação intergovernamental, ou seja, “das formas de
integração, compartilhamento e decisão conjunta” entre as unidades que compõem o
pacto federativo, é uma temática necessária frente às complexificações ocorridas nas RIGs
nos últimos tempos por força da convivência de tendências conflituosas. De acordo com
o autor, o exercício da coordenação federativa enfrenta conflitos e dilemas expressos em
questões como as exigências por melhor desempenho governamental, o aumento das
demandas por maior autonomia dos governos locais e a necessidade de evitar problemas como a fragmentação e descontrole nos entes subnacionais.
Frente a essas situações, Abrucio (2005) acredita que, para garantir a coordenação
federativa entre os níveis, devem-se equilibrar as formas de cooperação e competição,
instaurando, em relação à cooperação, alguns mecanismos de parceria que, em primeiro
plano, sejam aprovados pelos entes envolvidos. Para esse autor, essa coordenação pode
realizar-se por meio de regras legais que obriguem os atores a compartilhar decisões e
tarefas, pela existência de fóruns onde se façam representados os próprios entes, pela
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criação de uma cultura onde figure o respeito mútuo entre as unidades e pela negociação compartilhada de um plano intergovernamental. No entanto, para o autor em tela, a
atuação coordenadora do governo federal ou de outras instâncias federativas não pode
ferir os princípios básicos do federalismo, como a autonomia e os direitos originários
dos governos subnacionais, a barganha e o pluralismo, associados ao relacionamento
intergovernamental, e os controles mútuos. No plano da ação intergovernamental a
coordenação federativa aparece, dessa forma, como tarefa mais ampla, que ultrapassa
a ideia de responsabilidade do governo federal e se firma numa nova compreensão, na
criação de “arenas intergovernamentais de discussão e deliberação”, como adotado por
Abrucio (2010).
Em relação às possibilidades de coordenação federativa, a posição de Arretche (2004)
é de que tal capacidade está diretamente afetada pelo modo como estão estruturadas
as relações federativas em políticas particulares. Nesse entendimento, diferentes políticas sociais determinam diferentes relações e níveis de autoridades, ao lado de diferente
distribuição de funções quanto à formulação e execução dessas políticas, bem como na
sua coordenação entre os níveis. Para Arretche (2004), esse determinante no exercício
de coordenação está vinculado ao papel histórico central ou secundário exercido pelo
governo federal em cada política específica.
No ensejo dessa afirmativa, pode-se concluir que a capacidade de coordenação das
relações entre os entes federados e dos mecanismos de cooperação para a formulação
e execução das políticas, em especial as políticas educacionais, incide em estabelecer
e fortalecer arranjos que, condensados no percurso histórico da formatação particular
dessas iniciativas desde sua instalação, possam garantir espaços de intervenção, negociação e compartilhamento dos envolvidos.

Complexidades e caminhos para a atuação dos municípios
No sentido da organização de mecanismos cooperativos, entende-se que esses três
dispositivos, intervenção, negociação e compartilhamento, podem ser encarados como
peças do regime de colaboração. Colaboração, nesse formato, passa a incorporar os sentidos para além da execução, assume a forma de práticas de participação na criação, de
interposição decisória nos destinos das políticas e nas suas formas de materialização e
de tomada de posição concreta na sua execução nas unidades governamentais. Com
esse entendimento, a compreensão de coordenação federativa e de operacionalização do
regime de colaboração se altera e se revela como uma tarefa complexa (COSTA, 2008).
A complexidade da tarefa de fixar normas para a cooperação entre a União, estados
e municípios, mesmo tendo sido amenizada, segundo Saviani (2011), pela introdução
de nova redação ao artigo 23 da Constituição Federal, através da Emenda nº 53 de 19
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de dezembro de 2006 – regulamentada pela Lei nº 11.494, de 2007 –, proporcionando
a possibilidade de regulamentação do regime de colaboração por mais de uma lei, na
forma de leis específicas, tal alteração normativa não aparece como instrumento de clareamento dos limites e das responsabilidades nessa colaboração. Não definir os modos
de colaboração apresenta-se como significativo entrave aos processos de coordenação
e de cooperação intergovernamental. Como assevera Araújo (2010, p. 758) ilustrando
o problema:
Os contornos dos conflitos federativos no Brasil, por falta de regulamentação
do regime de colaboração, se tornaram ainda mais complexos e assumiram
duas dimensões: uma vertical e outra horizontal. A vertical se traduz na atitude defensiva do governo federal ou livrando-se de encargos com extinção
de sua intervenção, ou incentivando programas de descentralização, nos quais
assume postura de fiscalizador dos processos. A dimensão vertical dos conflitos
federativos no Brasil também pode ser tipificada mediante a ação competitiva e
predatória dos entes federados (estados e municípios) na disputa com o governo
federal por recursos, gerando agenda de demandas segmentadas e fragmentadas que só agravam os conflitos.

O desvelamento das ideias de coordenação intergovernamental e da operacionalização do regime de colaboração depende também de que se estabeleça, segundo Araújo
(2010, p. 764), “[...] uma justa distribuição de poder, autoridade e recursos entre os entes
federados, garantindo a independência e interpenetração dos governos nacional e subnacionais.” Tal estratégia não pode prescindir, segundo a autora, do comprometimento das
esferas num projeto de desenvolvimento nacional, no qual um dos elementos é a educação. Os desafios das relações intergovernamentais estão, assim, fixados em problemas
relacionados aos diferentes centros de poder que se constituiriam no arranjo federativo
brasileiro, e neles a atuação de atores diversos e de diversos interesses em negociação.
O aspecto da distribuição de poder, e de poder decisório, traz em seu bojo a discussão da assimetria/simetria entre os entes constitutivos da federação. A divisão de poder
entre esferas, sob a regimentação da Carta Constitucional, e os princípios de autonomia
e de interdependência entre essas unidades é característica essencial do federalismo,
conforme assinala Sano (2008). As particularidades e especificidades das relações intergovernamentais estão estabelecidas na maior ou menor concentração de poder, entre
outros componentes. Diferentes instâncias de poder, desse modo, refletem formas peculiares de relações. Discutindo o tema da relação intergovernamental e do poder no
modelo matricial de Elazar (1987) e Sano (2008), exprime a ideia de que a partilha de
poder no federalismo se manifesta hipoteticamente distribuída e pode se efetivar ante
as disparidades e singularidades das unidades, marcadas por cargas diferentes, arenas
diversas e propósitos distintos.
Souza (2005) analisa o tema da distribuição do poder entre os entes federados a partir de diferentes correntes em relação ao período da redemocratização do qual partimos
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nesse estudo, e conclui assinalando diferentes perspectivas. Segundo ela, numa primeira
perspectiva, atribui-se aos estados e a seus interesses o domínio na federação brasileira.
Nessa visão, figura a atuação dos governadores estaduais no exercício de seu poder informal junto aos parlamentares de seus estados no Congresso Nacional, evidenciando a
supremacia dos interesses estaduais nessa relação.
Na segunda perspectiva, a divisão de poder encontra-se fragmentada em diferentes centros, com capacidades desiguais e competindo entre si, partilhando decisões em
assuntos de seus interesses, especialmente nas relações entre estados e União. De modo
geral, considerando aqui apenas as relações entre a União e os estados, a autora conclui pela ideia de que “[...] os poderes executivos das duas esferas governamentais não
eram nem são atores passivos e que a divisão de poder dentro da federação brasileira
sinaliza a existência de conflitos e negociações em torno dos interesses dos entes federados.” (SOUZA, 2005, p. 113). É por essa característica que ela atesta que o caso do Brasil
vem a reforçar a visão de que o regime federativo enquanto forma de divisão territorial
de poder é um mecanismo de acomodação de conflitos, muito mais que harmonização
das relações (SOUZA, 1997).
Numa terceira perspectiva, Souza (2005) percebe, no tratamento das relações de
poder relativo ao terceiro ente da federação brasileira, outros argumentos que defendem
a prevalência dessa unidade na distribuição de poder. Segundo tal visão, os municípios,
com a expansão de sua autonomia no decurso da história, aparece como favorecido na
divisão de poder entre as esferas. Esse pensamento possivelmente está relacionado ao
decorrer da constituição do município no âmbito brasileiro, onde se apresenta como
local de materialização das iniciativas estaduais e federais e como espaço de concessão
de liberdade decisória para a efetivação de políticas (ROMÃO, 2010).
Para Azevedo (2011), o poder local e as municipalidades continuam a assumir
grande centralidade como opção aos padrões precários da gestão de políticas sociais. É
no sentido dessa valorização do local e desse reavivamento do significado do município
que, segundo a autora, “[...] deixamos de olhar o município como um lugar distante onde
os projetos do governo central e estadual ou as iniciativas da grande empresa devem
chegar para considerar o município como bloco básico de construção do conjunto.”
(AZEVEDO, 2011, p. 179). De fato, há de se reconhecer com Azevedo (2011) que, nas
últimas décadas, se atribui ao poder local tanto o papel de assunção nas políticas sociais
relacionadas aos padrões de descentralização e de minimização do Estado, quanto na
contraposição e resistência aos padrões societários da globalização do mercado.
O perfil municipal, no entanto, sempre se evidencia reduzido e restringido normativamente, ao ponto de desembocar nas últimas leis para a limitação municipal em
adequar suas políticas às políticas estaduais e federais, como bem se vê na letra da Lei
nº 9.394, de 1996. Desse modo, visualiza-se a ideia de que o padrão de relações intergovernamentais não pende para novos patamares, mas se especializa numa perspectiva

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 447-460, jul./dez. 2015. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

