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Definida como instrumento para promoção da equidade, uma vez que definirá as aprendizagens 

essenciais e orientará as políticas educacionais de todo o país, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), apresenta-se como promessa de que seu papel será decisivo na formação 

integral dos sujeitos e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A partir 

de reflexões sobre a noção de direito apresentada na BNCC, o trabalho se desenvolve na 

intenção de discutir uma pretensa certeza de inclusão fundamentada na articulação entre direito 

e justiça. Nesse sentido, nas discussões sobre currículo enquanto produção cultural apoia-se em 

Rita Frangella; na teoria do discurso de Ernesto Laclau; e nos questionamentos sobre a 

universalidade de direitos propostos tanto por Tristan McCowan quanto por Aura Helena 

Ramos. O texto se desenvolve tencionando a relação entre igualdade e equidade apresentadas 

pela BNCC, e como estas propostas, na tentativa de incluir, acabam por reforçar sentidos 

homogeneizantes e de apagamento da diferença. 
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Nosso propósito neste texto é refletir sobre as tentativas de fixação dos discursos sobre 

o direito, no contexto discursivo educacional, procurando entender que sentidos têm sido 

articulados e quais demandas produzem no âmbito das políticas curriculares. A questão emerge 

com a divulgação da terceira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em abril de 

2017; texto encaminhado ao Conselho Nacional de Educação (CNE) para apreciação e 

homologação pelo Ministério da Educação (MEC). Definida como instrumento para promoção 
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da equidade, uma vez que definirá as aprendizagens essenciais e orientará as políticas 

educacionais de todo o país, a BNCC, apresenta-se como promessa de que seu papel será 

decisivo na formação integral dos sujeitos e na construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva. Assim sendo, irá orientar a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas 

das escolas públicas e privadas; formação de professores; material didático e avaliação. Nossa 

proposta neste texto, então, é problematizar tais promessas, procurando entender as tentativas 

de fixação dos discursos sobre o direito, no contexto discursivo educacional, procurando 

entender que sentidos têm sido articulados e quais demandas produzem no âmbito das políticas 

curriculares. 

Sob o argumento da garantia de acesso aos direitos, definido como conjunto de 

aprendizagens a que todos os alunos têm por direito (direitos de aprendizagem), a BNCC é 

justificada pela difusão de discursos que devem orientar os sistemas e as redes escolares, 

articulando a ideia da formação de uma identidade nacional, pautada em inclusão e democracia, 

a um currículo único em nível nacional, através de condições de exercício do direito a 

aprendizagem nas diferentes etapas e modalidades da Educação Básica de forma mais 

integrada3. 

Segundo consta na terceira versão, divulgada em abril de 2017:  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo 

que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos 

os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

Aplica-se à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)6, e indica conhecimentos e 

competências que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da 

escolaridade. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos 

propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e 

para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. (BRASIL, 2017) 

Nossa intenção é colocar sob suspeita o conceito de direito e o modo como vem sendo 

articulado na BNCC, através do que chamam de “direitos de aprendizagem”, tomando como 
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via de acesso o questionamento dos sentidos de direito e democracia. Consideramos que direito 

e democracia acabam por constituir interfaces basilares na construção desta política, incitando-

nos a pensar sobre os processos de produção de políticas curriculares propostos na base. Dessa 

forma, será a desconfiança do direito e seus vínculos aos discursos de justiça, como elemento 

articulador de diferentes demandas, o que nos mobiliza na construção desta problematização. 

Suspeitamos que tais articulações criam demandas ao processo de produção de políticas 

curriculares no sentido de forçar determinadas significações ao currículo, desse modo 

perguntamo-nos se é possível garantir equidade através de uma proposta que universaliza e 

torna comum o currículo nacional. Perguntamo-nos: quais sentidos circulam quando tratamos 

como direito de aprendizagem o direito à educação? Que sentidos circulam em torno do que 

vem sendo chamado por equidade? Direito a que educação?  

