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Apresentação 

 

A pesquisa aqui apresentada, de iniciativa da Fundação Lemann e desenvolvida 

pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária - 

Cenpec
1
 tem como objetivo a identificação dos argumentos e pontos de vista produzidos 

no campo educacional brasileiro a respeito da possibilidade de implementação de uma 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Básica no país. Para tanto, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com pessoas representativas de grupos 

que compõem o campo educacional. Parte-se do princípio de que os argumentos por 

eles tecidos expressam pontos de vista que remetem à posição dos agentes no campo 

educacional no momento da entrevista, bem como às suas trajetórias na área e, portanto, 

permitiriam apreender tendências e argumentos exemplares/ legítimos/ representativos 

dos grupos a que pertencem no campo educacional
2
. A escolha da amostra de 

entrevistados seguiu critérios que diziam respeito à inserção política e 

representatividade em termos de áreas do currículo, e de diferentes dimensões de sua 

implementação, buscando apreender uma variedade de posições e de pontos de vista que 

compõem o campo educacional brasileiro. É importante esclarecer que não se pretende 

e nem é possível no que tange a seus argumentos e pontos de vista, tendo em vista a 

metodologia da pesquisa, chegar a afirmações do tipo “a maioria dos entrevistados 

pensa desta forma” e, em decorrência dessa predominância numérica, indicar tendências 

mais ou menos fortes com relação às questões da BNCC. No entanto, grandes linhas 

argumentativas, pontos de desdobramento dos argumentos e diferenças relativas aos 

                                                           
1
 O desenvolvimento do projeto foi realizado pelo Cenpec e as entrevistas foram feitas pela empresa F. 

Belo for Brands, contratada pela Fundação Lemann. 
2
 A menção a “agentes” no “campo educacional” remete à teoria dos campos sociais tal como formulada 

por Pierre Bourdieu. Para esse autor, campos sociais são espaços sociais de relações estruturadas em 

função de um objeto de disputa, no qual agentes /grupos de agentes disputam entre si o poder de fazer 

valer a visão legítima sobre um determinado objeto. Isso tem como decorrência que seus participantes 

partilham de um conjunto de valores que permite o reconhecimento do que está em jogo (e que não é 

percebido como tal por quem não pertence ao campo); também decorre da estrutura dos campos sociais 

que há posições (relativas ao objeto em disputa) com valores diferenciais de legitimidade, ou seja, os 

agentes que possuem maior legitimidade no campo têm maior chance de fazer-se ouvir. Para maiores 

informações a respeito, ver Bourdieu (1983). 
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distintos conjuntos de experiências quanto ao ensino e a questões curriculares foram 

identificados e suas linhas gerais são o objeto deste texto.  

O texto está estruturado em três partes. Na primeira, fazem-se considerações 

gerais sobre a metodologia adotada, na segunda apresentam-se os principais achados da 

pesquisa: argumentos e pontos de vista dos entrevistados sobre a possibilidade de um 

currículo nacional ou de uma BNCC, num contínuo de argumentos que vai dos 

absolutamente contrários aos mais favoráveis; principais supostos desses argumentos; 

análise dos argumentos em relação às posições no campo educacional; e, por fim, 

algumas questões que os entrevistados consideram relevantes para a implementação de 

uma base nacional curricular comum no país. Por fim, na terceira parte, apresentam-se 

considerações finais. 
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I – Metodologia 
 

O conjunto de fontes deste estudo é constituído por 103 entrevistas, realizadas 

durante os meses finais de 2013 e os meses iniciais de 2014, por uma equipe de 

pesquisadores. As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado, que pretendia 

identificar pontos de vista, aqui entendidos como construtos de argumentos a respeito da 

possibilidade de um currículo nacional ou de uma BNCC para o país, sobre as 

características e pressupostos que um currículo nessa direção deveria ter e o quê uma 

iniciativa assim precisaria considerar para contar com uma implementação bem-

sucedida. As questões exploravam inicialmente a definição de currículo do entrevistado. 

Por exemplo, deveria ser algo que define completamente o que todas as escolas 

precisam tratar ou constituir-se-ia em uma base a ser complementada localmente? Em 

seguida, havia perguntas sobre aspectos que a literatura indica serem relevantes face à 

implementação de um currículo nacional: autonomia dos entes federados, da escola e do 

professor; consideração à diversidade e à cultura local; enfrentamento de desigualdades 

escolares e equidade; processo de elaboração e sua liderança. O roteiro foi pensado para 

ser flexível, permitindo que o entrevistador pudesse explorar as falas dos sujeitos.  

Iniciar a entrevista com perguntas sobre a definição de um currículo nacional e não 

diretamente sobre uma base nacional comum curricular foi uma decisão metodológica 

que visou dar mais liberdade para que o entrevistado expressasse suas opiniões 

favoráveis ou contrárias a qualquer tipo de padronização. Ao final, o entrevistado era 

apresentado a um pequeno texto e era instado a dizer se concordava ou não com o que 

estava ali escrito, de modo a permitir aprofundar seu ponto de vista sobre o 

estabelecimento no país de uma BNCC bem como uma verificação da consistência de 

seus argumentos. 

Com o objetivo de compreender os pontos de vista e argumentos dos 

entrevistados na relação com sua posição no campo educacional, buscou-se compor um 

largo espectro de pertencimentos a esse campo: professores de educação básica pública, 

gestores de escolas privadas, gestores públicos (atuais e ex-secretários municipais e 
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estaduais de Educação e secretários do Ministério da Educação), professores 

universitários, representantes de organizações não governamentais e associações 

específicas, consultores que atuam junto a sistemas de ensino e órgãos públicos e 

privados e sindicalistas. A distribuição relativa da amostra pode ser visualizada na 

tabela 1: 

Tabela 1 – Distribuição dos entrevistados por posição no campo educacional 

Posição no campo educacional Número de entrevistados 

Professores da educação básica pública 8 

Gestores de escolas privadas 6 

Gestores públicos 17 

Professores universitários 48 

ONGs e associações da sociedade civil 15 

Sindicalistas 5 

Consultores 3 

Total 102* 

Fonte: elaboração própria. 

* Do total da amostra inicial uma entrevista foi excluída por inconsistências nas respostas. 

Todas as regiões do país estão representadas na amostra; no entanto, há maior 

concentração de entrevistados na região Sudeste e no Distrito Federal, em decorrência 

do número de profissionais do campo educacional originários dessas localidades que 

tem maior proximidade com as esferas de poder e da presença de um número maior de 

instituições mais bem conceituadas pela Capes. Procurou-se, no caso das instituições 

universitárias, representar todas as áreas de conhecimento envolvidas nas discussões 

curriculares, como se pode ver na tabela 2. Ademais, para a constituição dessa amostra 

de entrevistados, foram feitas consultas a instituições de referência e a pessoas 

reconhecidas na área da educação por sua produção científica e influência política, 

sobre que acadêmicos deveriam ser ouvidos a respeito do assunto pesquisado.  
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Tabela 2 – Áreas de conhecimento a que se vinculam os professores universitários 

entrevistados  

Área de conhecimento Número de entrevistados 

Currículo 10 

Fundamentos* 4 

Ensino* 14 

Educação de grupos específicos* 7 

Política educacional, avaliação e formação 

de professores 

13 

Total 48 

Fonte: elaboração própria. 

*Nota explicativa: a categoria Fundamentos corresponde aos entrevistados que se dedicam aos 

estudos sobre educação vindos do que habitualmente se denomina de ciências-fonte da educação 

(por exemplo, História, Sociologia, Filosofia). A categoria Ensino contém os entrevistados 

especialistas no ensino de disciplinas específicas (como Língua Portuguesa, Matemática e 

História). O rótulo  Educação de grupos específicos agrupa os entrevistados que pesquisam a 

educação tematizando públicos específicos, como indígenas e quilombolas, por exemplo. 

 

A partir da análise das trajetórias dos entrevistados, construiu-se um mapa de 

posições (Figura 1) que tinha como centro as instâncias que, por natureza jurídica, têm 

efetivo poder sobre a definição curricular nacional no país: o Ministério da Educação, o 

Conselho Nacional de Educação e o Congresso Nacional. Os entrevistados foram 

identificados por códigos e situados no mapa de acordo com sua proximidade desses 

lugares com poder de decisão, representados pelo centro. O mapa foi dividido em quatro 

quadrantes, um para cada grande grupo de posições: academia, sociedade civil, 

sindicatos e gestão. A hipótese era a de que a cada posição corresponderiam pontos de 

vista sobre a questão e, portanto, um tipo de argumentação, um construto lógico. Como 

dizem respeito a esferas de influência diferentes, os critérios apresentam algumas 

variações para cada um dos quadrantes e pretendem expressar o estado do campo 

educacional com relação à questão do currículo em meados de 2014.  
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Figura 1 – Mapa das posições dos entrevistados 

 

Fonte: elaboração própria. 

A seguir são comentados os critérios de distribuição dos entrevistados pelos 

quadrantes. 

Acadêmico (códigos 200) – este agrupamento estrutura-se por nível de 

influência, tomando o prestígio no campo educacional como primeiro indicador que se 

compõe, a grosso modo, pelo prestígio da instituição a que o agente está vinculado – 

que se expressa no maior tempo de funcionamento, na presença de programas de pós 

graduação com boa avaliação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes) e, de modo geral, na percepção da importância relativa das 

trajetórias, que se expressa no reconhecimento que só é possível pela partilha do habitus 

Academia Sociedade Civil 

Sindicatos Gestão 
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da academia
3
. Por essa razão, a “escala de prestígio” dos agentes foi confirmada por 

algumas pessoas da área do currículo.   