455

Clotenir Damasceno Rabelo e Alda Maria Duarte Araújo Castro

cada vez mais recentralizadora dessa relação pelo ente federal, onde o âmbito municipal tem maior significado, mas não altera estruturalmente seu papel. A tendência de
um federalismo educacional mais municipalista, por essa razão, efetiva-se com dificuldades, porque a evidência ou o poder interventivo do âmbito municipal nas políticas
educacionais brasileiras, nas últimas décadas, manifesta-se menos como assunção de
poder e mais como eufemização dos forçosos processos de indução de políticas e dos
conflitos entre as instâncias federativas, sob o prisma do federalismo colaborativo e do
desejado regime de colaboração.
Nesse espaço de atuação, os municípios, como entes federados, atuam redesenhando
suas competências no espaço da autonomia municipal e mediante o quadro de descentralização e de municipalização da educação em evidência, estabelecendo sua função
conforme os objetivos propostos nas políticas oriundas dos eixos federal e estadual e não
em seus objetivos educacionais específicos. O esforço dos municípios de atuar redesenhando seu papel agrega três aspectos na sua ação efetiva, quais sejam: 1) a autonomia
que lhes é outorgada, 2) as frestas deixadas nos processos de municipalização e descentralização e 3) a força indutiva dos objetivos externos. Desse modo, estabelecem sua
real atuação nesse estádio, que se manifesta no confronto entre o papel atribuído e o
papel exercido.
Por outro lado, isso faz tomar a forma, na prática governamental, de uma dupla
função municipal, marcada pela lenta configuração do seu papel, que o mantém relacionado aos objetivos federais e estaduais, ao lado da sua prática superação, que o desloca
do eixo essencialmente executor para uma dimensão colaborativa e mais horizontal nas
relações de poder. Daí se dizer que o papel do município se revela historicamente localizado e ao mesmo tempo em permanente dinâmica, porque sente os efeitos dos vários
movimentos das mudanças e intervenções de outros processos no âmbito da formulação e da execução das políticas educacionais e da ação dos governos federal e estadual,
igualmente situados e com significativas ingerências.

Notas conclusivas
A discussão das RIGs e dos mecanismos de cooperação na formulação e execução de políticas suscita o debate sobre a distribuição de autoridade e a distribuição de
recursos como aspectos que se articulam e como fenômenos necessários a um regime
federalista efetivo.
A relação entre descentralização, distribuição de poder e participação do processo
decisório, por exemplo, faz parte dos mecanismos que incidem em aprimoramento das
relações necessárias entre unidades governamentais na consolidação da experiência de
colaboração, compromisso e aderência que permita eficiência e validade dessa ação, de
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forma que todas as esferas, União, estados e municípios, se integrem e se fortaleçam
nesse exercício. Esse caráter tridimensional do federalismo brasileiro, no entanto, sugere
a complexa ampliação dos eixos de relações intergovernamentais decorrentes desse formato, entre os quais se inclui não somente relações entre União e estados, mas entre
estes e os municípios de forma colaborativa e descentralizada.
O tema das ações descentralizadas no âmbito educacional, em especial de programas
e de políticas educacionais que se formulam e que se executam na relação de transferência ou de compartilhamento entres os entes federados, remete para a discussão da
tarefa das unidades subnacionais, ora colaborativas, ora competitivas, pela frágil ação
coordenadora da União. De modo especial, conduz às práticas de municipalização, no
sentido da passagem para os municípios das responsabilidades na tarefa educacional.
Por essa razão, a análise das relações intergovernamentais e da descentralização
para unidades subnacionais das políticas de educação sugere a discussão da presença
e do papel do ente municipal na estrutura federativa brasileira e sua relação com os
demais entes federados. É nessa complexa engenharia que se insere a discussão da efetivação do regime de colaboração e das dificuldades concretas de se tratar os processos de
descentralização das políticas e dos recursos para sua efetivação no plano subnacional.

Recebido em julho de 2015 e aprovado em outubro de 2015
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Intergovernmental relations
The challenge to construct federal collaboration
ABSTRACT: This article discusses intergovernmental relations (IGR) within Brazilian federalism,
showing the relationship between the various federal entities in formulating and implementating policies, and further looks at their design and the relationships between them. This leads to the need to redefine the powers of sub-national units. It refers to the analysis of the municipal presence in the Brazilian
federative structure, its interaction with the other entities and the problem of collaboration in the face of
the difficulties in the process of decentralization.
Keywords: Intergovernmental relations. collaboration. Educational policies. Federal entities.

Les relations intergouvernementales
Défi de la construction de la collaboration fédérale
RÉSUMÉ: Cet article traite des relations intergouvernementales (RIG) dans le fédéralisme brésilien,
mettant en évidence l’articulation entre les éntités fédérales pour la formulation et la mise en oeuvre de
politiques. Il discute de leur conception et des relations , et de la nécessité de redéfinir les compétences
des unités sous-nationales. Il se référe à l’analyse de la présence municipale dans la structure fédérative
du Brésil , son interaction avec les autres entités mais aussi au probléme du régime de collaboration face
aux difficultés des processus de décentralisation.
Mots-clés: Relations intergouvernementales. Collaboration. Politiques éducatives. Entités fédérales.

Las relaciones intergubernamentales
Desafío de la construcción de la colaboración federativa
RESUMEN: El artículo discute las relaciones intergubernamentales (RIG) en el federalismo brasileño y
pone de manifiesto la articulación entre los entes federados para formular y ejecutar políticas. Discute
también su concepción y relaciones, así como la necesidad de redefinir las competencias de las unidades
subnacionales. Hace referencia al análisis de la presencia municipal en la estructura federativa brasileña, su interacción con los demás entes y destaca el problema del régimen de colaboración, frente a las
dificultades de los procesos de descentralización.
Palabras clave: Relaciones intergubernamentales. Colaboración. Políticas educativas. Entes federados.
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Comissão de Educação do Fórum do Maciço
Uma experiência em escolas de Florianópolis/SC1
Jéferson Silveira Dantas*

RESUMO: O artigo debate a experiência política e pedagógica de uma comissão de escolas públicas para crianças e
jovens dos territórios dos morros da cidade de Florianópolis/SC, entre 2001 e 2012, com as demandas das unidades
de ensino pela qualidade da aprendizagem de crianças e
jovens em situação de risco e o papel do Estado no aprimoramento pedagógico dos educadores das escolas do Maciço
do Morro da Cruz.
Palavras-chave: Fórum do Maciço do Morro da Cruz. Comissão de Educação. Experiência política e
pedagógica. Escolas públicas.