Entendemos que os questionamentos se constituem importantes elos no construto de 

reflexão, não porque necessitam de respostas prontas, mas pela possibilidade de colocar em 

suspensão tais conceitos que nos permitam pensar sobre os processos de produção de sentidos 

do que vem sendo denominado como direito à Educação, tomando como perspectiva que os 

efeitos de sentidos dos discursos criam demandas à produção de políticas curriculares nos 

diferentes contextos (Ball e Mainardes, 2011). 

Não estamos tratando políticas curriculares e direito à educação como sinônimos. Nosso 

entendimento do currículo como enunciação, entretanto, nos permite inferir que arranjos do 

jogo político produzem efeitos no processo de produção das políticas curriculares. Nosso 

argumento toma como perspectiva que os discursos não fixam significações, mas estas são 

produzidas em fluxos contingenciais e que a definição do que venha ser direito, configura-se 

também no território de possibilidade/impossibilidade no contexto de produção curricular.  

É pela noção de cultura como processo de produção que tecemos nosso entendimento 

do currículo na fronteira, na perspectiva da fronteira como “lugar” onde “algo acontece”, a 

partir do que se constitui na contingência, por meio de processos fluidos de produção de 

sentidos, rompendo com um conceito de cultura como fixação e nesse pensar, um currículo fixo 

ou coisificado por uma proposta uma concepção que o defina de uma vez por todas. Nesse 

entendimento: 

[...] o currículo, como ato de enunciar, envolve significados construídos na relação da 



III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 

 

tradição com as novas ações discursivas presentes nos múltiplos contextos, criando 

assim um caráter ininterrupto. Assumir a ininterruptividade da prática curricular é 

assumi-la como produção cultural, é evitar a dicotomia da tradicional separação de 

currículo como processo de elaboração e de implementação, como se tais processos 

não fossem constituídos e constituidores da prática curricular. Ou, como assegura 

Macedo (2006), é pensar o currículo como uma tarefa política, como uma prática que 

envolve momentos enunciatórios, vários sujeitos, díspares interesses e múltiplas 

relações de força. (BARREIROS; FRANGELLA, 2009, p. 70). 

Procuramos questionar a noção de currículo como um conhecimento selecionado a partir 

de “uma cultura” para ser ensinada a todos, em nome de um projeto de justiça social e formação 

de um sujeito, que vem sendo concebido como um sujeito universal, noção essa construída a 

partir da lógica das avaliações. Aceitamos que esse discurso tece força no modo como o 

currículo vem sendo significado no contexto educacional e que estas ideias de currículo também 

disputam sentidos de significação. Assumindo que nossa produção é também um discurso nesse 

jogo de disputa sentidos, pontuamos ainda que parece-nos um tanto contraditório que políticas 

pautadas em modelos classificatórios, meritocráticos e excludentes, intentem “produzir” 

sentidos de democratização, justiça e inclusão.  

Nesse jogo de significação, consideramos que a BNCC acaba por constituir-se uma 

“força” que, ao pretender instituir normativas curriculares, ainda que considerem a 

possibilidade de significação nos contextos da escola, tendam a diminuir espaços da diferença.  

Propomos, por esta via, tecer tais reflexões considerando a abordagem pós-estrutural e 

a pós-fundacional. Nesse diálogo, a construção teórico-metodológica passa a ser um desenho a 

ser construído no desenvolvimento das pesquisas nas quais estamos vinculados; não há um 

modo pré-estabelecido de pesquisa, o que pressupõe que tal construção, se faz no processo de 

pesquisar. Propomos, tendo em vista o entendimento que a produção curricular se constitui em 

construção fluida, disputada, questionada, tensionada de diferentes formas e por diferentes 

atores sociais, a problematização sobre os processos de significação do que venha ser “direito 

à educação”, interrogando ainda “direito a que educação?”, e nesse fluxo enveredar na tentativa 

de entendimento dos processos de deslocamentos dos “direitos de aprendizagem” difundidos 

nas políticas nacionais centralizadas.  