Mais próximos ao centro do mapa ficaram os acadêmicos que ocupam cargos no 

Conselho Nacional de Educação. Um segundo nível de influência é o das consultorias 

ao Ministério e produção de documentos orientadores. Mais para a extremidade 

esquerda do mapa foram situados os acadêmicos menos envolvidos na produção de 

políticas educacionais. Na intersecção entre este quadrante e o da Sociedade Civil 

ficaram os códigos dos entrevistados que, tendo feito carreira na academia, têm se 

dedicado a prestar consultoria para Organizações Não Governamentais. 

Gestão (códigos 100) – este quadrante reuniu os gestores públicos de carreira, 

secretários de Educação e diretores escolares. O critério para a maior proximidade com 

o centro foi o âmbito de ação: se municipal, mais distante, se estadual, mais próximo. A 

construção do mapa evidenciou, nas trajetórias do campo acadêmico, um trânsito 

considerável entre o quadrante acadêmico e o da gestão educacional: quanto mais 

próximos das posições de maior poder com relação a questões curriculares no campo 

acadêmico, maior a tendência dos agentes a ocupar cargos de gestão executiva, o que 

deslocou alguns deles para este quadrante, de gestão.  

Sociedade civil (códigos 300 e 500) – neste quadrante, localizam-se os 

representantes das ONGs, associações e consultores para grandes empresas ou 

associações em temas educacionais. Mais centrais são as entidades que têm se dedicado 

a discutir consistentemente a questão do currículo nacional, mais precisamente da 

BNCC e que dispõem de mais recursos para fazer pressão nas instituições centrais.  

                                                           
3
 Habitus é um conceito utilizado por Bourdieu (1986) para expressar a incorporação, pelos agentes, dos 

valores específicos de um campo (ou de uma cultura). Essa incorporação organiza a percepção dos 

agentes e, portanto, o tipo de resposta que oferecem às situações do cotidiano. Essas respostas não são 

aleatórias, no sentido de que guardam uma coerência com os valores do grupo de pertencimento. No 

entanto, tampouco são conscientemente calculadas: existem, nos agentes, como uma espécie de 

repertório que é mobilizado de modo pré-consciente. Entre outras coisas, permitem reconhecer a maior 

ou menor legitimidade de um outro que pertence ao mesmo campo social, ou ao mesmo espaço social. 

No caso do campo acadêmico, permite, por exemplo, o reconhecimento instantâneo da maior ou menor 

legitimidade de uma publicação, de um congresso ou de uma pesquisa. 
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Sindicatos (códigos 400) – estes foram hierarquizados (ou seja, localizados mais 

próximos dos centros de poder) segundo o seu nível de abrangência: os federais antes 

que os estaduais e estes que os municipais.  

Os professores de ensino fundamental e gestores de escolas particulares 

(códigos 01 a 08) – As entrevistas indicaram que esses professores, tanto da escola 

pública como da escola privada, não constituem, individualmente, agentes com 

influência na negociação dos projetos curriculares, o que, da mesma forma que para os 

gestores das escolas particulares de elite, é perceptível no modo como responderam à 

entrevista. Este é o grupo que se encontra no canto inferior esquerdo da figura 1, 

próximos do grupo de gestão, mas não incluídos nele, e distantes dos círculos de poder. 
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II – Principais achados da pesquisa 

 

2.1. Um contínuo de pontos de vista: dos absolutamente contrários aos 
absolutamente favoráveis a uma determinada padronização curricular no país 
 

A análise demonstra uma variedade de concepções com relação ao que se 

compreende por currículo nacional ou BNCC, ou seja, mesmo que os entrevistados 

façam uso da mesma expressão, por exemplo “currículo nacional”, frequentemente 

referem-se a coisas distintas. Os pontos de vista foram estruturados por meio da 

mobilização de argumentos explicitamente a favor ou contra algo que organize, 

padronize, oriente as prescrições curriculares, as práticas docentes, o estabelecimento de 

conteúdos e métodos para o ensino em nível nacional. O respeito à diversidade, que 

aparece com várias nuances, é suporte central de tais argumentos, como veremos mais 

adiante. Os entrevistados favoráveis e os contrários a um currículo nacional às vezes 

mobilizam os mesmos argumentos para justificar seus distintos pontos de vista.  

Embora essa pesquisa tenha como objetivo lidar com os argumentos 

identificados de forma qualitativa, é importante relatar que 30% dos entrevistados 

estabeleceram uma definição ampliada de currículo, considerando-o como o conjunto de 

ensinamentos que a escola proporciona, para além da definição de conteúdos de ensino. 

Outros 30% afirmaram que um currículo é um conjunto de conteúdos de ensino. Muitos 

deles, para exemplificar, recorreram a documentos oficiais existentes no país: 

Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, Plano Nacional 

do Livro Didático. Ou seja, na amostra há entrevistados que consideram que esses 

documentos oficiais sejam conteúdos de um currículo. 

Foram também citadas as avaliações sistêmicas como fonte de padrões 

curriculares na ausência de uma política nacional explícita a respeito. A pesquisa 

detectou, portanto, não haver consenso no que tange ao modo de compreender o que é 

um currículo.  
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Então a minha compreensão de currículo, de Base Curricular 

Comum, uma Base Nacional Curricular Comum, ela tem a ver 

com a compreensão de que essa Base Curricular Comum ela é 

composta tanto das condições de materialidade pra que o 

processo educativo efetivamente aconteça, e essa é a 

heterodoxia que eu trago pro debate, porque o currículo é a sala 

de aula. Quando um aluno entra numa escola suja, depredada, 

com cadeiras quebradas, com mesas quebradas, com banheiros 

entupidos [...] ele recebe subliminarmente uma mensagem de 

que a escola que ele tem direito é aquela. (Entrevista cód. 254, 

par.5) 

A lei de “Diretrizes e Bases” deixa claro que é preciso uma base 

nacional comum (...). O grande problema é que não existe 

nenhum consenso nem sobre a concepção de currículo. (...) há 

uma discussão ideológica que tem uma repulsa ao currículo 

nacional porque diz que seria uma imposição do governo, de 

saberes iguais pra todo mundo e o fim da autonomia dos 

professores. Então no meio dessa confusão eu tenho claro que é 

preciso que os professores saibam o que eles devem ensinar para 

as crianças durante o ensino fundamental basicamente, onde isso 

é mais necessário. (Entrev. cód. 119, par. 2)  

 

Para analisar as 102 entrevistas se procedeu a uma grande linha de corte: quando 

perguntados a respeito de sua opinião sobre o estabelecimento de um currículo nacional 

no país, os entrevistados responderam se eram favoráveis ou contrários (ver figura 2).
4
 

Foi esse posicionamento inicial, portanto, que gerou a classificação “contrários” e 

“favoráveis”. Os dados denotam que não parece haver uma forte polarização entre os 

entrevistados que se disseram contra ou a favor, o que, a princípio, essa separação 

poderia levar a crer. Há nuances nas argumentações que sustentam as diversas posições, 

como por exemplo, os contrários ao currículo nacional mas que admitem a BNCC 

enquanto um mínimo de conteúdos/ expectativas/ direitos de aprendizagem para o país 

desde que se contemple a questão da diversidade; e os favoráveis à BNCC, desde que se 

constituam num mínimo de conteúdos/ expectativas/ direitos de aprendizagem para o 

país e seja elaborada a partir das questões da diversidade ou permita a sua incorporação. 

                                                           
4
 Embora o grupo dos professores do ensino fundamental e gestores de escolas particulares estejam muito 

longe das esferas de legitimidade e poder, suas entrevistas foram incorporadas à análise dos 

argumentos. 
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Disso resulta que as posições indicadas no mapa como contrárias ao currículo nacional 

não são coincidentes e, quando os argumentos são examinados em detalhe, alguns 

apresentam muita semelhança com as ponderações de entrevistados que são favoráveis a 

um currículo nacional ou, mais especificamente, à BNCC. 

Essas nuances podem ser representadas como um contínuo (Quadros 1 e 2), em 

função dessa percepção de inexistência de uma separação claramente definida entre os 

que se posicionaram de forma contrária e aqueles que se posicionaram de forma 

favorável ao currículo nacional.  Desse modo, a noção de contínuo, de um deslocamento 

gradual, que vai dos que são absolutamente contrários a qualquer definição curricular ou 

padronização nacional até os que consideram que se deve definir com bastante detalhe 

tudo o que é ensinado nas escolas para orientar inclusive a formação de professores, 

parece ser adequada. É importante observar, de saída, que os polos do contínuo – pontos 

de vista fortemente favoráveis ou contrários - possuem pouca representatividade 

numérica no conjunto e são quase todos de pessoas vinculadas à academia.  