Considerações iniciais

O

enfoque deste artigo está relacionado à experiência política e pedagógica de
uma comissão de escolas públicas que atendiam, fundamentalmente, crianças e jovens dos territórios dos morros de Florianópolis (área insular).2 Para
o geógrafo marxista britânico David Harvey (2006), determinadas diferenças geográficas
(espaciais e temporais) são construções históricas, produzidas e reproduzidas continuamente por meio de decisões políticas, econômicas e socioecológicas. Os desenvolvimentos
geográficos desiguais, nos termos de Harvey (2006), são analisados sob a ótica do poder
destrutivo do capital, tornando populações inteiras vulneráveis a todo e qualquer tipo
de violência; ao desemprego estrutural; à ausência de serviços básicos de saúde e escolarização; e à deterioração da vida.
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Em Florianópolis, que em quatro décadas teve um adensamento populacional
bastante intenso devido aos processos migratórios integrados à especulação imobiliária, as condições de moradia e de trabalho vão se tornando cada vez mais precárias,
com a constituição de favelas em áreas periféricas da capital catarinense e em cidades
vizinhas. Nos territórios dos morros do maciço3 do Morro da Cruz (num contingente
populacional beirando aos 30 mil habitantes), essa farta força de trabalho, notadamente
proveniente da área rural, acaba por se dirigir à construção civil, denotando outras formas de expressão da produção e reprodução da existência. A apropriação dos espaços
urbanos e a sua conversão em capital imobiliário fazem com que o capital fundiário e
o produtivo se relacionem de tal forma que os espaços ditos periféricos vão se encolhendo, correndo sérios riscos de serem tomados pela lógica privatista que impera nesse
município (SOUZA, 1994).
Igualmente, não há como dissociar o espaço onde habitam as crianças e jovens dos
territórios dos morros e encostas de Florianópolis dos espaços de escolarização, que atendem majoritariamente a esse público escolar. Tais espaços – territórios dos morros e as
unidades de ensino públicas – apresentam racionalidades particulares de convívio, o
que precisa ser atentamente observado na elaboração de proposições políticas e pedagógicas. David Harvey (2006) adverte que legados histórico-geográficos, formas culturais
e modos de vida distintos apresentam, contraditoriamente, manifestações de direito à
vida, à dignidade e aos serviços básicos de educação, saúde e moradia. Em outras palavras, torna-se essencial ampliar o debate sobre as desigualdades sociais em contextos
aparentemente democratizados. Os mecanismos perversos de avaliação escolar e uma
“inclusão desigual” podem ser trágicos para crianças e jovens que não apresentam os
códigos culturais esperados pela escola (DUBET, 2003, 2008).
Para a concretização de tais “espaços de esperança” ou – para usar mais uma expressão de Harvey – a constituição de “espaços de utopia”, deve-se levar em consideração
o legado sociocultural dos territórios dos morros, suas proposições e inserções políticas na cidade. Harvey (2006, p. 201-202) assinala que a divisão do espaço urbano numa
“colcha de retalhos”, formada por “ilhas de relativa opulência”, ocasiona a fragmentação do espaço metropolitano e a perda da sociabilidade em meio à diversidade, além de
uma “postura defensiva localizada com relação ao resto da cidade, que se torna politicamente fracionada, se não completamente disfuncional.”
Logo, compreender a experiência política e pedagógica da Comissão de Educação
do Fórum do Maciço do Morro da Cruz (CE/FMMC), que até 2012 reunia cinco escolas públicas4, é muito mais do que analisar a dimensão pedagógica dessas unidades de
ensino; é, sobretudo, entender a extensão do projeto político do Fórum do Maciço do
Morro da Cruz,5 iniciado em 1999, tendo como parâmetro as demandas dos territórios
dos morros e sistematizado no fórum ampliado6.
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Comissão de Educação do Fórum do Maciço, ações comuns e eleição para
diretores
Nesta seção trataremos da experiência política e pedagógica da CE/FMMC,
atendo-nos a três aspectos: a) a gênese da CE/FMMC e suas ações comuns (culturais
e ambientais); b) o caráter temático da formação continuada da CE/FMMC; e c) o processo da eleição direta nas escolas associadas à CE/FMMC.
Para a elaboração deste estudo, baseamo-nos, sobretudo, nas atas das reuniões realizadas pela CE/FMMC entre os anos de 2003 e 2010, notadamente, assim como dados
relacionados à formação continuada realizada pela Comissão de Educação; informações
oficiais provenientes da Secretaria de Estado da Educação (SED), Gerência Regional de
Educação (GERED), Secretaria de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis
(SDR) e Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina (SINTE); documentos iconográficos e audiovisuais armazenados pela CE/FMMC no registro de suas
ações comuns e em seu processo de formação continuada.
Além disso, analisamos as entrevistas realizadas com o coordenador e o secretário-geral do FMMC, representantes e ex-representantes da CE/FMMC. No total, foram
realizadas oito entrevistas entre 2008 e 2011. Importante destacar que essas entrevistas
nos possibilitaram preencher determinadas lacunas, insuficientemente sinalizadas ou
indicadas pelas fontes pesquisadas7.
A constituição da CE/FMMC se deu em outubro de 2000, a partir de um convite realizado pelo coordenador-geral do FMMC, Vilson Groh8, às escolas públicas que atendiam
aos territórios dos morros de Florianópolis. O motivo do convite era a problemática da
violência nos morros e nas escolas, fruto da presença do narcotráfico. Nesse primeiro
momento, contou-se com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público
e demais secretarias de Estado para a ampliação da discussão sobre as principais dificuldades estruturais nos morros do maciço do Morro da Cruz. Logo, a CE/FMMC nasceu
desse processo de debate sobre o distanciamento das escolas em relação à realidade dos
territórios dos morros, tendo os seus primeiros encontros na escola de educação básica
Lúcia do Livramento Mayvorne9 e se estendendo para as escolas Jurema Cavallazzi, Celso
Ramos, Lauro Müller e o Centro de Educação Infantil (CEI) Cristo Redentor, sobretudo.
Os elementos que procuravam discutir a “identidade da CE/FMMC” estavam alicerçados nos seguintes aspectos: 1) conhecer os processos migratórios e regionais da
população que habita os territórios dos morros; 2) identificar os “problemas comuns”,
que unificavam a CE/FMMC; 3) compreender a escola como “espaço da comunidade” e
não como “um espaço da comunidade”; 4) repensar as práticas pedagógicas docentes em
função da formação continuada das unidades de ensino associadas à CE/FMMC; 5) combater coletivamente a evasão e a multirrepetência; 6) defender uma gestão democrática
e participativa por meio da eleição direta para diretores com o apoio das comunidades
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locais; 7) politizar o processo de formação continuada como eixo principal da existência
da CE/FMMC, apropriando-se da luta coletiva do FMMC e de seus engajamentos empíricos; e 8) defender um ensino de qualidade para as escolas associadas à CE/FMMC.
Tais elementos, de certa forma, sintetizam os princípios filosóficos e pedagógicos da
CE/FMMC, aprofundados, ampliados e reelaborados durante as etapas de formação
continuada.
No cerne dessa aproximação entre as escolas e os morros surgiram três ações comuns
permanentes da CE/FMMC: o Pacto das Águas; a Mostra Ambiental; e a Mostra Cultural.
Tais ações extrapolavam a ideia de uma festividade cívica ou uma atividade de cunho
extracurricular, mas, principalmente, uma articulação que conjugasse a compreensão
da destruição da vegetação dos morros de Florianópolis; a ausência de água potável
nesses territórios; e a potencialização e visibilidade artística das crianças e jovens dos
morros do maciço.
Entre 2003 e 2007, notadamente, as mostras ambientais contaram com o apoio estratégico do Laboratório de Análise Ambiental (LAAm) da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), coordenado pelo professor doutor Luiz Fernando Scheibe. Tal apoio
estava assentado no projeto “Plano comunitário de urbanização e preservação do maciço
central de Florianópolis”, que em parceria com a Comissão de Meio Ambiente (CMA/
FMMC) e a CE/FMMC concretizou a primeira Mostra Ambiental no ano de 2003. Foram
apresentados diversos painéis temáticos, resultados de pesquisas in loco nos morros do
maciço. No entanto, as mostras ambientais não tinham apenas caráter informativo ou
ilustrativo10. As pesquisas do LAAm buscavam instrumentalizar e assessorar a CMA/
FMMC e a CE/FMMC para a elaboração de um plano diretor específico para os morros,
favorecendo a integração “cidade/maciço” (SCHEIBE et al., 2004).
Do que foi relatado até aqui, pudemos depreender empiricamente que as ações
conjuntas das escolas associadas à CE/FMMC, embora presentes no calendário escolar
dessas unidades de ensino, ainda estavam longe de se configurarem como ações efetivamente orgânicas. Em 2006, na avaliação coletiva das ações comuns realizadas pela CE/
FMMC, seus representantes concluíram que ainda era necessário aprimorar a relação
entre os estudantes e os professores na organização das mostras ambientais e culturais,
além de que a “qualidade” dos trabalhos apresentados – principalmente nas mostras
ambientais – ainda estava aquém do esperado. Os representantes da CE/FMMC assinalavam do mesmo modo que os parlamentares catarinenses não visitavam a Mostra
Ambiental, embora ela estivesse concentrada no hall da Assembleia Legislativa (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2006). Tais expectativas frustradas se refletiam ainda no interior
das próprias unidades de ensino, onde os diretores das escolas se queixavam constantemente do pouco envolvimento dos professores nas ações comuns da CE/FMMC,
sobrecarregando sempre os mesmos trabalhadores em educação. As expressões mais
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utilizadas pelos representantes da CE/FMMC eram: “angústia” e “falta de compromisso”
no “interno das unidades de ensino”.
Além disso, o Estado também frustrava as expectativas da CE/FMMC ao não levar
adiante o Decreto Estadual nº 190, de 6 de maio de 2003, que tratava do plano de desenvolvimento social para as áreas empobrecidas de Florianópolis – projeto-piloto do Maciço
da Cruz (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2007). Tal decreto previa a concepção de uma
Comissão Intersetorial de segurança preventiva e de qualidade de vida nos morros.
Durante o ano de 2003, foram realizadas 11 reuniões dessa Comissão Intersetorial para
a implantação do projeto-piloto previsto no Decreto nº 190, que acabou nunca saindo
do papel. Como o decreto não teve força de lei, em 2004, as lideranças comunitárias do
maciço e suas respectivas comissões optaram pela estratégia de “audiências públicas”
como forma de interlocução com o governo estadual, exigindo não só o que o decreto
de 2003 apontava, mas ampliando suas bases reivindicatórias.
Em 2005, a prefeitura de Florianópolis decretou que as áreas de ocupação do maciço
do Morro da Cruz seriam Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis), em conformidade
com a Lei Federal nº 10.257, que instituiu o “estatuto da cidade” (LEMA; SILVA, 2007).
Um ano depois, as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo
federal entraram na pauta de reivindicações dos morros.
Se tomarmos os principais elementos que, teoricamente, unificavam as unidades de
ensino, perceberemos os imensos desafios e contradições a serem superados. O primeiro
– conhecer a heterogeneidade populacional nos territórios dos morros de Florianópolis –, ainda era uma fronteira a ser transposta, do ponto de vista de como essas pessoas
produzem a sua vida material ou do ponto de vista das diferentes realidades regionais
das quais elas se originaram.
No que diz respeito ao segundo e terceiro elementos – o que unificava as escolas
associadas à CE/FMMC e a escola como “espaço da comunidade” –,havia uma compreensão inerme por parte dessas unidades de ensino de que o público escolar vem de
uma mesma realidade, porém as práticas pedagógicas não mudavam em função disso.
Considerando o quarto elemento (formação continuada e práticas pedagógicas), não
nos parece – de acordo com a análise dos documentos produzidos pela CE/FMMC –
que o processo de formação continuada atendia aos interesses dos professores em seus
contextos escolares, muito menos ampliava/reestruturava os projetos políticos e pedagógicos dessas unidades de ensino.
O quinto aspecto – combater coletivamente a evasão e a multirrepetência – foi um
desafio permanente, tendo em vista os números cada vez mais reduzidos de matrículas e a desastrosa consequência de fechamento de três unidades de ensino pelo poder
público que atendiam crianças e jovens dos morros. O Estado se desresponsabilizava de
sua tarefa precípua em oferecer uma educação de qualidade e condições dignas de trabalho aos professores. Afinal, a diminuição das matrículas não era condição única das
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escolas associadas à CE/FMMC, mas um fenômeno que vinha se ampliando em várias
unidades de ensino espalhadas pela Grande Florianópolis. A questão que precisaria ser
exaustivamente discutida e investigada, tanto pelo poder público quanto pelas escolas
envolvidas, era justamente o porquê de crianças e, sobretudo, jovens estarem fora das
escolas. Por que as matrículas diminuem? Onde estão as crianças e jovens em idade escolar? O que significa para as famílias dessas crianças e jovens terem as escolas próximas
de suas residências desativadas pelo poder público?
Os demais princípios defendidos pela CE/FMMC (gestão democrática, eleição direta
para diretores, politização da formação continuada e ensino de qualidade) eram elementos tensionadores na articulação da CE/FMMC, tendo em vista que nem todos os
professores concordavam com a eleição direta, tema que será discutido mais adiante.