Como reflexão inicial, as contribuições de Frangella (2016) nos ajudam a pensar ao 

pontuar que a necessidade da definição de um "comum" a todos para garantir a equidade, 

defendida por meio de uma concepção de centralização curricular, através de uma base comum 
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curricular, como influente fundamento para a política na busca de garantias de direito, no caso 

da base são trazidos como direitos de aprendizagem, são decorrentes de uma dada definição 

para a ideia do direito à educação. Essa lógica vem revestida de fins democráticos e do 

pensamento de uma possível garantia de justiça social, entendendo justiça como igualdade. 

Nesse sentido, carrega a ideia de justiça social como algo homogêneo, tornar algo "comum" 

não necessariamente estabelece a democracia.  

A equidade reconhece, aprecia e acolhe os padrões de sociabilidade das várias culturas 

que são parte da identidade brasileira. Compreende que todos são diversos, que a 

diversidade é inerente ao conjunto dos alunos, inclusive no que diz respeito às 

experiências que trazem para o ambiente escolar e aos modos como aprendem. 

(BRASIL, 2017, p.11) 

Embora o conceito de equidade expresso na política, tente fazer alusão à diversidade 

cultural, se constitui uma impossibilidade na medida que tal sentido vem articulado à ideia de 

unidade nacional. 

Para Derrida (2010), a constituição de direito sempre carregará consigo algum tipo de 

exclusão seja de algo ou alguém, uma vez que o direito se faz na tentativa de homogeneização. 

Pontua ainda que atender um direito não necessariamente garante a “justiça”, nesse sentido, a 

democracia não poderia ser compreendida como decorrente “natural” do acesso ao direito. Para 

o autor, o direito se relaciona com a justiça de modo aporético por pertencer à ordem do cálculo 

enquanto a justiça é incalculável porque se refere à singularidade do absolutamente outro. A 

garantia de um direito não necessariamente é de justiça, pois justiça requer singularidade.  

Segundo Derrida “É preciso também saber que essa justiça se endereça sempre a 

singularidades, à singularidade do outro, apesar ou mesmo em razão de sua pretensão à 

universalidade.” (DERRIDA, 2010, p.37)  

Nessa reflexão, ainda se faz necessário desnaturalizar o argumento justificador da 

proposição da Base, através da afirmação, pela via do direito, da defesa de um sentido de justiça 

como algo generalizado e homogêneo. A noção de direito como é tratada na base, tem a 

pretensão de assegurar justiça, contudo, normatiza e normaliza a aprendizagem, incitando assim 

o apagamento da diferença.  

 

A Base é a base  
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“A Base é a base.” – é assim que o ex-ministro Renato Janine Ribeiro apresenta a 

primeira versão da BNCC, disponibilizada para consulta popular entre outubro de 2015 e março 

de 2016. Na terceira versão, disponibilizada para consulta em abril de 2017, no entanto, a 

definição muda para “a Educação é a Base”. 

No ano de 2015, o Ministério da Educação (MEC) iniciou a redação do documento da 

Base, em colaboração com agentes políticos "públicos" e privados. A sua primeira versão foi 

disponibilizada para consulta em setembro do mesmo ano, com o discurso de que qualquer 

cidadão pudesse fazer comentários, sugestões ou críticas. A consulta pública foi encerrada em 

março de 2016 e a primeira versão do documento foi finalizada.  

A segunda versão da Base foi apresentada, em maio, ao MEC e analisada entre junho e 

agosto em seminários, organizados pelo Conselho Nacional de Secretários da Educação 

(Consed) e pela União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime), quando foi 

sistematizado um relatório entregue ao MEC. No mês de abril de 2017, o MEC entrega a versão 

final da BNCC ao Conselho Nacional de Educação (CNE), que irá realizar audiências públicas 

entre junho e outubro de 2017 para emitir um parecer, o documento volta então ao MEC, para 

homologação.  