A pesquisa detectou concentração de pontos de vista contrários a um currículo 

nacional ou a uma BNCC ao redor das instâncias decisórias, conforme pode ser 

observado na figura 2. Dada a natureza exploratória desta pesquisa, outras perguntas são 

necessárias. Essa tendência permaneceria caso a amostra fosse expandida? Se sim, o que 

explicaria essa situação? Quais os modos de funcionamento concreto desse jogo 

específico de poder?  
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Figura 2 - Entrevistados a favor ou contra o Currículo Nacional Comum 

Legenda 

Favoráveis 

Não favoráveis 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme se depreende da figura 3, abaixo, a pesquisa indica haver 

quatro distintas categorias de pontos de vista entre os que se declararam contrários a 

uma base nacional curricular comum: aqueles completamente contrários; aqueles que 

consideram a discussão desnecessária, porque a BNCC já existe e precisa ser 

implementada; aqueles que a aceitariam se fosse constituída por um núcleo mínimo 

elaborado com base em conteúdos que se reportam à diversidade; os que aceitariam se 

fosse constituída por um 
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núcleo mínimo de conteúdos universais, complementado localmente por conteúdos 

relativos à diversidade local e às minorias. 

Para os pontos de vista contrários ao currículo nacional (com a exceção dos que 

consideram o debate desnecessário), é uma ideia fundante que a escola é uma instituição 

de construção de identidades, realizando um processo longo de socialização durante o 

qual os alunos aprendem, por exemplo, o que é ser brasileiro, quais são suas aptidões. 

Nesse processo, podem aprender também se merecem ou não um destino social 

diferente daquele de seus pais. Para esses, nas escolas, muitas vezes vão se constituindo, 

aos poucos, por meio das avaliações dos professores, das interações no ambiente 

escolar, a ideia de que se é inapto para o conhecimento e para uma inserção social mais 

qualificada. Esses segmentos acabariam chegando, de acordo com essa perspectiva, de 

modo imperceptível, à compreensão de que “a escola não é para mim”, ou “a leitura não 

é para mim”, ou ainda “não sou inteligente”. Ao propor determinados conteúdos e 

modos de relação com o conhecimento como sendo “os legítimos”, “corretos” e 

“naturais”, a escola acabaria ensinando que há modos errados ou piores de se falar ou 

pensar. E quando as pessoas cuja cultura de origem está distante do modo escolar de 

compreender o mundo vão à escola, descobrem que sua fala e seus costumes são errados 

e piores levando-as, assim, a uma percepção de que eles próprios não servem para a 

escola ou para aquilo que ela pode proporcionar em termos de ascensão (ou inserção) 

social. A esse efeito de exclusão e marginalização que a escola com currículo 

“padronizado” acarretaria sobre os grupos dominados, esse ponto de vista contrapõe um 

ensino que atente para os modos locais de produção de conhecimento, para as 

tecnologias disponíveis e para as relações de poder que se configuram. Desse modo, o 

conhecimento local e as tradições que constituem a identidade desses grupos não seriam 

diminuídos ou eliminados em favor de um padrão que é coincidente ou mais próximo 

daquele das camadas dominantes (a “cultura legítima”). Trata-se de uma perspectiva 

que se expressa como atenta às relações de dominação cultural que existiriam em todas 

as sociedades e que, em nossa cultura, se perpetuariam por meio da escolarização. A 

definição de uma BNCC serviria, nesse construto lógico, para favorecer a dominação. 
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A proposta de uma pedagogia emancipadora é fortemente mobilizada pelos 

entrevistados que se situam no extremo contrário ao currículo nacional ou BNCC, pois 

estes pensam a escola como um lugar privilegiado para dar sentido e refletir sobre as 

experiências cotidianas dos alunos, ao invés da escola como um lugar no qual se 

adquirem conhecimentos necessários para o convívio social e para o mundo do trabalho. 

Isso significa, no nível do cotidiano, uma escola que produza seu próprio currículo, que 

organize conhecimentos e aprendizagens, a partir de seu entorno, o que seria impedido 

ou dificultado por um documento nacional.  

Uma categoria que se destaca entre os contrários à BNCC remete à inutilidade 

da discussão do tema, uma vez que, segundo alguns entrevistados, esta já existe, ainda 

que não tenha sido efetivamente implementada. Alguns a reconhecem nos PCNs, outros 

a reconhecem nas Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Cabe mencionar que, entre os que se declararam contrários a definições 

curriculares mais gerais para o país, há dois entrevistados que mencionaram a existência 

de tradições de trabalho docente que constituem uma expertise curricular e que 

precisariam ser respeitadas. Nesse ponto de vista, a implementação de uma BNCC 

representaria um ataque à autonomia docente.  

Os pontos de vista mais ao centro do contínuo, ainda no âmbito dos contrários ao 

estabelecimento de um currículo nacional admitem uma BNCC, desde que se considere 

uma série de questões que dizem respeito, sobretudo, à diversidade. Ou seja, caso se 

adote no país uma BNCC, que se estabeleça um núcleo mínimo, de fato essencial, de 

conhecimentos comuns que seriam básicos para os processos de escolarização, 

mantendo a maior autonomia possível para as escolas e para os sistemas de ensino 

contribuírem com aquilo que consideram específico. Quando instados a definir o que 

seria compreendido por esse núcleo mínimo, aparece uma posição que defende que ele 

seja construído a partir da diversidade cultural, superando uma visão hegemônica da 

história, da geografia, do ensino de língua, que é, afirma-se, geralmente formulada em 

ambientes urbanos, de matriz europeia. Quando se comenta o currículo existente no 
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país, fala-se da produção de materiais didáticos no eixo Rio-São Paulo, que é onde se 

situam as grandes editoras que fazem a produção e distribuição nacional, como um dos 

fatores limitadores de uma produção local que contemple vivências e realidades 

culturais locais. Tais pontos de vista defendem, de certo modo, uma inversão das 

relações de poder que, segundo essa perspectiva, estão envolvidas na construção do 

currículo, propondo um processo que vá  “de baixo para cima”.   

pensando na política nacional precisaria que essas populações 

fossem protagonistas dessa discussão. Que eles participassem 

da elaboração dessa política nacional. (.,..) Representantes dos 

movimentos sociais identitários, que são os movimentos 

indígenas, os movimentos negros, movimentos do campo, 

movimento dos trabalhadores. Que possam participar de 

forma ativa, propositiva, e não apenas construtiva. E o estado 

brasileiro precisa considerar a pluridentidade dessa nação. Então 

pensando o Currículo Nacional sem a participação desses povos, 

desses grupos, é anular, é tentar homogeneizar uma identidade 

que não existe (...) questão étnica como um eixo fundamental na 

construção de uma política curricular, porque currículo é uma 

política identitária. (...) quando essas populações dizem o que 

querem estudar, e por que querem estudar determinadas 

coisas da cultura. (Entrev. cód. 280, par. 2, 4 e 6)  
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Figura 3 – Detalhamento das posições dos entrevistados contrários à Base Nacional 

Curricular Comum 

 

 

Legenda 

Completamente contrários 

É preciso que se implemente o que já existe  

Núcleo Mínimo com base na diversidade  

Núcleo Mínimo complementado pela diversidade  

Favoráveis 

Fonte: Elaboração própria.  
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No contínuo de argumentos e pontos de vista identificados por esta pesquisa, a 

ideia de que é positivo que a escola tenha uma boa interlocução com as realidades locais 

e as particularidades culturais não é exclusiva dos opositores de um padrão mínimo para 

as escolas no país. Ela é mobilizada também por muitos dos entrevistados favoráveis a 

uma BNCC, particularmente os que podem ser chamados de “moderados”, nas posições 

centrais do contínuo. Da parte desses últimos, há bastante receio que o estabelecimento 

de uma BNCC sirva para reforçar as diferenças existentes no país, como, por exemplo, 

favorecer a condução de políticas curriculares demasiadamente atreladas às avaliações 

externas com base em testes padronizados, sem o ajuste fino às condições 

socioeconômicas locais. Essa situação, em tais pontos de vista, serviria para ampliar a 

exclusão escolar, social e cultural. 

Há, portanto, entre os contrários e os favoráveis a um currículo nacional, pontos 

de vista que concordam com um núcleo mínimo em todo o país, desde que 

complementado pelas realidades locais. No caso dos primeiros, trata-se de suposições 

quanto ao que seria aceitável e somente foram apresentadas após solicitação do 

entrevistador. No caso dos segundos, trata-se de propostas que efetivamente defendem e 

que foram apresentadas espontaneamente.  

Percebe-se que a constatação da diversidade em todas as suas formas, 

compreendida às vezes como diferença, às vezes como riqueza do país, às vezes como 

fonte de desigualdade social e cultural, pode ser considerada como o eixo estruturante 

da maior parte dos pontos de vista: os contrários a um currículo nacional tendem a 

considerar que o direito à diferença deve ser respeitado e que a padronização curricular 

seria necessariamente contrária a esse suposto; os mais moderados tendem a considerar 

que a diferença cultural deve conviver com mecanismos de integração social, um papel 

atribuído à escola; os mais favoráveis tendem a afirmar que não consideram que a 

escola seja um lugar de produção de identidades e cultura, mas apenas uma parte da 

vivência cotidiana dos alunos, espaço de aprendizagem de conteúdos relevantes para a 

vida social e para o trabalho. Nesse caso, uma maior padronização não seria deletéria ao 
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respeito, valorização e construção de culturas autênticas e à preservação de identidades 

locais, já que estas aconteceriam sobremaneira fora da escola.  