O caráter temático da formação continuada da CE/FMMC
Na gênese da CE/FMMC, as escolas Lúcia do Livramento Mayvorne, Jurema
Cavallazzi, Lauro Müller, Celso Ramos e o Centro de Educação Infantil Cristo Redentor organizaram-se e elaboraram um projeto de formação continuada de 360 horas,
posteriormente aprovado pela SED para os três anos subsequentes (2001, 2002 e 2003).
O projeto objetivava subsidiar teoricamente e metodologicamente a construção coletiva
dos PPP das escolas envolvidas, ressalvando-se a escolha de temáticas afins, sobretudo
aquelas voltadas ao currículo, à metodologia de ensino e à avaliação. A temática de formação continuada11 foi denominada Projeto Político-Pedagógico: uma produção coletiva,
visando estabelecer ações comuns, atingindo um universo de 250 profissionais das unidades de ensino e beneficiando aproximadamente seis mil estudantes (NACUR, 2002).
As temáticas propostas pelas escolas associadas à CE/FMMC e devidamente aprovadas pela SED para o projeto de formação continuada, no primeiro momento, eram
as seguintes: 1) conjuntura mundial e suas tendências frente à globalização; 2) políticas
públicas: a educação como um direito social coletivo; 3) relações de poder na escola e
na sociedade; 4) gestão democrática (administrativo-financeira e pedagógica); 5) diversidade sociocultural, ética e gênero; 6) construção da unidade político-pedagógica na
diversidade dos níveis e modalidades de ensino; 7) currículo: avaliação como processo,
metodologia, interdisciplinaridade, ritmo, tempo, espaço, conteúdos e conhecimento; 8)
ética, cidadania e valores; 9) educação e tecnologia; 10) concepções pedagógicas e teorias
de ensino-aprendizagem; 11) processo de ensino-aprendizagem e construção do conhecimento a partir da realidade; 12) conhecimento científico e saber popular; 13) escola como
espaço público de produção do conhecimento; 14) cultura, lazer e recreação; 15) evasão
e repetência; 16) avaliação da prática educativa; 17) violência e trabalho infanto-juvenil;
18) educação ambiental; e 19) influência dos meios de comunicação na formação, controle
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e alienação dos sujeitos sociais (NACUR, 2002). Percebe-se aqui que, em sua gênese12,
a CE/FMMC, aparentemente, tinha clareza de seus princípios filosóficos e pedagógicos, representados de forma densa nesses 19 tópicos de formação continuada docente.
Contraditoriamente, o que nos chama a atenção é que desde a composição da CE/
FMMC já havia uma grande insatisfação dos professores dessas unidades de ensino em
relação ao modelo de formação continuada13. Para os professores, era necessário “praticizar” os eixos temáticos discutidos nas escolas, subordinando tais conhecimentos à
prática pedagógica cotidiana. Em outras palavras, o que estava em jogo era o modelo
de formação continuada, assentado em palestras, seminários etc. Os professores reivindicavam uma formação mais interativa, onde pudessem trocar experiências, elaborar
planos de ensino conjuntos e/ou realizar oficinas temáticas.
Analisando o caráter temático da formação continuada em serviço da CE/FMMC e
os seus pontos convergentes e/ou divergentes, poderíamos elencar os seguintes aspectos:
a) como eram definidas as temáticas da formação continuada e por que determinadas
temáticas consideradas centrais (avaliação, violência, currículo, PPP, meio ambiente,
sexualidade) foram se “perdendo” durante as sucessivas etapas da formação continuada?
b) quem definia o convite aos palestrantes e os referenciais bibliográficos que deveriam
ser lidos pelos professores nas etapas da formação continuada? c) os horários, os locais
e as condições concretas para as etapas da formação continuada eram condizentes com a
realidade dos professores? d) a formação continuada em serviço e as respectivas práticas
pedagógicas nas unidades de ensino associadas à CE/FMMC eram interdependentes?
e) até que ponto a CE/FMMC tinha autonomia pedagógica e financeira para a estruturação de seu processo de formação continuada?
As temáticas de formação continuada eram sugeridas pelas representações da
Comissão de Educação e, posteriormente, discutidas em cada uma das escolas. Contudo, como a CE/FMMC não recebia qualquer financiamento estatal14 para a realização
do processo de formação continuada em serviço, os palestrantes em muitos casos não
tinham vinculação direta com o mundo acadêmico, atrelando-se à Comissão de Educação de forma voluntária e descontínua. Os eixos temáticos elaborados pela CE/FMMC
em variadas situações nem mesmo eram referenciados na formação continuada, configurando-se como uma grave contradição em relação ao que se discutia nas reuniões da
CE/FMMC. Em outras palavras, denotava-se que as temáticas da formação continuada
eram amplas e difusas.
Numa preparação de formação continuada em serviço, tendo como público-alvo
professores que atendem a crianças e jovens dos morros, os aspectos centrais de “crença
na possibilidade de resolução dos problemas sociais sem a superação radical da atual
forma de organização da sociedade, tendo como centro dinâmico a lógica do capital”
(DUARTE, 2010, p. 34-35), pareciam realmente intransponíveis. Aliás, qualquer perspectiva idealista e paliativa no campo educacional apenas incide em princípios segundo os
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quais os problemas sociais são resultados de “mentalidades errôneas” ou de “desvios
comportamentais”; logo – e a Comissão de Educação era pródiga em tais exemplos –,
[...] a violência crescente na contemporaneidade poderia ser combatida por uma
educação para a paz. A destruição ambiental poderia ser revertida por programas
de educação ambiental. O desemprego poderia ser superado por uma formação
profissional adequada às supostamente novas demandas do mercado de trabalho.
Esse idealismo chega ao extremo de acreditar ser possível formar, no mesmo processo educativo, indivíduos preparados para enfrentarem a competitividade do
mercado e imbuídos do espírito de solidariedade social. (DUARTE, 2010, p. 35).

A crítica do educador Newton Duarte é acertada. Despojada de uma identidade
formacional contundente, a Comissão de Educação articulou temáticas (e formadores)
sem uma concepção firme do que desejava constituir em termos de ampliação e reelaboração de seus projetos políticos e pedagógicos. E conjuga-se aqui mais uma crítica, ou
seja, as escolas associadas à CE/FMMC, “seduzidas” pelas ideias originárias do construtivismo, da educação popular e do multiculturalismo – com implicações prolixas
para o currículo da educação básica –, trouxeram para o território escolar as concepções
pós-modernas no campo educacional, com “toda sua carga de irracionalismo e anticientificismo” (DUARTE, 2010, p. 43).
O terceiro aspecto (horários e locais da formação continuada) era previsto com
antecedência pela Comissão de Educação no início do ano letivo, a partir do projeto de
formação em serviço e com a respectiva totalização de sua carga horária. Acontece que
nem todos os professores podiam participar de todas as etapas de formação continuada,
pois trabalhavam em outras unidades de ensino e nem sempre eram dispensados dessas
escolas para se dedicarem à formação da Comissão de Educação. Cabe ressaltar também
que esses professores que participavam de algumas etapas da formação continuada não
tinham direito à certificação.
O quarto aspecto se refere à articulação das práticas pedagógicas realizadas em cada
unidade de ensino com o processo de formação continuada. Dificilmente se percebia
nessas escolas mudanças significativas em termos de práticas pedagógicas, como se a
formação continuada em serviço fosse um momento à parte, desvinculado do trabalho
do professor em seu cotidiano escolar. Talvez um exemplo marcante do que foi apontado aqui se refira à não inclusão dos princípios filosóficos e pedagógicos da Comissão
de Educação em grande parte dos PPP das unidades de ensino. Entretanto, para não
incorrermos na culpabilização dos professores, parece-nos dificultoso também haver
uma prática pedagógica consistente nas escolas, com o elevado índice de professores
admitidos por meio de contratos temporários (ACT) e precarizados. A cada ano letivo,
altera-se o quadro funcional do corpo docente de cada unidade de ensino e isso significa um recomeço à formação continuada em serviço. Em algumas escolas, o índice de
professores ACT era maior do que aquele apresentado por professores efetivos.
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Por fim, no quinto e último aspecto, a autonomia financeira da CE/FMMC para a
estruturação de sua formação continuada sofria toda a sorte de limites, tendo em vista
que dependia quase que exclusivamente de projetos de extensão das universidades
públicas. As gestões governamentais em Santa Catarina imprimiram nos últimos anos
uma política de arrocho salarial e sucateamento dessas escolas, exigindo somente consertos burocráticos que não colocassem em risco o calendário escolar.
Podemos depreender ainda que os conflitos institucionais e as demandas específicas
das unidades de ensino estavam permeados muitas vezes pelas diferenças ideológicas
entre os educadores, que podiam definir as características da cultura escolar e de sua experiência pedagógica. É possível encontrar nas escolas associadas à CE/FMMC, por exemplo,
educadores que defendiam a eleição direta para diretores e educadores que apoiavam a
indicação de diretores por meio de partidos políticos. Este foi um dos principais desafios da CE/FMMC nos últimos anos. Soma-se a isso a maneira como os professores
comumente produzem sua vida material (com jornadas de trabalho que incluem até
três escolas por dia), dificultando, sobremaneira, o compromisso requerido para atender adequadamente crianças e jovens dos morros.