Nesse processo de produção, cabe refletir, sobre o que circula entre a “base” pela via da 

base (BNCC) ou a “base” pela via da educação. E fica a pergunta: o que muda de fato? 

Pensamos que, nesse fluxo de produção as palavras mudam, mas os sentidos deixam suas 

marcas, que em nosso modo de perceber, tende mais a sinalizar os indicativos de sentidos do 

que vem sendo significado por “educação” ligado à escolarização. 

Como possibilidade de reflexão sobre tais aspectos, concordamos com as ponderações 

de McCowan, ao esclarecer que  

A educação se expressa em formas múltiplas e muitas vezes contraditórias; muito do 

que é desenvolvido nas escolas em todas as regiões do mundo geralmente é sem 

sentido e, em alguns casos, extremamente prejudicial aos educandos. Mesmo em 

ambientes considerados positivos, em que ocorre certo nível de aprendizado, há visões 

conflitantes sobre o que a educação almeja e como ela é organizada. (MCCOWAN, 

2015, p. 27) 

A crítica do autor ao compromisso internacional, tratado pelo Educação para Todos 

(EPT) é que baseia-se em metas, trazendo para o panorama reflexivo, as relações múltiplas em 
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que se inserem esta discussão. Segundo ele, a perspectiva de compreensão da Educação, em 

seu sentido estrito, não está localizada apenas no contexto educacional brasileiro. A Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de Jomtien, em 1990) criou o Plano de Ação 

para satisfazer as necessidades Básicas de Aprendizagem, aprovada em março de 1990, enfatiza 

que a educação é um direito fundamental de todos, homens e mulheres de todas as idades, no 

mundo inteiro. A retomada desta Declaração, se faz tendo em vista os atravessamentos inerentes 

à temática. Para McCowan (2015), “a EPT e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

trabalham com a ideia de metas ao invés do direito, sendo a primeira uma aspiração para um 

momento futuro, ao invés de uma obrigação moral e política imediata”. (p.29 ) 

Ao comentar de forma mais específica sobre a justificativa do direito à educação, como 

direito à língua inglesa, McCowan coloca que está centralizado na socialização, ligado ao bem-

estar e autonomia à agência, nos oferece possibilidades de pensar os sentidos de direito em 

questão. O autor problematiza dizendo que 

Em primeiro lugar, precisamos de educação tendo em vista que a linguagem, os 

conceitos, conhecimentos e habilidades são fundamentais para a nossa sobrevivência 

básica na sociedade e na convivência com os outros. Em segundo lugar, a educação é 

essencial para fazer escolhas sobre as nossas próprias vidas, em função da necessidade 

de estarmos cientes de que há pontos de vista e modos de vida distintos. Ambos 

aspectos me parecem convincentes. No entanto, nenhum destes reconhece 

adequadamente outro aspecto essencial do ser humano, a capacidade de perceber e 

entender. A educação também é fundamental porque ela possibilita o nosso processo 

de compreensão do mundo e de nós mesmos. Minha própria concepção da base do 

direito à educação (seguindo Freire e outros) é composta pelos componentes duais da 

compreensão e da ação ética. Estes dois elementos se apoiam mutuamente, no sentido 

de que a compreensão progressivamente mais profunda do mundo amplia a nossa 

capacidade de agir, e a ação no mundo é um componente fundamental da 

aprendizagem e das funções que melhoram a nossa compreensão. (MCCOWAN, 

2013, apud MCCWAN, 2015, p. 29-30) 