É importante ressaltar que, tal como se observa na imagem que representa o 

contínuo dos argumentos (Quadros 1 e 2), existe uma sobreposição entre o bloco mais à 

esquerda do grupo contrário a padrões nacionais para o ensino e o bloco mais à direita 

do grupo favorável. Em outras palavras, se os quadros 1 e 2 fossem postos em linha, um 

ao lado do outro, teríamos uma progressão que iria dos absolutamente contrários a 

qualquer padronização, favoráveis a que cada escola faça seu currículo, aos 

absolutamente favoráveis ao máximo de padronização, um currículo único e detalhado 

para todas as escolas do país. Entre um e outro há uma gradação, de contrários a 

padronizações que admitem algum elemento comum para orientar as escolas, ou para 

fins práticos (de transferência de alunos, por exemplo) até favoráveis a padronizações 

mas que gostariam que houvesse alguma flexibilidade para dar conta da diversidade 

cultural do país. No meio dessa progressão, os argumentos dos contrários (aqueles que  

admitem alguma orientação comum) e dos favoráveis à padronização (aqueles que 

percebem a necessidade de preservar a especificidade) coincidem, ou seja, usando 

praticamente os mesmos argumentos esses dois grupos defendem pontos de vista muito 

próximos. Neste caso, encontra-se também entre o grupo favorável a questão do respeito 

à diversidade cultural e econômica do país como condição para a adesão a um projeto 

de BNCC. Dentre esses pontos de vista, há aqueles que, reconhecendo o direito à 

integração dos grupos tradicionalmente excluídos dos processos de escolarização, 

acreditam que uma BNCC (seus elementos comuns) deve ser proposta a partir das 

realidades locais: conteúdos relativos à realidade local devem estar presentes numa base 

comum, como forma de garantir que esta não se torne um currículo mínimo (ou único) a 

ser implementado, sem respeito aos conteúdos vinculados à diversidade.  

Outra variação do argumento favorável a um currículo nacional ou à BNCC que 

respeite as diferenças defende que existem conteúdos que podem ser estabelecidos para 

todo o país nas diversas áreas de conhecimento, ou seja, universais, mas que esses 
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devem ser complementados localmente de modo a garantir a presença na escola de 

conteúdos que refletem as peculiaridades das culturas locais. 

Nós consideramos importante ter uma base comum nacional, um 

referencial nacional, mas que esta base comum e este referencial 

não retirem do professor a liberdade de construção das suas 

aulas. Não inviabilize o professor avançar, ir além do que está 

no currículo. E também que esta base comum não oprima as 

visões sobre as disciplinas de construção das memórias: como a 

análise crítica na História; a identidade local na Geografia, onde 

as pessoas moram. (...) No fundo qual é o segredo: a base 

comum nacional tem que ser definida nacionalmente, mas 

obrigatoriamente tem que exigir que estados e municípios 

construam uma referência curricular que vá além da base 

comum. (Entrevista cód, 302, par. 2 e 17) 

Eu acredito num forte sistema curricular que tenha uma base 

comum nacional, mas este forte sistema curricular parte de uma 

base comum e vai ser complementado em cada estado e 

município.(...) E a questão das culturas locais, por ex. 

quilombolas, etnias? Tem obrigatoriamente de fazer parte da 

base comum nacional. (Entrevista cód. 302, par. 20, 21-22)  

O contínuo favorável contempla, no que se refere à extensão do currículo, duas 

grandes posições que se desdobram: a do Núcleo Mínimo e a do Núcleo Comum. Esta 

diferenciação remete à extensão dos conhecimentos/ expectativas/ direitos de 

aprendizagem que seriam objeto de padronização nacional. Os que defendem um 

Núcleo Comum consideram que este não deve contemplar apenas o mínimo de 

conhecimento necessário, uma vez que este acabaria se tornando a totalidade do 

currículo nas regiões em que as escolas são mais precarizadas.  

Ela deveria estabelecer uma unidade cultural primeiramente (...) 

que existem questões culturais que são comuns, que dão uma 

identidade nacional, e isso não significa o desrespeito às 

diferenças, às especificidades. Mas eu penso que é fundamental 

que nós tenhamos um Currículo Nacional. E aí não é só 

definição, já é um ponto de vista. Eu sou a favor de um 

Currículo Nacional. (...) Quando eu falo numa Base Comum 

Nacional eu estou falando de um currículo que estabeleça (...) 

um mínimo comum, agora eu usei o termo, que estabeleça, que 
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trabalhe uma cultura com ele. Mas esse mínimo comum, eu 

estou entendendo assim, comum é um conjunto de 

conhecimentos, que eu penso que são fundamentais, que toda a 

sociedade tenha acesso a ele. (...) Eu penso que essa Base 

Comum, ela deveria mobilizar aquilo que a gente chama de, 

vamos dizer assim, arte, cultura, tecnologia, ciência. (...) Com 

isso, eu quero dizer assim, eu sou contra currículos locais? Sou, 

eu sou contra currículos localizados.(Entrevista cód. 217, par. 3) 

São receios comuns entre os pontos de vista “moderados” do contínuo, mesmo 

entre aqueles favoráveis à BNCC, que um currículo nacional ou uma BNCC sirva à 

hierarquização das escolas por meio das avaliações baseadas em testes de larga escala. 

Consideram que o foco nos resultados dessas avaliações levaria ao abandono dos temas 

locais e significativos porque geraria, nas escolas, priorização dos conteúdos relativos às 

habilidades mais diretamente cobradas nos testes.  

No extremo do contínuo, encontram-se pontos de vistas amplamente favoráveis 

ao estabelecimento de um currículo nacional / uma BNCC para os quais as diferenças 

culturais encontram-se, no país, associadas a desigualdades econômico-sociais e de 

direitos. Para esses, dada a correlação entre desigualdade social e escolar, uma vez que 

as escolas situadas em lugares mais pobres, que têm alunos menos favorecidos em 

termos de background familiar, têm também um desempenho nitidamente inferior nos 

testes em larga escala, um currículo nacional que garanta que todos os alunos aprendam 

o mesmo ou uma mesma BNCC, geraria maior equidade no país.

No contínuo, essa posição, que corresponde ao maior desejo de padronização do 

ensino, defende que exatamente o mesmo currículo seja previsto para todo o país, de 

modo que se possa garantir que todos os alunos tenham acesso aos mesmos conteúdos e, 

portanto, tenham seu direito à aprendizagem garantido. Nesse caso, o ponto de vista traz 

argumentos que defendem que se selecione para um currículo nacional conhecimentos 

universais e que sejam organizados de forma bastante detalhada no documento, com 

progressão clara.  
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Então eu acho que a gente teria que, a partir desse documento, criar, 

porque o que acontece hoje no Brasil, a gente tem um vazio, esse 

vazio foi preenchido pelo livro, pela avaliação, pelos currículos 

estaduais naqueles estados que conseguiram fazer, pelos sistemas de 

ensino naquele município que comprou apostila do não-sei-quem, 

percebe? Esse vazio está sendo preenchido de maneiras distintas, 

melhores, piores. O que acontece é que essa forma de preencher o 

vazio gera desigualdade, porque um estado rico conseguiu fazer um 

currículo, tem estado que não conseguiu fazer até hoje, e adivinha, não 

é o rico, é o pobre. Então você vai ter currículos e currículos, reais né, 

que estão acontecendo na escola. (...) Aonde está a diferença, a 

diferença está de fato nessa diversidade, ou está que uns nivelam mais 

pra cima outros nivelam mais pra baixo? (Entrevista código 238, p. 

34) 

Praticamente todos os entrevistados consideram que há, no país, um grande 

desafio para a formação dos professores. Apregoam uma noção de autonomia relativa 

do ensino, condicionada pelos marcos legislativos, pelas estruturas administrativas das 

redes de ensino e pelo sentido social dessas práticas. Em razão disso, consideram que 

deixar que os professores sejam os autores únicos do currículo seria uma 

irresponsabilidade, tendo em vista a má qualidade da formação para a docência no país 

e a diversidade de condições de trabalho. Os mais favoráveis à definição de um 

currículo nacional agregam, a título de argumento que, nos lugares em que o ensino está 

pior estruturado (geralmente onde as populações mais pobres são atendidas), haveria de 

fato um ensino de má qualidade, incompleto. E que essa situação poderia ser minorada 

caso houvesse  parâmetros curriculares explícitos, detalhados. 

Há ainda argumentos que focalizam o fato de que esse currículo nacional ou uma 

BNCC permitiria o controle social da escola, já que os pais saberiam o que seus filhos 

deveriam aprender em cada etapa da escolarização. Desse modo, haveria menor 

possibilidade de que um determinado professor ou escola deixasse de ensinar algo 

estabelecido como necessário a todos. Para esses pontos de vista, favoráveis à BNCC, a 

formação de professores também seria melhor estruturada no país, uma vez que poderia 

ser orientada por essa base comum, garantindo uma formação com mais capacidade de 

se voltar para a prática do ensino e para os conteúdos escolares definidos. Em tais 

pontos de vista, mesmo um professor com problemas em sua formação inicial teria mais 
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condições de entrar na sala de aula com orientações mais claras para suas práticas de 

ensino, uma vez que a sequenciação e a organização dos conteúdos estariam presentes 

no documento.  