O processo de eleição direta nas escolas associadas
Atualmente, não existe no estado de Santa Catarina eleição direta para a escolha de
diretores em suas unidades de ensino. Durante o processo de redemocratização do País
na década de 1980 e com a eleição direta para governadores em 1982, Santa Catarina
vivenciou uma curta experiência democrática em suas escolas durante a construção do
Plano Estadual de Educação (1985-1988), exigindo do seu governador na época, Esperidião Amin, o fim da indicação de cargos de confiança nas direções escolares (DANTAS,
2009). Com o término do governo Amin e a eleição do peemedebista Pedro Ivo Campos
(1987-1990), houve um retrocesso em tal processo democrático e as escolas voltaram a
ter direções indicadas pelo Poder Executivo.
As escolas associadas à CE/FMMC, entretanto, a partir da organização política iniciada nos territórios dos morros que, posteriormente, estendeu-se para as unidades de
ensino, passaram a exigir, do poder público, eleição direta para as escolas, dadas as
especificidades de seu público escolar. Assim, por meio do gabinete do deputado estadual e, posteriormente, secretário de Segurança Pública, João Henrique Blasi (PMDB),
mediante a entrega de um ofício pelas escolas associadas à CE/FMMC, garantiu-se a
nomeação dos diretores eleitos no final do ano de 2002. Os diretores eleitos, de acordo
com os critérios do processo eleitoral discutido coletivamente em cada escola e na CE/
FMMC, ficariam na direção por um período de dois anos, podendo ser reconduzidos
por mais dois anos.
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De acordo com as fontes documentais da CE/FMMC, podemos inferir que a primeira geração de diretores, apesar de suas diferenças ideológicas e também de cunho
pedagógico, discutia exaustivamente o caráter identitário da Comissão de Educação, o
que inevitavelmente passava pela condução de suas gestões em cada realidade escolar
específica. Para a CE/FMMC, o processo de eleição direta para diretores deveria ser encarado de forma “descentralizada”, sem a interferência estatal, em que a direção escolar
nada mais era do que uma “prestação de serviço público” (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2004a). Logo, a CE/FMMC defendia que a eleição direta para diretores deveria
ser um direito de todas as escolas públicas de Santa Catarina.
Mas, mesmo com os critérios eleitorais devidamente estabelecidos entre as escolas associadas à CE/FMMC, a eleição nessas unidades de ensino nem sempre ocorria
de forma satisfatória. Na escola Celso Ramos, por exemplo, houve suspeita de fraude
e muitos professores não aceitaram a condução do processo eleitoral (COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, 2004b). Já na escola Henrique Stodieck, o processo eleitoral foi bastante
tumultuado e com muitas falhas no regimento. Segundo relatos da diretora dessa escola,
o processo eleitoral foi permeado por “chantagens”, “acusações”, “coações” e “ausência de lealdade”.
O “apagar das luzes” de 2006 foi marcado por mudanças no secretariado do governo
Luiz Henrique da Silveira (PMDB). Para a Secretaria de Educação, definiu-se o nome
de Paulo Roberto Bauer (PSDB), que realizou uma gestão distinguida pela intransigência e ausência de diálogo com os representantes do Sinte, professores, diretores e com a
CE/FMMC. Com um plano diretor em discussão em Florianópolis, além das incipientes obras do PAC, a população dos morros voltou a reivindicar ações mais concretas
do poder público. Em janeiro de 2007, foi enviada uma carta ao governador do estado,
onde se enfatizava um “plano de desenvolvimento social para as áreas empobrecidas
de Florianópolis”, em concordância com o Projeto Piloto do Maciço do Morro da Cruz
(COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2007b). Exigia-se também a continuidade do projeto
“merenda sem agrotóxico”, restabelecendo a relação com as famílias da área rural na
construção de um “projeto sustentável” de educação ambiental.
Se fizermos uma avaliação simplificada de que a primeira geração de representantes
da CE/FMMC era mais atuante do que a segunda geração, fatalmente deixaremos de lado
os desdobramentos políticos que vieram à tona com o segundo mandado do governo
Luiz Henrique da Silveira (2007-2010). Por outro lado, as diferenças de liderança pedagógica eram flagrantes nos dois momentos históricos. Os diretores eleitos ou indicados
no final de 2006 não possuíam histórico de participação em movimentos sociais e nem
sempre acatavam as deliberações da própria CE/FMMC. Houve um desmantelamento
no interior da própria Comissão de Educação, o que contribuía para a sua fragilidade
diante dos enfrentamentos em relação às ameaças das agências educacionais catarinenses.
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Vale lembrar que, em tal conjuntura, as demais comissões do Fórum do Maciço também
haviam se dispersado, o que enfraquecia as interlocuções com o poder público.
As tentativas de audiência da CE/FMMC com o secretário de educação, Paulo
Roberto Bauer, foram inglórias até o final de 2010. Durante a gestão de Bauer, a secretária-executiva da CE/FMMC teve o seu pedido de afastamento das atividades pedagógicas
indeferido, sem poder atuar exclusivamente na Comissão de Educação, desfazendo o
acordo efetivado com a ex-secretária de educação, professora Elizabete Anderle (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2008b). A diretora da escola Silveira de Souza foi afastada do
cargo, por não ter permanecido na escola durante o recesso escolar de final de ano15.
A vaga foi ocupada por uma professora da escola Antonieta de Barros, que apresentou um projeto de gestão à SED, sem fazer qualquer contato com a CE/FMMC. Com
todas as dificuldades inerentes às direções escolares, a CE/FMMC decidiu encaminhar
a situação calamitosa de suas unidades de ensino e dos territórios dos morros para o
Ministério Público, tendo em vista a impossibilidade de diálogo com a Secretaria de
Estado da Educação.
No final de 2008, teria de ser realizado mais um processo eleitoral nas escolas associadas à CE/FMMC. Todavia, a discussão sobre a eleição para diretor e assessor ficou
bastante comprometida com a pouca organização das unidades de ensino nas respectivas comunidades escolares. O coordenador-geral do FMMC, Vilson Groh, assinalava
que era necessário ter um coletivo forte que “bancasse o processo eleitoral” e que a CE/
FMMC teve perdas políticas sensíveis nos últimos anos (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
2008b). A representante do Sinte16 de Santa Catarina na reunião da CE/FMMC, professora Carla Martins Oliveira, comentou sobre a importância de se construir a consciência
da eleição nas escolas e não ter a “eleição pela eleição”, mas, sim, a “escola como protagonista” do processo (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2008c).
A desarticulação da CE/FMMC era um sintoma do que já vinha sendo discutido nas
reuniões envolvendo as representações dessas escolas, notadamente em relação à dificuldade em se contrapor às ameaças sistemáticas das agências educacionais catarinenses,
assim como o não encaminhamento do que era discutido em relação aos processos eleitorais em cada unidade de ensino.
Contudo, é importante se avaliar o “avanço” e a “permanência” do processo de eleição direta nessas unidades de ensino. Os avanços mais significativos diziam respeito à
continuidade do processo eleitoral nessas escolas, ainda que não houvesse a certeza da
nomeação oficial dos representantes eleitos pela SED. Além disso, a CE/FMMC passou
a se articular de forma sistemática com o Sinte regional por intermédio de reuniões e
manifestações conjuntas (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2004c). Outro avanço importante foi o amadurecimento do processo identitário da Comissão de Educação, já que
nos últimos anos se retomaram os seus princípios filosóficos e pedagógicos e sua discussão em cada unidade de ensino.
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As “permanências” mais evidentes se alojavam no não encaminhamento conjunto
do que era decidido pela CE/FMMC. As posturas políticas de determinadas representações da Comissão de Educação ainda eram bastante díspares, a ponto de algumas
escolas não levarem adiante o processo de eleição direta no final do ano letivo de 2010.
Além do que, durante as greves realizadas pelo magistério catarinense nos últimos anos,
a Comissão de Educação também não conseguiu imprimir, de forma articulada, deliberações comuns, principalmente no que concernia ao envio e não envio das faltas dos
professores grevistas para a Secretaria de Estado da Educação (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2004a).
As divergências entre as proposições ou encaminhamentos políticos do Sinte e da
CE/FMMC ganharam destaque em 2008. A questão central era, justamente, compreender os limites da participação de uma representação do Sinte regional nas reuniões
da Comissão de Educação, de modo que não se configurasse como mais um espaço de
“discussão sindical” (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2008d). Não obstante, as representações do Sinte regional nas reuniões da Comissão de Educação favoreciam leituras
conjunturais ampliadas da realidade educacional em Santa Catarina, e isso não podia
ser desconsiderado em tal contexto. As lutas da Comissão de Educação não eram diferentes daquelas engendradas pelo Sinte, tendo em vista que as condições de trabalho
dos professores (rotatividade, ausência de concurso público, jornadas extensas de trabalho, plano de carreira insatisfatório etc.) e o sucateamento das unidades de ensino
estavam no horizonte de problematização das duas instâncias de articulação coletiva.