Nesse diálogo, compartilhamos da indagação de McCowan ao dizer que “a pergunta que 

nos resta é a relação entre as justificativas para a educação e os seus conteúdos, ou entre o 

direito humano à aprendizagem e a aprendizagem dos direitos humanos” (p.27). Como 

perspectiva discursiva, Ramos (2011) contribui problematizando as marcas das abordagens 

críticas, ao pontuar que 

No âmbito dos muitos aspectos que se podem enumerar como constitutivo do discurso 
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moderno sobre escola e direitos humanos, destacamos a afirmação do universal e da 

igualdade por funcionar como estratégias discursivas associadas a prática de 

subordinação do outro, para o qual o mesmo é o modelo descrito pela racionalidade 

moderna ocidental. (RAMOS, 2011, p. 24) 

Ramos explica ainda que, nesse sentido, não se consegue se “desprender e em função 

da qual uma ideia de direitos humanos e de política cultural (nomeadamente as escolas) que se 

caracteriza, tanto na versão liberal, por práticas de regulação e controle da diferença”. Para 

Ramos, é preciso questionar esses pressupostos. Propõe diálogo com a diferença, 

desvinculando-se de uma posição que define um “lado”, mas que considere como construção 

discursiva.  

Articulada à questão da universalidade, identificamos a tensão igualdade/diferença 

abordando a escola como instituição cuja função (de socialização do saber elaborado), 

finalidade (de formar para a cidadania) e meta (de promover a igualdade social) são 

postas em questão por se configurarem como práticas discursivas de conformação da 

diferença em função de uma igualdade emoldurada pelo modelo cristão-ocidental que 

se pretende universal. (p.25) 

Ao propor o entendimento dos Direitos Humanos orientado por uma abordagem 

agonística, Ramos (2011) dialoga com Chantal Mouffe; atendo-se ao diálogo conflituoso, de 

modo que o que se tem é consenso conflituoso, provisório e contingente. 

No fluxo de pensar a educação como direito, fundamentados na ideia do direito como 

algo inquestionável, podemos recorrer às discussões sobre os a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1948), uma vez que, 

segundo Ramos, “mais que reconstruir os direitos humanos, coube ao mundo pós-guerra a tarefa 

de articular princípios que levassem em conta os questionamentos e demandas da entrada na 

chamada era pós-moderna e pós-industrial” a autora considera, no entanto, que seria exagero 

afirmar o rompimento conceitual com o “Século das Luzes”, uma vez que “conserva na tradição 

moderna a certeza de que o acesso à cultura europeia, seus valores, sua ética, sua forma de 

organização social, política, econômica etc., é direito inalienável de todo ser humano” (p.38) 

E nessa concepção que a Declaração Mundial sobre Educação para Todos apresenta a 

educação, articulando-a como necessidade de aprendizagem ao expressar a “satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem”, sendo o primeiro objetivo proposto:  
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SATISFAZER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM 

1. Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de aproveitar as 

oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de 

aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais 

para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução 

de problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (como conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres humanos possam 

sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com 

dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, 

tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo. A amplitude das necessidades 

básicas de aprendizagem e a maneira de satisfazê-las variam segundo cada país e cada 

cultura, e, inevitavelmente, mudam com o decorrer do tempo. 

2. A satisfação dessas necessidades confere aos membros de uma sociedade a 

possibilidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de respeitar e desenvolver sua 

herança cultural, linguística e espiritual, de promover a educação de outros, de 

defender a causa da justiça social, de proteger o meio-ambiente e de ser tolerante com 

os sistemas sociais, políticos e religiosos que difiram dos seus, assegurando respeito 

aos valores humanistas e aos direitos humanos comumente aceitos, bem como de 

trabalhar pela paz e pela solidariedade internacionais em um mundo interdependente. 

3. Outro objetivo, não menos fundamental, do desenvolvimento da educação, é o 

enriquecimento dos valores culturais e morais comuns. É nesses valores que os 

indivíduos e a sociedade encontram sua identidade e sua dignidade. 