Currículo, num sentido amplo, são todas as vivências que as 

pessoas têm na instituição escolar, fala-se mesmo em currículo 

oculto pois talvez o que de mais importante se vive na 

instituição escolar é o que não está determinado explicitamente, 

mas enfim, é a definição de quais conteúdos, a própria cultura 

escolar, tudo isso compõe um conceito amplo de currículo. Num 

conceito mais restrito que, no meu ver, é o que interessa a essa 

pesquisa, é a definição das habilidades, atividades, competências 

que o aluno deve adquirir no decorrer da educação básica, e isso 

definido para cada seguimento, ou seja, para a educação infantil, 

pro ensino fundamental e pro ensino médio, e definido mesmo 

para cada ano. Eu sou realmente a favor de que um currículo 

defina ano por ano até onde os alunos devem chegar. Eu acho 

que é um direito do cidadão, aqui entendido com a criança, o 

jovem, e é um direito das famílias, que se garanta que aquilo que 

a sociedade considera que é importante que os indivíduos 

adquiram, conhecimentos, habilidades, competências, que isso 

seja garantido pela escola. Então é isso o que precisa ser 

definido no país. (Entrev. cód. 225, par. 2)  

Estamos falando que o currículo ou o que quer que a gente 

chame, ele diz o que deve ser ensinado, e o que os alunos devem 

aprender. O que os alunos devem ser capazes de aprender e o 

que ambos tem que prestar contas como tendo sido aprendido. 

Então essa é a base. Isso torna a missão da escola muito mais 

fácil. Torna a missão do professor muito mais fácil. Torna o 

professor muito mais imputável pelo seu desempenho. (...) Eu 

acho que há todo espaço no Brasil para um currículo mínimo. 

(...) Como é que você vai cobrar do professor se ninguém disse 

pra ele o que ele tem que ensinar? É uma questão de imputação, 

é uma questão de prestação de conta, é uma questão de clareza. 

(Entrevista cód. 501, par. 4, 8) 

Aparece também com bastante intensidade entre distintos pontos de vista do 

contínuo a ideia de que é preciso garantir condições materiais para a implementação de 

um currículo nacional ou de uma BNCC. Tais condições envolvem desde materiais para 

o ensino e a estrutura física para a escola como o salário dos professores.
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se a gente não levar em consideração as condições em que esses 

professores trabalham nas escolas, essa discussão de currículo não 

avança, porque pra gente ter projeto político pedagógico elaborado no 

âmbito da escola, nós temos que ter condições objetivas pra essa 

elaboração, a primeira delas é ter uma sala, um espaço físico onde 

esses professores possam se reunir e discutir entre eles quais 

conteúdos fazem sentido, o que tem significado pros alunos deles, o 

professor de matemática precisa escutar o de português que precisa 

escutar o de geografia etc, etc (Entrevista cód. 212, par. 15) 

No caso do estabelecimento de uma BNCC, para o total dos pontos de vista 

favoráveis seria necessário ainda levar em conta as diferenças regionais, tanto culturais 

como econômicas, para se pensar os modos pelos quais se pode matizar seus processos 

de implementação num país tão diverso quanto o Brasil. Para todos, caso não haja 

mecanismos de compensação, há o temor de que as escolas nas regiões mais 

desfavorecidas e com menos recursos materiais e humanos não consigam alcançar os 

padrões mínimos e sejam penalizadas, tanto simbolicamente (ao permanecerem nos 

níveis inferiores em classificações advindas de sistemas de avaliações externas pautadas 

em testes em larga escala) como em termos do funcionamento do sistema, recebendo 

menos recursos ou, tal como alguns sugerem, com seus diretores e professores sendo 

legalmente responsabilizados pelo fracasso em atingir metas de aprendizagem que são, 

tendo em vista as condições, impossíveis de se obter.  
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Figura 4 - Conjuntos dos posicionamentos favoráveis 

Legenda 

Currículo a partir de conhecimentos comuns, preservando a diversidade 

Definição a partir das realidades locais 

Favoráveis a um núcleo mínimo que seria complementado localmente 

O mesmo ensino para todos 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 1 - Contínuo de argumentos dos entrevistados contrários à padronização 

curricular 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 2 - Contínuo de pontos de vista dos entrevistados favoráveis à 

padronização curricular 

Fonte: Elaboração própria. 

Sou completamente 
contra, porque 

É um mecanismo de 
homogeneização/ 
padronização que 

reproduz a exclusão social 
e escolar - impõe 

identidades. 

Sou contrário porque 

Já existe um currículo 
nacional (Diretrizes e PCN); 

é preciso  garantir 
condições materiais para 

sua implementação. 

Em princípio sou 
contrário, mas se for 

existir um, deve ser um 
núcleo mínimo.  

A diversidade deve ser a 
base desse núcleo mínimo.  

Ao núcleo mínimo devem 
ser acrescentados 

conteúdos da diversidade. 

Sou favorável, desde 
que seja um núcleo 

mínimo 

Definido com base nas 
realidades locais.  

Evite a homogeneização 

De natureza universal, seja 
complementado por cada 

escola.  

Acolha a diversidade como 
contraposição à cultura 

dominante. 

A favor, desde que as 
diversidades culturais 

sejam respeitadas 

Os grupos dominados/ 
excluídos tem o direito de 
integrar-se à sociedade. 

Os conteúdos devem ser 
pensados do local para o geral. 

A integração dos grupos 
excluídos é importante, mas é 

preciso preservar as 
diferenças.  

Os conteúdos devem ser 
estabelecidos nacionalmente, 
com complementação local. 

A favor de um 
currículo padronizado 

para todo o país 

Garantia do mesmo ensino 
para todos, com definição 

federal de conteúdos 
universais. 
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Uma leitura atenta da Figura 5, abaixo, evidencia a concentração ao redor das 

instâncias decisórias tanto de agentes contrários à padronização curricular como de 

agentes que, embora favoráveis, pensam que, se ela ocorrer, deve preservar a 

diversidade, ou seja, os elementos mais moderados entre os favoráveis. Essa 

configuração permite visualizar certa dificuldade não só para que se chegue a alguma 

acordo, como também para a discussão do tema no nível federal, já que pensar 

centralmente padrões curriculares que respeitem as diversidades do país revela-se uma 

tarefa extraordinariamente difícil. O que se pode visualizar aí como consenso básico é a 

defesa da necessidade da existência de algum mecanismo ou recurso nacional que possa 

orientar o ensino. Qual o seu alcance, em termos da prescrição do trabalho dos 

professores e da autonomia das escolas e redes de ensino, ainda é um tema para o 

debate. 
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Figura 5 - Conjunto total de pontos de vista expressos no contínuo de argumentos. 

Legenda 

Completamente contrários  

É preciso que se implemente o que já existe  

Núcleo Mínimo com base na diversidade  

Núcleo Mínimo complementado pela diversidade  

Currículo inclusivo a partir de conhecimentos comuns, preservando a diversidade 

 Definição a partir das realidades locais 

Favoráveis a um núcleo mínimo que seria complementado localmente 

O mesmo ensino para todos 

Fonte: Elaboração própria.  
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O modo como a questão da diversidade aparece como balizador da discussão 

sobre a BNCC, tanto para delinear pontos de vista favoráveis quanto contrários, parece 

expressar uma tensão entre a percepção de que a escola é responsável por propiciar o 

acesso de todos a conhecimentos necessários e que dirimem desigualdades e a 

percepção de que a escola também produz ou reforça desigualdades. 

O caso da educação escolar indígena parece exemplificar bem essa tensão. Há 

pontos de vista que articulam argumentos que defendem que a escola é instância de 

opressão dos povos indígenas, obrigados a se inserir num sistema que considera apenas 

formalmente sua língua e costumes. 

Levantou-se um professor indígena que comentou: “professor, o 

Ministério da Educação criou a prova Brasil e criou o Ideb...”, aí me 

explicou corretamente o que era o Ideb e o que era a Prova Brasil, 

explicou. Eu não tinha nenhum reparo a fazer na explicação que ele 

me deu, afinal perguntou: “professor, na Constituição Federal está dito 

que os povos indígenas têm o direito à sua língua, e a educação em 

sua língua, como vocês fazem a Prova Brasil apenas em português? 

Vocês querem o quê, querem mostrar que a educação indígena é a pior 

do Brasil? Se o nosso direito constitucional é ensinar na língua, a 

avaliação tem que ser na nossa língua.” Isso é um exemplo extremo de 

como uma visão padronizada de currículo ao invés de ajudar a 

compreender a desigualdade, produz desigualdade. Então assim, você 

está produzindo sobre uma população que já tem um peso do 

preconceito brutal sobre ela, você está produzindo um atestado de 

incapacidade, por incapacidade nossa de executar aquilo que a 

Constituição determinou. (Entrevista código 203, par. 24)5 

Eu tenho muito medo de que pensar [que] um Currículo Nacional se 

transforme [n]aquilo que sempre no Brasil se levou em conta a ideia 

de unidade. Isso é muito perigoso e muito ruim para segmentos étnico-

culturais diferenciados como são os povos indígenas. (...) A ideia de 

unidade no Brasil sempre significou a ideia de negação às culturas, às 

etnias, aos segmentos diferenciados. Em nome de uma unidade 

sempre se tentou negar de alguma maneira/ excluir todos os 

segmentos que se apresentam de forma diferenciada. Daí, acho que é 

tem que se levar em conta essas questões com muito cuidado. 

(Entrevista código 218, p.4) 

No entanto, a presença da instituição escolar nas aldeias também é vista como 

elemento fundamental de sobrevivência da própria cultura indígena. 

5
 As citações retiradas das entrevistas remetem ao código do entrevistado (seu número de identificação) e 

ao parágrafo da transcrição. 
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eles hoje estão muito conscientes de que querer isso, esses 

conhecimentos do mundo não indígena, do mundo ocidental, isso não 

significa em nada a desvalorização e a negação das suas culturas. 