Considerações finais
Os desafios desta investigação tiveram como contornos analíticos a compreensão e
a sistematização da experiência histórica da Comissão de Educação, enquanto expressão de um coletivo (não necessariamente formado apenas por educadores). Os espaços
coletivos de esperança foram se estruturando e se adensando nas diferentes comissões do
Fórum do Maciço do Morro da Cruz, com inegáveis contribuições nos espaços dos morros e nos espaços educativos (DANTAS, 2013).
A CE/FMMC também apresentava uma relação ambígua com o Sinte de Santa
Catarina. Embora para que representações do sindicato participassem ativamente das
reuniões da CE/FMMC, favorecendo o fortalecimento político de suas escolas associadas
e auxiliando em seu processo de formação continuada. Inúmeras vezes foi relatado nas
reuniões da CE/FMMC que a “luta do sindicato” era diferente da “luta da Comissão de
Educação”. Essas questões nunca foram devidamente aprofundadas ou problematizadas
nas reuniões da CE/FMMC, indicando a necessidade de um diálogo que ultrapassasse
colaborações pontuais.
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Um ensino de qualidade preconizado e desejado pela CE/FMMC, para além do que
isso revelava em termos retóricos, teria de ser examinado, necessariamente, à luz das
condições de formação inicial e continuada dos professores. Tudo que estivesse no plano
da “aparência” ou do “imediato” teria de ser problematizado, em função das questões
“essenciais” que se encontravam no âmago das problemáticas educacionais.
Para Suchodolski (1976), uma concepção pedagógica interessada apenas na “realização de valores” e não comprometida com a transformação da ordem social vigente não
passa de uma pedagogia burguesa pseudo-humanista. A formação docente e o trabalho
educativo, vinculados aos engajamentos empíricos (o que pressupõe o reconhecimento
da luta de classes), devem se apresentar diante de desafios efetivamente “novos”. Para
tanto, as concepções tradicionais de ensino devem ser radicalmente transformadas e o
trabalho educativo deve se comprometer com a luta política pela “libertação do homem
das cadeias de opressão de classes e deve considerar-se sob o aspecto das grandes perspectivas de uma transformação radical e paralela das circunstâncias e dos homens.”
(SUCHODOLSKI, 1976, p. 179).
Assim, os desafios para as escolas associadas à CE/FMMC necessitavam levar em
consideração a ação intencional do Estado no desmonte da educação pública. Esse “quadro devastador”, que penaliza a classe trabalhadora, e o não direito à educação vão se
tornando, nos termos de Leher (2011), uma “miragem inalcançável”, até que as crianças e os jovens se convençam de sua incapacidade em aprender.
O fato de a Comissão de Educação estar articulada em espaços institucionalizados
restringia muito o seu poder de ação, pois suas lideranças pedagógicas sofriam toda a
sorte de ameaças por parte do poder público por meio das secretarias e gerências. Não
obstante, ficou patente a dificuldade dos professores das escolas associadas à CE/FMMC
em participarem do processo de formação continuada; em mudarem suas práticas pedagógicas em sala de aula; e, sobretudo, de reconhecer quem são as crianças e jovens dos
morros, muitos dos quais provenientes do meio rural catarinense. Porém, ao refletir sobre
o seu processo identitário, a Comissão de Educação procurava alicerçá-lo, na medida do
possível, no conhecimento dos processos migratórios e regionais da população dos territórios dos morros, além dos “problemas comuns” nas respectivas unidades de ensino.
Os espaços coletivos de esperança, portanto, não se concentravam apenas nos territórios institucionalizados, daí a necessidade em se retomar uma relação cada vez maior
da Comissão de Educação com os territórios dos morros, muito isolados dos espaços
educativos e das decisões coletivas. Em outras palavras, as lutas travadas entre a classe
trabalhadora e a burguesia não se restringem aos espaços educativos ou escolarizados
(MÉSZÁROS, 2005). Elas estão presentes na arquitetura das cidades, nos sistemas de
transportes coletivos e no processo de planejamento urbano. Como Friedrich Engels
compreendeu no século XIX, ao se deparar com a cidade industrial de Manchester, na
Inglaterra, as cidades são pensadas e construídas de tal modo que uma pessoa pode
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viver dezenas de anos num mesmo centro urbano sem ter contato algum com os bairros
operários ou com a classe trabalhadora. As linhas de demarcação/segregação, criadas
pela sociedade privada, seriam visíveis até mesmo nas pedras do pavimento das ruas da
cidade (HUNT, 2010). Em analogia, os territórios dos morros de Florianópolis precisam
mais do que nunca desvencilhar-se dos guetos, exigindo políticas públicas nos espaços
de sociabilidade e, efetivamente, uma educação básica que ultrapasse os rudimentos da
leitura e da escrita. E isso só é possível por meio de movimentos sociais unificados; por
meio da constituição de lideranças não cooptadas e compromissadas com aquilo que é,
efetivamente, público. Mais do que isso, urge superar a escola burguesa e a sociedade
que se funda sobre a lógica do capital e a consequente desigualdade social.

Recebido em maio de 2015 e aprovado em setembro de 2015

Notas
1

Este artigo é resultado de um excerto do quarto capítulo de minha tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGE/CED/UFSDC) em
março de 2012, sob a orientação da Professora PhD Célia Regina Vendramini.

2

A Comissão de Educação do Fórum do Maciço deixou de existir em 2012. Todavia, o seu legado tem permitido novas investigações acadêmicas em escolas localizadas em territórios periféricos na cidade de Florianópolis/SC, especialmente aquelas que atendem ao público escolar dos morros e encostas do maciço do Morro
da Cruz.

3

Etimologicamente, o termo ‘maciço’ corresponde ao recorte geomorfológico irregular no qual se concentra
uma população plural em termos geográficos e sociais, numa sucessão de 17 territórios reconhecidos oficialmente (DANTAS, 2013).

4

Chegou a ser constituída por 14 unidades de ensino.

5

Para saber mais a respeito do projeto político do Fórum do Maciço do Morro da Cruz, ver Dantas e Vendramini (2012).

6

O fórum ampliado, como a própria expressão sugere, correspondia aos momentos de reunião e de deliberação de
todas as comissões envolvidas (educação, comunicação, meio ambiente, segurança, trabalho e renda), numa
organização semelhante aos Núcleos de Base (NB) do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Nos primeiros anos do FMMC, essas reuniões ocorriam nas unidades de ensino associadas à CE/FMMC.

7

Os depoimentos realizados durante a pesquisa não foram disponibilizados neste artigo, assim como a análise dos documentos audiovisuais. Para saber mais a respeito, ver Dantas (2013).

8

Padre e morador do território do Mont Serrat. Destacou-se desde a década de 1980 como importante liderança comunitária, influenciado pelo ideário da Teologia da Libertação e o pensamento do educador
pernambucano Paulo Freire (DANTAS, 2013).

9

Escola pública que no final de 2011 foi entregue pelo poder público à Rede Marista de Solidariedade (RMS)
por um período de 10 anos, numa clara demonstração de desmonte e sucateamento de escolas periféricas,
que passam a ser terceirizadas, apresentando uma direção pedagógica não laica e com reformulações curriculares estruturantes (DANTAS, 2013).
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10 De acordo com o geógrafo Joel Pellerin (UFSC), especialista em cartografia geomorfológica, a expansão
urbana no maciço do Morro da Cruz é realmente alarmante. Em 1966, a ocupação urbana do maciço era de
597 ha; em 1978 a ocupação já estava em 972 ha; em 2000, 1.193 ha; e em 2002 em 1220 ha. As áreas verdes
do maciço central estão cada vez mais escassas e os riscos de deslizamentos nas encostas representam um
perigo permanente para os seus moradores (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2008a).
11 Não vamos nos deter, especificamente, no relato de cada modelo de formação continuada docente ocorrida
desde 2001 até 2011. Contudo, é importante que se ressalte que as dificuldades estruturais para a organização dessas formações eram evidentes, tendo em vista que o Estado não oferecia as condições necessárias
(locais adequados para a formação, pagamento dos cursistas/formadores, calendário flexível de formação
e o respeito à autonomia pedagógica das escolas etc.).
12 Os representantes da CE/FMMC eram formados em sua totalidade pelos diretores das escolas até 2009. A
partir de 2010, essa representação se ampliou com a participação de supervisores, orientadores educacionais e assistentes técnicos pedagógicos.
13 Contraditório porque os professores deveriam opinar a respeito do modelo de formação continuada da qual
fariam parte. Entretanto, nem sempre as temáticas de formação se originavam do conjunto do corpo docente dessas escolas e, sim, da representação dessas unidades de ensino por meio da Comissão de Educação.
14 Principalmente durante a gestão do peemedebista Luiz Henrique da Silveira (2003-2010). A Secretaria de
Estado da Educação dedicava-se apenas à exigência do projeto de formação continuada e o respeito aos
dias letivos definidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996. Nos primeiros
anos do governo Luiz Henrique da Silveira, as intervenções da SED nos temas de formação continuada
foram pontuais, especialmente em relação à avaliação, currículo escolar e gestão democrática.
15 Segundo comunicado da SED, a diretora ‘tirou férias’ e não realizou o trabalho de atendimento aos pais no
período de recesso escolar. A diretora afastada fora eleita pela comunidade escolar durante o tempo que
esteve à frente da escola Silveira de Souza.
16 Representantes do Sinte regional (Grande Florianópolis) participavam ativamente das reuniões da CE/
FMMC, desde 2004.
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Maciço Forum for Education
An experiment in schools in Florianopolis/SC
ABSTRACT: This article discusses the political and pedagogical experience of a commission of public
schools for children and young people on the outskirts of the city of Florianópolis/SC, between 2001 and
2012. It looks at the demands facing the teaching units and the quality of learning provided for children
and young people in a situation of high risk, together with the role of the State in the on-going educational improvement of the educators in the schools of Morro da Cruz in Maciço..
Keywords: Maciço forum for education in Morro da Cruz. education commission. political and pedagogical experience. public schools.

Commission d’éducation du Forum du Maciço
Une expérience dans les écoles de Florianopolis/SC
RÉSUMÉ: L’article discute l’expérience politique et pédagogique d’une commission d’écoles publiques
pour les enfants et les jeunes des territoires des collines de la ville de Florianopolis/ Santa Catarina, entre
2001 et 2012, face aux exigences des unités d’enseignement pour la qualité de l’apprentissage des enfants
et jeunes en situation de risque et au rôle de l’Etat dans l’amélioration pédagogique des éducateurs des
écoles du Maciço do Morro da Cruz ( nom du quartier).
Mots-clés: Forum Maciço do Morro da Cruz. Commission d"éducation. Experience politique et pédagogique. Ecoles publiques.

Comisión de educación del “Foro del Macizo”
Una experiencia en escuelas de Florianópolis/SC
RESUMEN: El artículo debate la experiencia política y pedagógica de una comisión de escuelas públicas
para niños y jóvenes de las zonas desfavorecidas de la ciudad de Florianópolis/SC, entre 2001 y 2012,
con las demandas de las unidades de enseñanza con respecto a la calidad del aprendizaje de los niños y
jóvenes en situación de riesgo y el papel del Estado en la evolución pedagógica de los educadores de las
escuelas del macizo de Morro da Cruz.
Palabras clave: Foro del Macizo de Morro da Cruz. Comisión de Educación. Experiencia política y pedagógica. Escuelas públicas.
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HOMENAGEM PÓSTUMA

Homenagem à nossa colega do Comitê Editorial
Regina Vinhaes Gracindo: singular e plural