4. A educação básica é mais do que uma finalidade em si mesma. Ela é a base para a 

aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes, sobre a qual os países 

podem construir, sistematicamente, níveis e tipos mais adiantados de educação e 

capacitação. (UNESCO,1990) 

Outras questões são propostas no documento, que merecem aprofundamento e discussão 

ampla: universalização do acesso à educação e promover a equidade; concentrar atenção na 

aprendizagem; ampliar os meios e o raio de ação da educação básica, propiciar um ambiente 

adequado à aprendizagem e fortalecer as alianças, contudo, propomos neste momento, destacar 

as questões que inserem a questão da educação à aprendizagem e as relações em que as questões 

referentes à temática, apresenta-se em abrangência global, em que as questões relativas à 

educação tomam lugar na pauta mundial de forma articulada. O direito fundamental é aprender, 

mas aprender um conjunto de conhecimentos construídos e definidos como patrimônio 

universal. 

Dessa forma, não é difícil observar vínculos entre o que vem sendo defendido nos 

diferentes documentos, o direito à educação, a universalização do ensino, o acesso à 
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escolarização, a ampliação da escolarização, a necessidade de avaliação e ação de ajustes e, a 

necessidade de aprendizagem. No contexto atual, os vínculos entre a Base Nacional Comum, 

os Direitos de Aprendizagem e os Objetivos de Aprendizagem e o Desenvolvimento e os 

resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) também não podem ser 

lidos como algo necessário ou da ordem do natural, mas construções discursivas formuladas 

em distintos níveis da administração e num cenário marcado pelos discursos internacionais das 

políticas neoliberais para educação. Como proposta de pesquisa, considerar os processos que 

articulam esses vínculos é uma tentativa de compreender as articulações na produção das 

políticas curriculares atuais.  

A elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE) em 2014, instituído pela Lei 13.005 

de 25 de junho de 2014, fomentou a discussão em torno da necessidade de uma Base Nacional 

Comum para os currículos, fazendo ganhar força os debates das políticas curriculares nos 

últimos anos. Um jogo político, tensionado por múltiplos interesses, no qual a interpretação de 

tais legislações foram feitas justificando a necessidade de definição do que deve ser ensinado 

nas escolas de nosso país através de uma base nacional curricular. Entendemos que esse assunto 

sempre esteve presente nesse âmbito, trazendo vestígios de um debate pendente no campo do 

currículo.  

Em breve análise dos documentos utilizados como justificativas em torno da trajetória 

na construção da BNCC, salienta-se a necessidade da criação de uma base curricular nacional, 

fundamentado inclusive por indicativos da Conferência Nacional de Educação (CONAE), em 

2010 e do Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE).  

Tal discussão, entretanto, não é recente, como vimos pontuações contundentes já 

mencionavam os direitos de aprender no EPT (1990) e a construção dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997) já indicava um esforço em organizar o currículo nacional, 

segundo consta no texto do documento de introdução:  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de qualidade para a 

educação no Ensino Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e garantir a 

coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, 

pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores 

brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor 

contato com a produção pedagógica atual. (BRASIL, 1997)  
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Como prerrogativa da construção da BNCC, no entanto, são destacados o caráter de 

necessidade baseado na ideia da criação de uma base proposta pela Constituição Federal (1988), 

que traz no Artigo 210:   

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.  (BRASIL, 1988) 

Esta “formação básica comum” expressa na LDB 9394/96 através da ideia de uma 

“base” foi articulada como diretrizes nacionais. Entendemos que esta articulação se forja 

através de alterações que configuram, por um lado, a própria necessidade de alterações no texto 

da lei inerente ao próprio caráter da política define as diretrizes nacionais de educação, por 

outro, a utilização desse dispositivo para se tornar possível um entendimento que justifique a 

construção de uma base, conforme consta no Artigo 26:  

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e 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 da clientela. 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos.(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo 

da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da 

realidade social e política, especialmente do Brasil. 