Nada disso. Nada. Eles se sentem muito orgulhosos quando eles 

dominam os conhecimentos e as tecnologias do mundo branco, do 

mundo não indígena, e ao mesmo tempo eles dominam os deles. Eles 

sentem o maior orgulho porque além de eles saberem a sua língua 

indígena, as suas tradições, as danças, os rituais, eles também são 

capazes de ter um bom domínio do mundo do branco, manejar o 

computador, internet, e assim por diante. (Entrevista código 218, p.36) 

Há pessoas que acham que o índio ele não tem tanta necessidade de 

ser um cidadão universal. Preferem que ele seja índio como no 

passado. Existe essa visão distorcida, de exotismo né. Do naturalismo, 

de que o índio deveria lutar para continuar na sua aldeia, intocável, 

sem nenhum desenvolvimento tecnológico, sem domínio de nenhum 

instrumento tecnológico novo porque isso o desvirtua, ou seja, que ele 

para continuar sendo índio tem que ser intocável, na terra deles, mas 

não é o que os índios pensam nem querem. (Entrevista código 221, 

par. 22) 

As relações entre o nacional e o local, entre o geral e o particular, entre a cultura 

comum e as culturas específicas indicam que a forma como se compreende a questão da 

diversidade no país pode ser um elemento central na discussão sobre o estabelecimento 

de uma base nacional curricular comum, conforme prevê o novo Plano Nacional de 

Educação. 

O modo como a ação da escola pode suprimir ou favorecer a manifestação da 

diversidade cultural é enfatizado nas perspectivas que consideram o currículo um 

elemento de formação da identidade, colocando a escola como parte central da 

experiência dos alunos. Nesse sentido, um currículo padronizado para todo o país 

tenderia a suprimir as particularidades, contribuindo para o desaparecimento de práticas 

culturais específicas e, na medida em que perpetuaria o distanciamento entre a escola e 

os saberes cotidianos dos alunos, contribuiria para manter a situação de exclusão que se 

expressa atualmente nos índices de evasão e de fracasso escolar.  Outros entrevistados 

não consideram que a definição de conteúdos universais para o ensino de todos impeça 

que a escola trabalhe com questões culturais próprias das localidades. Esses pontos de 

vista parecem não atribuir tanto peso à escola no que tange à formação de identidades, 

uma vez que essa instituição seria apenas parte da experiência total dos alunos. 
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Tenho em XXX [local] 84 etnias (...) conteúdos básicos, 

aprendizagem, ensino é uma coisa. Cultura a gente vai aceitar. Vai ter 

aquele momento que o professor vai trabalhar a cultura. Mas isso não 

me impede de trabalhar esses conteúdos aqui. (Entrevista código 124, 

p. 85)

Nesse sentido, o impacto da compreensão de uma BNCC como currículo único 

diz respeito predominantemente às dimensões da integração social e da equidade, sendo 

visto como positivo na medida em que possibilitaria a diminuição da desigualdade 

escolar e o acesso aos conhecimentos básicos para a vida na sociedade mais ampla, o 

que impactaria também a desigualdade social.  

No que tange à questão da finalidade do ensino, chave para definições em 

relação a currículos, os entrevistados não consideraram que uma proposta de BNCC 

estaria, nesse momento histórico, embasada na existência de um projeto de nação ou de 

nacionalismos exacerbados. 

2.2. Principais supostos dos argumentos identificados na análise dos dados 

A análise dessa pesquisa exploratória sobre pontos de vista a respeito da 

padronização curricular no país parece indicar a existência de supostos relevantes para a 

estruturação de argumentos e pontos de vista contrários e favoráveis ao estabelecimento 

de um currículo nacional ou, mais precisamente, de uma BNCC no país.  

Contrários 

Os pontos de vista contrários à BNCC estão mais assentados nos seguintes 

supostos: 

 o entendimento da escola como reprodutora da dominação de

determinados grupos sociais sobre outros, razão pela qual seria

necessário focalizar, nas definições curriculares, o conhecimento local, as

experiências comunitárias;
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 a compreensão de escola mais como um lugar de emancipação, de

construção de sentido para as experiências dos alunos e menos como

lócus de aquisição de conhecimentos necessários para a inserção na vida

social e no mundo do trabalho;

 a compreensão de escola como lócus de construção de identidades;

 as desigualdades no país são produzidas ou corroboradas pela escola;

 a preocupação em preservar a cultura local e a diversidade regional;

 o receio de que se rompa com o pacto federativo;

 a noção de que há uma tradição docente de trabalho que estrutura o

currículo das escolas  e que precisar ser respeitada;

 a visão de que já existem no país documentos curriculares nacionais;

 a concepção de que qualquer tipo de padronização não respeita

diferenças.

 qualquer padronização curricular guiará as avaliações baseadas em testes

em larga escala, que terminam necessariamente por produzir hierarquias

escolares e educacionais.

 sem zelo pelas condições materiais e salários dos professores não há

possibilidade da implementação de BNCC.

Em pontos de vista que fazem uso desses argumentos para justificar sua posição 

contrária, um currículo nacional ou também uma BNCC favoreceria a reprodução das 

desigualdades; impediria as escolas de realizar seu principal papel em torno de gerar 

significados para as práticas cotidianas dos alunos; ou poderia ainda acarretar a 

imposição da cultura dominante, sem consideração às diversidades, entendida como 

cultura local, realidade local, diversidade regional, conhecimentos relevantes para as 

minorias, dentre outros.  

Favoráveis 

Os principais supostos que sustentam os pontos de vista favoráveis à BNCC são: 

 a educação básica é direito de todos;
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 há forte desigualdade social e escolar no país;

 o acesso de todos a conhecimentos universais é um meio de enfrentar as

desigualdades;

 a escola tem como papel distribuir entre todos o conhecimento que se

julga essencial para a integração social, para a vida social e para o mundo

do trabalho;

 as desigualdades culturais estão correlacionadas às desigualdades sociais

e escolares;

 a escola não é o único lócus de produção de identidades e cultura e sim

uma parte da vivência dos alunos, espaço de aprendizagem de conteúdos

relevantes para a vida social e para o trabalho;

 a escola favorece a inclusão social dos setores historicamente excluídos

da escolarização;

 a padronização curricular aumenta o controle social sobre a escola

gerando cumprimento do currículo e favorecendo o acompanhamento das

famílias;

 a padronização curricular organiza a formação dos professores e orienta

o seu trabalho.

2.3. Argumentos e posição dos entrevistados no campo educacional 

Ao construir o mapa total de posições (Figura 5), foi possível identificar algumas 

relações entre a posição dos entrevistados no campo e os argumentos que mobilizaram. 

Por exemplo, o grupo dos acadêmicos concentra a maior parte dos entrevistados que se 

mostram bastante contrários à BNCC, posição justificada pela compreensão de que a 

escola assim veria ampliada a sua função de dominação cultural e de reprodução das 

desigualdades sociais. É também no quadrante academia que se encontram, em número 

menor, os mais extremadamente favoráveis a um currículo completamente padronizado 

para todo o país, acompanhados por alguns dos professores do ensino fundamental.  
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Pode-se dizer esses extremos corresponderiam a percepções sobre os sistemas de 

ensino marcadas por pontos de vista teóricos mais generalizantes e de princípio. Uma 

hipótese é a de que essas formulações expressem a distância concreta que existe entre as 

universidades e o cotidiano das redes de ensino, o que foi assinalado por muitos dos 

entrevistados quando criticavam a formação de professores que se faz nas universidades 

brasileiras. Não é possível ignorar, no entanto, que o campo acadêmico constitui uma 

grande fonte de legitimidade e poder em termos das políticas educacionais do país. 

Nesse sentido, o fato de que o grupo dos contrários à BNCC esteja predominantemente 

nesse quadrante revela os obstáculos que esse projeto, previsto no PNE, deverá 

enfrentar, uma vez que aí está a maior parte das pessoas entrevistadas com grande poder 

de influência na tomada de decisões e na formação de opiniões em questões relativas às 

políticas curriculares (exemplo: grandes bolsistas do CNPQ, membros de comissões da 

Capes para avaliações de cursos, acadêmicos que assessoram o MEC, membros do 

Conselho Nacional de Educação e membros das câmaras de Educação Básica do 

Congresso Nacional). 

No caso dos entrevistados do quadrante da Sociedade Civil, as respostas 

evidenciam uma percepção ampla do campo de disputa, das posições em jogo neste 

debate, provavelmente porque estão empenhados diretamente em influenciar as 

instâncias de decisão. Observa-se, no mapa de posições, que estes são, em sua maioria, 

favoráveis à criação da BNCC, mas querem sua definição a partir das realidades locais. 

De modo geral, esses entrevistados defendem fortemente a diversidade cultural e étnica 

do país como valores a serem respeitados pela BNCC. 

A fala dos entrevistados com trajetórias na gestão educacional é  marcada pelas 

questões de ordem prática e administrativa, ou seja, mesmo que falem a partir de 

princípios, enfatizam mais claramente os embates políticos e as questões relativas à 

implementação de uma BNCC. Boa parte deles defende a ideia de um núcleo comum a 

ser complementado por temas locais, relativos à diversidade, o que é basicamente 

previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais, mas as entrevistas expressam o desejo de 

uma definição mais detalhada de objetivos e conteúdos. 
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Os gestores de escolas particulares de elite (códigos 09 a 14 na figura 1) 

evidenciaram, pela natureza das respostas, distância do debate tal como é feito pelas 

outras categorias de entrevistados. Metade deles se posicionou contrariamente a 

qualquer tipo de padronização curricular e o restante (com uma exceção) defenderam a 

flexibilização da BNCC para permitir a adequação às peculiaridades locais. No caso 

deste grupo, isso diz respeito tanto à possibilidade de realizar experiências diferenciadas 

de ensino, em termos de metodologias e organização dos conteúdos, como ao 

atendimento de públicos específicos no mercado educacional. 