R

egina foi uma pessoa singular. Formada em Pedagogia pela Universidade
de Brasília (UnB), fez mestrado em Educação na mesma instituição. Tornou-se doutora em Educação na Universidade de São Paulo (USP) e, anos mais
tarde, concluiu seu pós-doutorado na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em
Paris, França. Parte de sua formação ocorreu paralelamente às atividades de docência
e pesquisa na UnB, com ênfase nas seguintes temáticas: políticas públicas de educação;
gestão democrática de educação; e educação e partidos políticos.
A formação acadêmica da professora da rede pública de educação básica do Distrito Federal não a tornou, simplesmente, uma profissional da educação superior. Fez
dela uma investigadora profundamente identificada com sua experiência anterior, aproximando e realimentando, dialeticamente, os dois níveis de educação. Seus alunos da
graduação traziam sua realidade para a universidade e, ao mesmo tempo, eram “apresentados à bibliografia viva” do curso, como costumava dizer. Ou seja, sempre que
utilizava autores contemporâneos, fazia questão de proporcionar o encontro deles com
os estudantes.
O mesmo compromisso com a educação básica fez com que Regina se identificasse com as bandeiras de luta da CNTE e contribuísse, teoricamente, com as reflexões
da Confederação. Assim, foram inúmeros os textos que produziu, as palestras que proferiu, as intervenções articuladas com os interesses e necessidades dos trabalhadores
em educação.
Membro do Conselho Nacional de Educação (CNE), teve posições fundamentais
para assegurar o direito à educação e a valorização de seus profissionais. Para essa identificação, por certo, concorreu a vivência sindical, pois Regina foi atuante no movimento,
ocupando funções estratégicas na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Educação (ANPEd) e na Associação Nacional de Política e Administração da Educação (Anpae).
Regina foi uma pessoa plural. Intelectual orgânica, na acepção gramsciana, movimentava-se com desenvoltura em espaços de gestão pública, como o CNE, em atividades
conquistadas pelas lutas sociais, como as Conferências Nacionais de Educação, onde
contribuiu com reflexões sobre gestão democrática, entre outros temas. Nunca tirou o
pé da educação básica, seja pela docência na graduação, seja pelas investigações que
orientou, seja pela convivência com os profissionais da educação organizados na CNTE.
Membro do Comitê Editorial da revista Retratos da Escola, ajudou a consolidar uma
ferramenta de formação e informação científica adequada aos leitores para os quais é
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voltada: os profissionais da educação básica. A publicação considera as limitações de
tempo para a leitura e as quase inexistentes condições estruturais para a pesquisa nas
escolas de educação básica, sem abrir mão da qualidade e da pertinência e atualidade
dos temas.
A identificação com a CNTE não se esgotava na sua sempre solícita receptividade
às demandas da Confederação. Significava plena consciência da luta de classes e do
papel dos trabalhadores na construção de políticas públicas voltadas para a maioria
da população.
Conceitos como os de direito, democracia, inclusão e promoção da igualdade com
respeito às diferenças são construções históricas explicáveis, entre outras, pelas categorias dialéticas da contradição, da mediação e da totalidade. O mesmo vale para a
valorização profissional, um dos fundamentos para a existência da CNTE. Para Regina,
essa questão tinha tudo a ver com seus três temas principais de estudo: gestão democrática como condição para a prática educativa, não como uma forma de legitimação de
estruturas e dinâmicas conservadoras; partidos políticos como expressão de concepção
de mundo e de sociedade, não, simplesmente, como parte do parlamento que vota leis;
políticas públicas com a clara intencionalidade de concretização do direito à educação,
não como ações que se esgotam na funcionalidade técnica ou no apelo por resultados.
A longa carreira de Regina incluiu sua passagem como gestora no governo do
Distrito Federal e a conquista do título de Cidadã Honorária de Brasília. Prova de que,
nascida no Rio de Janeiro, foi em Brasília que construiu quase toda sua trajetória de educadora. Nós, do Comitê Editorial e da direção da CNTE, queremos partilhar a história
dessa grande militante da educação: singular na sua identidade, plural na sua generosa
visão de mundo, e agradecer por suas lúcidas contribuições e pela convivência, sempre
com a marca de sua rica personalidade: forte e modesta, firme e serena, independente
e agregadora.
Continuaremos, Regina, sem sua fala mansa e seu gesto contido. O que nos conforta
é que continuaremos, querida companheira, com o legado de suas ideias e de sua vida.