 § 1º  Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o 

estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e 

natural e da realidade social e política, especialmente da República Federativa do 

Brasil, observado, na educação infantil, o disposto no art. 31, no ensino fundamental, 

o disposto no art. 32, e no ensino médio, o disposto no art. 36. (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 746, de 2016) 

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo 

da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da 

realidade social e política, especialmente do Brasil. (BRASIL, 1996) 

As possibilidades de ler nas rasuras de produção da lei de diretrizes e bases, as alterações 

na construção do texto da Lei referentes à base comum, incluindo, nesse caso, a Educação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
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Infantil, é trazida aqui com o intuito de caracterizar o processo, que embora não se faço claro, 

somente olhando as alterações dadas pelas emendas das leis, nos possibilita entender o jogo 

político nessa construção, abrindo fendas para estudos futuros. E, nesse caminho, o que vinha 

sendo caracterizado pelas disciplinas comuns obrigatórias é posto atualmente em questão, 

principalmente no Ensino Médio, que teve sua estrutura curricular alterada recentemente.  

Art. 35-A.  A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de 

aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de 

Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: I - linguagens e suas tecnologias;  

(Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) II - matemática e suas tecnologias;  (Incluído 

pela Lei nº 13.415, de 2017) III - ciências da natureza e suas tecnologias; (Incluído 

pela Lei nº 13.415, de 2017) IV - ciências humanas e sociais aplicadas. (Incluído pela 

Lei nº 13.415, de 2017) (BRASL, 1996)  

Nesse nexo, os “direitos e objetivos de aprendizagem” expressos nas versões da BNCC 

e LDB 9394/96, parecem guardar a ideia que mais se configura com um discurso de 

“legitimação”, sustentado a partir de alguns documentos legais, da Constituição Nacional, em 

seu artigo 210, da LDB 9394/96.  

Como produção ambivalente, os textos produzidos e divulgados como documentos 

oficiais constituem, nesse entendimento, discursos que circulam e que, assim como outros 

discursos, são tentativas de fixação de sentidos. Definir “direitos de aprendizagem”, no caso da 

BNCC, configura-se uma tentativa de criar linhas de validação de alguns sentidos que estão em 

disputa no que diz respeito à produção de políticas curriculares, deslocando dos sentidos 

hegemonizados de direito, seu caráter de legitimidade. Desta forma, a perspectiva da 

aprendizagem através do discurso do “direito sob judice” mobiliza-nos a compreender os 

processos de produção das políticas na conjuntura atual, com vistas a compreender as demandas 

produzidas nesse processo à produção curricular. Nesse viés, a legitimidade do direito vai se 

constituindo ponto nodal, contingencial, pela possibilidade de assumir, no contexto educacional 

discursivo, a função de encarnar uma plenitude ausente, capaz de articular diferentes demandas.  

As questões que atravessam esta discussão reinserem novos arranjos e compreensões 

outras aos processos de significação no campo do currículo. As referências marcadas pelo 

discurso neotecnicista de currículo, tensionadas pelas avaliações e sob os argumentos dos 

discursos de “qualidade” e da qualidade como “direito”, apresentam-se como razão da 

necessidade de resposta aos índices de avaliação e em decorrência, como indutora das políticas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
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educacionais atuais. 

A compreensão de discurso como resultado da prática articulatória, em que um conjunto 

de elementos-momento são provisoriamente articulados e identitariamente fadados a 

deslocamentos, em uma estrutura instável e precária, cuja construção se dá em meio a um jogo 

político de inclusão e exclusão que possibilitam, considerando processos de identificação e 

diferença, uma construção discursiva provisória. Sendo assim, tomando por base a teoria do 

discurso (LACLAU, 2011), no bojo do que vem sendo chamado por direito, no contexto 

discursivo educacional, acaba por se constituir como prática articulatória em um ponto de 

ancoragem que permite a adesão de diferentes elementos que passam a ser momento desse 

discurso. Elementos/momento como democracia, equidade, o acesso, aprendizagem, a idade 

certa, as qualidades, articulam-se em torno da ideia de um direito à educação. Por este 

entendimento ainda, cabe considerar que tal articulação não se faz possível pela abundância de 

sentidos do direito à educação, mas na falta constitutiva, uma vez que não existe um fundamento 

último que o defina, há possibilidade/impossibilidade de pensar o próprio direito à educação 

como discurso. Cabendo ainda inquirir o que fica de fora dessa articulação.  