Os pontos de vista advindos de membros de sindicatos mais influentes se 

estruturam mais fortemente contrários à padronização curricular, utilizando o argumento 

da preservação da autonomia de trabalho dos professores, enquanto que os menos 

influentes admitem uma BNCC. Trata-se, provavelmente, de um efeito de posição do 

campo: quanto mais próximos ao cotidiano dos sistemas de ensino, mais favoráveis à 

BNCC (com adequações às realidades locais), provavelmente porque ao estarem mais 

próximos do cotidiano dos sistemas de ensino tenham mais presentes as condições de 

ensino das escolas públicas. 

Os discursos dos professores de educação básica denotam distância do debate 

expressando baixa compreensão do que foi perguntado. Essa situação fez com que suas  

entrevistas tenham sido qualitativamente bastante diferentes das demais. Acredita-se 

que, para que os pontos de vista desses professores com relação a um currículo nacional 

ou BNCC possam ser devidamente mapeados seja necessário desenvolver uma pesquisa 

com uma amostra representativa e/ou com outro tipo de abordagem, que dissesse mais 

respeito às implicações cotidianas de distintas perspectivas curriculares. Outra opção 

possível para apreender os pontos de vista dos professores a respeito da padronização 

curricular no país seria elaborar um roteiro de entrevista diferenciado que permitisse 

apreender a expressão, dentro das particularidades da escola, de diferentes projetos 

curriculares. As entrevistas indicam que a questão curricular chega de modo mediado 

pelas diferentes instâncias administrativas e políticas de modo que não é percebida 

como proposta política pelos professores em seu cotidiano imediato. No entanto, dentro 
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dos limites já assinalados, esses entrevistados expressaram um ponto de vista a favor de 

um currículo nacional, ora pensado como apoio para as suas práticas, ora como grandes 

linhas dentro das quais eles poderiam fazer funcionar seus estilos didáticos 
6
.

2.4. Questões relevantes para a definição e implementação de uma base 
nacional curricular comum no país segundo os entrevistados 

O roteiro de entrevista trazia também um conjunto de perguntas visando apreender o 

que os entrevistados consideram relevante para a formulação e implementação de uma 

BNCC. Algumas dessas questões apareceram na estruturação de argumentos favoráveis 

ou contra a instituição dessa base curricular. Outras não. Há ainda elementos que 

surgiram durante as entrevistas e que não constavam no roteiro de perguntas. 

 Atenção ao processo de implementação e condições materiais

Os entrevistados consideram, com maior ou menor ênfase, que os processos de

implementação de qualquer currículo pelas redes de ensino e de apropriação pelos 

professores constituem elementos significativos a ser considerados em sua elaboração. 

As condições materiais dos sistemas de ensino foram colocadas no primeiro plano como 

relevante para o processo de implementação de uma base nacional curricular comum: 

metade dos entrevistados favoráveis ao currículo afirmou que ela não será bem-sucedida 

se não houver investimento, inclusive em salários de professores. Essa situação é, 

segundo esses entrevistados, uma significativa fonte de desigualdade educacional: os 

estados e municípios menos preparados, com carência de recursos e especialistas em 

ensino, permanecerão em desvantagem caso não haja algum tipo de política de 

acompanhamento da implementação do currículo que preveja mais apoio àquelas 

localidades com menos recursos, tanto financeiros como humanos.  

6
 Para uma discussão mais extensa a respeito dos “estilos didáticos”, ver Catani (2010). 
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 Formação do professor

O contínuo de pontos de vista favoráveis e desfavoráveis referem-se ao desafio

que a precária formação inicial dos professores no Brasil impõe face ao objetivo de 

implementação de uma base nacional curricular comum ou de um currículo nacional.   

 Legitimidade do documento curricular – técnica e política.

A questão da legitimidade do documento curricular (presente na questão do

roteiro sobre as suas formas de elaboração) apresenta, na fala dos entrevistados, duas 

fontes de sustentação: a dimensão técnica, relativa a conhecimentos especializados 

sobre currículo e sobre o ensino de cada área, e a dimensão política, relativa à adesão 

das redes de ensino e dos professores ao projeto que esse documento sustente. Ambas 

aparecem interligadas em algumas falas, mas o maior peso é dado, pelos entrevistados 

que responderam a essa questão, à participação.  

Observa-se que não há consenso quanto às formas de elaboração e quem deve 

participar. Parte dos entrevistados não respondeu a essa questão; outros consideram que 

deve ser realizada uma consulta aos professores/ sistemas de ensino/ sociedade em 

geral, sem definir como isso seria realizado; há aqueles que avaliam que o modelo das 

Conferências Nacionais de Educação seria o mais adequado; um grupo menor defendeu 

que uma comissão de especialistas deveria elaborar o currículo nacional.  

Embora a dimensão da importância da especialidade dos conhecimentos tenha 

sido mencionada, de modo geral, o papel da universidade como instância especializada, 

que poderia elaborar um currículo tecnicamente adequado para as escolas brasileiras 

não foi tão mencionado quando o assunto é o processo de elaboração. A importância de 

se garantir uma consulta ampla durante esse processo apareceu com mais força, bem 

como a divulgação da iniciativa e a representatividade dos diversos grupos sociais 

envolvidos, particularmente os professores da educação básica. Para a maioria dos 

entrevistados, esse processo garantiria a disseminação da informação e a legitimidade 

do documento, mesmo que seja necessário algum nível de sistematização por parte dos 
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especialistas. A força com que aparece essa necessidade de consulta e participação 

representativa é coerente com a valorização da diversidade e da cultura local enquanto 

elementos cruciais na estruturação dos argumentos. 

O que eu quero dizer é que de qualquer forma, mesmo que haja uma 

lista [de conteúdos], hoje todo o mundo sabe que cada região, que 

cada localidade vai fazer a tradução. Então por que a gente não faz o 

movimento contrário? Em vez de alguns dizerem o que é bom para 

todos, todos dizem o que é bom pra todos (...). Perguntar pra 

comunidade negra, indígena, cigana, porque muitos ciganos são até 

hoje analfabetos. Ribeirinhos. É um longo trabalho de pergunta, o que 

a gente quer. Então, o que a gente tem que justamente ver, é como se 

faz isso. (Entrevista código 239, par. 30) 

 Articulação política entre os sistemas de ensino

A articulação política entre os sistemas de ensino foi também lembrada como

ponto essencial para a elaboração e implementação de uma BNCC. A autonomia dos 

estados seria potencialmente afetada pela proposição direta de uma organização 

nacional para o ensino. Mas, caso essa padronização ocorresse, esse problema se 

resolveria, na perspectiva desses pontos de vista, de duas formas: por meio de acordos 

políticos, sem os quais um currículo nacional ou uma base nacional curricular comum 

não se efetivará, e pela complementaridade de iniciativas, ou seja, o currículo nacional 

constituiria um núcleo mínimo essencial que seria complementado pelos estados de 

acordo com suas particularidades locais e tradições pedagógicas.  Há um forte consenso 

de que é preciso construir essa BNCC de forma pactuada com os entes federados. De 

outro modo, tal base seria percebida como uma interferência na autonomia dos estados: 

Mesmo porque eu, como Secretário de Estado, não aceitaria que 

alguém dissesse que currículo o estado de XXX deveria ter, mas eu 

julgo que os estados devem ter o mínimo e depois deve ser trabalhado 

em função da realidade de cada estado. (Entrevista código 125, par. 

46)
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 Refletir sobre as especificidades dos anos finais do ensino fundamental e da

educação infantil como exemplo para refletir sobre o assunto

Os entrevistados, em sua maioria, utilizaram os anos iniciais do Ensino

Fundamental ou o Ensino Médio para exemplificar suas posições.  Os anos finais do 

Ensino Fundamental quase não foram mencionados. Não foram mencionados, portanto, 

modelos ou questões que deveriam ser específicas para a segunda etapa do ensino 

fundamental. 

No que tange à Educação Infantil, sobre a qual existia no roteiro de entrevista 

uma pergunta específica, foi mencionada apenas genericamente pelos participantes da 

pesquisa. Com exceção, obviamente, daqueles que eram especialistas nesse nível de 

ensino. Esses entrevistados afirmaram categoricamente a necessidade de consideração 

às especificidades da Educação Infantil. Os que defendem uma BNCC também para a 

Educação Infantil afirmam que ela precisa ser ampla o suficiente para contemplar as 

peculiaridades da ação pedagógica para essa faixa etária que depende fortemente das 

particularidades culturais do aluno e do discernimento do professor.  