Direção Executiva da CNTE
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Normas de publicação
A Revista RETRATOS DA ESCOLA (publicação semestral da Escola de Formação da CNTE- Esforce)
propõe-se a examinar a educação básica e o protagonismo da ação pedagógica no âmbito da construção da
profissionalização dos trabalhadores da educação, divulgando e disseminando o conhecimento produzido
e estimulando inovações. A Revista destina-se à publicação sobretudo de artigos acadêmicos de pesquisa
que devem ser inéditos, redigidos em português ou espanhol, em meio eletrônico , não sendo permitida a
sua apresentação simultânea para avaliação em outro periódico.
Categorias de artigos - Retratos da Escola publica artigos acadêmicos vinculados à análise das políticas educacionais sobretudo vinculadas à educação básica, análise de experiências, práticas pedagógicas ,
formação e valorização dos profissionais da educação, documentos e resenhas.
Processo de avaliação – Os originais serão submetidos à apreciação prévia do comitê editorial, que
encaminhará a pareceristas (no mínimo dois) vinculados à temática relativa ao texto enviado. Será adotado
o sistema duplo-cego (blind review), onde os nomes dos pareceristas permanecerão em sigilo, omitindo-se
também perante estes os nomes dos autores. Os pareceristas poderão recomendar a aceitação ou negação
do artigo, ou poderão sugerir reformulações, que deverão ser atendidas pelo autor. Em caso de artigo reformulado, ele retornará ao parecerista para avaliação final.
Quesitos para avaliação dos artigos – Relevância, atualidade e pertinência do tema; consistência teórica e revisão de literatura; procedimentos metodológicos e consistência da argumentação; estruturação,
aspectos formais e redação.
Apresentação formal dos originais – Os textos deverão ser redigidos na ortografia oficial e digitados
no processador de textos Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5 e em folha
tamanho A4. O texto do artigo, incluindo resumos, notas e bibliografias, deverá ter entre 20.000 e 35.000
caracteres (considerando os espaços). No preparo do original, deverá ser observada a seguinte estrutura:
a) Título e subtítulo do artigo.
b) Resumo e palavras-chave: o resumo não deve ultrapassar 600 caracteres (considerando espaços) e
as palavras-chave, que identificam o conteúdo do artigo, devem ser no máximo cinco (5).
c) Não deve haver identificação autoral no corpo do texto.
d) Referências bibliográficas: devem obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro autor. Até três autores, todos
poderão ser citados, separados por ponto e vírgula. Nas referências com mais de três autores, citar somente
o primeiro, seguido da expressão et al. O prenome e o nome do(s) autor(es) deverão ser escritos por extenso.
A exatidão das referências constantes na listagem e a correta citação de seus dados no texto são de responsabilidade do(s) autor(es) dos trabalhos. Exemplos de referências:
Livro (um autor)
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006.
Livro (dois autores)
CASTILLO-MARTÍN, Márcia; OLIVEIRA, Suely de (Org.). Marcadas a ferro: violência contra a
mulher. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2005.
Livro em formato eletrônico
BERTOCHE, Gustavo. A objetividade da ciência na filosofia de Bachelard. Rio de Janeiro: Edição do
Autor, 2006. Disponível em: <http://www.ebooksbrasil.org/adobebook/objbachelard.pdf>. Acesso em:
18 nov. 2008.
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Capítulo de livro
MALDANER, Otavio Aloísio. Princípios e práticas de formação de professores para a educação básica.
In: SOUZA, João Valdir Alves de (Org.). Formação de professores para a educação básica: dez anos da
LDB. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p. 211-233.
Artigo de periódico
COÊLHO, Ildeu Moreira. A gênese da docência universitária. Linhas Críticas, Brasília, v. 14, n. 26, p.
5-24, jan./jun. 2008.
Artigo de periódico (com mais de três autores)
MASINI, Elcie F. Salzano et al. Concepções de professores do ensino superior sobre surdocegueira:
estudo exploratório com quatro docentes. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 28, n.
22, p. 556-573, set./dez. 2007.
Artigo de periódico (formato eletrônico)
OLIVEIRA, Ozerina Victor de; MIRANDA, Cláudia. Multiculturalismo crítico, relações raciais e política
curricular: a questão do hibridismo na Escola Sarã. Revista Brasileira de Educação, Campinas/SP, n. 25,
p. 67-81, jan./abr. 2004. Disponível em: <http://www.anped.org.br/rbe>. Acesso em: 18 nov. 2008.
Teses
FERREIRA JUNIOR, Amarilio. Sindicalismo e proletarização: a saga dos professores brasileiros. 1998.
303 f. Tese (doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras, e Ciências Humanas, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Artigo assinado (jornal)
FREI BETTO. Tortura: suprema decisão. Brasil de Fato, São Paulo, 13-19 nov. 2008. p. 2.
Artigo não assinado (jornal)
EXPANSÃO dos canaviais é acompanhada por exploração de trabalho. Brasil de Fato, São Paulo, 13-19
nov. 2008. p. 5.
Matéria não assinada (revista semanal)
CONFRONTO de números. Carta Capital, São Paulo, a. 11, n. 348, 29 jun. 2005.
Decretos, leis
BRASIL. Lei nº 9. 394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 19 nov.
2008.
Constituição Federal
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado
Federal, 1988.
Relatório oficial
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Relatório de atividades 1990-1993. Brasília, 1993.
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Gravação de vídeo
COM LICENÇA, eu vou à luta. Direção: Lui Farias. Produção: Mauro Farias. Rio de Janeiro:
Embrafilme, Produções Cinematográficas R. F. Farias Ltda., Time de Cinema, 1986. 1 DVD.
CD-Rom
DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS.
Anuário dos trabalhadores 2006. São Paulo: Dieese, 2006. 1 CD-ROM.
Trabalho apresentado em evento
MELO, Maria Teresa Leitão de. Formação e valorização dos profissionais da educação. In:
CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, 1., 2000, Brasília. Desafios
para o século XXI: coletânea de textos... Brasília: Câmara dos Deputados, 2001.
Trabalho apresentado em evento (em meio eletrônico)
SILVA, Obdália Santana Ferraz. Entre o plágio e a autoria: qual o papel da universidade?. In:
REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 29., 2006, Caxambu/MG. Trabalhos. Disponível em: <http://www.
anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT10-1744--Int.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2008.
e) Notas e citações: quando existirem, devem ser numeradas seqüencialmente e colocadas no final do
artigo. Não será permitido o uso de notas bibliográficas. Para isso, deve-se utilizar as citações no texto: a identificação das referências no corpo do trabalho deve ser feita com a indicação do(s) nome(s) do(s) autor(es),
ano de publicação e paginação. Ex.: (OLIVEIRA, 2004, p. 65).
f) Tabelas e figuras: Deverão ser elaboradas em Excel e numeradas, consecutivamente, com algarismos
arábicos, na ordem em que forem incluídas no texto e encabeçadas pelo título. Na montagem das tabelas,
recomenda-se seguir as “Normas de Apresentação Tabular”, publicadas pelo IBGE. Quadros: identificados
como tabelas, seguindo uma única numeração em todo o texto. As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos etc.) serão consideradas figuras. Recomenda-se, ainda, que os elementos sejam produzidos em preto e
branco, em tamanho máximo de 14 x 21 cm, apresentando, sempre que possível, qualidade de resolução (a
partir de 300 dpis) para sua reprodução direta.
g) Folha de identificação do(s) autor(es), contendo os seguintes dados: (i) título e subtítulo do artigo;
(ii) nome(s) do(s) autor(es); (iii) endereço, telefone, fax e endereço eletrônico para contato; (iv) titulação e
(v) vínculo institucional.
Observações gerais – ao autor principal de cada artigo serão fornecidos três (3) exemplares do fascículo em que seu trabalho foi publicado; em artigos de co-autoria ou com mais de dois autores, cada autor
receberá um (1) exemplar.
A revista não se obriga a devolver os originais das colaborações enviadas e informa que o conteúdo
dos textos publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do comitê editorial.
Endereço para envio dos originais
Revista Retratos da Escola
E-mail: revista@esforce.org.br
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Normas de publicación
La revista RETRATOS DA ESCOLA (publicación semestral de la Escola de Formação da CNTE –
Esforce) se propone a examinar la educación básica y el protagonismo de la acción pedagógica en el ámbito
de la construcción de la profesionalización de los trabajadores en educación y enseñanza, divulgando y
diseminando el conocimiento producido y estimulando las innovaciones, especialmente en la educación
básica. Los artículos deben ser inéditos, escritos en portugués o español, en medio electrónico, no estando
permitida presentación simultánea para evaluación en otra revista.
Categorías de artículos – Retratos da Escola publica artículos, análisis de experiencias, políticas, prácticas pedagógicas, formación y valorización de los profesionales de la educación, s y reseñas.
Proceso de Evaluación - Los originales serán sometidos previamente a la apreciación de la Comisión de Redacción, que encaminará a los jueces (dos como mínimo) vinculados a la temática relacionada
al texto enviado. Será adoptado el sistema de doble ciego (blind review), donde los nombres de los árbitros
permanecerán en anonimato, omitiéndose también ante ellos los nombres de estos autores. Los árbitros
podrán recomendar la aceptación o el rechazo del artículo, o podrán sugerir cambios, que deberán ser atendidos por el autor. En el caso de artículo reformulado, este volverá a los árbitros para la evaluación final.
Criterios para la evaluación de los artículos – relevancia, actualidad y pertinencia del tema, consistencia teórica y revisión de la literatura teórica, procedimientos metodológicos y consistencia de argumentación,
estructuración, aspectos formales y redacción.
Presentación oficial de los originales – los textos deberán ser redactados según la ortografía oficial
y digitados en el procesador de textos Word for Windows, en fuente tipo Times New Roman, tamaño 12,
espacio 1,5, página A4. El texto del artículo, incluyendo resúmenes, notas y bibliografías, deberá tener entre
20.000 y 35.000 caracteres (teniendo en cuenta los espacios en blanco). En la preparación del original, la
siguiente estructura deberá ser observada:
a) El título y subtítulo del artículo.
b) Resumen y palabras clave: el resumen no debe exceder 600 caracteres (considerándose los espacios) y las palabras clave que identifican el contenido del artículo, deberán respetar un máximo de cinco (5).
c) El cuerpo de texto no debe contener identificación autoral.
d) Referencias: deben obedecer las normas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT),
que se ordenan alfabéticamente por el apellido del primer autor. Hasta tres autores, todos podrían ser citados, separados por punto y coma. En referencias con más de tres autores, citar solamente el primer autor,
seguido de la expresión et al. Los nombres del (de los) autor(es) deben ser escritos al completo. La exactitud
de las referencias que figuran en la lista y la correcta citación de sus datos en el texto son responsabilidad
del (de los) autor(es) de trabajo. Ejemplos de referencias:
Libro (un autor)
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006.
Libro (dos autores)
CASTILLO-MARTÍN, Márcia; OLIVEIRA, Suely de (Org.). Marcadas a ferro: violência contra a
mulher. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2005.
Libro en formato electrónico
BERTOCHE, Gustavo. A objetividade da ciência na filosofia de Bachelard. Rio de Janeiro:
Edição do Autor, 2006. Disponível em: <http://www.ebooksbrasil.org/adobebook/objbachelard.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2008.
Capítulo del Libro
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MALDANER, Otavio Aloísio. Princípios e práticas de formação de professores para a educação básica.
In: SOUZA, João Valdir Alves de (Org.). Formação de professores para a educação básica: dez anos da
LDB. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p. 211-233.
Artículo de revista
COÊLHO, Ildeu Moreira. A gênese da docência universitária. Linhas Críticas, Brasília, v. 14, n. 26, p.
5-24, jan./jun. 2008.
Artículo de revista (con más de tres autores)
MASINI, Elcie F. Salzano et al. Concepções de professores do ensino superior sobre surdocegueira:
estudo exploratório com quatro docentes. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 28, n.
22, p. 556-573, set./dez. 2007.
El artículo de la revista (formato electrónico)
OLIVEIRA, Ozerina Victor de; MIRANDA, Cláudia. Multiculturalismo crítico, relações raciais e política
curricular: a questão do hibridismo na Escola Sarã. Revista Brasileira de Educação, Campinas/SP, n. 25,
p. 67-81, jan./abr. 2004. Disponível em: <http://www.anped.org.br/rbe>. Acesso em: 18 nov. 2008.
Tesis
FERREIRA JUNIOR, Amarilio. Sindicalismo e proletarização: a saga dos professores brasileiros. 1998.
303 f. Tese (doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras, e Ciências Humanas, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Artículo Firmado (diario)
FREI BETTO. Tortura: suprema decisão. Brasil de Fato, São Paulo, 13-19 nov. 2008. p. 2.
Artículo sin firmar (diario)
EXPANSÃO dos canaviais é acompanhada por exploração de trabalho. Brasil de Fato, São Paulo, 13-19
nov. 2008. p. 5.
Materia no firmada (semanario)
CONFRONTO de números. Carta Capital, São Paulo, a. 11, n. 348, 29 jun. 2005.
Decretos, leyes
BRASIL. Lei nº 9. 394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 19 nov.
2008.
Constitución Federal
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado
Federal, 1988.
Informe oficial
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Relatório de atividades 1990-1993. Brasília, 1993.
De grabación de vídeo
COM LICENÇA, eu vou à luta. Direção: Lui Farias. Produção: Mauro Farias. Rio de Janeiro:
Embrafilme, Produções Cinematográficas R. F. Farias Ltda., Time de Cinema, 1986. 1 DVD.
Cd-Rom
DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS.
Anuário dos trabalhadores 2006. São Paulo: Dieese, 2006. 1 CD-ROM.
Ponencia presentada en evento
MELO, Maria Teresa Leitão de. Formação e valorização dos profissionais da educação. In:
CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, 1., 2000, Brasília. Desafios
para o século XXI: coletânea de textos... Brasília: Câmara dos Deputados, 2001.
Ponencia presentada en evento (electrónica)
SILVA, Obdália Santana Ferraz. Entre o plágio e a autoria: qual o papel da universidade?. In:
REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 29., 2006, Caxambu/MG. Trabalhos. Disponível em: <http://www.
anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT10-1744--Int.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2008.
e) Notas y citas: si las hay, serán enumeradas de manera secuencial y colocadas al final del artículo.
No será permitida la utilización de notas bibliográficas. Para ello, deberán ser utilizadas las citas en el texto:
la identificación de referencias en el cuerpo del trabajo debe hacerse con la indicación del (de los) nombre(s)
del (de los) autor(es), año de publicación y de paginación. Ej: (Oliveira, 2004, p. 65).
f) Tablas y Figuras: Deberán ser elaboradas en Excel y enumeradas de manera consecutiva en números arábigos, respetando el orden en que se incluyeron en el texto y encabezados por el título. En el montaje
de las tablas, se recomienda seguir las “Normas para la Presentación Tabular”, publicadas por el IBGE.
Cuadros: identificados como tablas, utilizando una sola numeración a lo largo de todo el texto. Las ilustraciones (fotografías, dibujos, gráficos, etc.) serán consideradas figuras. Se recomienda también que las piezas
se produzcan en blanco y negro, en tamaño máximo de 14 x 21 cm, con resolución (mínimo de 300 DPIs)
para reproducción directa siempre que posible.
g) Hoja de Identificación del (de los) autor(es) que contenga la siguiente información: (i) el título y
subtítulo del artículo, (ii) nombre(s) del(de los) autor(es), (iii) dirección, teléfono, fax y dirección electrónica
para contacto, (iv) la titulación y (v) vínculo institucional.
Observaciones generales - Al autor principal se le entregarán tres (3) copias de la revista en la que
se ha publicado su trabajo. En el caso de los artículos con más de un autor, cada uno de los autores recibirá una (1) copia.
La revista no está obligada a devolver los originales de las colaboraciones enviadas, e informa que el
contenido de los textos publicados es de total responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente
la opinión de la Comisión de Redacción.
Dirección para envío de los originales
Revista Retratos da Escola
E-mail: revista@esforce.org.br
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Projeto Gráfico
Esta publicação foi elaborada em 19,5 x 26 cm, com mancha gráfica de 13 x 20,5 cm, fonte Palatino
Linotype Regular 11pt., papel off set LD 75g, P&B, impressão offset, acabamento dobrado, encadernação
colado quente.
Edição Impressa
Tiragem: 5.000 exemplares.
Gráfica Perspectiva
Fevereiro de 2016.