 

Considerações Provisórias  

 

Em nossa leitura, a tentativa do “comum” e do nacional universalista, acaba por 

expurgar a diferença. Na medida em que cria-se uma base que institui o que pode ser 

considerado como “educação” a ser ensinada, exclui-se, ou tenta se excluir, modos outros de 

significar a educação escolar.  

Assim, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como um documento que é 

produzido apresentando-se como solução para a desigualdade social, elencando os conceitos de 

equidade e igualdade como eixos de ação, traz movimento que parece se ancorar em um 

universalismo pluralista (PAREK, 1999), e, ao mesmo tempo, apontar para um universalismo 

de confluência (FLORES, 2002). O universalismo pluralista é uma concepção que prevê a 

possibilidade de algo universal, desde que seja construído a partir da contribuição dos diferentes 

grupos culturais. A BNCC foi constituída, em dado momento, a partir de uma consulta popular 

questionável e pouco transparente, sustenta o argumento de um universal respaldado por uma 

conjuntura democrática plural, algo comum a todos. Já o universalismo de confluência aponta 

para um movimento um pouco diferente; tais valores universais não seriam estabelecidos a 
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priori, mas se constituindo na medida em que há avanço nas discussões, conforme os pontos de 

vista vão se alinhando. Essa perspectiva também está presente na BNCC, que indica a 

construção de elementos curriculares que, apesar de darem espaço às diferenças, garantem 

acesso a algo que já é considerado comum, mas que será cada vez mais comum, ampliando-se, 

na medida em que a política tenha sucesso; associando a diminuição da desigualdade ao acesso 

ao nacional comum da BNCC. Logo, ao mesmo tempo e que se apresenta como universal por 

partir de algo que foi “produzido por todos” (o que por si só já é bastante questionável), a BNCC 

fomenta a homogeneização das propostas curriculares, sendo isto reforçado por avaliações que 

se remeterão exclusivamente ao que é comum. 

O reconhecimento da sociedade brasileira como multicultural, dada a necessidade posta 

de “dar lugar à diferença”, é encarada pela política com uma postura que parece ter alguma 

aproximação do que Hall (2003) denomina como multiculturalismo liberal; ações políticas que 

reconhecem a diferença e fomentam sua expressão em âmbito privado.  

A proposta da BNCC estabelece um comum nacional (universal), que prevê abordagens 

contextuais, segundo questões culturais e sociais em âmbito local (neste caso, o privado se 

expande para nichos locais). Mesmo que estas diferenças estejam presentes nas construções 

curriculares locais, o poder hegemônico do comum, do nacional, do universal, estabelecido e 

constantemente reforçado por políticas de avaliações, tenderá a promover hierarquização entre 

saberes, dando legitimidade àquilo que é de todos. Com isso, voltamos à questão inicial: o que 

é o “de todos?”, que, supostamente, foi solucionado com a construção “democrática” da BNCC. 

Esse “de todos”, segundo Santos (1997), será algo particular de determinado grupo que é 

apresentado como universalmente válido, e não algo efetivamente comum. Nesse sentido, a 

BNCC configura-se como um instrumento de silenciamento, marginalização e exclusão, uma 

vez que, na intenção de incluir, estabelece critérios bastante rígidos, a serem reforçados por 

avaliações que traduzirão números relativos e descontextualizados em qualidade absoluta de 

educação. Na certeza de que um universal é impossível, é preciso pensar em estratégicas que, 

mais que inclusivas, sejam simbióticas. 
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