Na Educação Infantil o currículo e a práticas curriculares vão ter como 

eixo a interação com a criança, eu não tenho uma criança nacional, eu 

tenho inúmeras crianças brasileiras, com características distintas, com 

experiências distintas, com situação socioeconômica distinta, origem 

distinta, pertencimento geográfico distinto, então isso me impossibilita 

de pensar ou de propor um currículo nacional. (Entrevista código 123, 

par. 2) 

Eu acho que na medida em que a Educação Infantil integrou o sistema 

educacional, e eu vejo nisso ganhos e perdas, vejo mais ganhos do que 

perdas, porque ao integrar o sistema educacional nós passamos a ter a 

definição de um profissional, passamos a ter recursos 

constitucionalmente assegurados. (...) Na medida em que integra o 

sistema educacional, eu considero que essa identidade de base, de 

currículo, de estabelecimento educacional está dada, a educação 

infantil não pode fugir disso, são características comuns a esse sistema 

(...). A nossa luta é por uma identidade pedagógica própria. Então, em 

um país, estruturalmente desigual e que existem uma relação direta 

entre pobreza e população de zero a seis, eu acho que a exigência de 

diretriz, de base, de normas comuns é uma medida importante para 

igualdade, e acho que a flexibilização exagerada na diversidade acaba 

significando uma precarização, ou seja, na minha avaliação é positivo 



43 

a diretriz, a base nacional, as regras comuns do sistema se aplicarem à 

educação infantil.  (Entrevista código 123, par. 20) 

Um dos entrevistados especialistas em Educação Infantil é contrário a uma BNCC, o 

que também foi justificado pela particularidade dessa etapa da educação básica, 

mencionando-se uma concepção pedagógica da criança pequena como sujeito que sabe 

e define o que deseja aprender. Para outras percepções, seria necessária uma pesquisa 

que analisasse especificamente esta etapa da escolaridade, entrevistando, por exemplo, 

um número maior de especialistas e gestores. 

Mas na Educação Infantil não gosto de definição de conteúdos, porque 

na Educação Infantil a criança aprende quando ela quer. Então a 

educação tem que começar a partir da criança. (...) Então o currículo 

da Educação infantil, a criança constrói com o professor, com a 

família, em cima de temas e experiências. Elas vão para a natureza, 

sociedade, tecnologia... chegam lá. Mas elas chegam num processo 

que é individual da criança e do grupo. (Entrevista código 245, par. 66 

e 69) 

 Refletir sobre o modelo de documento curricular

As entrevistas exploraram as representações dos entrevistados a respeito da 

organização/ composição de uma hipotética base nacional comum curricular, 

evidenciando uma acentuada preferência entre eles pela organização dos conteúdos em 

áreas de conhecimento, ao invés de disciplinas.  

Boa parte dos entrevistados admite uma BNCC que estabeleça objetivos anuais 

para fins de organização dos conteúdos e objetivos, embora os sistemas de ensino 

devam ter liberdade para adotar os ciclos de aprendizagem. Considerou-se que os 

objetivos anuais evitariam a perda de referência dentro dos ciclos na medida em que 

permitem estabelecer a progressão e o compassamento das aprendizagens.  
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III - Considerações finais 

A análise dos dados desta pesquisa denotou não haver uma contraposição tão 

fortemente demarcada entre os pontos de vista daqueles que se disseram contrários e 

aqueles que se disseram favoráveis ao estabelecimento de um currículo nacional no 

país. Ou seja, mesmo junto àqueles que se disseram inicialmente contrários, há 

condições para a aceitação de uma BNCC, por exemplo. Os mais demarcadamente 

contrários, que não aceitaram de modo algum qualquer padronização, encontram-se 

predominantemente na academia. Argumentos vinculados ao modo como a 

padronização – currículo nacional ou BNCC – lidará com a questão da diversidade 

estruturam as posições tanto do grupo que se declarou inicialmente favorável ao 

currículo nacional tanto do que se declarou contrário, num contínuo de argumentos que 

vão da defesa da autonomia completa da escola e do professor até à padronização de 

todos os conteúdos por meio de um documento nacional. Na maior parte dos pontos de 

vista, qualquer desses caminhos precisa dar respostas à questão da diversidade.  

O entendimento que emergiu de forma mais forte na pesquisa (em termos de 

quantidade de pessoas que o defendem, seu grau de influência e a distribuição desses 

representantes nos diversos grupos), é o de que uma BNCC deveria corresponder a uma 

parte significativa de um currículo nacional (não um “núcleo mínimo”, que poderia ser 

interpretado como o “máximo a ser ensinado”, restringindo processos de escolarização). 

Ou seja, um documento de base nacional curricular comum deveria conter 

predominantemente conhecimentos de natureza universal, necessários para todos, a 

serem complementados por conteúdos específicos, definidos localmente (no estado, no 

município ou na escola). Com menor peso, encontramos a defesa da inclusão desses 

conteúdos específicos no próprio texto da base, para que estes não sejam ignorados 

pelos estados. Esse argumento aparece com força nos representantes da sociedade civil, 

dos gestores públicos e dos professores universitários entrevistados. 

A análise dos dados dessa pesquisa exploratória indica a presença entre os 

entrevistados de, pelo menos, dois tipos de argumentação em confronto: uma, de raiz 
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sociológica, que se concentra na crítica ao papel reprodutor das relações de dominação 

que é feito pela escola, num processo que excluiu historicamente as camadas 

desfavorecidas da população e que continua a realizar uma “exclusão branda”. Deste 

ponto de vista, os efeitos sociais que a escola produz dizem respeito à natureza dessa 

instituição numa sociedade capitalista, portanto é preciso que ela seja transformada 

desde suas bases.  A outra posição parte da concepção do direito à educação como 

direito à integração social, que é uma dívida da sociedade brasileira com relação aos 

grupos excluídos. Neste caso, trata-se de identificar os pontos no sistema que produzem 

o “mau funcionamento” da escola e corrigi-los – nesse sentido, um currículo bem 

estruturado seria um passo fundamental para dar racionalidade ao sistema. Ambas as 

posições coexistem na fala de entrevistados que possuem posições mais moderadas 

dentro de um espectro que vai dos radicalmente contra qualquer padronização curricular 

no país aos radicalmente favoráveis a um currículo nacional ou a uma base nacional 

curricular comum.  

Evidenciou-se que não há clareza em relação às definições de currículo. Foi 

comum um mesmo entrevistado iniciar a entrevista usando um determinado conceito e 

terminá-la usando outro como se significasse o mesmo. Notou-se ainda que alguns 

acreditam que documentos oficiais como os Parâmetros ou Diretrizes são um conjunto 

de conteúdo e expressam, desse modo, o currículo nacional. 

Notou-se também que há distintas visões sobre o que é um currículo ou um 

BNCC, sendo que algumas visões incluem as condições materiais como fazendo parte 

de um currículo e outros avaliam ser apenas a lista de conteúdos a serem ensinados nas 

disciplinas de conhecimento.  

Esta pesquisa remete a outras indagações. Sobretudo quando esses pontos de 

vista são analisados à luz de discussões mais amplas sobre meios de enfrentamento das 

desigualdades. No imaginário de boa parte daqueles envolvidos com a definição ou 

discussão de políticas curriculares no país, predomina a noção de que, dada a grande 

diversidade do Brasil, o enfrentamento da desigualdade, da exclusão ou da dominação 

deve prioritariamente se dar pelo respeito à diversidade. Em recente artigo, Dubet(2012) 
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afirma haver duas matrizes de políticas contra a desigualdade nas sociedades 

democráticas contemporâneas que “se combinam, se justapõem e se enfrentam”, de 

modo semelhante ao que foi visto nos argumentos das entrevistas analisadas. Uma que 

se baseia na igualdade de posições e outra, na igualdade de oportunidades. Para o autor, 

as políticas centradas no objetivo de ampliar a igualdade de oportunidades de modo que 

indivíduos historicamente vinculados a grupos sociais desfavorecidos possam participar 

e se inserir socialmente de forma justa têm dominado a cena nos últimos anos. Têm sido 

preteridas as iniciativas cujo princípio é a igualdade de posições que focalizam, na 

perspectiva do autor, a distribuição entre todos de recursos valorizados socialmente 

independentemente da discussão sobre o mérito do indivíduo, suas qualidades ou 

vínculos a determinados grupos sociais . Entretanto, o autor afirma que os países que 

adotam prioritariamente políticas com base no princípio da igualdade de posições são 

menos desiguais que aqueles que apostam na igualdade de oportunidades. 

Essas afirmações de Dubet (2012) são instigantes porque ajudam a refletir sobre 

que tipo de preocupação deve ser central para definições curriculares em um país tão 

desigual e também tão diverso quanto o Brasil, que tem pouco acúmulo histórico e 

político tanto no que tange à diminuição das distâncias entre as posições sociais (dadas 

pela divisão social do trabalho), como também no reconhecimento e garantia da 

igualdade de oportunidades para os indivíduos, sobremaneira os negros e os indígenas.  

Devemos concentrar nossos esforços na distribuição de conhecimentos definidos como 

necessários para todos? Devemos ter como questão central e balizador o respeito à 

diversidade para fazer essa distribuição, fortalecendo a identidades dos grupos sociais 

historicamente desfavorecidos? Ou seria mais profícuo combinarmos, de algum modo, 

essas duas perspectivas? Que modelo corresponderia melhor à escolha considerada mais 

adequada? Esse é um tema que os próprios entrevistados situam como parte da 

discussão, ao serem indagados sobre os bons e maus exemplos em termos de produção 

de currículos nacionais: praticamente todos os que responderam disseram que é preciso 

pensar cuidadosamente sobre as características do país e de sua população, não há 

modelos prontos e é urgente que se discuta como daremos conta desses desafios neste 

país.   
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